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قام وفد من اإلتحاد األمريكي للمحامين 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للجمعية  بزيارة 
ــــوم  األحــــد 1436/3/13هــــــــــ الــمــوافــق  ي
من  الــوفــد كــًا  ضــم  ــد  وق 2015/1/4م،  
اإلتحاد،  رئيس  كوليمان  ويليام  السيد 
باإلتحاد  عضو  مايكل  تــومــاس  والــســيــد 

ــد بـــول جـــوزيـــف مــنــســق وعــضــو  ــســي وال
قاروب  ماجد  الدكتور  يرافقهم  باإلتحاد، 
رئيس جمعية المحامين السعوديين وكان 
الجمعية  رئيس  ســعــادة  استقبالهم  فــي 
القحطاني  ربــيــعــان  ــن  ب مفلح  الــدكــتــور 
خالد  األســتــاذ  للجمعية  الــعــام  واألمــيــن 

وفد من اإلحتاد األمريكي للمحامني يزور اجلمعية
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بـــن عــبــدالــرحــمــن الـــفـــاخـــري وســكــرتــيــر 
محمد  بن  أحمد  األستاذ  الجمعية  رئيس 
الــدكــتــور  الجمعية  وأعـــضـــاء  الــمــحــمــود 

إبراهيم السليمان واألستاذة ثريا شيخ.
ــادة رئيس  ــة الــلــقــاء قـــدم ســع ــداي ــي ب  ف
الجمعية شرح موجز عن أنشطة الجمعية 

الحقوقية،  الثقافة  نشر  في  ومساهمتها 
وقد بين رئيس الجمعية التقدم الملحوظ 
المملكة  فــي  اإلنــســان  حقوق  مجال  فــي 
 ، تعزيزه  أجــل  مــن  تبذل  التي  والجهود 
الــمــرأة  دخـــول  ــى  إل الحديث  تــطــرق  كما 
السعودية في مجلس الشورى والسماح لها 
بالمشاركة في االنتخابات البلدية، وتطرق 
الحديث أيضًا إلى وجود مكاتب للجمعية 
داخل سجون المباحث ، وقد ُاستفسر من 
الوفد الزائر عن قضية المعتقل السعودي 
حميدان التركي وعن معتقل جوانتنامو ، 
وأوضح رئيس اإلتحاد األمريكي للمحامين 
أنهم مهتمون بهذه القضايا وطلب بعض 
التركي  حميدان  قضية  عن  المعلومات 
بقضايا حقوق  اهتمامهم  على  أكدوا  كما 
بشكل  العدالة  وسير  عام  بشكل  اإلنسان 
إيجاد تعاون بين  خاص، وقد تم مناقشة 
والجمعية  األمــريــكــي  المحامين  اتــحــاد 
عقد  مجال  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
الدورات التدريبية وورش العمل، وإبداء 
الحقوقية  القضايا  بعض  في  النظر  وجهة 
اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  األمــور  وبعض 
ذلك من  يمثله  لما  ودائــم  بشكل مستمر 
فهم أفضل لمفهوم حقوق اإلنسان والتي 

قد تختلف من ثقافة إلى أخرى .

رئيس اجلمعية:يحق للمتضررين من تعثر املشاريع التظلم إلى اجلمعية

رئيس  القحطاني  مفلح  الــدكــتــور  قــال 
ــلــمــواطــنــيــن  ـــــه يـــحـــق ل ــة أن ــي ــجــمــع ال
الرفع  المشاريع  تعثر  من  المتضررين 
فرادى  ســواء  الجمعية  إلى  بتظلماتهم 
أو جماعات، وشدد على ضرورة تفعيل 
عند  المشاريع  تلك  على  الرقابة  دور 

تعثرها ألشهر طويلة.
وفي ذات السياق قال » ال بد للجهات 
الرقابية أن تكون مسؤولة عن مثل هذه 
المشاريع، وأن تتابع مثل هذه األعمال، 
بالتزاماتها  الوفاء  وتجبر الشركات على 

بأن تنجز في الوقت المحدد«. 
يعود  المشاريع  تعثر  أن ضرر  وأوضــح  
هــذه  بتنفيذ  الــمــكــلــفــة  الــجــهــة  عــلــى 
المشاريع، ويعود أيضاً على المواطنين 
المستفيدين من خدمة هذه المشاريع، 

لهذه  الماصقين  المواطنين  وكــذلــك 
مخاطر  مــن  يلحقهم  ومـــا  الــمــشــاريــع 
الحواجز  أو  الحفريات،  بسبب  وأذى 
إغـــاق  أو  ـــصـــبـــات«،  »ال األســمــنــتــيــة 
المواطنين  أحقية  إلى  الفتاً  الشوارع، 

المتضررين من وجود مشاريع خدمية 
حقوق  جمعية  إلى  شكوى  رفع  متعثرة 

اإلنسان، سواء فردية أو جماعية.
أي  مخاطبة  للمواطن  يحق  أنــه  وبين، 
أنه  يرى  فيما  رقابية  أو  حكومية،  جهة 

وبالتالي  عليه،  تجاوز  أو  لحقه  انتهاك 
ــجــوز لــه الــتــظــلــم بــشــكــوى فــرديــة أو  ي
ُيبحث  جماعية من هذه األمور، حيث 
ــــإذا وجــد  ف تــقــصــيــر،  ــاك  ــن إذا كـــان ه

التقصير تتبعه المسؤولية.
وتابع »مع األسف الشديد ناحظ مثل 
هذا األمر، فهناك بعض الشركات تبدأ 
في بعض المشاريع ثم تضع تجهيزاتها، 
ما شابه  أو  األسمنتية،  الحواجز  وبعض 
الحفريات  أو  المشروع  تترك  ثم  ذلك، 
عــمــل«،  هــنــاك  يــكــون  أن  ألشــهــر دون 
لم  مشاريع  هناك  »إذا كانت  وأضــاف 
إلى  تصل  لــم  أو  تعثرت،  أو  تستكمل 
المواطنين في مناطقهم أو قراهم فيجوز 
التقدم بطلب إيصال هذه الخدمات أو 

إزالة أسباب عدم وجودها«.
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ربيعان  بــن  مفلح  الــدكــتــور  شـــارك 
القحطاني رئيس الجمعية في ورشة 
العنف  لمظاهر  التصدي  عن  عمل 
العالمي  اليوم  بمناسبة  المرأة  ضد 
في  ــمــرأة،  ال ضــد  العنف  لمناهضة 
مركز األمير سلمان االجتماعي تحت 
االجتماعية  ــشــؤون  ال ـــر  وزي رعــايــة 
أحمد  بــن  يوسف  الدكتور  السابق 
عدد  فيها  شـــارك  وقــد  العثيمين، 
المجال  في  والمهتمين  الخبراء  من 
االجــتــمــاعــي والــشــرعــي والــنــفــســي 

والقانوني.
تناولت الورشة عدد من الحلول للحد 
التي  الــمــرأة  العنف ضــد  مــن ظــاهــرة 
خال  مــن  لتحقيقها  الــــوزارة  تسعى 
الحماية  مجال  في  الكبيرة  جهودها 
األول  بالمحور  وتحدث  االجتماعية، 

مـــن الــجــلــســة مــديــر عــــام الــحــمــايــة 
محمد  الدكتور  بــالــوزارة  االجتماعية 
جهود  فيه  بّين  الحربي،  عبدالله  بن 
الوزارة في مجال الحماية االجتماعية، 

رئيس اجلمعية يشارك في ورشة عمل عن التصدي للعنف ضد املرأة

كــمــا تــحــدث فــي الــمــحــور الــقــانــونــي 
أن  وأوضــح  القحطاني،  مفلح  الدكتور 
لنظام  الجديدة  التنفيذية  الائحة 
الشرطة  تعطي  ـــذاء  اإلي مــن  الحماية 

الحق في الدخول للموقع الذي تمت 
فيه حالة اإليذاء.

تناول  فقد  النفسي  المحور  فــي  أمــا 
المديفر  إبراهيم  عمر  الدكتور  فيه 
النفسي في مدينة  الطب  -استشاري 
للحرس  الطبية  عــبــدالــعــزيــز  الــمــلــك 
ضد  للعنف  النفسية  اآلثــار  الوطني- 
مسؤول  المجتمع  »إن  وقــال  الــمــرأة، 
عـــن الــضــعــفــاء، وخـــصـــوصـــاً الـــمـــرأة 
مــن القضايا  والــطــفــل«، وســرد عـــدداً 
بين  الــخــلــط  مــن خــالــهــا  يظهر  الــتــي 

التعنيف والتأديب.
وفي المحور االجتماعي تناولت الدكتورة 
نورة إبراهيم ناصر الصويان أستاذ مساعد 
االجتماعية  ـــار  اآلث االجــتــمــاع،  علم  فــي 
ــــمــــرأة فــــي الــمــجــتــمــع  ــلــعــنــف ضــــد ال ل

السعودي، أنماطه وسبل مواجهته.

زيارة ميدانية جلمعية األطفال املعاقني باجلوف

لحقوق  الــعــالــمــي  الـــيـــوم  بــمــنــاســبــة 
اإلنسان، وبهدف توعية ونشر الثقافة 
المجتمع،  أفــراد  كافة  بين  الحقوقية 
زيـــارة  بــالــجــوف  الجمعية  فـــرع  نــفــذ 
المعاقين  األطــفــال  لجمعية  ميدانية 
بمدينة سكاكا، تحت إشراف الدكتور 
فرع  على  المشرف  الشمري  طــارش 
األستاذ  من  كــًا  وبعضوية  الجمعية، 
واألستاذ  الفرع،  مدير  الفهيقي  ظاهر 
وكــان  الــفــرع،  سكرتير  المنديل  عمر 
فــي اســتــقــبــالــهــم األســـتـــاذ عــبــد الله 

األطــفــال  مــديــر جمعية  ــراج  ــف ال ـــور  أن
الزيارة  بداية  في  بالجوف،  المعاقين 
الموضوعات  حول  الحديث  تبادل  تم 
في  الفريق  تجول  ثم  ومــن  المشتركة 
الماحظات  الجمعية ورصد عدد من 

والتوصيات كان أبرزها:
وتوجد  جيدة  بالمركز  التجهيزات   -1
أخصائية   : التالية  التخصصات  فيه 
)1( أخصائية عاج  عاج وظيفي عدد 
 )1( إجتماعية  أخصائية   )2( طبيعي 
نطق)1(  أخصائية   )1( نفسية  أخصائية 

طفل   )20( بــالــمــركــز  األطــفــال  ـــدد  وع
تقريباً.

منه  يستفيد  الــذي  الطبي  العاج   -2
عــددهــم  المنطقة  بــكــافــة  المعاقين 

حوالي )150( تقريباً.
تأهيلية  و  تعليمية  برامج  لديهم   -3
ــوزارة  ل التابعة  بــالــمــدارس  لإللتحاق 

التربية والتعليم.
4- لديهم برامج صحية وعاج طبيعي.

