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اجلمعية تستقبل وفد من السفارة الكندية
قام وفد من السفارة الكندية بالرياض 
لحقوق  الــوطــنــيــة  للجمعية  بـــزيـــارة 
اإلنسان يوم األحد 1436/6/9هـ الموافق 
2015/3/29م ، وقد ضم الوفد كاًل من 
مدير  نائبة  مابيندير  كوليين  السيدة 
علياء  والسيدة   الخليج،  دول  شــؤون 
الكندية،  بالسفارة  مستشارة  مواني 
مسؤول  عبدالسيد  محمود  والسيد 
وكان  بالسفارة،   واإلتصال  المعلومات 
الجمعية  رئيس  سعادة  استقبالهم  في 
القحطاني  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور 
وسكرتير رئيس الجمعية األستاذ أحمد 

بن محمد المحمود.
رئيس  ســعــادة  قــدم  اللقاء  بــدايــة  فــي 
أنشطة  عـــن  مــوجــز  شـــرح  الــجــمــعــيــة 

الثقافة  نشر  في  ومساهمتها  الجمعية 
الحقوقية وآليات عملها ونوعية القضايا 
من  الجمعية  تقدمه  وما  تتلقاها  التي 
مساعدة للمتظلمين والتقدم الملحوظ 
المملكة  اإلنسان في  في مجال حقوق 
تعزيزه،  أجل  من  تبذل  التي  والجهود 
التي  المواقف  إلــى  الحديث  وتــطــرق 
تتناول  والتي  الــدول  بعض  من  تصدر 
الــشــأن الــســعــودي وفــي هــذا الجانب 
مفلح  الــدكــتــور  الجمعية  رئــيــس  أكــد 
فهم  ضـــرورة  وجـــوب  على  القحطاني 
التي  المملكة  فــي  الــقــانــونــيــة  ــيــة  اآلل
تعتمد على الشريعة اإلسالمية من قبل 
الدول الغربية، كما تطرق الحديث إلى 
مجلس  فــي  السعودية  الــمــرأة  دخــول 

في  بالمشاركة  لها  والسماح  الشورى 
زواج  إلى  وكذلك  البلدية،  االنتخابات 
حماية  نظام  وجود  ظل  في  القاصرات 

أشاد  ، كما  مؤخراً  صدر  الــذي  الطفل 
الــتــي تبذلها  بــالــجــهــود  ــر  ــزائ ال الــوفــد 

الجمعية في مجال حقوق اإلنسان .

اجلمعية تؤكد أن قيادة األطفال للمركبات جرمية
قال رئيس الجمعية  الدكتور مفلح 
السماح  »أن  القحطاني  ربيعان  بن 
الــقــانــونــيــة   ــســن  ال دون  لــأطــفــال 
على  تعديا  يــعــّد  الــســيــارة  بــقــيــادة 
قانونياً  ــســاءل  وي الــطــفــل،  حــقــوق 
مــن مكنه مــن قــيــادة الــســيــارة، أو 
الجهات  إلــى  يحال  إذ  استأجرها، 

ـــى الــقــضــاء إلصـــدار  اإلداريــــــة، وإل
خالل  ذلــك  جــاء  بحقه«،  عقوبات 
، عقب  الوطن  له لصحيفة  تصريح 
شبكات  على  مصور  مقطع  انتشار 
التواصل االجتماعي يظهر فيه طفل 
 200 إلى  تصل  بسرعة  سيارة  يقود 
الطرقات،  أحد  على  الساعة   / كلم 

الفعل  ذلــك  الــدكــتــور  اعتبر  كما 
جريمة بحق الطفل.

ــاق مــتــصــل أكـــد مــصــدر  ـــي ســي وف
لصحيفة   الجمعية  ــي  ف مــســؤول 
رصـــدت  »الــجــمــعــيــة  أن  الـــوطـــن 
طفاًل  يصور  الــذي  الفيديو  مقطع 
وهو يقود بسرعة كبيرة، وتواصلت 

للتحقق  الــمــســؤولــة  الــجــهــات  مــع 
ذلك  فإن  صحته  ثبتت  وإذا  منه، 
حقوق  على  التعدي  من  نوعاً  يعد 
الطفل، وفيه تعريض لحياة الصغير 
والمارة  للخطر«، مؤكداً في الوقت 
نفسه أن المسؤولية تقع على ولي 

األمر.

الدكتور مفلح القحطاني: سجون املباحث تبذل جهودًاً كبيرة لتوفير 
اخلدمات للسجناء وذويهم

مفلح  الــدكــتــور  الجمعية  رئــيــس  ــال  ق
كبيرة  جــهــوداً  هناك  »أن  القحطاني 
لتوفير الخدمات للسجناء أو لذويهم، 
وال بد للجميع أن يطلع على حجم هذه 
الحقيقية  غير  الصورة  لتغيير  الجهود 
مؤكداً  إظهارها،  البعض  يحاول  التي 
أن الــجــمــعــيــة اطــلــعــت عــلــى أوضـــاع 
ووقفت  طويلة،  فترات  منذ  السجناء 
سلبية،  وأخــرى  إيجابية  جوانب  على 
أن  لوحظ  األخيرة  الفترة  في  أن  مبيناً 
هناك توجها من المسؤولين في وزارة 
في  المباحث  جــهــاز  ــي  وف الــداخــلــيــة 
تم  مــا  وهــو  الحقيقة،  وكشف  إظــهــار 

السعودية  اإلعالم  وسائل  عبر  بالفعل 
التي نشرت الحقيقة مشكورة«.

وأضــاف »وســائــل اإلعــالم هي الجهة 
تنقل  أن  تستطيع  ــتــي  ال ــدة  ــوحــي ال
الجمعية  في  وكنا  يجري،  ما  حقيقة 
وأن  الحاجة،  نتحدث عن وجود هذه 
هناك سجونا لدى المباحث ترقى ألن 
الضيافة  لدور  أقرب  بأنها  عنها  نقول 
ــســجــون، وذلــــك عــلــى مستوى  ال مــن 
داخلها،  للسجين  المقدمة  الخدمات 
شكاوى  على  الجمعية  وقــوف  وحــول 
شكاوى  »لدينا  ــال  ق السجناء  بعض 
خــارج  مــن  بــأمــور  تتعلق  الماضي  مــن 

المحاكمة  بيئة  مثل  األمنية،  الشؤون 
المحاكمة،  إجــراء  في  اإلســراع  وعــدم 
والتغييب  الجلسات،  حضور  ومتابعة 
تأييد  وعـــدم  الجلسات،  حــضــور  عــن 

األحكام وما إلى ذلك من شكاوى«.
جهود  عــام  بشكل  نحيي  »إننا  وتابع 
العام  الــرأي  واطــالع  العامة  المباحث 
هو  مــا  اإلعــــالم حقيقة  ــل  وســائ عــبــر 
موجود في هذه السجون، وهي خطوة 
زيارة سجون المباحث من قبل وسائل 
في  كبيرة  بإيجابية  لها  ننظر  اإلعــالم 
اإلنــســان،  لحقوق  الوطنية  الجمعية 
الــمــرجــو ألن  ــهــدف  ال مــا يحقق  وهـــو 

هناك من يقول بأن هناك بعض األمور 
داخل هذه السجون، وبإظهار الحقيقة 
يحظى  إذ  وشفافاً،  واضحاً  األمر  يبقى 
الجميع بكامل حقوقه، وإن كان هناك 
إجراءات قد تتسبب في تطويل النظر 
في بعض القضايا، فينبغي االستعجال 

بها«.
وأشار  إلى أن الجمعية مع االستعجال 
المحاكمات  إجـــراء  فــي  اإلســــراع  فــي 
العادلة، وال بد أن يعلم السجناء موعد 
محاكماتهم، واألحكام الصادرة ضدهم 
ومن  وأسرهم،  ذووهــم  يعلم  وبالتالي 

يهمه أمرهم.



4

طالب األمين العام للجمعية المستشار 
بأن  الفاخري،  الرحمن  عبد  بن  خالد 
من  الــصــادرة  الدولية  التقارير  تناغم 
بــعــض الــمــنــظــمــات الــدولــيــة مــؤخــراً 
المتحدة إلعــداد  األمـــم  أهــــداف   مــع 
ضمانات  لتوفير  تسعى  وأن  التقارير 
افضل ألوضاع حقوق االنسان في دول 
لتحقيقه  تهدف  رئيسي  العالم كمبدأ 
وضعية  رصــد  خــالل  مــن  تقاريرها  فــي 
حقوق االنسان وبيان حدود التحسن أو 
التراجع في حماية حقوق اإلنسان ونقل 
وحياد  موضوعية  بكل  هو  كما  الواقع 
يقابلها  السلبيات وإيضاح ما  في رصد 
ليصبح  مــتــوازن  بشكل  ايجابيات  من 
ومصداقية  أدبية  قيمة  التقارير  لهذه 
تــفــادي  ــع  م المتلقي  لـــدى  وواقــعــيــة 
التأثيرات الخارجية التي قد ينتج عنها 
من  التحقق  عــدم  أو  للتقرير  تسيس 

مصداقية المعلومات المدرجة فيه.
لصحيفة  ــح  ــصــري ت خــــالل  ذلــــك  جــــاء 
الرياض وأضاف »المعضلة تكمن أحياناً 
عند إعداد تقارير من قبل أشخاص لم 
المشمولة  ــدول  ال أنظمة  على  يطلعوا 
في تقاريرهم وغير مدركين أن قوانين 
نظامها  ـــة  دول ولــكــل  تختلف  الــــدول 
برسم  تنفرد  الــذي  المستقل  القانوني 
إدارة  في  مساحة  للدول  وأن  سياساته 

حقوق  مبادئ  مع  يتوافق  بما  شؤونها 
المملكة  فــي  الــحــال  هــو  اإلنــســان كما 
تقارير  لنا  تظهر  اللبس  لهذا  ونتيجة 
يتضح أن من قام بإعدادها لم يأخذ في 
االعتبار االختالف القانوني بين الدول 
منظمات  تحرص  أن  يؤكد ضــرورة  مما 
عن  تقارير  تعد  التي  اإلنــســان  حقوق 
أوضاع حقوق اإلنسان أن تقوم بتطوير 
على  لــديــهــا  القائمين  قـــدرة  وتــأهــيــل 
إعداد التقارير من خالل اطالعهم على 
والمملكة  عــام  بشكل  ـــدول  ال أنظمة 
للبيئة  أهمية فهمهم  بشكل خاص مع 
على  ترتكز  التي  المملكة  في  القانونية 
ال  ما  اإلسالمية، وهذا  الشريعة  أحكام 
اطلعت  التي  التقارير  بعض  في  نجدة 
فيها  يلحظ  والتي  المملكة  عن  عليها 
تجاهل بشكل دائم و تقليل من أهمية 
التي  والجهود  االيجابية  المتغيرات 
الرامية  السعودية  الحكومة  بها  تقوم 
إلرساء مبادئ حقوق االنسان مما يفقد 
هذه التقارير مصداقيتها، وبالرغم من 
بعض  حـــدوث  استبعاد  يمكن  ال  ــه  ان
ال  إنهاء  إال  الممارسة  في  التجاوزات 
بها  تصاغ  التي  التضخيم  لحالة  ترقى 
الــتــقــاريــر الـــصـــادرة عــن وضـــع حقوق 
خــاص  بشكل  المملكة  ــي  ف اإلنـــســـان 
تحدث  قد  التي  التجاوزات  أن  حيث 