الــخــاصــة  الــمــســتــلــزمــات  جــمــيــع   -5
والــتــي  بــالــمــركــز  مــتــوفــرة  بالمعاقين 

من  الكثير   على  التغلب  على  تساعد 
أن  رغــم  إعاقته  اإلعــاقــات كل حسب 

المبنى ال يساعد.
أمـــا الــتــوصــيــات فــكــانــت عــلــى النحو 

التالي:
1- سرعة إنشاء مبنى متكامل لجمعية 

المعاقين بالجوف.
2- إستمرار استفادة طالبات الجامعة 
ــة الـــخـــاصـــة« من  ــي ــرب ــت ــخــصــص ال »ت
لدى  والــمــفــيــدة  المقدمة  الــخــبــرات 

جمعية المعاقين.
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الهيئة ال�سعودية للمهند�سني

SUDI COUNCIL OF ENGINEERS

اجلمعية تشارك في مراقبة انتخابات مجلس إدارة الهيئة 
السعودية للمهندسني

ــيــعــان  ـــن رب ــقــى الـــدكـــتـــور مــفــلــح ب ــل ت
الوطنية  الجمعية  رئــيــس  القحطاني 
وتقدير  شكر  خطاب  اإلنــســان  لحقوق 
من رئيس لجنة اإلشراف على انتخابات 
الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــهــنــدســيــن 
ــن محمد  الــدكــتــور الــمــهــنــدس عــلــي ب
القحطاني،  على ما قدمته الجمعية من 
االنتخابية  للعملية  والمراقبة  االشــراف 
االلكترونية منذ بدايتها وحتى انتهائها 
ــــان نــتــائــجــهــا،  كــمــا شــكــر ممثل  وإع
المستشار  الـــعـــام  األمـــيـــن  الــجــمــعــيــة 
والذي  الفاخري  عبدالرحمن  بن  خالد 
تميزت  بأنها  ووصفها  بمشاركته  أشاد 

باحترافية ومهنية عالية.
المراقبة  في  الجمعية   مشاركة  بــدأت 
يوم الخميس 1436/2/19هــــ،  باجتماع 
األستاذ خالد الفاخري  مع لجنة مراقبة 
اللجنة  والمكونة من رئيس  االنتخابات 
والمهندس  القحطاني،  علي  الدكتور 
مــحــمــد الــشــنــقــيــطــي عــضــو الــلــجــنــة، 
الــدكــتــور  للجنة  التقني  والــمــســتــشــار 
هــانــي الـــزيـــد، والــمــســتــشــار الــقــانــونــي 
باإلضافة  العنزي،  فهد  الدكتور  للجنة 
لــلــدكــتــور عــبــد الــلــه الــحــجــيــان أمين 
حيث  السعوديين،   الصحفيين  هيئة 
اآللية  على  االطــاع  االجتماع  خال  تم 
باإلضافة  االنتخابات  لمراقبة  المتبعة 
إلى مراجعة الخطوات االلكترونية التي 
بعض  وإبـــداء  ناخب،  كل  عليها  يسير 
يلزم  مــا  وتعديل  حولها،  الماحظات 

بشأنها.

نبذة عن االنتخابات:
لانتخابات    الــتــرشــيــح  عملية  ـــدأت  ب
الموافق  ـــــــ  1436/1/29ه السبت  يــوم 
الجمعة  يــوم  وانتهت  2014/11/22م، 
2014/12/5م،  الموافق  1436/2/13هـــــ 
ـــراع يــومــي  ـــت فــيــمــا كــانــت عــمــلــيــة االق
الـــمـــوافـــق 22- ــخــمــيــس  األربــــعــــاء وال

يوم  النتائج  ـــ، وتم إعان  1436/3/23ه
الجمعة 1436/3/25هـ.

نبذة عن االنتخابات:
بن  علي  الــدكــتــور  اللجنة  رئــيــس  بين 
الترشيحات  فترة  أن  القحطاني  محمد 
تمت  أسبوعين،  لمدة  استمرت  والتي 

وفق شروط وضوابط كان أبرزها » أن يتم 
التسجيل وتعبئة النماذج إلكترونياً من 
خال  للهيئة  اإللكتروني  الموقع  خال 
مضى  قد  يكون  وأن  المحددة،  المدة 
على عضوية المترشح في الهيئة فترة ال 

تقل عن ثاث سنوات، وأن يكون حاصًا 
على درجة مهندس محترف على األقل 
جزء  ببذل  التزام  وتقديم  الهيئة،  من 
من وقته للوفاء بمتطلبات ومسئوليات 
تكون  وأن  اإلدارة،  عضويته في مجلس 
قد مضت دورة كاملة للمجلس بعد آخر 
دورتين متتاليتين كان عضواً فيها، وأن 
والسلوك  السيرة  حسن  المترشح  يكون 
أن ُحكم عليه بحكم قضائي  ولم يسبق 
تكون  وأن  ـــة،  واألمـــان بــالــشــرف  مــخــل 
حتى  المفعول  سارية  بالهيئة  عضويته 
موعد االقتراع ، وإرفاق السيرة الذاتية 
خال  من  شخصية  صورة  مع  للمترشح 

الموقع اإللكتروني«.

إعالن نتائج االنتخابات:

االنتخابات   لجنة اإلشراف على  أعلنت 
عن القائمة النهائية ألسماء المترشحين 
لعضوية مجلس اإلدارة ، بعد أن أنهت 
اللجنة التأكد من انطباق شروط الترشح 
المهندسين  مـــن  الــمــتــقــدمــيــن  عــلــى 
ــدســات مـــن أعـــضـــاء الــهــيــئــة  ــن ــمــه وال

األساسيين.
مؤكداً  اللجنة،  رئيس  أوضحه  ما  هــذا 
عــلــى أن اعــتــمــاد الــنــظــام االلــكــتــرونــي 
عليهم  سهل  االنتخابية  العملية  فــي 
االنــجــاز  ســرعــة  فــي  وســاهــم  مهمتهم 
ودقة النتائج مضيفًا أن القائمة ضمت 
72 مترشحًا تنافسوا على عشرة مقاعد 
تمثل كامل أعضاء مجلس إدارة الهيئة 
الـــدورة  ــادم ولــم يتقدم فــي هــذه  ــق ال
 71 مع  تنافست   واحــدة  مهندسة  إال 
المجلس  مقاعد  بأحد  للفوز  مهندسًا 
مجلس  لعضوية  الترشح  باب  فتح  بعد 
الكترونية  انتخابية  عملية  في  اإلدارة 
بالكامل تمت عن بعد، وأشرفت عليها 
اللجنة المشار إليها، والتي تم تشكيلها 
من أعضاء الجمعية العمومية، وضمت 
الخبرات  ذوي  من  نخبة  عضويتها  في 

العلمية والعملية المتميزة.
عملية  »إن  القحطاني  الدكتور  ــال  وق
ــعــد مـــن خــال  االقــــتــــراع تــمــت عـــن ب
كل  شمل  الذي  اإللكتروني،  التصويت 
الوسائل اإللكترونية للّتصويت والوسائل 
إلتاحة  األصــوات،  لحساب  اإللكترونية 
للناخبين  الــمــشــاركــة  مــن  قـــدر  أكــبــر 
بالنظام  مــقــارنــًة  ــراع،  ــت االق عملية  فــي 
أداة  الصناديق  يعتمد  الذي  التقليدي 
أيضًا  يسّهل  النظام  هذا  ألن  لاقتراع، 
عملية المشاركة وألنه يمنح فرصًا أكبر 
الوصول  في  صعوبات  يواجهون  للذين 
وصعوبات  أوالً،  االقــتــراع  مــراكــز  إلــى 
في  وتسهم  ثانيًا،  االقتراع  ممارسة  في 
مشاركة الجميع في العملية االنتخابية 
أنه  إلى  إضافة  العالم  أي مكان في  من 
أكــثــر دقــة مــن الــطــرق الــيــدويــة، وهو 
بدرجة  لتمتعه  للمعلومات،  أمنًا  أكثر 
ــذي  عــالــيــة مــن األمـــن الــمــعــلــومــاتــي ال
ــدخــات الــمــقــصــودة وغــيــر  ــت يــمــنــع ال
المدخلة،  الــبــيــانــات  فــي  الــمــقــصــودة 
ــات  ــان ــي ــب ــة، وال ــقــول ــمــن والـــبـــيـــانـــات ال
عملية  وبعد  أثناء  والمعروضة  المخزّنة 

عملية االقتراع متت عن 
بعد من داخل اململكة 

وخارجها, من خالل التصويت 
اإللكتروني, التي أتاحت أكبر 

قدر من املشاركة للناخبني في 
عملية االقتراع

التصويت، كما يتيح سهولة الرجوع إلى 
البيانات ومراجعتها بأي وقت«.

كان  للمترشحين  التصويت  أن  مؤكداً 
جعل  الــذي  الواحد  الصوت  خــال  من 
الناخب يركز أكثر على اختيار مرشحه 
أو  المحسوبية  عــن  بــعــيــداً  بــاقــتــنــاع، 
مشيراً  وغيرها،  االجتماعية  العاقات 
القائمة  الــلــجــنــة  ــــرار  إق بــعــد  ـــه  أن ـــى  إل
عنها  اإلعــان  تم  للمترشحين  النهائية 

في الموقع االلكتروني والصحف.

الشكر والتقدير للجهات المشاركة:
الشكر  اللجنة  رئيس  وجــه  جهته  مــن 
ـــــر الــتــجــارة  ــي وزي ــمــعــال والـــتـــقـــديـــر ل
فــوزان  بــن  توفيق  الــدكــتــور  والصناعة 
المدني  المجتمع  الربيعة،ولمؤسسات 
ممثلة  المهنية،  المجتمع  ولمؤسسات 
في هيئة الصحفيين السعوديين, وكما 
ذكرنا سابقًا للجمعية، مؤكداً أن  مراقبة 
أكبر  ضمنت  عــام  بشكل  االنتخابات 
لهذه  والشفافية  الــحــيــاديــة  مــن  قــدر 
التجربة الفريدة، حيث تعد األولى التي 

تتم بهذا األسلوب.
الــتــعــاقــد مــع الجمعية  تــم  أنـــه  وأشــــار 
لإلشراف  اآللية  للحاسبات  السعودية 
العملية  ســيــر  مـــن  ــأكــد  ــت وال الــتــقــنــي 
االحترافية،  من  بأكبر درجه  االنتخابية 
وكذلك قدره البنية التحتية في الهيئة 
على استيعاب هذه العملية، التي توفر 
حيث  المعلوماتي  األمن  من  قدر  أكبر 
ومستويات  درجــات  عدة  استخدمت 
لضمان سريه وأمان المعلومات، حيث 
مراحل  بعض  فــي  الناخب  يتمكن  لــم 
الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة مـــن إجـــــراء أي 
معلوماته،  على  تعديات  أي  أو  عملية 
ــإدخــال  ب شخصيته  مــن  الــتــأكــد  قــبــل 
نظام  مع  أليًا  لمطابقته  مياده  تاريخ 
الهيئة  بأنظمة  وأشــاد  الداخلية،  وزارة 
االلكترونية وما تتمتع به من بنى تحتية 
وقــدرات  عالية  وإمكانيات  متعددة 

بشريه متميزة ذات خبرات عريضة.
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فرع اجلمعية بعسير ينفذ عدد من الفعاليات مبناسبة 

اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

جانب من المحاضرة التي أقيمت  في النادي األدبي

جانب من المحاضرة التي أقيمت في جامعة الملك خالد للبنين

لحقوق  الــعــالــمــي  الــيــوم  بــمــنــاســبــة 

الوطنية  الجمعية  فرع  أقام  اإلنسان 

من  عـــدد  بعسير  اإلنـــســـان  لــحــقــوق 

النحو  على  بعضها  جــاء  الفعاليات 

التالي:

بأبها  األدبــي  النادي  في  محاضرة   -1

ألقاها  الــثــاثــاء 1436/2/18هـــــــ  يــوم 

الدكتور  الجمعية  المشرف على فرع 

علي بن عيسى الشعبي ، وقام بإدارة 

ــحــوار األســتــاذ رائـــد بــن سعيد آل  ال

مالح وكانت بعنوان ) حقوق اإلنسان 

ــظــام األســـاســـي لــلــحــكــم في  ــن فـــي ال

بحضور   ) السعودية  العربية  المملكة 

ووجهاء  المشاركين  مــن  كبير  عــدد 

ــــاء وإعــامــيــيــن وعــنــصــر نسوي  وأدب

المحاور  كافة  المحاضر  غطى  وقــد 

 ، الحكم  في  األساسي  النظام  وهــي: 

المواثيق  الجزائية،  اإلجــراءات  نظام 

ــة الــمــصــادق  ــي ــدول ــاهــدات ال ــمــع وال

حوار  وتاها  المملكة،  قبل  من  عليها 

اللقاء،  أثــرى  المشاركين  من  ونقاش 

من  نسخ  الحضور  استلم  بعدها  ثــم 

الجمعية  ومــطــبــوعــات   مــنــشــورات 

وفـــي نــهــايــة الــمــحــاضــرة قـــام رئيس 

ـــادي بــتــســلــيــم الـــمـــشـــرف  درع  ـــن ال

تــذكــاري بــهــذه الــمــنــاســبــة وشــهــادة 

شكر.

بــالــمــبــانــي  مـــحـــاضـــرة  ــمــت  ــي أق   -2

 )  8  ( قــاعــة   ) ب   ( مبنى  الــمــركــزيــة 

عضو  قبل  مــن  خالد  الملك  بجامعة 

ــور  ــدكــت الــجــمــعــيــة بـــفـــرع عــســيــر ال

وأدار  القحطاني  عــوض  بــن  منصور 

بن  علي  بن  عبود  الدكتور  المحاضرة 

)ثقافة  المحاضرة  عنوان  وكــان  درع 

وذلك   ) اإلســام  في  اإلنــســان  حقوق 

، بحضور  األربعاء 1436/2/18هــــ  يوم 

مدير فرع الجمعية األستاذ عبد الله 

العواد وسكرتير فرع الجمعية األستاذ 

عدد كبير  حضور  وأيضاً  الغانم  بندر 

مـــن الـــطـــاب ومــنــســوبــي الــجــامــعــة 

المهتمين  التدريس  هيئة  وأعــضــاء 

المحاضرة وجود  الجانب ورافق  بهذا 

مـــعـــرض لــلــمــطــبــوعــات والــنــشــرات 

عنها  التنويه  تم  بالجمعية  الخاصة 
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باستام  للمشاركين  المحاضرة  خال 

نسخ منها لمن يرغب، وبعد المحاضرة 

تم توزيع بقية المطبوعات على طاب 

القدرات في المساء ومكتبة الجامعة.

الجمعية  فــرع  بين  التنسيق  تــم   -3

الصيدلة  ) كلية  خالد  الملك  وجامعة 

لتفعيل   ) أبــهــا   – بــالــســامــر  للبنات 

لحقوق  الــعــالــمــي  بــالــيــوم  االحــتــفــال 

اإلنسان وذلك بمقر الكلية يوم األربعاء 

معرض كما  له  مرافقاً  1436/2/18هــــ 

مــن مطبوعات  بــعــدد  تــزويــدهــم  تــم 

الجمعية  وإصــــــدارات  ــشــورات  ــن وم

وحسبما أفادت منسقة هذه الفعالية 

األســـتـــاذة بــشــائــر مــطــري كــمــا قامت 

المعرض  هذا  بافتتاح  الكلية  عميدة 

وقام أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي 

الكلية بالجولة واالطاع على المعرض 

مطبوعات  مــن  عــدد  تــوزيــع  تــم  كما 

 – حــقــوقــك  اعـــرف   ( مــثــل  الجمعية 

اتفاقية حقوق الطفل – حقوق الطفل 

ــة المهن  فــي اإلســـام – نــظــام مــزاول

لحقوق  العالمي  اإلعــان   – الصحية 

الغير  العاملين  حــقــوق   – اإلنــســان 

الخدمة  عــمــال  الئــحــة   – ســعــوديــيــن 

المنزلية – مطوية العنف ضد األطفال 

– مطوية التعريف بالجمعية – مطوية 

 – اإلنــســان  لحقوق  العالمي  اإلعـــان 

مطوية حقوق المرأة العاملة – مطوية 

األخطاء الطبية وحقوق المرضى ( على 

النشاط  رائــدة  نوهت  وقد  الطالبات، 

الفعالية  ومنسقة  بالكلية  الطابي 

بنجاح هذه الفعالية.

واآلداب  الــعــلــوم  كلية  مــســرح  عــلــى 

عسير  بمحايل  الجامعة  بفرع  للبنين 

فرع  مشرف  سعادة  المحاضرة  ألقى 

الجمعية  فرع  بتهامة وعضو  الجامعة 

بعسير الدكتور محمد يحيى آل مزهر 

الدكتور  محمد  األستاذ  الحوار  وأدار 

العلوم  كلية  عميد  القرني  ناصر  بن 

عسير،  بمحايل  والمجتمع  واآلداب 

المداخات  من  عدد  هناك  كما كان 

كافة  على  اإلجابة  تمت  الحضور  من 

االستفسارات من قبل المحاضر وبعد 

بزيارة  الحضور  قام  المحاضرة  انتهاء 

للمعرض المرافق والذي قام بتنظيمه 

ــة مــــن خـــــال وضـــع  ــجــمــعــي فـــــرع ال

ومنشورات  وإصــــدارات  مطبوعات 

الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان.

4- كما تم إقامة محاضرة بعنوان ) رفع 

أكادمي  لدى  اإلنسان  لحقوق  الوعي 

وإداري وطاب ومنسوبي فرع جامعة 

المحاور  ( حسب  بتهامة  الملك خالد 

وما  المواطنة  على  التأكيد   ( التالية 

للمواطن من حقوق وما عليه – تبصير 

هو  ومــا  المعاصرة  بالقضايا  الــطــاب 

دور المواطن تجاهها – تأصيل حقوق 

اإلسامية  الشريعة  على  بناًء  اإلنسان 

اإلنــســان  حــقــوق  أن  على  التأكيد   –

تعاليم  عــلــى  مــبــنــيــة  الــمــمــلــكــة  فـــي 

الوضعية –  األنظمة  عن  بعيداً  الدين 

انطاقاً  المملكة  حرص  على  التأكيد 

حقوق  على  اإلنــســانــيــة  رسالتها  مــن 

 ) المقيم  أو  المواطن  ســواء  اإلنــســان 

وذلــك يــوم األربــعــاء 1436/2/18هــــــ ، 

جانب من المحاضرة التي أقيمت  بجامعة الملك خالد كلية الصيدلة للبنات بالسامر

جانب من المحاضرة التي أقيمت بفرع جامعة الملك خالد بتهامة
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ركن الجمعية في مهرجان )ملتقى نبض الشباب( )1(ركن الجمعية في مهرجان )على الخير تجمعنا(

ركن الجمعية في مهرجان )ملتقى نبض الشباب( )3(ركن الجمعية في مهرجان )ملتقى نبض الشباب( )2(

فرع اجلمعية باجلوف يشارك في عدد من الفعاليات
الوطنية  الجمعية  رسالة  مع  تماشياً 
الثقافة  نــشــر  فــي  اإلنـــســـان  لــحــقــوق 
ــــــراد الــمــجــتــمــع  ــة بــيــن أف ــي ــحــقــوق ال
والتعريف بأهدافها ومجاالت مهامها، 
الجمعية  فــرع  نشاط  لخطة  وتفعيًا 
اليوم  مــع  وتــزامــنــاً  الــجــوف  بمنطقة 
العالمي لحقوق اإلنسان، شارك الفرع  

الدكتور طارش  المشرف عليه  برئاسة 
الفهيقي  ظــاهــر  واألســتــاذ  الــشــمــري، 
األستاذ  الفرع  وسكرتير  الفرع،  مدير 
الخير  )على  بمهرجان  المنديل،  عمر 
تجمعنا(، والذي أقامته الرئاسة العامة 
الــجــوف-  بمنطقة  الــشــبــاب  لــرعــايــة 
بنادي اإلنطاق الرياضي، خال الفترة 

الفرع  16-1436/2/19هــــــ، كما شــارك 
10-1436/2/12هـــــ،  الفترة  خال  أيضا 
ضمن مهرجان )ملتقى نبض الشباب(، 
االجتماعية  اللجنة  نظمته  والــــذي 
من  الملتقى  في  شــارك  وقــد  األهلية، 
ظاهر  األســتــاذ  من  كــًا  الفرع  جانب 
أحمد  األســتــاذ  والسكرتير  الفهيقي، 

الرويلي، وبمتابعة المشرف على الفرع 
جاءت  وقد  الشمري،  طارش  الدكتور 
المهرجانين   كــا  فــي  الــفــرع  مشاركة 
تم  وتثقيفي  تــوعــوي  ركــن  مــن خــال 
وإصــــدارات  كتيبات  ــع  ــوزي ت خــالــه 
ــــرد على  ومــطــبــوعــات الــجــمــعــيــة، وال

استفسارات وتساؤالت الحضور.
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فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة يقيم عدد من الندوات 
لنشر الثقافة احلقوقية

الطفل  لحقوق  العالمي  اليوم  بمناسبة 
أقام فرع  الجمعية بالعاصمة المقدسة 
ندوة عامة يوم الخميس 1436/2/5هـــ 
الكتشاف  االجــرائــي  الدليل   ( بعنوان 
لــدى األطــفــال(،  وقد  العنف  حــاالت 
وجه  المكتب الدعوة للشؤون الصحية، 
العامة  ولــإلدارة  االجتماعية  والشؤون 
للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة 