الحكومة  من  وحــرص  اهتمام  يقابلها 
لمعالجتها وهذا األمر لم يعط حقه من 
في حرص معدي  يحدث  اإليضاح كما 

التقارير على إبراز السلبيات.
للشأن  الــمــتــابــع  أن  ــفــاخــري  ال وأكــــد 
حــراكــًا  يلحظ  المملكة  فــي  الحقوقي 
العليا  السلطات  من  واهتمامًا  حقوقيًا 
إيجابية  تغيرات  عنه  نتج  الدولة  في 
بهدف  إحداثها  الحكومة على  حرصت 
الكفيلة  الضمانات  مــن  مــزيــد  توفير 
والتي  االنــســان  حقوق  على  بالحفاظ 

نذكر منها:
المملكة  في  للحكم  األساسي  النظام   -
يعتبر  ــــذي  وال عــــــام1412ه  والـــصـــادر 
ــه  ــادت ـــي م ـــص ف ـــور الــمــمــلــكــة ن دســـت
تقوم  الدولة  »أن  والعشرين  السادسة 
الشريعة  وفق  اإلنسان  حقوق  بحماية 
المملكة  أن  يعني  مما   « اإلســالمــيــة 
ــســان منذ  عــرفــت مــبــادئ حــقــوق اإلن
ينل  لــم  مهم  أمــر  وهــذا  سنة  عشرين 

االهتمام الكافي إلبرازه.
صدر  ـــذي  وال الــقــضــاء  مــرفــق  تطوير   -
بتطويره  الشريفين  الحرمين  أمر خادم 
واعادة هيكلته بسائر جهاته ومحاكمه 
وإحقاق  العدل،  إقامة  بهدف  ولجانه 
الحق، وحفظ الحقوق الخاصة والعامة، 
ورعاية المصالح ودفع المفاسد وبالتالي 

ارساء العدل واستقرار المجتمع بوجود 
ضمانات قضائية تطبق الشرع والنظام 
الشريعة  وتراقب سالمة تطبيق أحكام 
يــصــدره ولــي األمــر من  اإلسالمية ومــا 
يحقق  بــمــا  معها  تــتــعــارض  ال  أنــظــمــة 
المزيد من العدالة للمتقاضين ويساعد 
عــلــى الــفــصــل فــي الــمــنــازعــات بشكل 
سريع ويحقق مبادئ المحاكمة العادلة 
المستقلة، كما أن تحديد اختصاصات 
للقضاء  األعلى  والمجلس  العدل  وزارة 
المحكمة  وإنــشــاء  الــمــظــالــم  وديــــوان 
يدل  العليا  اإلداريــة  والمحكمة  العليا 
داللة قوية على توجه القيادة الرشيدة 
والذي  القضاء  استقالل  تعزيز  لضمان 
حقوق  مبادىء  من  اصياًل  مبدأ  يعتبر 
االنسان حيث أصبحنا نرى اآلن أفراداً 
مما  المختلفة  الدولة  أجهزة  يقاضون 
يؤكد سيادة النظام على سيادة األجهزة 

الحكومية.
- انضمام المملكة لعدد من االتفاقيات 

الدولية المعنية بحقوق اإلنسان.
ــات  ـــوفـــر ضــمــان - إصـــــــدار أنـــظـــمـــة ت
والتحقيق  القبض  مرحلة  في  للمتهم 

والمحاكمة.
الدائم من الحكومة على أن  التأكيد   -
على  المواطنين  لجميع  المواطنة  حق 

قدم المساواة.

الفاخري يطالب منظمات حقوق اإلنسان بتطوير وتأهيل قدرة القائمني 
لديها على إعداد التقارير

وفد من وزارة الشؤون االجتماعية يزور فرع اجلمعية بعسير
ــشــؤون  ال وزارة  ـــرع  ف مـــن  ـــد  وف ـــام  ق

برئاسة  عسير  بمنطقة  االجتماعية 

ـــشـــؤون  ال وزارة  فـــــرع  عـــــام  ـــر  مـــدي

االجــتــمــاعــيــة بــالــمــنــطــقــة األســـتـــاذ 

عبدالحكيم الشهراني ومساعد المدير 

العام للرعاية واألسرة و عدد من مدراء 

الفروع اإليوائية بزيارة لفرع الجمعية 

عسير  فــي  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية 

مؤخراً.

الدكتور  سعادة  استقبالهم  في  كــان 

على  المشرف  الشعبي  عيسى  علي 

آل  عبدالله  محمد  والــشــيــخ  الــفــرع 

واألستاذ  الجمعية  فــرع  عضو  دبــاش 

الفرع  مدير  العواد  إبراهيم  عبدالله 

واألستاذ بندر مبارك آل غانم سكرتير 

آلية  لمناقشة  اجتماع  عقد  تــم  وقــد 

تعزيز التعاون بين فرع الجمعية وفرع 

بمنطقة  االجتماعية  الــشــؤون  وزارة 

حقوق  ثقافة  نشر  مــجــال  فــي  عسير 

اإلنسان.

الجدير بالذكر أن هناك تنسيق وتعاون 

مستمر بين فرع الجمعية وفرع وزارة 

في  المنطقة  في  االجتماعية  الشئون 

القضايا المشتركة.
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فريق من فرع اجلمعية باجلوف يزور وزارة الشؤون اإلسالمية

نشر  فــي  الجمعية  لــرســالــة  اســتــمــراراً 
فرع  من  فريق  قام  الحقوقية،  الثقافة 
لفرع  بزيارة  مؤخراً  بالجوف  الجمعية 
ـــاف  واألوق اإلســالمــيــة  الــشــؤون  وزارة 
والــدعــوة واإلرشـــاد بسكاكا، وقــد ضم 
الفريق كاًل من الدكتور طارش الشمري 
ظاهر  واألستاذ  الفرع،  على  المشرف 
المسعر،  خليفة  واألســتــاذ  الفهيقي، 

واألستاذ عمر المنديل.

كان في استقبالهم الدكتور علي سالم 
الــعــبــدلــي مــديــر الـــشـــؤون اإلســالمــيــة 
واألوقـــاف والــدعــوة واإلرشـــاد بمنطقة 
إلى عدد من منسوبي  الجوف، إضافة 

اإلدارة.
في بداية الزيارة قدم الدكتور العبدلي 
لفريق  شــكــرهــم  اإلدارة  ومــنــســوبــي 
التي  القضايا  على  وحرصهم  الجمعية، 
تهم المجتمع، وبعد ذلك قام الدكتور 

الفريق  بــأعــضــاء  بالتعريف  الــشــمــري 
وأهدافها  الجمعية  عن  نبذة  وإعطاء 
المتعلقة  واألحاديث  اآلراء  تبادل  وتم 
الفريق  تجول  ثم  المشتركة،  بالقضايا 
في أنحاء الوزارة واتضح لهم أن المبنى 
ــه ســلــبــيــات، وقــد  جــديــد وال يــوجــد ب
أوصى الفريق عدد من التوصيات كان 

منها:
1.الرغبة باالجتماع مع خطباء المساجد 

ما  و  وأهدافها  الجمعية  رؤيــة  لشرح 
تثقيفية وإرشادية  أعمال  به من  تقوم 

وفق الشريعة اإلسالمية.
ــشــئــون  2.الــــرغــــبــــة فــــي مـــشـــاركـــة ال
واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية 
مــن خــالل خطب  العالمية  األيـــام  فــي 
رجال  األفــراد  بحقوق  الخاصة  الجمعة 
ونــســاء تــحــفــظ كــرامــة اإلنـــســـان وفــق 

الشريعة اإلسالمية.

اجلمعية: يحق للسجني اخلروج مؤقتًا 
من السجن في عدة حاالت

أوضحت الجمعية أن من حق السجين   الخروج من السجن لمباشرة بعض 

أحد  زواج  حضور  أو  فيه  العزاء  وحضور  أسرته  أف��راد  أحد  مصالحه كدفن 

لزيارة  السجن  من  الخروج  له  يحق  أيضاً  أنه  مضيفة  شرعاً،  يعولهم  ممن 

عائلته لمدة 24 ساعة وفق ضوابط محددة وذلك في حال عدم تمكنهم من 

زيارته في السجن.

بالخطابات  وأصدقائه  أهله  مع  المراسلة  في  الحق  للسجين  وأضافت 

عدل  كاتب  إحضار  السجن  إدارة  من  يطلب  وأن  الهاتفية،  واالتصاالت 

لضبط توكيل السجين أو غيره من التصرفات أو اصطحابه للمحكمة، كما 

أن للسجين الحق أيضاً في التدريب والتأهيل على بعض المهن، من خالل 

إلحاق السجناء بدورات تدريبية لِحَرف ومهارات متعددة.
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المنورة  بالمدينة  الجمعية  فرع  تناول 
والحقوقية  الحكومية  الــجــهــات  دور 
آلية  وإيجاد  المرأة،  حقوق  قضايا  تجاه 
المرأة،  حقوق  حماية  لتعزيز  مشتركة 
جاء ذلك خالل حلقة نقاش نظمها الفرع 
بعض  ممثلي  مــن  عـــدد  فيها  وشــــارك 

الجهات الحكومية.
ــبــل الــجــمــعــيــة  نـــفـــذت الــحــلــقــة مـــن ق
المشرف  المكلف على الفرع األستاذة 
ــبــاحــث الــقــانــونــي  ــي، وال ــراف ــق شـــرف ال
األستاذ عبد المجيد األمين، فيما شارك 

فيها:
الــمــنــورة:  المدينة  منطقة  شــرطــة  مــن 
ــام – الــمــتــحــدث  ــن ــغ الــعــقــيــد فــهــد ال
عبدالله  الـــرائـــد  لــلــشــرطــة،  اإلعـــالمـــي 
الـــشـــؤون  ادارة   مـــديـــر   – ــجــهــنــي  ال

القانونية. 
 من مستشفى األمل و الصحة النفسية :

الدكتور  عادل معيلي الصبحي.
 من إدارة السجن العام القسم النسائي :
األستاذة إيمان  مددين – مديرة شعبة 

اإلشراف بسجن المدينة.
من إدارة اإلشراف اإلجتماعي النسائي: 
األستاذة نادية العقبي – مديرة مكتب 

اإلشراف اإلجتماعي.