لحضور الندوة.
األخصائية   قدمت  الــنــدوة  بــدايــة  فــي 
عايض  نــجــوى  بالمكتب  االجتماعية 
الجمعية  عن  تعريفية   نبذة  الحربي 
العمل  وآلية  واختصاصاتها  وأهدافها 
القضايا  من  العديد  إلى  وتطرقت  فيها 
قدمت  ثــم  الجمعية،  عالجتها  الــتــي 
ــالــشــؤون  ــة االجــتــمــاعــيــة ب ــي األخــصــائ
مــحــاســن حسين  ـــاذة  األســـت الــصــحــيــة 
شعيب محاضرة بعنوان) نظام الحماية 
من اإليذاء( حيث ناقشت فيها تعريف 
العنف، وكيفية اإلباغ عنه، والعقوبات 
المنصوص عليها في النظام، وبعد ذلك 
الــدكــتــورة سمية عــزت شرف  قــدمــت 
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى 
ــعــنــوان) حــاجــات الــطــفــل(   مــحــاضــرة ب

األساسية منها النفسية والمادية.
أكاديمية  مــؤخــراً   الــفــرع  شـــارك  كما 

العالمي  اليوم  القرآن في تفعيل  براعم 
لحقوق الطفل وقد شارك منه األستاذة 
الفعالية  فــي  الــحــربــي  عــايــض  نــجــوى 
الدليل   ( بــعــنــوان  مــحــاضــرة  وقــدمــت 
اإلرشــــادي الكــتــشــاف حـــاالت العنف 
خالها  قدمت  معها(  التعامل  وكيفية 
أيضاً نبذة عن الجمعية وأهدافها وآلية 

عملها واختصاصاتها.
الــيــوم  بمناسبة  ــفــرع  ال ـــام  أق وأيــضــاً 
العالمي لحقوق اإلنسان ندوة عامة يوم 
الخميس 1436/2/19هـ بعنوان )حقوق 
الشريعة اإلسامية(،  اإلنسان في ضوء 
شرطة  إلدارة  الدعوة  الفرع  وجه  وقد 
الــنــدوة  لحضور  المقدسة  العاصمة 
من  منتسبيهم   مــن  نخبة  وحــضــرهــا 

مختلف الرتب العسكرية.
من  ترحيبية  بكلمة  ــدوة  ــن ال بـــدأت   
الــزايــدي  بــن عــواض  األســتــاذ سليمان 
أعطى  ثم  الجمعية  فرع  المشرف على 
وأهدافها  الجمعية  عن  تعريفية  نبذة 
واختصاصاتها وآلية العمل فيها والخطة 
اإلستراتيجية  للجمعية في تعليم ونشر 
ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع ،ثم 
التي  القضايا  مــن  العديد  إلــى  تطرق 

عالجتها الجمعية.
الدكتور  الجمعية  قدم عضو  ذلك  بعد 

محمد بن مطر السهلي محاضرة بعنوان 
الشريعة  ضـــوء  فــي  اإلنــســان  )حــقــوق 
أن  للحضور كيف  أوضـــح  اإلســامــيــة( 
قرنا   عشر  أربــعــة  منذ  شــرع  اإلســـام 
»حقوق اإلنسان« ، ودافع عنها وحماها 
تحمي  مــبــادئ  المجتمع  فــي  وغـــرس 

حــوار  ذلــك  وتــا   ، وتدعمها  الــحــقــوق 
في  والمتحدث  المشرف  بين  مفتوح 
دعم  كيفية  حول  والحاضرين  الندوة 
والعمل  المملكة  فــي  اإلنــســان  حقوق 
في  خاصة  الحقوقية  الثقافة  نشر  على 

مجتمع األطفال والنساء .

جانب من ندوة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان

جانب من فعاليات اليوم العالمي لحقوق الطفل
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لحقوق  الــعــالــمــي  الـــيـــوم  بــمــنــاســبــة 
اإلنسان قام مكتب الجمعية الوطنية 
لحقوق اإلنسان بمحافظة جدة بتنظيم 
اإلنسان(  )حقوق  خاله  ناقش  ملتقى 
من  العديد  المكتب  استضاف  وقــد 
ومحكمة  الحكومية  الــدوائــر  ممثلي 
الجمعية  وأعضاء  الشخصية  األحــوال 

والمهتمين بهذه المناسبة.
على  الــمــشــرف  بترحيب  الــلــقــاء  بـــدأ 
حافظ  زهــيــر  عمر  الــدكــتــور  المكتب 
اليوم  مناسبة  إلى  واإلشارة  بالحضور، 
الــعــالــمــي لــحــقــوق اإلنــســان الــمــوافــق 
التذكير  وأهمية  ديسمبر  من  العاشر 
بهذه  التذكير  واهتمام  الحقوق  بهذه 
بعقد  الجمعية  واهــتــمــام  الــحــقــوق 
اللقاءات والندوات حول موضوع هذا 

اليوم.
ثم تحدث الدكتور غسان عبد العزيز 
للقاء  الرئيسي  المتحدث  وهو  الغين 
إسامي  ومفكر  اجتماعي  ناشط  وهو 
حقوق  عن  جــدة،  مدينة  في  معروف 
عموماً،  الوالدين  وحقوق  خاصة  األم 
وأشار إلى موضوع حقوق المرأة وكبار 
السن وما تضمنته الشريعة اإلسامية 

اإلنسان  حقوق  تحفظ  توجيهات  من 
وتكريمه.

ثم بعد ذلك تحدثت الصحافية سميرة 
العربية  المملكة  ــة  ــاي رع عــن  عــزيــز 
السعودية لحقوق المرأة وحمايتها من 

نظام  إلى  وأشارت  والعنصرية  العنف 
الحماية من اإليذاء، ثم تحدث األستاذ 
الحماية  إدارة  مدير  الغامدي  صالح 
واألستاذة  بجدة  االجتماعية  بالشؤون 
نــســريــن أبـــو طــه الــبــاحــثــة ومــســؤولــة 

الحماية  وحــدة  في  العامة  العاقات 
عن إدارة الحماية بالشؤون االجتماعية 
بجدة وجهودها  في هذا الخصوص في 
الصادرة  واللوائح  النظام  تطبيق  ظل 

وأهمية ما تقوم به الدور اإليوائية.

اجلمعية تشارك في عدد من الفعاليات في مدينة الطائف
شارك ممثل الجمعية بالطائف األستاذ 
عــــادل الــثــبــيــتــي، فـــي مــعــرض الــيــوم 
العالمي لحقوق الطفل، ومعرض أسبوع 
برعاية  أقــيــم  الـــذي  الخليجي  الــنــزيــل 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 

نايف حفظه الله وزير الداخلية.
جــــاءت مــشــاركــة الــجــمــعــيــة فـــي كا 
الفعاليتين ضمن ركن توعوي وتثقيفي 
تم خاله توزيع اصدارات ومطبوعات 
ـــة على  ــمــت اإلجـــاب الــجــمــعــيــة كــمــا ت

ــــــزوار، وأيـــضـــاً تمت  ــســارات ال ــف اســت
اإلشـــــادة بــجــهــود الــجــمــعــيــة مــن قبل 
محافظة  وكيل  السمري  أحمد  األستاذ 
الـــطـــائـــف،   ومــديــر ســجــون الــطــائــف 
األخــرى  القطاعات  مــن  والمسؤولين 

تكريم  تم  المعرض، كما  الذين حضروا 
الجمعية من قبل إدارة سجون محافظة 
الطائف وجمعية تراحم بدرع تذكاري 
تسلمه األستاذ عادل الثبيتي من وكيل 

المحافظة.
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فرع اجلمعية مبنطقة عسير يزور محافظة بيشة وعدد من الدوائر 
احلكومية فيها

الوطنية  الجمعية  فــرع  مــن  وفــد  قــام 
عسير  بــمــنــطــقــة  اإلنــــســــان  لــحــقــوق 
األربــعــاء  ــوم  ي بيشة  لمحافظة  بــزيــارة 

1436/2/11هـ.
حيث  بيشة  محافظة  بزيارة  الوفد  بدأ 
األســـتـــاذ سلطان  مـــع ســـعـــادة  الــتــقــى 
المحافظة  وكيل  شكبان  عبدالرحمن 
وأيضاً  التعاون  سبل  مناقشة  وتمت 
بــحــث بــعــض الــقــضــايــا الــمــشــتــركــة، ثم 
واالدعـــاء  التحقيق  هيئة  زيـــارة  تمت 

عامر  األستاذ   الوفد  قابل  العام حيث 
هيئة  دائــرة  رئيس  السلولي  فطيس  بن 
التحقيق واالدعاء العام بمحافظة بيشة 
قام  العمل كما  آلية  على  االطــاع  وتم 
التحقيق،  مكاتب  على  بجولة  الــوفــد 
لمستشفى  بزيارة  الوفد  قام  ذلك  بعد 
الملك عبدالله في محافظة بيشة حيث 
اطلع الوفد على الخدمات التي يقدمها 
ــــان فـــي اســتــقــبــالــهــم  الــمــســتــشــفــى وك
سعادة المشرف على إدارة المستشفى 

الدكتور معتق بن سعد السرحاني،  ثم 
األقسام  عمل  آلية  على  الــوفــد  وقــف 
وحدة  إلى  باإلضافة  بالمواليد  المعنية 
أوجدها  والتي  بالمستشفى  التأهيل 
مركز  وجــود  عــدم  بسبب  المستشفى 
بالمحافظة،  وأخيراً  للتأهيل  متخصص 
قام الوفد بزيارة السجن العام بمحافظة 
وقابل  السجن  عنابر  في  وتجول  بيشة 
عدد من السجناء واستمع إلى شكواهم 
الجمعية  رصـــدت  ــد  وق وماحظاتهم 

في  تضمينها  تم  الماحظات  من  عدد 
الجمعية  لرئاسة  لرفعها  تمهيداً  تقرير 
بمدينة الرياض لمناقشتها مع الجهات 

المعنية. 
وقـــد شـــارك فــي الـــزيـــارة أعــضــاء فــرع 
عوض  بــن  منصور  الــدكــتــور  الجمعية 
آل  عبدالله  محمد  والشيخ  القحطاني 
آل  أحمد  بــن  واألســتــاذ محمد  دبــاش 
معتق واألستاذ  بندر بن مبارك آل غانم 

سكرتير الجمعية.

وفد الجمعية أثناء  زيارتهم إلى محافظة بيشة

وفد الجمعية أثناء  زيارتهم إلى مستشفى الملك عبد اللهوفد الجمعية أثناء  زيارتهم إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام
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 أكثر من مليار شخص حول العالم 
يتعرضون للعنف غير املرتبط 

بالصراعات وفقًا للتقرير العاملي لعام 
2014 عن وضع الوقاية من العنف

شعوب متمكنة.

أمم صامدة.

UNDOC
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

منظمة

الصحة العالمية

لمحة عامة
العنف  على  العنف"  من  الوقاية  وضع  عن   2014 لعام  العالمي  "التقرير  يركز 
واألصدقاء  والعشراء  األســرة  أفــراد  بين  يمارس  الذي  العنف  أي  األفــراد   بين 
والمعارف والغرباء ويشمل سوء معاملة األطفال وعنف الشباب وعنف العشير 
والعنف الجنسي وإساءة معاملة المسنين، والعنف بين األفراد هو عامل خطر 
به والوقاية منه  التنبؤ  العمر ويمكن  يسبب مشاكل صحية واجتماعية طيلة 

وتقع مسؤولية التصدي له بوضوح على الحكومات الوطنية.

 6.1 بتغطية  بلداً  المحصلة من 133  البيانات  التقرير األضواء على  يسلط هذا 
التقدم  لتتبع  منطلقاً  ويعتبر  العالم،  سكان  من   %88 وتمثيل  شخص  مليار 
التقدم  لتقدير  إليه  اإلستناد  البلدان  تستطيع  المستقبل ومرجعاً  المحرز في 
الذي تحرزه إذ يتضمن تقييماً لجهود الوقاية من العنف المبذولة على الصعيد 

العالمي ويقدم لمحة سريعة عن هذه الجهود المبذولة حسب البلد.

أهداف التقرير:
تتمثل أهداف التقرير فيما يلي:

بين  العنف  مشكلة  وضــع  وصــف   -1
ــم ومـــدى  ــال ــع األفــــــراد عــلــى نــطــاق ال
ــدان بــجــمــع الــبــيــانــات  ــل ــب اضــطــاع ال
وغير  الــمــمــيــت  بــالــعــنــف  المتعلقة 
واتــخــاذ  التخطيط  لتوجيه  المميت 

اإلجراءات.
للتدابير  الــحــالــي  الــوضــع  وصـــف   -2
والتشريعية  والسياسية  البرمجية 

الرامية إلى الوقاية من العنف.
3- وصـــف وضـــع خـــدمـــات الــرعــايــة 
الــصــحــيــة والـــخـــدمـــات االجــتــمــاعــيــة 

والقانونية المتاحة لضحايا العنف.
ــغــرات فـــي الــتــصــدي  ــث 4- تــحــديــد ال
وحفز  األفــــراد  بين  العنف  لمشكلة 
اتخاذ اإلجراءات على الصعيد الوطني 

للتصدي لها.
أث�����ر ال���ع���ن���ف ع���ل���ى ح���ي���اة م��الي��ي��ن 

األشخاص وعواقبه الطويلة:

 475000 وفاة  إلى  التقديرات  أشــارت 
وبلغت   ،2012 عــام  فــي  قتا  شخص 
المترواحة أعمارهم بين  نسبة الذكور 
هــؤالء  مــن   %60 يناهز  سنة  و44   15
السبب  القتل  يجعل  مما  األشــخــاص 
الــرئــيــســي الــثــالــث لــوفــاة هـــذه الفئة 
أعلى  وتسجل  ــذكــور،  ال مــن  العمرية 
البلدان  في  المقدرة  القتل  معدالت 
والمتوسط  المنخفض  الــدخــل  ذات 
يبلغ  الــذي  األمريكيتين  إقليم  ضمن 
معدل القتل فيه 28.5 حالة قتل لكل 

100000 نسمة.
القتل حسب  وقد انخفضت معدالت 
 2012-2000 الفترة  خــال  التقديرات 
الصعيد  على   %16 قليًا  تفوق  بنسبة 
إلــى 6.7 حــاالت قتل  )مــن 8  العالمي 
في  وبنسبة %39  100000 نسمة(،  لكل 
البلدان المرتفعة الدخل )من 6.2 إلى 
نسمة(،   100000 لكل  قتل  حاالت   3.8
وعلى العكس ، أبدت هذه المعدالت 

انخفاضًا أقل في البلدان ذات الدخل 
الفترة  خــال  والمنخفض  المتوسط 
 %13 االنخفاض  نسبة  وبلغت  ذاتها، 
والشريحة  العليا  الشريحة  بلدان  في 
في  و%10  المتوسط  الدخل  من  الدنيا 

البلدان المنخفضة الدخل.
وأكــــد الــتــقــريــر عــلــى تــحــمــل الــنــســاء 
األكبر  الــعــبء  والمسنون  واألطــفــال 
الناجم عن االعتداء البدني والجنسي 

والنفسي غير المميت:
عن  البالغين  جميع  ربـــع  تبليغ   -1
تــعــرضــهــم العـــتـــداء بـــدنـــي فـــي سن 

الطفولة.
2- تبليغ امــرأة واحــدة من كل خمس 
في  العتداء جنسي  تعرضها  عن  نساء 

سن الطفولة.
واحدة من كل ثاث  امرأة  تعرض   -3
على  الجنسي  أو  البدني  للعنف  نساء 
األوقـــات  مــن  وقـــت  فــي  يــد عشيرها 

خال حياتها.

4- تبليغ 6% من البالغين المسنين عن 
الشهر  في  المعاملة  إلســاءة  تعرضهم 

الماضي.
ويساهم هذا العنف في اعتال الصحة 
النساء  لــدى  سيما  وال  العمر  طيلة 
واألطفال وفي تسبيب الوفاة ألن عدة 
أمــراض  مثل  للوفاة  رئيسية  أســبــاب 
والسرطان  الدماغية  والسكتة  القلب 
بفيروسه  والـــعـــدوى  ــــدز  اإلي ومـــرض 
العنف  بتجارب  ارتباطًا شديداًً  ترتبط 
الكحول  تعاطي  وإساءة  التدخين  عبر 
ــاع ســلــوك جنسي  ــب ــمــخــدرات وات وال

شديد الخطورة.
ان���ع���دام ال��ب��ي��ان��ات ال��رئ��ي��س��ي��ة عن 

العنف في الغالب:
ثغرات كبيرة  وجــود  عن  التقرير  أفــاد 
جهود  تقوض  البيانات  مستوى  على 
من  الــرغــم  على  العنف  مــن  الــوقــايــة 
حــجــم حــــاالت الـــوفـــاة الــنــاجــمــة عن 
الوخيمة  المميتة  غير  ــاره  وآث العنف 
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الصورة توضح عواقب العنف السلوكية والصحية

والمسنين،  واألطـــفـــال  الــنــســاء  عــلــى 
إلى  بالكامل  البلدان  من   %60 ويفتقر 
بيانات صالحة لاستخدام عن حاالت 
األحـــوال  تسجيل  مــصــادر  مــن  القتل 
المدنية أو البيانات الحيوية، كما أنه 
على األغلب تفتقر العديد من البلدان 
إلى  البيانات  هــذه  فيها  تتوفر  التي 
وسنها  الضحية  جنس  مثل  معلومات 
وعاقتها بمرتكب جريمة القتل وآلية 
لتصميم  بــرمــتــهــا  تــلــزم  وهـــي  الــقــتــل 
ــوقــايــة ورصـــدهـــا، وأيـــضـــًا ال  جــهــود ال
المقدمة  الجهات  أو  السلطات  تحاط 
للخدمات علمًا بمعظم حاالت العنف 
مما  والمسنين  واألطفال  النساء  ضد 
يجعل االستقصاءات السكانية مصدراً 
لتوثيق  الــازمــة  للمعلومات  حاسمًا 
طبيعة هذه المشاكل وحجمها، وأفاد 
البلدان المشاركة في  أكثر من نصف 
عنف  عن  البيانات  بجمع  االستقصاء 
العشير والعنف الجنسي إال أن أقل من 
نصف البلدان أفاد بإجراء استقصاءات 
األخرى  العنف  أشكال  بشأن  سكانية 
مــثــل ســـوء مــعــامــلــة األطـــفـــال وعنف 

الشباب وإساءة معاملة المسنين.
برنامج  أخصائية  قالت  جانبها،  مــن 
ــامــج األمـــم  ــرن ســـيـــادة الــقــانــون فـــي ب
ــي شــيــمــاء حسين  ــمــائ اإلن الــمــتــحــدة 

»الــتــقــريــر هــو عــبــارة عــن جــهــد من 
مكتب  المتحدة،  لألمم  مكاتب  ثاثة 
بالجريمة  المعني  الــمــتــحــدة  ـــم  األم
المتحدة  األمــم  وبرنامج  والمخدرات 

العالمية،  الصحة  ومنظمة  اإلنمائي 
ـــاءاً عــلــى طــلــب مـــن الــــدول  ـــن وهــــو ب
العالمي  الصحة  مجلس  في  األعــضــاء 
أنواع  الموضوع، ألن كل  هذا  لدراسة 
يوجد  ال  مناطق  في  المرتبطة  العنف 
معلومات  عنها  يوجد  ال  نزاعات  بها 
كــافــيــة، وهـــو مــن ضــمــن الــمــواضــيــع 
بعد 2015  ما  أجندة  التي طرحت في 

للتنمية«.
بجميع  العنف  »يرتبط  أنه  وأوضحت 
بالمحددات  شــديــداً  ارتباطًا  أشكاله 
االجــتــمــاعــيــة مــثــل ضــعــف الــحــكــم 
ــقــانــون والــقــواعــد  ــادة ال وضــعــف ســي
ــقــواعــد  الــثــقــافــيــة واالجــتــمــاعــيــة وال
والبطالة  الجنس  نــوع  على  القائمة 
والدخل وعدم المساواة بين الجنسين 
التعليم  وفــرص  االجتماعي  والتحول 

المحدودة«.
ــــة تــخــتــلــف في  وأضـــافـــت »كـــل دول
األخرى  الدول  عن  المعيشية  ظروفها 
تتشابه  أمور  هناك  عام،  بشكل  ولكن 
ناحية  مــن  تفاوتها  رغــم  الـــدول  فيها 
والبطالة  الفقر  مسألة  مثل  الــشــدة، 
وعدم ضبط األسلحة الخفيفة والفراغ 
واندماجهم  المراهقون  يعانيه  الــذي 

في العصابات العنيفة«.
توصيات التقرير:

أ-  على المستوى الوطني :
عن  للكشف  البيانات  جمع  تعزيز   -1

حجم المشكلة الفعلي.
شاملة  وطنية  عمل  خطط  وضــع   -2

ومبنية على البيانات.
والثانوية  األولية  الخدمات  إدماج   -3
للوقاية من العنف في البرامج الصحية 

األخرى.