من جامعة طيبة:
وكيلة كلية   – عـــزام  ايــمــان  الــدكــتــورة 

الحقوق بشطر الطالبات.
هيئة  عضو   – الفولي  حنان  الــدكــتــورة 
نادي  مشرفة   – الحقوق  بكلية  تدريس 

إنصاف.
المواضيع  مـــن   عـــدد  مناقشة  وبــعــد 
خلصت الحلقة إلى عدد من التوصيات 

أهمها:
بين  والتنسيق  الــتــكــاتــف  1-  ضــــرورة 
ـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة ومـــؤســـســـات  ال
القوانين  لتفعيل  الــمــدنــي  المجتمع 

الداعمة لحماية حقوق المرأة.
من  الــمــجــتــمــع  تــخــلــيــص  ضــــــرورة   -2
العادات والتقاليد التي تحرم المرأة من 
من  وذلك  والنظامية  الشرعية  حقوقها 
موجهه  وإعالمية  توعوية  برامج  خالل 

للمجتمع.
مشترك  تــعــاون  إيــجــاد  على  العمل   -3
مع إدارة حقوق اإلنسان بإدارة الشؤون 

القانونية بشرطة المنطقة.
4- تعزيز دور المؤسسات التعليمية في 
بحقوق  اإلسالمي  الثقافي  الوعي  نشر 

المرأة.
في  ــمــوظــفــيــن  ال تـــطـــويـــر قـــدرات   -5

ــة على  ــعــامــل ال الــمــهــنــيــة  ــطــاعــات  ــق ال
ــم الـــخـــدمـــات لــلــنــســاء وزيـــــادة  ــقــدي ت
مع  تنسجم  خدمات  تأهيلهم لتقديم 
المعايير الحقوقية وأكثر تحسسًا لتلبية 
احتياجات النساء في التمكين الحقوقي 
التدريبة  الـــــدورات  إقــامــة  خـــالل  مــن 

القانونية.
بين  المتكامل  العمل  أسس  ترسيخ   -6
ومديرية  اإلنــســان  )حــقــوق  القطاعات 
والشؤون  االجتماعية  والشؤون  الشرطة 
في  الهدف األسمى  لتحقيق   ) الصحية 

توفير الحماية للنساء.
من جانبه قالت األستاذة شرف القرافي 
من  الــمــرأة  تحجب  ظــروفــًا  هناك  إن   «
في  لها  المتاحة  الحقوق  من  االستفادة 
بهذه  بجهلها  خــاصــة  تــكــون  المجتمع 
ــحــقــوق وعــــدم مــعــرفــتــهــا بــالــجــهــات  ال
ــمــوجــودة أو  الــحــقــوقــيــة والــقــضــائــيــة ال
أيديولوجية  خلفتها  النظرة التي  بسبب 
ــبــي«،  ــســل الــــمــــوروث االجـــتـــمـــاعـــي ال
وأضافت »إن المملكة لم تال جهداً في 
إيالء قضايا المرأة جل االهتمام والرعاية 
السعودية  المرأة  غدت  حتى  الكريمة، 
نموذجًا رياديًا إذ وفرت للمرأة الحماية 
مبدأ  وأرســـت  القانونية  االجتماعية 

وتكافؤ الفرص  التمييز  وعدم  المساواة 
في  المملكة  تقصر  ولم  الجنسين،  بين 
كفالة حقوق المرأة وتمكينها في الداخل 
سقف  الــســعــوديــة  ــمــرأة  ال بلغت  حتى 
إلى دعم قضايا  امتد ذلك  بل  الطموح، 
مناطق  في  سيما  وال  الخارجية  الــمــرأة 
من  والتخفيف  والــنــزاعــات،  الــحــروب 
الالجئين،  مخيمات  في  النساء  معاناة 
الجئة  امـــرأة  مليون  مــن  أكــثــر  فهناك 
الحقوق  توفير  على  المملكة  عملت 
األساسية لهم كالحق في المأوى والغذاء 
والعالج والملبس والمسكن وعززت من 
وجودها في جميع المجاالت السياسية 
في  لتشارك  واالجتماعية  واالقتصادية 
في  حقوقها  فنالت  التنمية،  مسيرة 
بالدراسات في كافة  التعليم وااللتحاق 
في  والتساوي  التعليمية  المؤسسات 
فرص المشاركة في األنشطة والحق في 
االجتماعي  الضمان  في  والحق  العمل 
االجتماعية  الخدمات  توفير  وتشجيع 
وبين  بينها  تمييز  ال  ومدنيًا  المساندة، 
بــالــحــقــوق كافة  تتمتع  فــهــي   ــرجــل  ال
الذي  والنجاح  الواجبات كافة،  وتؤّدي 
على  مــؤشــر  الــمــواقــع  فــي كــل  حّققته 

قدرتها على النجاح« .

فرع اجلمعية في املدينة املنورة يناقش دور اجلهات احلكومية واحلقوقية 
في حماية حقوق املرأة
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فرع اجلمعية بجازان يشارك في ورشة عمل "زواج القاصرات"
المشرف  البهكلي  أحمد  الدكتور  قال 
لحقوق  الوطنية  الجمعية  فــرع  على 
يمكن مخالفة  أنه ال  بجازان،   اإلنسان 
أدنــى  ســن  بتحديد  الــشــرعــي  الــحــكــم 
بأن  نغفل  ال  بأننا  وقــال  الفتاة  لــزواج 
إذا كانت  وحصانة  للفتاة  ستر  الــزواج 
معرضة لالنحراف االخالقي وأكد على 
الضرر  دفــع  ذلــك كله  في  الفيصل  أن 
عنها وعن أسرتها ففي المجتمع الذي 
يكون  االنــحــراف  الــفــتــاة  فيه  تمتهن 

تزويجها وسترها هو الحل األمثل.
 جاء ذلك خالل مشاركته في ورشة عمل 
تنفيذها  تم  والتي  القاصرات«  »زواج 
من قبل مركز الملك عبد العزيز للحوار 
تم  حيث  التعليم،  وزارة  مع  بالتعاون 
مناقشة نتائج الدراسة حول الموضوع.
ــورشــة والتي  أكــد الــمــشــاركــون فــي ال
حملت عنوان »زواج القاصرات« أنه ال 
يمكن  مخالفة الحكم الشرعي بتحديد 

سن أدنى لزواج الفتاة.
عبدالعزيز  الــدكــتــور  الــورشــة  وافتتح 
اليحيى واستعرض بعده الدكتور محمد 
والتطبيقي  النظري  الجانب  الضويان 
على  أجريت  التي  الميدانية  للدراسة 
شريحة من كل مناطق المملكة تال ذلك 
الدعاة  الحضور من  نقاش ومداخالت 
في  والمختصين  واألطباء  والحقوقيون 

واالرشــاد  االجتماع  وعلم  النفس  علم 
ــاء األمــور  ــي األســـري واالعــالمــيــيــن وأول
حول  المرئيات  إلعطاء  هــدف  ــذي  وال
الـــدراســـة وتــقــديــم مــقــتــرحــات تدعم 
العالج  خطة  نجاح  وبالتالي  نتائجها 

التي ستصدر الحقاً بناء عليها .
مـــن جــهــتــهــا طــالــبــت شـــقـــراء محمد 
تعريف  إعـــطـــاء  ـــضـــرورة  ب الــمــدخــلــي 
»الــقــاصــرة«  لمفهوم  ومــحــدد  واضـــح 
في  المجتمع  اخــتــالف  بــأن  وأضــافــت 
اآلراء  في  تبايناً  يسبب  المصطلح  فهم 

وبالتالي خلل في النتائج.
عبدالعزيز  فاطمة  الدكتورة  وشددت 
ادوات  تضمين  أهمية  على  عقيلي 
حاالت  دراسة  االجرائي  البحث 

يتم  بحيث  القاصرات  لبعض  ميدانية 
وما  واقعها  ودراسة  عليها  الوقوف 
بهدف  فشل  أو  نجاح  من  إليه  آلت 
االستفادة منها في إعطاء نتائج دقيقة 

وواقعية للدراسة.
لفتت  الدراسة  استعراض  وخالل 
إلى  امتياز«  »طبيبة  الحبيب  وجدان 
من  االستفادة  لجانب  الدراسة  إغفال 

البحوث الطبية في هذا المجال.
االنسان  حقوق  في  الناشطة  وقالت 
متابعة  أن  بابقي  أحمد  نورة  بجازان 
سيسهم  تزويجها  بعد  للفتاة  األسرة 
لو  زواجها حتى  نجاح  في  بشكل كبير 
الحماية  لها  وسيقدم  صغيرة  كانت 
تعرضها  حين  في  أُسرتها  من  الالزمة 

للعنف والضرر على اختالفه.
اإلسالمية  التوعية  مشرفة  وأكدت 
نعمة  جازان  بمنطقة  التعليم  بإدارة 
محمد عبده على ضرورة تأهيل الزوج 
وذلك  القران  عقد  إتمام  قبل  والزوجة 
من خالل البرامج التوعوية والتدريبية 
الزوجية  الحياة  لدخول  تؤهلهم  التي 
سيحقق  ذلك  بأن  وقالت  بنجاح، 
المشاكل  من  كثيراً  ويحد  التوافق 
بينهم،  تحدث  قد  التي  والخالفات 
األسرية  المستشارة  ذلك  في  وافقتها 
المركز  واقترحت على  بشير  ال  شقراء 
ومنعهن  الفتيات  ظاهرة عضل  دراسة 
من الزواج مما يتسبب بشكل كبير في 

ارتفاع نسبة العنوسة.
مديرة  منصور  علي  سلمى  وقالت 
النظر  »بغض  بجازان  الثانية  الثانوية 
عن عمر الفتاة صغيرة كانت أو كبيرة 
فإن نجاحها في حياتها الزوجية يتوقف 
األم  وبالذات  لها  أسرتها  تربية  على 
الصعوبات  وتذليل  وتأهيلها  فتربيتها 
والمشاكل التي تتعرض لها قبل الزواج 

وبعده يعمل على انجاح زواجها.
فريق  أوضح  الجلسة  نهاية  وفي 
والمداخالت  اآلراء  جميع  أن  الدراسة 
قبل  االعتبار  بعين  ستؤخذ  المطروحة 

إعالن النتائج النهائية للدراسة.

زيارة ميدانية ملستشفى الصحة النفسية مبحافظة الطائف
بالطائف  الجمعية  فـــرع  ممثل  قـــام 
بزيارة   مؤخراً  الثبيتي،  عــادل  األستاذ 
ــصــحــة الــنــفــســيــة في  لــمــســتــشــفــى ال
األســتــاذ  ــإشــراف  ب الــطــائــف،  محافظة 
فرع  على  المشرف  الــزايــدي  سليمان 
اإلنــســان  لــحــقــوق  الــوطــنــيــة  الجمعية 
في  كـــان  وقـــد  الــمــقــدســة،  بالعاصمة 
المستشفى  مدير  مساعد  استقباله 
الدكتور طالل الغامدي، والتقى ببعض 
العاملين والمرضى كما تجول في عنابر 

المستشفى.
الهدف  توضيح  تم  الــزيــارة  بداية  في 
ــهــا وهـــــي االطـــــــالع عـــلـــى أحـــــوال  مــن
وسماع  المرضى  وأوضــاع  المستشفى 
التي  الشكاوى  من  والتحقق  شكواهم 
الــمــرضــى، كــذلــك  بــعــض  مـــن  وردت 

المقررة  األنظمة  تطبيق  من  التحقق 
ــيــات  ــفــاق ــحــقــوق الــمــرضــى فـــي االت ل

 والمعاهدات المنظمة لذلك من خالل :
الــصــادر  للحكم  األســاســي  الــنــظــام  أ- 

وتاريخ  أ/90  رقــم  الملكي  بالمرسوم 
1412/08/27ه.