أكد التقرير على حتمل النساء 
واألطفال واملسنون العبء 
األكبر الناجم عن االعتداء 

البدني واجلنسي والنفسي غير 
املميت

4- تدعيم آليات القيادة والتنسيق.
تكون  للوقاية  برامج  وضــع  ضمان   -5

شاملة ومتكاملة ومسندة بالبينات.
للضحايا  خــدمــات  إتــاحــة  ضــمــان   -6

تكون شاملة ومسندة بالبينات.
تقييم  دراســـــــات  دعــــم  ــز  ــزي ــع ت  -7

الحصائل.
واستعراض  القائمة  القوانين  إنفاذ   -8

جودتها.
9- وضع السياسات والقوانين المتصلة 

بأشكال العنف المتعددة وتنفيذها.
ــة من  ــاي ــوق ال الـــقـــدرة عــلــى  ــنــاء  ب  -10

العنف.
ــيــمــي  ــل اإلق الـــمـــســـتـــوى  عـــلـــى  ب-  

والعالمي: 
1- تدعيم البرنامج العالمي للوقاية من 

العنف.
بــرامــج شاملة  تــعــزيــز دعـــم وضـــع   -2

ومتكاملة للوقاية من العنف.
3- تكثيف جهود المنظمات اإلقليمية 
ودون اإلقليمية الرامية إلى العمل مع 
تنسيق  أجــل  مــن  الوطنية  المكاتب 

جمع البيانات وتعميم المحصلة.
المنظمات  بين  الــتــعــاون  توطيد   -4

الدولية والوكاالت المانحة.
األســاســيــة  الـــبـــيـــانـــات  تــحــديــد   -5

واألهداف وتتبع التقدم.
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فرع اجلمعية باجلوف يزور مستشفى امللك عبد العزيز التخصصي
الحقوقية  الثقافة  لنشر  اســتــمــراراً 
لحقوق  الجهات  تطبيق  من  والتأكد 
الجمعية  فرع  من  فريق  قام  األفــراد، 
الوطنية لحقوق اإلنسان بالجوف ضم 
كًا من مشرف الفرع الدكتور طارش 
خليفة  األســتــاذ  واألعــضــاء  الشمري، 
الــمــســعــر، واألســـتـــاذ ثــانــي الــعــنــزي، 
ومدير الفرع األستاذ ظاهر الفهيقي، 
وسكرتير الفرع األستاذ عمر المنديل، 
فــيــمــا كــــان فـــي اســتــقــبــالــهــم مــديــر 
بن  الحميدي  الــدكــتــور  المستشفى 
الطبي  والمدير  الشرعان،  بن  محمد 

بالمستشفى الدكتور فايز الرويلي.

تــم مناقشة بعض  الــزيــارة  بــدايــة  فــي 
الموضوعات المشتركة ذات العاقة، 
ــق فـــي أنــحــاء  ــفــري ــجــول ال ـــن ثـــم ت وم
حالة  الفريق  رصــد  وقــد  المستشفى 
على  كانت  والتي  المستشفى  مبنى 

النحو التالي:
وتــم  حــكــومــي  المستشفى  مبنى   -1
1435هــــ    /  5  /  17 بــتــاريــخ  إفتتاحه 

وسعته )300( سرير.
ــه  ــمــفــعــل ال الـــــعـــــيـــــادات  عــــــدد   -2

بالمستشفى )25( عيادة.
لألشعة  قسم   بالمستشفى  يتوفر   -3

وقسم للمختبر وصيدلية.

4-  يوجد عقد صيانة للمبنى.
قسم  إدارة  تحت  مطبخ  يــوجــد   -5

التغذية في المستشفى.
شمال  سكنية  وحــــدات  ــوجــد  ي  -6
وغــــرب الــمــبــنــى لــألطــبــاء عــلــمــًا بــأن 
ــشــاء وبــإشــراف  الــمــشــروع تحت اإلن
الصحية  للشئون  العامة  المديرية 

بمنطقة الجوف.
ـــق عـــــدد مــن  ـــري ـــف فــيــمــا أوصــــــى ال

التوصيات التالي ذكرها:
الــعــيــادات  كــامــل  تفعيل  ضـــرورة   -1
إســتــكــمــال كامل  تــفــعــل و  لــم  ــتــي  ال
التخصصات المطلوبة المدربة تدريبًا 

عاليًا.
ـــاء و  ـــب 2- ضـــــرورة إســتــقــطــاب األط
اإلســتــشــاريــيــن واألخــصــائــيــيــن ممن 
تحفيزهم  مــع  جيدة  خــبــرات  لديهم 

ماديًا لضمان إستمراريتهم.
الفنيين  عــــدد  ـــــادة  زي ضـــــرورة   -3
والمؤهلين  المختصين  والممرضين 

تأهيًا طبيًا متميزاً.
إجــــراءات  تسهيل  عــلــى  الــعــمــل   -4
المستشفيات  بين  المرضى  تحويل 
األخـــــرى بــالــمــنــطــقــة والــمــســتــشــفــى 
المريض  مصلحة  فيه  لما  التخصصي 

وسرعة معالجته.

فرع اجلمعية باملدينة املنورة يبحث عدد من املوضوعات 
مع عدد من األكادمييني 

ُعقد  بفرع الجمعية الوطنية لحقوق 
المنورة  المدينة  بمنطقة  اإلنــســان  
ــمــوافــق 12 / 2 /  ال الــخــمــيــس   يـــوم 
العام  المشرف  بين  اجتماع  هـ   1436
شرف  األستاذة  الفرع  على  المكلف 
ــقــرافــي والـــدكـــتـــورة  حــنــان أحمد  ال
بكلية  تدريس  هيئة  عضو   ( الفولي 
الحقوق بجامعة طيبه  - مشرفة نادي 
إنصاف – محامية ومستشارة قانونية 
ثقافة  نشر  فــي  الــفــرع  خطة  ضمن   )

وطالبات  طاب  بين  اإلنسان  حقوق 
الجامعات.

بالجمعية  بــالــتــعــريــف  ــقــاء  ــل ال ــــدأ   ب
نشر  في  ودورهـــا  ورسالتها  وأهدافها 
بأهم  والــتــعــريــف  الحقوقية  الثقافة 
الصكوك واالتفاقيات الدولية المعنية 
بحقوق اإلنسان التي صادقت وانضمت 
مع  انسجامها  ومــدى  المملكة  إليها 
األنظمة السعودية والدور القانوني في 
نصت  ما  وفق  اإلنسان  حقوق  حماية 

السمحاء،  اإلسامية  الشريعة  عليه 
مساهمة  على كيفية  االتــفــاق  وجــرى 
ثقافة  نشر  في  القانون  كلية  طالبات 
الجامعة  طالبات  بين  اإلنسان  حقوق 
مرجع  الجمعية  إصـــدارات  واعتماد 
واإلحصائيات  المعلومات  في  رئيسي 

المعتمد عليها في نشر المعلومة.
اجتماع  اليوم  ذات  في  الفرع  عقد  كما 
بين الباحث القانوني األستاذ عبد المجيد 
رئيس  الشيخ  خــالــد  الــدكــتــور  و  األمــيــن 

األندية الطابية بالجامعة اإلسامية.
بالجمعية  بــالــتــعــريــف  ــقــاء  ــل ال بــــدأ  
نشر  في  ودورهــا  ورسالتها  وأهدافها 
مناقشة  تــم  كما  الحقوقية  الثقافة 
آلية  إقامة تعاون  مشترك  مع األندية 
الطابية في الجامعة اإلسامية لتوزيع 
الجمعية   وإصــــــدارات  مــطــبــوعــات  
والـــتـــعـــريـــف بــهــا داخـــــل الــجــامــعــة 
للمنسوبين والطاب  من خال إقامة 

ركن خاص بالجامعة.
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حملة أممية عاملية إلنهاء مشكلة انعدام اجلنسية في غضون 10 أعوام

إحدى الصور املعبرة التي صممتها شركة يونايتد "كلرز 

ibelong  "اوف بينيتون" واخلاصة بحملة "أنا أنتمي

»أنــــا أنــتــمــي« هــي اســـم الــحــمــلــة التي 
لــشــؤون  الــســامــيــة  المفوضية  أطلقتها 
كلرز  »يونايتد  مــع  بالتعاون  الاجئين 
وضع  إلى  تهدف  والتي  بينيتون«،  أوف 
حد لمشكلة انعدام الجنسية في غضون  
عشرة أعوام، وهي مشكلة ناشئة عن فراغ 
حول  األشــخــاص  لمايين  خطير  قانوني 
وال  جنسية  أية  يحملون  ال  الذين  العالم 
عنها،  الناشئة  اإلنسان  بحقوق  يتمتعون 
العواقب  على  الضوء  الحملة  تسلط  كما 
الناتجة عن انعدام الجنسية والتي تدوم 

وتستمر مدى الحياة. 
وقد أصدرت المفوضية السامية لشؤون 
ــؤخــراً تــقــريــراً خــاصــاً حــول  الــاجــئــيــن  م
انعدام الجنسية يسّلط الضوء على التأثير 
الــظــاهــرة، كما وضعت  لــهــذه  اإلنــســانــي 
نقاط لوضع  خطة عمل عالمية من عشر 
حّل  إلــى  تهدف  الجنسية،  النعدام  حــّد 
ضمان  وإلـــى  القائمة  الكبرى  األزمـــات 
الجنسية في  عدم والدة أي طفل عديم 

المستقبل.
ظهرت  التقّدم،  بعض  من  الرغم  وعلى 
مخاطر جديدة مرتبطة بانعدام الجنسية 
مع ازديــاد أعــداد األزمــات الكبرى، فقد 
أجــبــرت الــحــرب فــي كــل مــن جمهورية 
سبيل  على  ــا،  وســوري الــوســطــى  إفريقيا 

النزوح  على  األشخاص  مايين  المثال، 
داخلياً أو على اللجوء إلى بلدان أخرى، 

األطفال  مــن  اآلالف  عــشــرات  ُولــد  كما 
المفوضية  وتعمل  المنفى،  في  الاجئين 
في  والشركاء  الحكومات  مع  كثب  عن 
إعطاء  على  لاجئين  المستقبلة  البلدان 
ال  وبينما  المواليد،  لتسجيل  األولــويــة 
تزال قضايا انعدام الجنسية من القضايا 
قد  البلدان،  بعض  في  سياسياً  الشائكة 
بــلــدان أخــرى  الــقــضــاء عليها فــي  يــكــون 
بعض  تغيير  على  ويقتصر  جــّداً  بسيطاً 
المفردات في قانون الجنسية في العقد 
الاحقة  التغييرات  سمحت  الماضي، 
من  ألكــثــر  والــســيــاســات  بالتشريعات 
الجنسية  عديم  شخص  مايين  أربــعــة 
إثــبــات  الــجــنــســيــة أو  بــالــحــصــول عــلــى 
الذكرى   2014 العام  ويصادف  جنسيته، 
لعام  المتحدة  األمــم  التفاقية  الستين 
1954 المتعّلقة بوضع األشخاص عديمي 
اتفاقية  بجانب  أرســت  والتي  الجنسية 
انعدام  حاالت  خفض  بشأن   1961 العام 
الجنسية، األسس القانونية الدولية إلنهاء 
السياسية  ـــاإلرادة  وب الجنسية،  انــعــدام 
على  بالقدرة  المفوضية  تؤمن  الكافية، 

حّل مشكلة انعدام الجنسية.
أن  المفوضية  أكدت  صحفي  بيان  وفي 

يبصر طفل من عديمي  دقائق  كل عشر 
الجنسية النور، وبما أّن هؤالء ال يتمّتعون 
بحّق الحصول على الجنسية، فإنهم غالباً 
ما ُيحرمون من الحقوق والخدمات التي 
عاوة  لمواطنيها،  عادًة  البلدان  تقّدمها 
على ذلك ال تعترف 27 دولًة في الوقت 
الجنسية  منح  فــي  الــمــرأة  بحق  الــراهــن 
بالرجل،  الــمــســاواة  قــدم  على  ألطفالها 
الجنسية  انــعــدام  يجعل  قــد  وهــو وضــع 
مــتــوارثــاً على مــدى أجــيــال كــذلــك، ثمة 
الجنسية  انــعــدام  بين  حقيقي  ارتــبــاط 
لما  وفقاً  اإلقليمي،  واالستقرار  والنزوح 
غوتيريس  أنطونيو  وقال  البيان،  في  جاء 
المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون 
الجنسية  انــعــدام  »ُيــشــعــر  الــاجــئــيــن، 
بـــأّن مجرد  يــعــانــون منه  الــذيــن  األفــــراد 
يعتبر جريمة،  الحياة  في هذه  وجودهم 
لمحنة  حّد  لوضع  تاريخية  فرصة  لدينا 
انعدام الجنسية في غضون عشرة أعوام، 
ال  األشـــخـــاص،  لمايين  األمـــل  ــــادة  وإع

يمكننا اإلخفاق في هذا التحّدي«.
وأفاد البيان الصحفي أن كا من أنطونيو 
غوتيريس، والمبعوثة الخاصة للمفوضية، 
20 شخصية  يزيد عن  وما  أنجلينا جولي 
من المشاهير وقادة الرأي العام العالمي، 
ــه  »إنّ فيها  قالوا  مفتوحة  رسالة  نشروا 

األمم  موافقة  على  عاماً   60 مضي  وبعد 
المتحّدة للمرة األولى على حماية عديمي 
الجنسية، حان الوقت لوضع حد النعدام 

الجنسية بحد ذاتها«. 
بعض  من  الرغم  على  أنــه  ذكــره  الجدير 
مرتبطة  جديدة  مخاطر  ظهرت  التقّدم، 
أعـــداد  ــــاد  ازدي مــع  الجنسية  بــانــعــدام 
الحرب  أجــبــرت  فقد  الكبرى،  األزمـــات 
الوسطى  إفريقيا  جمهورية  من  كل  في 
مايين  الــمــثــال،  سبيل  عــلــى  وســـوريـــا، 
على  أو  داخلياً  الــنــزوح  على  األشــخــاص 
ــجــوء إلــــى بـــلـــدان أخـــرى،كـــمـــا ُولـــد  ــل ال
الاجئين  األطــفــال  مــن  اآلالف  عــشــرات 
في المنفى، وتعمل المفوضية عن كثب 
البلدان  فــي  والــشــركــاء  الحكومات  مــع 
األولوية  إعطاء  على  لاجئين  المستقبلة 
قضايا  تزال  ال  وبينما  المواليد،  لتسجيل 
الشائكة  القضايا  من  الجنسية  انــعــدام 
يكون  قــد  الــبــلــدان،  بعض  فــي  سياسياً 
بسيطاً  أخــرى  بــلــدان  فــي  عليها  القضاء 
جّداً ويقتصر على تغيير بعض المفردات 
الماضي،  العقد  في  الجنسية  قانون  في 
سمحت التغييرات الاحقة بالتشريعات 
والــســيــاســات ألكــثــر مــن أربــعــة مايين 
على  بالحصول  الجنسية  عديم  شخص 

الجنسية أو إثبات جنسيته.
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اليونيسيف تطلق حملة إلعادة 300 ألف طفل إلى املدرسة
فــقــد مــئــات األطـــفـــال في  بــعــد أن 
جمهورية أفريقيا الوسطى سنتين من 
التعليم الرسمي، قامت منظمة األمم 
)اليونيسيف(،  للطفولة  الــمــتــحــدة 
بتنظيم حملة إلعادة  300 ألف طفل 
إلى الصفوف الدراسية في جمهورية 
الحرب  مزقتها  التي  الوسطى  أفريقيا 
المستمر  اليقين  عــدم  حــالــة  وســط 

حول الوضع األمني في الباد.
2014م  للعام  ديسمبر  نهاية  وبحلول 
ستقوم اليونيسيف بتوفير إمدادات 
في  ›الــمــدرســة  كمجموعة  التعليم، 

صــنــدوق‹ وهــو عــبــارة عــن صندوق 
الــضــروريــات  عــلــى  يــحــتــوي  تعليمي 
للفصول  الرصاص  وأقــام  دفاتر  مثل 
الـــدراســـيـــة الــمــؤقــتــة بــمــا فـــي ذلــك 
السبورات والدفاتر وأدوات العد في 

الرياضيات.
ـــســـي مـــــن هـــذه  ـــي ـــرئ والـــــهـــــدف ال
المجموعات هو المساعدة في إعادة 
نحو  أولــى  كخطوة  التعليم  تأسيس 
بعد  طبيعي  بشكل  الــدراســة  إعـــادة 

حالة الطوارئ.
من جهتها اعتبرت سارة كرو، رئيسة 

الطوارئ  قسم االتصاالت في حاالت 
خطوة  الحملة  هـــذه  بــالــيــونــيــســف، 
إلى  المجتمعات  عــودة  نحو  مهمة 
الحياة الطبيعية، وأضافت أن حوالي 
مــلــيــونــي طــفــل قــد تـــضـــرروا بسبب 
بالطبع  األطــفــال  فقد  »لــقــد  ــنــزاع  ال
وتمزيق  تشويه  وتم  التعلم  من  عاماً 
هناك  يوجد  ولكن  حياتهم،  من  سنة 
قليل من بصيص األمل، فسوف  اآلن 
يعودون 300 ألف طفل إلى المدرسة، 
نهدف  نحن  نهاية ديسمبر،  وبحلول 
ليتمكنوا  إلى عــودة  662 ألف طفل 

تفتح  حتى  دراستهم  استئناف  من 
المدارس أبوابها تدريجياً«.

أنحاء  فــي  الحملة  هــذه  تبدأ  وفيما 
المتحدة  األمم  وكالة  الباد، حذرت 
الــاجــئــيــن مـــن أن هــنــاك  لـــشـــؤون 
زالــوا  ما  ألــف شخص   852 من  أكثر 

مشردين.
أطـــراف  جميع  اليونيسف  ودعـــت 
وحماية  سامة  احــتــرام  إلــى  الــنــزاع 
المدارس  واحــتــرام  األطــفــال،  جميع 
تــمــاشــيــاً مـــع الـــمـــبـــادئ اإلنــســانــيــة 

والقانون الدولي.

وزاة العدل تربط احملاكم بـ 8 جهات إلحضار املطلوبني

الكبير  ــكــدس  ــت ال ــة  مــواجــه بــهــدف 
المحاكم  تشهدها  التي  القضايا  فــي 
الحضور  من  المطلوبين  تهرب  نتيجة 
تزويد   العدل  وزارة  قررت  للمحاكمة، 
إليكترونية  بأنظمة  محاكمها  كــافــة 
وبيانات  عناوين  إلــى  الوصول  تسهل 

ومقار عمل المطلوبين.
أكدت  فقد  الوطن  صحيفة  وبحسب 
باشرت  الــــوزارة  أن  قضائية  مــصــادر 
إلكتروني  ــط  رب مــشــروع  على  العمل 

جديد مع 8 وزارات وجهات حكومية، 
وقالت  إليه،  المشار  الهدف  لتحقيق 
إن المشروع الجديد سيمكن المحاكم 
المدعى  عــنــاويــن  عــلــى  الــتــعــرف  مــن 
عليهم في كافة القضايا، وإن الجهات 
المحاكم  مع  التقني  بالربط  المعنية 
وزارات  مــن  كــل  هــي  الــعــدل  ووزارة 
والتربية  المدنية  والخدمة  الداخلية 
والصحة  الــعــالــي  والتعليم  والتعليم 
العامة  المؤسسة  إلى  إضافة  والعمل، 
العامة  والمؤسسة  التقاعد  لمعاشات 

للتأمينات االجتماعية.

الــخــصــوم سيتم  ـــاغ  إب أن  وأضــافــت 
اإللكتروني  البريد  عبر  تقنية  بطرق 
الرسمي للمؤسسة أو الوزارة أو التبليغ 
عن طريق جهة العمل خطياً أو حضور 
في  الموظف  إلــى  المحكمة  مندوب 
جهة عمله شخصياً لتوقيعه على طلب 

الحضور.
وذكرت المصادر أن هذه اآللية ستتيح 
المتراكمة  القضايا  إنــهــاء  للمحاكم 
حضور  عدم  بسبب  منها  تعاني  التي 
للمحاكم  والمطلوبين  عليهم  المدعى 
ــي دعــــاوى عــامــة وشــخــصــيــة، كــون  ف

الماحظة  هو  زال  ما  القضايا  تكدس 
التي تسجلها كل التقارير الرقابية ضد 

المحاكم.
التقارير  آخــر  أن  الــمــصــادر  وكشفت 
البت  وتأخر  تكدس  سجلت  الرقابية 
الواردة  القضايا  من   %34 نسبته  فيما 
لــلــمــحــاكــم بــســبــب عــــزوف الــمــدعــى 
في  الحضور  عن  والمطلوبين  عليهم 
مواعيد نظر القضايا، وتحججهم بعدم 
يدفع  ما  الجلسات،  بمواعيد  إباغهم 
الــقــضــاة إلـــى تــأجــيــل الــنــظــر فــي تلك 

القضايا حتى يتم إحضار الطرفين.
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معلومات عن المنظمة:
السلطة  هي  العالمية  الصحة  منظمة 
منظومة  ضمن  والتنسيقية  التوجيهية 
المجال  يخص  فيما  المتحدة  األمـــم 
دور  تأدية  عن  مسؤولة  وهي  الصحي، 
الصحية  المسائل  معالجة  في  قيادي 
البحوث  بــرنــامــج  وتصميم  العالمية 
والمعايير  الــقــواعــد  ووضـــع  الصحية 
وتوضيح الخيارات السياسية المسندة 
بالبّينات وتوفير الدعم التقني للبلدان 

ورصد االتجاهات الصحية وتقييمها.
الحادي  القرن  في  الصحة،  باتت  وقد 
تنطوي  مشتركة  مسؤولية  والعشرين، 
الحصول  فــي  ــمــســاواة  ال عــلــى ضــمــان 
وعلى  األساسية  الرعاية  خدمات  على 
ـــوقـــوف بــشــكــل جــمــاعــي لــمــواجــهــة  ال

األخطار عبر الوطنية.

تاريخها:
ــــل الـــــتـــــي نـــاقـــشـــهـــا  ــــمــــســــائ مــــــن ال
الــدبــلــومــاســيــون، عــنــدمــا اجــتــمــعــوا 

لتشكيل األمم المتحدة في عام 1945، 
إنشاء منظمة صحية عالمية.

ودخل دستور المنظمة حّيز النفاذ في 
التاريخ  وهــو   ،1948 نيسان/أبريل   7
الذي أصبح ُيعرف بيوم الصحة العالمي 

وُيحتفل به كل عام.