ــــصــــادر  ال الـــصـــحـــي  الــــنــــظــــام  ب- 
وتاريخ  م/11  رقــم   الملكي  بالمرسوم 

1423/03/23هـ.
الــمــوقــعــة  الـــدولـــيـــة  االتـــفـــاقـــات  ج- 
السعودية.  العربية  المملكة   عليها 
في  اإلنسان  لحقوق  القاهرة  إعالن  د- 
اإلسالم الذي تم إجازته من قبل وزراء 
المؤتمر اإلسالمي في  خارجية منظمة 

1990/08/05م.
من  عــدد  الجمعية  ممثل  رصــد  وقــد 
اإليجابيات والسلبيات وبناء عليها تم 
وضع عدد من التوصيات تم تضمينها 
في تقرير تمهيداً لرفعه للجهات ذات 
العالقة من أجل اتخاذ ما يلزم حيالها.
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ــدورة  ال أعــمــال  فــي  الجمعية  شــاركــت 
الدائمة  العربية  للجنة  الـــ37  العادية 
عمان  سلطنة  برئاسة  اإلنسان  لحقوق 
بن سليمان  الدكتور محمد  في  ممثلة 
الراشدي مستشار وزير العدل للشؤون 
األمين  الجمعية  مثل  وقد   ، القانونية 
ــاذ خــالــد الــفــاخــري،  الــعــام لــهــا  األســت
وعــضــوهــا الــدكــتــور صــالــح الــشــريــدة، 
أيضًا عدد من ممثلي  فيها  كما شارك 
ملفات  عن  المسئولين  العربية  الدول 
المنظمات  وممثلي  اإلنــســان،  حقوق 
العاملة  والمؤسسات  الحكومية  غير 
الــدول  في  اإلنــســان  حقوق  مجال  في 
للمادة  طبقا  مــراقــب  بصفة  العربية 

التاسعة من الالئحة الداخلية للجنة.
وقد تناول االجتماع مناقشة عدد من 

المواضيع منها :
1- قامت األمانة العامة بتنفيذ ما جاء 
الدائمة  العربية  للجنة  توصيات  في 
لحقوق اإلنسان في دورتها )36(  حيث 
ـــالغ بعثات  ــة الــعــامــة إب ــان تــولــت األم
اللجنة  ــقــرار  ب الــخــارج  فــي  الــجــامــعــة 
بشأن التصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية 

العربية  األراضــي  في  اإلنسان  لحقوق 
المحتلة.

ــالغ  ــإب ب الــعــامــة  قـــامـــت األمـــانـــة   -2
مجال  في  العاملة  العربية  المنظمات 
ـــســـان لــحــث الــمــنــظــمــات  ــوق اإلن حــق
ــي مــجــال حــقــوق اإلنــســان  الــعــامــلــة ف
اإلقليمية والدولية تكثيف الجهود من 
الممارسات  على  الضوء  تسليط  أجــل 

اإلسرائيلية.
في  العربية  الـــدول  ممثلي  دعــوة   -3
بعد  تصادق   لم  التي  الدائمة  اللجنة 
اإلنسان  لحقوق  العربي  الميثاق  على 
دولهم  مصادقة  إجــراءات  متابعة  إلى 
عليه ، وتقديم تقرير حول ما تم اتخاذه 

من إجراءات.
على  صادقت  التي  الــدول  مطالبة   -4
للجنة  األول  تقريرها  تقديم  الميثاق 
الموعد  فــي  العربية  اإلنــســان  حقوق 

المحدد.
5- دعـــوة الــبــرلــمــان الــعــربــي الــدائــم 
إلـــى حــث الــبــرلــمــانــات الــعــربــيــة على 
المصادقة على الميثاق العربي لحقوق 

اإلنسان.

6- الــمــوافــقــة عــلــى اخــتــيــار مــوضــوع 
التعبير«  وحرية  الــرأي  حرية  »حماية 
ورقة  بإعداد  العامة  األمانه  وتكليف 
مفاهيم تتضمن الشعار وموافاة الدول 
االحتفال  لها  يتسنى  حتى  به  األعضاء 
نشاطات  إقامة  خالل  من  اليوم  بهذا 

وطنية.
7- تكليف األمانة العامة باقتراح ثالث 
الدائمة  العربية  اللجنة  على  شعارات 
يونيو  في شهر  تعرض  اإلنسان  لحقوق 

من كل عام.
الــخــبــراء  لــفــريــق  8- تــوجــيــه الــشــكــر 
الخطة  أعد  الــذي  العرب  الحكوميين 
اإلنسان  حقوق  على  للتربية  العربية 

على ما قدموه من جهود.
الخطة  مــخــرجــات  مــن  االســتــفــادة   -9
والــتــقــريــر الــخــتــامــي لــفــريــق الــخــبــراء 

واالستفادة من خبراتهم عند الحاجة.
لفريق  الختامي  التقرير  تعميم   -10
الخبراء على الدول األعضاء لالستفادة 

منه.
األمانة  تواف  لم  التي  الدول  11- حث 
العامة بتقاريرها القيام بذلك والتأكيد 

المعد  الــنــمــوذج  ــق  وف تــكــون  أن  على 
مــارس  شهر  غايته  مــوعــد  فــي  وذلـــك 

2015م.
تحديد  إلى  األعضاء  الــدول  دعوة   -12
مع كافة  بالتنسيق  تقوم  اتصال  نقطة 
لتقديم  المعنية  الحكومية  الجهات 
األمانة  إلى  موحدة  بمعلومات  تقرير 

العامة وفق النموذج.
المنظمة  13- سحب صفة مراقب من 
)المملكة  ــســان  اإلن لــحــقــوق  الــعــربــيــة 
مخالفتها  لثبوت  الهاشمية(  األردنية 

ألحكام قانون الجمعيات.
جمعية  من  مراقب  صفة  سحب   -14
و  االنسانية  و  والــســالم  المحبة  رســل 
)جمهورية  الثقافية  الــوعــي  جمعية 
متطلبات  استكمالها  لعدم  الــعــراق( 

التكليف.
15- إرجاء البت في الطلبات الجديدة 
أن  إلـــى  مــراقــب  عــلــى صــفــة  للحصول 
حصول  ومعايير  ضــوابــط  اعتماد  يتم 
صفة  على  الحكومية  غير  المنظمات 
مـــراقـــب فـــي آلـــيـــات األمـــانـــة الــعــامــة 

لجامعة الدول العربية.

اجلمعية تشارك في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة
 حلقوق اإلنسان بالقاهرة
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مؤمتر مكافحة الفساد... مسؤولية اجلميع
لحقوق  الوطنية  الجمعية  رئيس  قال 
ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  اإلنسان 
المؤتمر  اقامة  بمناسبة  القحطاني 
نعّلق  »إنَّنا  الفساد   لمكافحة  الدولي 
المجتمع  مؤسسات  على  كبيرة  آماالً 
المدني وعلى الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد  من  الحد  أجل  من  الفساد، 
إلى  العام،  المال  على  والتعّدي 
األجهزة  في  النزاهة  قيم  تعزيز  جانب 
الشعور  تعميق  وكذلك  الحكومية، 
إلى  إضافًة  والمساواة،  بالمواطنة 
األخرى  الرقابية  األجهزة  بين  التنسيق 

إلحكام الرقابة على المال العام«.

د على أهمية مؤسسات المجتمع  وشدَّ
حقوق  بمراقبة  المتخصصة  المدني 
من  محددة  فئات  وحماية  اإلنسان 
مهماً  دوراً  لها  أنَّ  موضحاً  المجتمع، 
وحيوياً في مراقبة أداء األجهزة والتأكد 
حماية  يخدم  بما  األنظمة  تطبيق  من 
أن  ُمضيفاً  حقوقه،  وحفظ  اإلنسان 
المجتمع  مؤسسات  من  المطلوب 
المساعدة  االختصاص  ذات  المدني 
األنظمة  تطبيق  تعقيدات  إزالة  على 
نظام  ذلك  ومن  واللوائح،  والقوانين 
الحكومية،  والمشتريات  المنافسات 
في ظل الطفرة الحالية في المشروعات.

يترّتب  بما  يتعلَّق  ذلك  أنَّ  وأضاف 
والقوانين في بعض  األنظمة  على هذه 
بعض  تنفيذ  في  تأّخر  من  األحيان 
تنفيذ  وعدم  الحكومية،  المشروعات 
لمشاريعها  الحكومية  األجهزة  بعض 
في الوقت المحدد،  بسبب عدم وفاء 
بعض المقاولين بالتزاماتهم، وما يترتب 
التصرفات  بعض  ظهور  من  ذلك  على 
للقانون،  المخالفة  واإلجراءات 
ومالي،  إداري  فساد  على  والمنطوية 
موضحاً أنَّ الحاجة تدعو النجاز األعمال 
والمشروعات في الوقت المحدد دون 

فساد. 
الدولي  المؤتمر  أن   بالذكر  الجدير 
لمكافحة الفساد، حمل عنوان »مكافحة 
والذي  الجميع«،  ... مسؤولية  الفساد 
برعاية   مؤخراً،  الرياض  في  انعقد 
الحرمين  خادم  لدن  من  كريمة 
الشريفين حفظه الله، وبمشاركة وزراء 
من  الفساد  مكافحة  هيئات  ورؤساء 

في  ومسؤولين  ورؤساء  الدول،  بعض 
وقيادات  ومسؤولين  دولية،  منظمات 
من أجهزة الرقابة والتحقيق، والجهات 
الهيئة،  باختصاصات  المشمولة 
ومؤسسات وخبراء من القطاع الخاص، 
االختصاص  ذوي  من  نخبة  إلى  إضافة 
والعربية  الخليجية  الشخصيات  من 
مكافحة  بمجال  المهتمة  والدولية 
الفساد والشفافية والرقابة، وتم مناقشة 
متخصصة  عمل  وأوراق  بحوث  خالله 
في مجاالت النزاهة والشفافية والرقابة 

ومكافحة الفساد.

كما تم مناقشة أيضاً عدداً من المحاور 
العدلية  األجــهــزة  دور  منها،  المهمة 
في  وإسهامها  المجتمع  في  والرقابية 
تعزيز النزاهة، كذلك أهمية مؤسسات 
تعزيز  فــي  ودورهـــا  المدني  المجتمع 
تلك القيم، فيما ناقشت جلسات اليوم 
الــثــانــي مــن الــمــؤتــمــر، اإلعـــالم ودوره 
الفساد،  ومكافحة  النزاهة  تعزيز  في 
مكافحة  مجال  في  الدولية  والتجارب 

الفساد.
 

الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  وقال 
سلمان بن عبد العزيز آل سعودـ  حفظه 
ـ في كلمته التي ألقاها نيابة عنه  الله 
فيصل  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  بندر  بن 
الرياض في المؤتمر »إن جهود المملكة 
الفساد  السعودية في مكافحة  العربية 
االستراتيجية  إقـــرار  على  تقتصر  لــم 
وعلى تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة 
تأسيس  ومنذ  ذلــك  سبق  بل  الفساد، 

الملك  له  المغفور  يد  البالد على  هذه 
سعود  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 
طيب الله ثراه إنشاء العديد من األجهزة 
والالحقة،  السابقة  بالرقابتين  المكلفة 
على  عــالوة  والمحاسبة،  وبالتحقيق 
بالرقابة  ــشــورى  ال مجلس  اخــتــصــاص 
وإننا  الحكومية،  األجهزة  أداء  ودراسة 
نؤكد على مسؤولية الجميع في حماية 
النزاهة ومكافحة الفساد، كون الفساد 

مشكلة عالمية ينبغي أن تتظافر جهود 
المخلصين للقضاء عليها، وهذه الدولة 
المبادئ  تعزيز  في  الله،  بإذن  ماضية 
الوطنية  االستراتيجية  تضمنتها  التي 
لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفي 
مــواصــلــة دعــم األهــــداف الــتــي تعمل 

هيئات الرقابة لدينا من أجلها«. 