الدور التي تؤديه المنظمة في مجال 
الصحة العمومية:

على  العالمية  الصحة  منظمة  تعمل 
ــوغ أهــدافــهــا مـــن خـــال وظــائــفــهــا  ــل ب

األساسية:
بالمسائل  القيادة فيما يتعلق  1- توفير 
للصحة  الــحــاســمــة  األهـــمـــيـــة  ذات 
تقتضي  التي  الشراكات  في  والدخول 

القيام بأعمال مشتركة.
البحوث وحفز  أعمال  برنامج  بلورة   -2
وتجسيدها  المفيدة  المعارف  توليد 

وبّثها.
وتعزيز  والمعايير  القواعد  تحديد   -3

ورصد تنفيذها.
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حملة عن منظمة الصحة العاملية

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

الكامل.
)ج( نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.

حالتهما  عن  النظر  بغض  أبوين،  بوصفهما  والمسؤوليات  الحقوق  نفس  )ح( 
لمصلحة  يكون  األحــوال،  جميع  وفي  بأطفالهما  المتعلقة  األمــور  في  الزوجية، 

األطفال االعتبار األول.
)هـ( نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين 
الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة 

بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
على  والوصاية  والقوامة  بالوالية  يتعلق  فيما  والمسؤوليات  الحقوق  نفس  )د( 
المفاهيم في  أو ما شابه ذلك من األعــراف، حين توجد هذه  األطفال وتبنيهم، 

التشريع الوطني، وفي جميع األحوال يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول.
)ز( نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم 

األسرة والمهنة ونوع العمل.
)ح( نفس الحقوق لكا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات واإلشراف 

عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء با مقابل أو مقابل عوض.
اإلجــراءات  جميع  وتتخذ  قانوني،  أثر  أي  زواجــه  أو  الطفل  لخطوبة  يكون  ال   .2
الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل 

الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.

المادة  الخامسة عشر
1. تعترف الدول األطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

مماثلة  قانونية  أهلية  المدنية،  الشئون  في  المرأة،  األطــراف  الــدول  تمنح   .2
ألهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك األهلية، وتكفل للمرأة، 
بوجه خاص، حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، 

وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل اإلجراءات القضائية.
3. تتفق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة 
باطلة  للمرأة  القانونية  األهلية  من  الحد  يستهدف  قانوني  أثر  لها  يكون  التي 

والغية.
بالتشريع  يتعلق  فيما  الحقوق  نفس  والمرأة  الرجل  األطــراف  الــدول  تمنح   .4

المتصل بحركة األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

المادة  السادسة  عشر
1. تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة 
في كافة األمور المتعلقة بالزواج والعاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على 

أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
)أ( نفس الحق في عقد الزواج.

)ب( نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إال برضاها الحر 

*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/
17�سبتمرب 1981 وقد حتفظت على املواد التي تتعار�ض مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 

الــســيــاســيــة  ـــخـــيـــارات  ال ــح  ــوضــي ت  -4
األخاقية والمسندة بالبّينات.

التغيير  وحفز  التقني  الدعم  إتاحة   -5
وبناء القدرة المؤسسية المستدامة.

وتــقــيــيــم  ــصــحــي  ال ـــوضـــع  ال 6- رصــــد 
االتجاهات الصحية.

ــة في  ــوظــائــف األســاســي وتــــرد هـــذه ال
عشر،  ــحــادي  ال الــعــام  العمل  بــرنــامــج 
الذي يوفر اإلطار لبرنامج عمل المنظمة 
وميزانيتها ومواردها ونتائجها. ويغطي 
»االلتزام  المعنون  العام  البرنامج  هذا 
بين  الممتدة  الحقبة  الصحة«،  بتوفير 

عامي 2006 و2015.

منظمة
الصحة العاملية
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بدفع  رسوم  وفقًا لصحيفة الوطن فإن وزارة الشؤون االجتماعية تكفلت مؤخراً 
تأهيل مرضى التوحد ومتازمة داون، وغيرهم 
الــمــتــوســطــة والــشــديــدة  مــن ذوي اإلعـــاقـــة 
االستفادة  يمكنهم  لديها، ممن ال  المسجلين 
مـن  بأكـثر  عددهم  ويقدر  العام  التعليم  من 
أكد  السياق  ذات  وفــي  شخص،  آالف  ستة 
العمل  ــوزارة  ال إلغاء  ذاتها  للصحيفة  مصدر  
التأهـيل  لمراكز  اإلعــانــة  نصف  دفــع  بنظام 
والتكفل  قبلها،  مــن  الــمــعــتــمــدة  الــنــهــاريــة 

»مراكز  تقريرها  خال  من  »الوطن«  نشرته  الذي  المطلب  وهـو  بالرسوم كـاملة 
التوحد .. تواضع خدماتي وتكاليف في العاج« الذي نشر في 2014/11/20. 

من جهتها أكدت رئيسة لجنة التعليم األهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة 
المنورة ، ومالكة مركز »غادة المدينة للتوحد« غادة باعقيل لـ »الوطن« أن »وزارة 
الخاصة  المراكز  في  التوحدي  الطفل  تعـليم  برسوم  تكفلت  االجتماعية  الشؤون 

ألطفال التوحد، ولكن بعض األسر ال تعلم بهذا القرار حتى اآلن«.
وأوضحت باعقيل أن مركزها يقوم برفع أسماء األطفال المسجلين لديه للشؤون 
لألمر  تطبيقا  والتكاليف  النفقات  وكافة  الرسوم  بدفع  لتتكفل  االجتماعية، 
السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين قبل فترة، مشيرة إلى أن المراكز 

الخاصة للتوحد أصبحت بذلك مثل الحكومية التي تتكفل بدفع هذه الرسوم.

 كاريكاتري

ــمــادة الــمــائــتــان فــي نظام  حـــددت ال
المرافعات الشرعية األحوال التي يحق 
إعــادة  يلتمس  أن  الخصوم  مــن  ألي 
حيث  النهائية  األحــكــام  فــي  الــنــظــر 

جاءت على النحو التالي:
1- أ - إذا كان الحكم قد ُبِنَي على أوراق 
ُبِنَي على  ظهر بعد الحكم تزويرها، أو 
المختصة  الجهة  من   - قضي  شهادة 

بعد الحكم - بأنها شهادة زور.
الحكم  بعد  الملتمس  حصل  إذا  ب- 
على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد 

تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. 
ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه 

التأثير في الحكم. 
يطلبه  لم  بشيء  الحكم  إذا قضى   - د 

الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. 
يناقض  الحكم  منطوق  كــان  إذا  هـــ- 

بعضه بعضًا.
و - إذا كان الحكم غيابيًا. 

يكن  لم  الحكم على من  إذا صدر   - ز 
ممثًا تمثيًا صحيحًا في الدعوى. 

عليه  حجة  الحكم  يعد  لمن  يحق   -2
ــدخــل في  ـــم يــكــن قـــد أدخــــل أو ت ول
في  النظر  إعــادة  يلتمس  أن  الدعوى 

األحكام النهائية.
ـــمـــادة األولـــــى بعد  فــيــمــا حــــددت ال
ثاثون  وهي  االلتماس  مدة  المائتين 
ــوم الـــذي يثبت  ــي ــًا تــبــدأ مــن ال ــوم ي
أو  األوراق  بتزوير  الملتمس  علم  فيه 
ظهرت  أو  زور  الشهادة  بــأن  القضاء 
في  عليها  الــمــنــصــوص  األوراق  فــيــه 
الفقرة ) ب ( من المادة )المائتين( من 
هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ 
الموعد في الحاالت المنصوص عليها 

المادة  من  ز(  و،  هـ،  )د،  الفقرات  في 
وقت  من  النظام  هذا  من  )المائتين( 
بالنسبة  الموعد  ويبدأ  الحكم،  إباغ 

)المائتين(  المادة  من   )2( الفقرة  إلى 
تــاريــخ العلم  ــنــظــام مــن  مــن هـــذا ال

بالحكم.

ما هي احلاالت التي يحق فيها للخصوم إلتماس إعادة 
النظر في األحكام النهائية الصادرة بحقهم وكم مدته؟

امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
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وزارة الشؤون االجتماعية تتكفل 
برسوم مراكز التوحد 
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

تنطوي معايير العالقات الدولية بين الدول على مفاهيم وقواعد ومبادئ قد يّتضح 

تستتر  وقد  والحرب  السلم  في  بينها  فيما  التعامل  وأصول  الدول  بعضها كمصالح 

مناسبات  في  إال  تظهر  فال  تقييمي  أساس  على  لبعضها  الدول  كتصنيف  أخرى 

وأحداث معينة دون أخرى ، والذي ينتج عنه تقييم الدول وتصنيفها على أساس 

ديمقراطي أو دكتاتوري ، وهو تصنيف يرتكز إليه الموقف السياسي المعبر للموقف 

الفكري لتطّور المجتمعات اإلنسانية ، فالمفكرون أسهبوا و أكثروا في تقسيم الزمان 

منذ ظهور اإلنسان وحتى الزمن الحاضر ، ومن ذلك التقسيم الشهير الذي يمّيز بين 

 ( بالتوازي مع تصنيف  اإلنسان  ، عصر  األديان  ، عصر  اآللهة  ثالثة عصور هي عصر 

أوغست كونت( الشهير لثالثة عصور هي العصر اإللهي، فالميتافيزيقي، ثم العلمي.

 والمفكرون عموماً يميلون اليوم إلى اعتبار حضور اإلنسان، كشخصية معتبرة لها 

القيمة األعلى، هو قرينة المجتمعات الحديثة والمتحضرة وعالمة للدول العصرية 

على  وديكتاتورية  ديمقراطية  بين  ما  للدول  السياسي  التصنيف  يعكس  وبالتالي 

تقييم المجتمعات والدول واعتبارها عصرية حداثية حّية أو اعتبارها متحجرة باقية 

في عصور مظلمة بائدة ، إال أن هذا الفكر كثيراً ما يتناسى التأثير الذي قد تحدثه 

األهواء والمصالح الشخصية والتي تعتبر هي الدافع وراء كل هذه التصنيفات ، وهو 

أولى  الذي  بالمنظور اإلسالمي  الدول ورقيها  تقييم  الذي يختلف عن كيفية  األمر 

اإلنسان عناية خاصة من خالل ماجاء في مصادر الشريعة اإلسالمية من أساسيات 

تجاوز  أو  انتهاك  أي  من  وحفظها  األساسية  اإلنسان  حقوق  لحماية  تهدف  وقواعد 

لإلنسان  الخمس  الضرورات  بحفظ  إال  تنتظم  ال  وأمورهم  تستقييم  ال  البشر  فحياة 

اإلسالم  أوالها  والتي  والمال  والنسل  والعقل  والنفس  الدين  حفظ  في  والمتمثلة 

عناية خاصة وأصبحت معيار عدلي لرقي المجتمعات وتطورها من منظور إسالمي 

دون تدخل األهواء الشخصية أو المصالح بين الدول.

املصالح الدولية وحقوق اإلنسان