الوطنية  الهيئة  رئيس  قال  جهته  من 
لــمــكــافــحــة الــفــســاد الـــدكـــتـــور خــالــد 
المناسبة  بهذه  كلمته  في  المحيسن، 
الحرمين  لــخــادم  شكري  عــن  »أعـــرب 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
لهذا  الكريمة  رعايته  على  الله  حفظة 
المملكة  في  نوعه  من  األول  المؤتمر 
لتؤكد حرصها على القيام بمسؤولياتها 
الفساد  ومكافحة  النزاهة  حماية  في 
بشتى الوسائل تحقيقاً لتطلعات خادم 
الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه«، 
الفساد  مكافحة  احتلت  لقد  وأضــاف 
المجتمع  عــنــايــة  ــزاهــة،  ــن ال وحــمــايــة 
الـــدولـــي واهــتــمــامــه، وبـــــادرت األمــم 
تبني  ــى  إل 2003م  عــام  فــي  المتحدة 
مشروع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد 
من  العالم  دول  معظم  عليها  صادقت 
بينها المملكة العربية السعودية، ومع 
أن بالدنا كانت قد أسست منذ قيامها 
والمحاسبة،  بالرقابة  ُتعنى  ـــن  دواوي
الستحقاقات  باالستجابة  بادرت  فإنها 
عام  في  واعتمدت  األممية،  االتفاقية 
لمكافحة  شاملٌة  استراتيجيٌة  2007م 
ــنــزاهــة، وأنــشــأت  الــفــســاد وحــمــايــة ال
مستقلة،  متخصصة  هيئة  2011م  عام 
لتنفيذ ما جاء في بنود االستراتيجية .

المؤتمر  ــهــذا  ل دعــانــا  مــا  إن  وتـــابـــع  
عدة،  دول  فيه  تشارك  الــذي  الدولي 
هو  اإلسهام في هذه الجهود الدولية، 
وتبادل الخبرات والتجارب والُرؤى من 
مختلف المجتمعات، ولكي نعرض لكم 
العقود في حماية  المملكة عبر  جهود 
النزاهة ومكافحة الفساد، ونستفيد في 
أفكار  من  يعرضوه  مما  نفسه  الوقت 
الله أن يكون  ومقترحات، ونأمل بإذن 
فاعاًل لتحقيق هذه  لهذا المؤتمر دوراً 
األهداف، إلى جانب الجهود األساسية 
الــمــتــمــثــلــة فـــي مــحــاصــرة مــمــارســات 

الفساد بكل صوره.

رئيس الهيئة: ما دعانا لعقد 
املؤمتر اإلسهام في اجلهود 

الدولية وتبادل اخلبرات 
والتجارب والُرؤى من مختلف 

املجتمعات

المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد

مكافحة الفساد ... مسؤولية الجميع
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فرع اجلمعية في عسير يحتفل باليوم العاملي حلقوق املرأة والسالم العامليأ

الوطنية  الجمعية  لرسالة  اســتــمــراراً 
الثقافة  نــشــر  فــي  اإلنـــســـان  لــحــقــوق 
في  الجمعية  فــرع  أقـــام  الحقوقية، 
الشعبي  علي  الدكتور  بإشراف  عسير 
ــى الــــفــــرع، عــــدد من  ــل الـــمـــشـــرف ع
العالمي  باليوم  لالحتفال  الفعاليات 
جاءت  وقد  العالمي،  والسالم  للمرأة 

على النحو التالي:
 إقــامــة نــــدوة ثــقــافــيــة تــحــت عــنــوان 
والعادات  الشرع  بين  المرأة  )حقوق 
والتقاليد االجتماعية (، بمسرح  معهد 
اإلشــراف  مكتب  مع  بالتعاون  األمــل 
مع  بالتعاون  عسير  بمنطقة  التربوي 
التربية  معهد  بمسرح   التعليم  إدارة 
الفكرية بالمحالة يوم الثالثاء الموافق  
من  عـــدد  وبــحــضــور  ـــ  ه  1436/5/19
عسير  منطقة  في  النسائية  القيادات 
ــي  فـــي الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي واألهــل

ومنسوباتها.
ــأتــي هـــذه الــنــدوة فــي إطـــار رغبة  وت

الــجــمــعــيــة فــي رفـــع مــســتــوى الــوعــي 
الحقوقي لدى المرأة السعودية ، وقد 
المرأة  توعية  إلى  الندوة  هدفت هذه 
صادرتها  الــتــي  بحقوقها  الــســعــوديــة 
بعض العادات والتقاليد في المجتمع 

السعودي.
الــدكــتــورة دولــه  الــنــدوة  وقــد أدارت 
محمد مانع  األستاذ المساعد بجامعة 
وكانت  الجمعية،  وعضو  خالد  الملك 
ــــى لــلــدكــتــورة إيــمــان  الــمــشــاركــة األول
المساعد  األســتــاذ  ميمش   سليمان 
الجمعية   وعضو  خالد  الملك  بجامعة 
بعنوان  )المرأة بين الشرع والتقاليد( 
بينت فيها تكريم اإلسالم للمرأة  كما 
السلبية  المفاهيم  لبعض  تــطــرقــت 
أدت  والــتــي  الــمــرأة  بــذات  المتعلقة 
الشرعية:  حقوقها  بعض  إهـــدار  إلــى 
أو  عضلها  أو  الميراث  من  كحرمانها 

التحرج من ذكر اسمها ونحو ذلك.
أمـــا الــمــشــاركــة الــثــانــيــة فــقــد كانت 

األســتــاذ  الفيفي  نـــورة  الــدكــتــورة  مــن 
بعنوان   الملك خالد  بجامعة  المساعد 
ــي األنــظــمــة الــســعــوديــة (   ) الـــمـــرأة ف
في  المرأة  مساواة  إلى  فيها  وأشــارت 
النظام السعودي بالرجل في المصالح 
الجنسين   بين  المشتركة  والــحــقــوق 
متعلقة  أنظمة   تسعة  على  وركـــزت 
السعودية  بالمرأة  الخاصة  بالحقوق 
الشرعية  الــمــرافــعــات  نــظــام   : وهـــي 
ونظام   ، الجزائية   اإلجـــراءات  ونظام 
التأمينات  ونظام   ، المدني  التقاعد 
المدنية،  الخدمة  ونظام  االجتماعية، 
ونظام العمل، ونظام الجنسية العربية 
السعودية  ،ونظام الضمان االجتماعي، 
إلى  باإلضافة  المدنية  األحــوال  ونظام 
والتعميمات  التنفيذية  اللوائح  بعض 
السعودية  للمرأة  التي تضمن  اإلدارية 

حقها.
من  فقد كانت  الثالثة  المشاركة  أما   
المشرفة  الثبيت  صالحة  ــاذة  األســت

التربوية بإدارة التربية والتعليم  حيث 
إن  الــطــالق  فــي  ــمــرأة  ال لحق  تطرقت 
زوجها  مع  بقائها  من  متضررة   كانت 
الــطــالق  بــعــد  حقوقها  إلـــى  وأشــــارت 
بقي  كــان  إن  المهر كامال  في  كحقها 
منه شيء والمؤخر و حق النفقة عليها 
وملبس   ومــشــرب  ومــأكــل  نفقة  مــن 
العدة إن كان طالقًا رجعيًا  طيلة فترة 
وحقها في بقائها في بيتها حتى تنتهي 
وأجــرة  الحضانة  أجـــرة  حــق  و  عدتها 
ألوالدهــا  حاضنة  كانت  إن  الرضاعة 

وحق نفقة األوالد.
من  كبيراً  تفاعاًل  الــنــدوة  شهدت  وقــد 
سيدة   140 عددهن  البالغ  الحاضرات 
ــمــداخــالت  ــعــديــد مـــن ال ــال وزخـــــرت ب
بإعادة  وطالبن  والمقترحات  واألسئلة 
السيما  التوعوية  الــنــدوات  هــذه  مثل 
تشهد  التي  والقطاعات  الكليات  فــي 
تجمعات نسائية  كما تم توزيع مطبوعات 
 الــجــمــعــيــة عــلــى جــمــيــع الـــحـــاضـــرات. 
ـــتـــرح الـــمـــشـــاركـــون عــــدد من  كــمــا اق

االقتراحات كان منها ما يلي:
1- تــوســيــع الــمــشــاركــة والــحــضــور في 
يقتصر  ال  بحيث  الــقــادمــة  ــنــدوات  ال
البد  بــل  فقط  النسائي  العنصر  على 
من مشاركة الرجل  ودعمه لمثل هذه 

الفعاليات.
التثقيفية  ـــنـــدوة  ال ـــذه  ه 2-إعــــــادة 
منطقة  في  أخرى  أماكن  في  وتكرارها 
نسائية  شريحة  أكبر  لتشمل  عسير 

ممكنة.
وقانونيين  محامين  استضافة   -3  
إلثــــراء مــثــل هـــذه الـــنـــدوات حيث 
األخــــوات مشكالت  بــعــض  أثــــارت 
ــة الــتــي  ــي ــشــرع حــــول حــقــوقــهــن ال
ــمــحــاكــم الــشــرعــيــة  ــتــهــت فـــي ال ان
. الــــواقــــع  ــــى أرض  إل تـــخـــرج  ــــم   ول
ـــنـــدوات  ال 4- اإلعـــــالن عـــن هــــذه 
وتغطيتها إعالميا   لضمان فاعليتها 
 وتحقيق الهدف المنشود من إقامتها.
لليوم  بالتفعيل  ــفــرع  ال قـــام  كــمــا 
العالمي داخل الفرع بتوزيع نشرات 
ومطبوعات على المراجعين في ذلك 
من  العديد  تغطية  تم  وقــد  الــيــوم، 
الوسائل اإلعالمية بالمنطقة واألكثر 
وبرفقته  الــفــرع  لفعاليات  أهمية 
ــة إلــى  ــن الــفــعــالــيــات إضــاف صـــور م
المصاحبة.  التغطية اإلعالمية   صور 
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العذبة  المياه  بأهمية  العالمية  المجتمعات  لتنبيه  م��ارس   22 في  سنويا  للمياه  العالمي  باليوم  ُيحتفل 
والدعوة إلى اإلدارة المستدامة لمواردها، و يسلط اليوم العالمي للمياه الضوء كل عام على جانب محدد من 

جوانب المياه العذبة.
حيث أوصى مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية )UNCED(  على االحتفال بهذه المناسبة في عام 1992 

وقامت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتحديد 22 مارس 1993 كأول يوم لالحتفال به.

المياه والتنمية المستدامة 
حمل اليوم العالمي للمياه للعام 2015   
المستدامة«،  والتنمية  »المياه  شعار 
وذلك من أجل تسليط الضوء على الدور 
الذي تضطلع به المياه العذبة في خطة 
الدول  تقوم  التي  المستدامة  التنمية 

بتهيئتها لما بعد عام 2015.
وفي ذات السياق قالت السيدة إيرينا 
لليونسكو  الــعــامــة  الــمــديــرة  بــوكــوفــا، 
 ،2015 للمياه  العالمي  اليوم  بمناسبة 
لتخطيط  مناسبة  الــيــوم  هــذا  »يمثل 
الممارسات  ولتغيير  جــديــد  مسلك 
عملية  بتيسير  تقوم  التي  واألنشطة 
بيئية  تكلفة  حــســاب  عــلــى  التنمية 
تلوث  ذلك  في  بما  واجتماعية كبيرة، 
التنوع  وتدهور  الغابات  وإزالة  المياه 
الحضري،  الحرمان  وتنامي  البيولوجي 
يتعلق  فيما  الراهنة  االتجاهات  وتشير 
عموماً  المياه  بأن  االستهالك  بعملية 
الخصوص  وجــه  على  الجيدة  والمياه 
الذي  العالمي  الطلب  لتلبية  لن تكفي 
هو آخذ في التنامي دون تغيير جذري 
هذه  فيها  تستعمل  التي  الطريقة  في 
ــــدار ويــجــري  ــمــحــدودة وت الـــمـــوارد ال
الطلب  أوجــــه  ظـــل  وفـــي  تــقــاســمــهــا، 
هــذه  إهــمــال  ـــؤدي  ي قــد  المتنافسة، 
الحقائق إلى تزايد الصعوبات في اتخاذ 
ال  المياه، كما  موارد  لتوزيع  القرارات 
النزاعات  ــدالع  ان خطر  تجاهل  يمكن 

المحلية وفقاً لهذا السيناريو«.

وأضـــافـــت »نــحــن بــحــاجــة إلـــى اتــخــاذ 
تحقيق  أجـــل  مـــن  مــلــمــوســة  ــر  ــي ــداب ت
العالمي  الــصــعــيــد  عــلــى  االســتــدامــة 
فقد  المناخ،  تغير  معدل  مــن  والــحــد 
أمست الكوارث المرتبطة بالمياه أشد 
الكوارث الطبيعية تدميراً على الصعيد 

االقتصادي واالجتماعي، وهي تؤثر على 
نحو غير متناسب في النساء والفقراء 

والفئات المحرومة وتغذي الفقر«.

يستطيعون  ال  شخص  مليون   750
مياه  م��ن  ك��اف��ي��ة  لكميات  ال��وص��ول 

الشرب
أفادت منظمة اليونيسيف أن الوصول 
لمياه الشرب يعد أحد أهم النجاحات 
األهــــداف  ضــمــن  مــن  تحققت  ــتــي  ال
من  وبالرغم  ولكن،  لألفية  اإلنمائية 
ذلك ال يزال هناك 748 مليون شخص 
هذه  على  للحصول  يعانون  العالم  في 

الخدمة األساسية.

ســانــجــاي  قــــال  الــســيــاق  ذات  وفــــي 
اليونيسف  برنامج  مدير  ويجيسكيرا، 
الصحي  والــصــرف  لــلــمــيــاه،  الــعــالــمــي 
والنظافة العامة  تمثل مسألة الوصول 
قصة   1990 عام  منذ  الشرب  مياه  إلى 
المصاعب  مــن  بــالــرغــم  كبيرة  نــجــاح 
يزال  ال  ولكن  واجهتنا،  التي  المهولة 
هو  فالماء  العمل،  من  الكثير  أمامنا 
ثالثة  هناك  يــزال  وال  الــحــيــاة،  أســاس 
من  معظمهم   - شخص  بليون  ـــاع  أرب
من  محرومين   - والمهمشين  الفقراء 

هذا الحق اإلنساني األساسي«.
وقد تمكن 2.3 بليون شخص من الوصول 
إلى مصادر مياه الشرب المحسنة منذ 
سنة 1990، وبالتالي، تم تحقيق الهدف 
نسبة  بتخفيض  الــمــتــعــلــق  ــي  ــمــائ اإلن
الحصول  يمكنهم  ال  الذين  األشــخــاص 
على مياه الشرب اآلمنة قبل 5 سنوات 
بسنة  مــحــددا  ــذي كــان  ال الموعد  مــن 
التي  الوحيدة  الــدول  أن  حيث   ،2015
ال يستطيع فيها نصف السكان الوصول 
إلى المياه اآلمنة هي جمهورية الكونغو 

غينيا  وبابوا  وموزمبيق  الديمقراطية، 
الجديدة.

تبقى  التقدم،  هــذا  من  بالرغم  ولكن 
من   %90 حيث  فروقات كبيرة،  هناك 
يستطيعون  ال  شــخــص  مــلــيــون   748
المحسنة  الـــشـــرب  لــمــيــاه  ـــوصـــول  ال
وال  الريفية،  المناطق  فــي  العالم  فــي 
في  المتحقق  التقدم  من  يستفيدون 

بالدهم.

في  ــقــدرة  ال عــدم  يتسبب  أن  يمكن 
الــحــصــول عــلــى الــمــيــاه اآلمــنــة بــآثــار 
يموت  حيث  األطــفــال،  على  مأساوية 
بسبب  يــوم  كل  طفل   1,000 بالمعدل 
أمراض اإلسهال المرتبطة بمياه الشرب 
غــيــر اآلمـــنـــة، وعــــدم كــفــايــة الــصــرف 

الصحي أو ممارسات النظافة العامة.

تقرير األمم المتحدة عن تنمية 
المياه في العالم

ـــاد الــتــقــريــر  إلـــى أن مــنــاطــق عــدة  أف
ندرة  مشكلة  حالياً  تواجه  العالم  من 
الموارد المائية مشيراً  إلى أن  20% من 
تتعرض  الجوفية  المياه  مستودعات 
المتوقع  مــن  و  الــمــفــرط  لــالســتــغــالل 

خالل عام 2050 أن يعيش حوالي 2.3  
من  تعاني  مناطق  فــي  شخص  مليار 
شمال  في  والسيما  حــاد  مائي  إجهاد 

أفريقيا وآسيا الوسطى والجنوبية.

وأوضح التقرير أن أكثر من 1.1  بليون 
ــقــدون تـــوفـــر مــســتــدام  ــت ــف شــخــص ي
  2.6 يفتقد   كما  اآلمنة  الشرب  مياه 
الصحي  الــصــرف  تــوفــر  شخص  بليون 
المياه  افتقار  زيـــادة  ولكن  األســاســي 
مشكالت  كالهما  المتزايد  والتلوث 
سببها اإلنسان، فالمياه نفسها ليست 
مفتقرة وأزمة المياه تتعلق أكثر فأكثر 
بكيفية تحكمنا كأشخاص وأعضاء من 
على  والسيطرة  اإلتاحة  في  المجتمع 

المياه وجميع منافعها.

على  العالمي  الطلب  أن  التقرير  وبين 
أربعة آالف و 500   المياه سيرتفع من 
الحاضر  الوقت  في  مكعب  متر  مليار 
إلى ستة آالف و900  مليار متر مكعب 
يعيش  أن  متوقعاً   ،2030 عــام  خــالل 
في  يتجمعون  الــذيــن  الــســكــان  ثــلــث 
يتجاوز  أحــواض  في  النامية  البلدان 
أنه  ــى  إل مشيراً   ،  %  50 فيها   العجز 
الطلب عبر  تلبية جزء من هذا  سيتم 
في  التقليدية  التحسينات  مواصلة 
مع  الــعــرض  ــفــاع  وارت المياه  انتاجية 
استغالل موارد جديدة إال أن هذا لن 
تلبية  عن  بعيدا  وسيبقى  يكون كافيا 

الحاجات.

ــمــام بــالــطــاقــات  وأكــــد ضــــرورة االهــت
الرياح  طاقة  تعتبر  حيث  المتجددة 
مشددا  للمياه،  استخداما  األقــل  هي 
على ضرورة االهتمام بنظم البيئة كي 

تستمر في تقديم المياه والطاقة.
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دول العالم حتتفل بيوم االنعدام التام للتمييز
في األول من آذار/ مارس من كل عام  
التمييز  ورفض  بالتنوع  العالم  يحتفل 
التمييز  وأن  سيما  ال  أشكاله،  بجميع 
األفــراد في  يؤثر على حياة ماليين من 

جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الشأن، قال األمين العام لأمم 
التمييز هو  إن  بان كي مون،  المتحدة 
لكل  ويحق  اإلنــســان،  لحقوق  انتهاك 

شخص العيش باحترام وكرامة.
ما يقرب  المتحدة، هناك  ووفقا لأمم 
يــزال  ال  العالم  حــول  بــلــداً  ثمانين  مــن 
لديه قوانين تجرم العالقات من نفس 
بلداً  وثــالثــيــن  ثمانية  ونــحــو  الــجــنــس، 
وأقاليم ومناطق تفرض شكاًل من أشكال 
واإلقامة،  والبقاء  الدخول  على  القيود 
ألشخاص مصابين بمرض فيروس نقص 

المناعة البشرية اإليدز.
ولالحتفال بهذا اليوم، تم توجيه الدعوة 
قنوات  الستخدام  األشــخــاص  لجميع 

ليقولوا  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
التمييز  ــعــدام  ان يعني  مـــاذا  للعالم، 
العديد  شـــارك  ولــقــد  لــهــم،  بالنسبة 

وأفكار  وقصائد  بأغاني  األشخاص  من 
رمز  »الفراشة«  من  مستوحاة  وأنشطة 
الحملة، كما دعا األشخاص حكوماتهم 

لتحقيق  الجهود  من  المزيد  بــذل  إلــى 
على  والقضاء  اإلنسان  حقوق  وحماية 

التمييز.

مبادرة عاملية تعتمد على مبدأ املساواة بني اجلنسني على شكل تطبيقات 
وبوابة إلكترونية 

أطــلــقــت مــؤخــراً مــؤســســة مــيــرا كــاول 
مبدأ  عــلــى  تعتمد  عــالــمــيــة  مـــبـــادرة 
شكل  على  الجنسين  بين  الــمــســاواة 
وتقوم  إلكترونية،  وبــوابــة  تطبيقات 
البوابة  جانب  إلــى  التطبيقات  هــذه 
التحيز  نــســبــة  بــقــيــاس  اإللــكــتــرونــيــة 
جميع  في  العمل  أماكن  في  الجنسي 

أنحاء العالم، ومن الممكن عن طريقها 
الشركات  وتقييم  إحصائيات  تقديم 
بناًء على تاريخ عملها وطريقة تعاملها 
مـــع الــنــســاء، ونــســبــة تــولــي الــنــســاء 
من  كــمــا  فــيــهــا،  الــقــيــاديــة  للمناصب 
عن  حقيقية  بيانات  تسجيل  الممكن 
العمل،  مكان  فــي  الجنسي  التحرش 

ــك حـــــوادث الــتــحــيــز و  ويــقــيــس كــذل
التحرش التي يتم التبليغ عنها .

وتعمل هذه التطبيقات كأداة مساعدة 
في بناء الوعي وجعل مكان العمل بيئة 
للنساء  وتقدم  للنساء،  ووداً  أمناً  أكثر 
ألية  للعمل  باالنضمام  يرغبن  اللواتي 
تاريخ  لمعرفة  البصيرة  جديدة،  شركة 
الــشــركــات فــي الــوقــت الـــذي تساعد 
المرأة  لتجربة  فهم  اكتساب  على  فيه 
جانب  إلى  الشركات،  تلك  في  العاملة 
توعية المرأة ومساعدتها على اكتساب 
التي  المصيرية  للقضايا  الواضح  الفهم 
تواجه المرأة، إلى جانب قضايا التحيز 
التي  والحواجز   ، المرأة  ضد  والتمييز 
لالرتقاء  الــمــرأة  وجــه  فــي  عائقاً  تقف 
والمسؤولية،  السلطة  مواقع  أرفع  في 
كما ومن الممكن التبليغ عن حوادث 
اللفظي  االعتداء  أو  الجنسي  التحرش 
والبوابة  التطبيقات  هــذه  خــالل  مــن 

اإللكترونية.

إمكانية  أيضاً  التطبيقات  هذه  وتقدم 
ــيــف الـــشـــركـــات عـــلـــى أســــاس  ــصــن ت
وطريقة  المقدمة  للشكاوى  استجابتها 
تعاملها مع هذه الشكاوى ، واإلجراءات 
العمل  مــكــان  فــي  المتبعة  السريعة 
للجنسين،  صديقة  عمل  بيئة  لتعزيز 
للمرأة  أيــضــاً  التطبيقات  هــذه  وتتيح 
إذا  عما  والكشف  القرار،  حرية  اتخاذ 
المساواة  بنظام  تتمتع  الشركة  كانت 
إلى جانب بيئة العمل الودية المناسبة 

لنمو حياة المرأة المهنية .
مــديــرة  مــيــرا كـــول  قــالــت  مــن جهتها 
جميع  أنصح  أنــا   « ميرا كــول  مؤسسة 
النساء بتحميل التطبيقات الجديدة أو 
البوابة اإللكترونية واستخدامها لما فيه 
النساء،  جميع  ومساعدة  مصلحتهن 
 ، إحصائية  مــجــرد  ليست  ــمــرأة  ال إن 
ويمكنها تبوء المراكز القيادية وتحقيق 
فيه  لما  الجنسين  بين  التوافق  قاعدة 

خير البشرية جمعاء«.
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جهود دولية ملكافحة ظاهرة زواج القاصراتمن
التي  المأساوية  الحوادث  تكرار  رغم 
المبكر  الـــزواج  تجربة  خــالل  تــحــدث 
أنها  إال  الفتيات في موريتانيا،  لبعض 
تنتشر  التي  الدول  قائمة  ما زالت في 
الظاهرة، ال سيما وأن معظم  تلك  فيها 
بناتهم  تــزويــج  ــرار  ق فــي  يستند  اآلبـــاء 
إلى فتاوي دينية يصدرها بعض رجال 

الدين المتشددين.
الموريتانية  الحكومة  شرعت  ومؤخراً 
ــل لــجــنــة مــــن مــخــتــلــف  ــشــكــي فــــي ت
ورشـــات  تنظيم  بــهــدف  الــقــطــاعــات 
مختلف  في  للتوعية  وأخــرى  تكوينية 
الواليات لصالح رجال الدين ومنظمات 
ــــــاء لــشــرح  الــمــجــتــمــع الــمــدنــي واآلب
المترتبة  والتنموية  الصحية  المخاطر 

على تزويج األطفال.
من جهته قال عبد الله جاكيتي رئيس 
المكلفة  القطاعات  متعددة  اللجنة 
بمتابعة حملة مناهضة زواج األطفال » 
بدال من تحميل الطفل مسؤولية إعالة 
المدرسة  إلى  نرسله  أن  ينبغي  أســرة، 

لصناعة شخص فاعل في التنمية«.
التي  التحفظات  من  الكثير  ولتفادي 
أضاف  الموضوع  هذا  تواجه  ما  كثيرا 
زواج  شعار  اختيار  قــررنــا   « جاكيتي 
المبكر  الــزواج  من كلمة  بدالً  األطفال 
التي  التأويالت  في  الدخول  لتفادي 
المبكر،  الــزواج  بكلمة  تحيط  ما  كثيرا 
تزويج  لتبرير  البعض  يستغلها  ال  كي 
نجحنا  وقــد  مبكرة،  سن  في  الفتيات 

في احتواء تلك االعتراضات«.
لـDW عربية  له  تصريح  جاء ذلك عبر 
ـــذي تــحــدث خــاللــه عــن  االنتشار  وال
في  األطـــفـــال  زواج  ــظــاهــرة  ل الــكــبــيــر 
األخــيــرة،  الــســنــوات  خــالل  موريتانيا 
في  بقوة  تنخرط  الحكومة  جعل  مما 
مواجهته، حيث تشير إحصائيات سنة 
الفتيات  من   %37 نسبة  أن  إلى   2011
تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة وتم تزويج 
أما  سنة،   15 عمر  بلوغهن  قبل   %  25
17%من  نسبة  فإن  الريفي  الوسط  في 
الفتيات تزوجن قبل سن 15 في حين 
 18 قبل  تزوجن  الالئي  نسبة  وصلت 

سنة إلى 41 %.
لــكــن الــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة تــقــدم 
الناشطة  صورة أكثر سوءاً، حيث ترى 
رئيسة  المختار  بنت  آمنة  الحقوقية 
ــنــســاء مــعــيــالت األســــر بــأن  رابــطــة ال
القاصرات  لـــزواج  اإلجمالية  النسبة 

تتجاوز 32% خالل أحدث اإلحصائيات 
المتوفرة لدى منظمتها.

أجريناها  إحصائيات  »تفيد  وأضافت 
 2014 نوفمبر  إلــى   2013 سبتمبر  بين 
في  قاصر  زواج  حالة   2140 وجــود  إلى 
نواكشوط وحدها، وهو أمر مفهوم في 
دون  االغــتــصــاب  جريمة  انتشار  ظــل 
ما نستقبل فتيات  عقاب ونحن كثيراً 
الــزواج  من  هربن  سنوات  ست  بعمر 
من  نستقبل شكاوى  وأحيانا  القسري، 

األمهات أو الجيران من الجيران«.
انتشار  مسؤولية  القضاء  تحمل  لكنها 
مثل هذه الحاالت بسبب تأويله دائما 
لحالة زواج القاصر استنادا إلى الفقرة 
بمدونة   6 رقـــم  الــمــادة  مــن  األخــيــرة 

األحوال الشخصية والتي تسمح بتزويج 
القاصر في حال عجز وليها عن إعالتها.
في  البرلمان  أقـــّر  متصل  ســيــاق  وفــي 
ماالوي قانوناً يحظر زواج األطفال برفع 
الحد األدنى لسّن الزواج إلى 18 عاماً، 
الفتيات  الحال بنصف  ينتهي  بلد  في 
إلى أن يصبحن زوجات وهن في مرحلة 

الطفولة.
وأشــــاد مــدافــعــون عــن حــقــوق الــمــرأة 
عظيم  »يــوم  إنــه  قائلين  الخطوة  بهذا 
لــلــفــتــيــات فـــي مــــــاالوي«، وقـــالـــوا إن 
القانون سيساعد في دعم التنمية في 

واحدة من أفقر دول العالم.
لكنهم حّذروا من أن ماالوي لن تنهي 
منسقة  جــهــود  بـــدون  األطــفــال  زواج 

مــمــارســات  وإنــهــاء  الــفــقــر،  لمعالجة 
إلى  الفتيات  تقليدية ضارة، مثل دفع 

ممارسة الجنس في سن مبكرة.
التي ساعدت  وقالت جيساي كابويال 
في دفع التشريع الجديد »هذا القانون 
األطفال مشكلة  زواج  للغاية، ألن  مهم 
بــلــدنــا«، وأكـــدت أن  فــي  كبيرة جـــداً 
البلد سيظهر بوضوح، للمرة األولى، أننا 

نقول »ال لزواج األطفال.
قائلة »ال يمكننا أن نتحدث  وأضافت 
زواج  لــديــنــا  ـــان  إذا ك الــتــنــمــيــة  عـــن 
حاسم  عنصر  المرأة  تمكين  األطــفــال، 
في التنمية، لكن ال يمكن تمكين المرأة 

إذا لم تتلق تعليماً«.
الجدير ذكره هو  أنه يوجد في ماالوي 
واحد من أعلى معدالت زواج األطفال 
في العالم، وتتزوج نصف الفتيات قبل 
واحــدة  وتــتــزوج  عشر،  الثامنة  بلوغ 
بحلول  تقريباً  فتيات  ثماني  بين  من 
األطفال  وزواج  عشر،  الخامسة  ســن 
المجتمع في  الترسخ في  تقليد شديد 
ماالوي، فيما يرجع بين أسباب أخرى 
إلى اعتقاد بأن الفتاة ينبغي أن تتزوج 

بأسرع ما يمكن لتعظيم خصوبتها.
حالياً  مــالــي  فــي  للفتيات  ومــســمــوح 
أو  الــســادســة عشر  ــزواج عند ســن  ــال ب
الوالدين، لكن  الخامسة عشر بموافقة 
فتيات كثيرات يتزوجن في سن أصغر 

كثيراً.

زواج األطفال

يعرف زواج األطفال، بأنه زواج رسمي أو اقتران غير رسمي قبل بلوغ سن 18 عاماً، وهو حقيقة واقعة بالنسبة 

للفتيان والفتيات، على الرغم من أن الفتيات أكثر تضرراً بشكل غير متناسب.

وقد تم تزويج نحو ثلث النساء الالئي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة في العالم النامي في مرحلة الطفولة. 

ويعد زواج األطفال أكثر شيوعاً في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولكن هناك اختالفات 

بلداً   47 من  الواردة  البيانات  أن  حين  وفي  اإلقليم،  نفس  في  المختلفة  البلدان  بين  انتشاره  في  كبيرة 

توضح عموماً، أن متوسط العمر عند الزواج األول آخذ في االزدياد تدريجياً، فإن هذا التحسن قد اقتصر 

في المقام األول على الفتيات من األسر ذات الدخل األعلى، وبشكل 

عام ال تزال وتيرة التغير بطيئة، وفي حين تزوجت 48 في المائة من 

 18 بلوغ سن  قبل  و49 سنة  بين 45  أعمارهن  تتراوح  الالئي  النساء 

عاماً، فقد انخفضت النسبة إلى 35 في المائة فقط بالنسبة للنساء 

الالئي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة.

 )اليونيسف، التقدم من أجل األطفال، 2010(.
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قانون خليجي موحد ملكافحة الفساد واسترداد األموال

ـــن مــــصــــدر خـــلـــيـــجـــي لــصــحــيــفــة  ـــي ب
االقتصادية أن هناك عدد من القرارات 
بحماية  المعنية  بــاألجــهــزة  المتعلقة 
النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس 
التعاون الخليجي، والتي تم طرحها في 
والمساعدين  للوكالء  األول  االجتماع 
بحماية  المعنية  باألجهزة  والمسؤولين 
النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس 
والذي  العربية  الخليج  لدول  التعاون 

عقد مؤخراً.
وقال المصدر  إن من أبرز تلك القرارات 
قانون يضمن استرداد األموال المحصلة 
ــفــســاد وإنـــشـــاء قــاعــدة  مــن جــرائــم ال

بيانات موحدة ألجهزة مكافحة الفساد 
الخليجي بين دول المجلس، كما أوضح 
أن هناك مقترحاً لرصد جائزة خليجية 
ــاشــر في  ســنــويــة ألفــضــل مــؤلــف أو ن
االجتماع  بحث  كما  الفساد،  مكافحة 
المتعلقة  ــمــوضــوعــات  ال مـــن  عـــــدداً 
بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول 
مجلس  انضمام  بينها  ومــن  المجلس 
إلى  إقليمية  منظمة  بصفته  التعاون 
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 
والتجارب  الخبرات  تبادل  ومــشــروع 
النزاهة  حماية  وأجــهــزة  هيئات  بين 

ومكافحة الفساد بدول المجلس.
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صندوق جديد لألطفال املعرضني للخطر حول العالم
حول  األطفال  ماليين  حماية  أجل  من 
العالم من األخطار، أطلق ديفيد بيكام  
الحسنة  لــلــنــوايــا  اليونيسيف  سفير 
مــبــادرة  اليونيسيف  مــع  وبــالــتــعــاون 
 :»7« عنوان  تحت  نوعها  من  جديدة 
واليونيسف  بيكام  ديفيد  صــنــدوق 
لحماية ماليين األطفال حول العالم من 

األخطار«.
جــــــاءت تـــلـــك الــــمــــبــــادرة بــمــنــاســبــة 
كسفير  سنوات  عشر  بمضي  احتفاله 
حيث  الحسنة،  للنوايا  اليونيسيف 
العاشر  بــعــامــي  ــوم  ــي ال »أحــتــفــل  قـــال 
أن  ويشرفني  الحسنة،  للنوايا  كسفير 
الرائع  اليونيسف  أكون جزءا من عمل 
من أجــل األطــفــال«، وأضــاف »لــم تكن 
مما  أعظم  األطفال  لمساعدة  الحاجة 
هي عليه اليوم، وبما أنني تقاعدت عن 
الوقت  من  المزيد  لدي  أصبح  العمل، 
، وأريد تقديم المزيد، ولذا أعمل على 
اليونيسف،  مع  الصندوق  هــذا  إنشاء 
بمساعدة  القائم  التزامي   »7« يمثل 
األطفال األكثر حاجة حول العالم، فأنا 
الــذي  الــدعــم  مستوى  مــن  أرفـــع  اآلن 
أقدمه ألن ذلك أصبح بإمكاني، وألنني 
الدعم  هــذا  نتيجة  وألن  ذلـــك،  أريـــد 
األطــفــال،  مــن  الماليين  حــيــاة  ستغير 
فهذا هو الوقت الذي أستطيع أن أقوم 
األطفال  ألســاعــد  بوسعي  مــا  بكل  فيه 
فــي جميع بــقــاع الــعــالــم،  األمـــر الــذي 
سيكون مدعاة للفخر ألوالدي، سأعمل 

خالل السنوات القادمة مع اليونيسف 
على جمع الماليين، وسأتحدث لصالح 

األطفال في كل مكان في العالم.
للعديد  خطة  وضــع  على  حاليا  أعمل 

من نشاطات جمع التبرعات، وآمل أن 
أسافر كثيراً  أللتقي باألطفال، وموظفي 
في  ألساعد  العالم  وقــادة  اليونيسف، 
نشر الوعي وفي تسريع عملية التغيير، 
وأنا  المثيرة،  الخطط  العديد من  هناك 

فخور بكوني جزءا من هذا العمل«.
ــى بــث األمــل  يــهــدف صــنــدوق »7« إل
فيها  يتفق  سنة  لتكون   -  2015 بسنة 

عالمية  أهـــــداف  عــلــى  ــم  ــعــال ال قــــادة 
األطــفــال  حــيــاة  تغير  أن  لها  ــدة،  جــدي
لسنوات عدة، فمن خالل صندوق »7« 
األمــوال  بجمع  بيكام  ديفيد  سيقوم 

لصالح  الــتــأيــيــد  وكــســب  الـــضـــروريـــة 
اليونيسف  التغيير، وضمان أن تتمكن 
المرجوة  النتائج  تحقيق  من  وشركاؤها 
مــن أجـــل األطــفــال - ســـواء كـــان ذلــك 
والصرف  المياه  أو  التعليم،  مجال  في 
الصحي، أو الرعاية الصحية، أو الحماية 
األطفال  إلــى  والــوصــول   - االجتماعية 

األكثر حاجة.

وقـــد حــــددت الــيــونــيــســيــف مــجــاالت 
تحتاج  العالم  في  أقاليم   7 في  رئيسية 
األطفال  أرواح  إلنقاذ  الطارئ  للتمويل 
وتغيير حياتهم خالل السنوات الثالث 
برامج  العمل  خطة  وتتضمن  القادمة، 
والبلدات  الــقــرى  مستوى  على  تنفذ 
الوطني،  المستوى  وعــلــى  الــصــغــيــرة، 
جميعها  وهــي  اإلقليمي،  والمستوى 
أماكن يواجه فيها األطفال حاليا الخطر  
المرض  أو  االستغالل  أو  العنف،  مــن 
يعانون  فيها  األطفال  يــزال  ال  وأماكن، 
نقص  بسبب  اآلن  لغاية  الهشاشة  من 

التمويل.
على  البرامج  هــذه  تمويل  خــالل  ومــن 
ــقــادمــة،  مـــدى الــســنــوات الـــثـــالث ال
سيساعد صندوق »7« اليونيسف في:

الــطــفــل  ــة  ــيــر خـــدمـــات حــمــاي ــوف ت  -1
السلفادور، وهي  واإلرشاد لأطفال في 
دولة تعاني من أعلى معدالت الجريمة 

بين األطفال في العالم.
2-تــوفــيــر مــضــخــات الــمــيــاه وتــدريــب 
صيانتها  على  المحلية  المجتمعات 
حاليا  يموت  حيث  فاسو،  بوركينا  في 
طفل واحد من بين كل 5 أطفال بسبب 

اإلسهال.
لضمان  المرضعات  األمهات  دعــم   -3
بابوا  في  لأطفال  ممكنة  بداية  أفضل 
سوء  تسبب  حيث  الــجــديــدة،  غينيا 
ــقــّزم نــمــو نــصــف عــدد  الــتــغــذيــة فــي ت

األطفال دون سن الخامسة هناك.
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جهود إماراتية لتعزيز حماية الطفل
ــة فـــي دولـــة  ــي ــداخــل وقــعــت وزارتــــــا ال
والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمـــارات 
تستهدف  ــعــاون  ت إتــفــاقــيــة  الــمــتــحــدة 
حماية الطفل من االستغالل عبر شبكة 
أنباء  وكالة  أفادته  لما  وفقاً  االنترنت، 

اإلمارات »وام«.
اإلتفاقية تتيح للجانبين تطوير القدرات 
اعتماد  على  والتشجيع  واإلمــكــانــات 
أفضل الممارسات العالمية في مجاالت 
حــمــايــة الــطــفــل مـــن االســتــغــالل على 
اإلنترنت والتعرف على الضحايا وتقديم 
المرتكبين  وتقديم  لهم،   الالزم  الدعم 
على  الجانبان  اتفق  كما  العدالة،  إلــى 
دولــة  الستضافة  والــتــعــاون  التنسيق 
لحماية  الثانية  الدولية  القمة  اإلمارات 
اإلنترنت  عبر  االســتــغــالل  مــن  الطفل 

نهاية العام 2015.
الــداخــلــيــة  وزارة  عــن  االتــفــاقــيــة  وقـــع 
األمين  النعيمي  ناصر  اللواء  اإلماراتية 
مجلس  رئــيــس  ــائــب  ن لمكتب  الــعــام 
اللجنة  رئيس  الداخلية  ــر  وزي ـــوزراء  ال
وزارة  وعــــن  ــطــفــل  ال لــحــمــايــة  الــعــلــيــا 

سيدول  مـــارك  البريطانية  الــداخــلــيــة 
األمين العام الدائم للوزارة.

وقال اللواء النعيمي، إن القمة الدولية 
االستغالل  من  الطفل  لحماية  المرتقبة 
إللتقاء  فــرصــة  تشكل  اإلنــتــرنــت  عــبــر 
ــفــاذ الــقــانــون  الــحــكــومــات وهــيــئــات إن
المجال  هذا  في  العاملة  والمؤسسات 
أجل  من  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
وبناء  ملموسة  إجـــراءات  على  االتــفــاق 
تعاون  شبكات  وإنــشــاء  قوية  عالقات 

دولية عابرة للحدود.
ستكون  القمة  أن  إلى  النعيمي،  ولفت 
هذه  مواجهة  مــجــال  فــي  تــحــول  نقطة 
وتنسيق  الدولي  الصعيد  على  الجريمة 
إجراءات دولية إلزالة الصور التي يوجد 
فيها استغالل لأطفال عبر اإلنترنت في 

كل أنحاء العالم.
استضافت  لندن  أن  بالذكر  والجدير 
الطفل  لحماية  األولـــى  الدولية  القمة 
اإلنترنت  عبر  الجنسي  االستغالل  من 
 ،2014 الماضي  العام  من  ديسمبر  في 
رئيس  كــامــيــرون،  ديفيد  وجــه  حيث 

لدولة  الشكر  حينها  البريطاني،  الوزراء 
الداخلية،  وزارة  في  ممثلة  اإلمـــارات، 
على مبادرتها الكريمة باستضافة القمة 
االستغالل  لمكافحة  الثانية  الدولية 
لــأطــفــال عــبــر اإلنــتــرنــت خـــالل الــعــام 

الجاري.
قرينة  أطــلــقــت   الــســيــاق  ذات  وفـــي 
سمو  الــشــارقــة،  حاكم  السمو  صاحب 
القاسمي،  محمد  بنت  جواهر  الشيخة 
األسرة،  لشؤون  األعلى  المجلس  رئيس 
التي  الطفل،  لحماية  اإلمـــارات  شبكة 
ـــى ضــمــان ســالمــة األطــفــال  ــهــدف إل ت
المتحدة،  العربية  اإلمـــارات  دولــة  في 
الحماية  وتــوفــيــر  حــقــوقــهــم،  وتــأمــيــن 
قدرات  تعزيز  إلى  إضافة  لهم،  الالزمة 
خصوصاً  الطفولة،  مجال  في  العاملين 
العاملين مع األطفال المعرضين لإليذاء 

والعنف.
إدارة  إلى  جاء ذلك خالل زيارة سموها 
حماية حقوق الطفل في الشارقة، وهي 
إحدى اإلدارات التابعة لدائرة الخدمات 
استقبال سموها  في  وكان  االجتماعية، 

االجتماعية  الخدمات  دائرة  عام  مدير 
عفاف المري، ومدراء المؤسسات التي 
رؤســاء  إلــى  بــاإلضــافــة  سموها،  ترعاها 
حماية  إدارة  في  والعامالت  األقــســام، 

حقوق الطفل.
شهد  اإلمــاراتــي  المجتمع  »إن  وقالت 
ــطــوراً كــبــيــراً فــي الــســنــوات األخــيــرة،  ت
الجديدة،  الظواهر  من  الكثير  عنه  نتج 
التطورات  هذه  مواكبة  علينا  وبالتالي 
ورصد تأثيراتها الجانبية، لمعرفة كيفية 
خصوصاً  بها،  والتوعية  معها،  التعامل 
على  يتحفظ  اإلمـــاراتـــي  مجتمعنا  أن 
االجتماعية  الــمــشــكــالت  بــعــض  طـــرح 
هذا  لكن  بنفسه،  حلها  ويفضل  علناً، 
في  سينجح  ـــه  أن بــالــضــرورة  يــعــنــي  ال 
حــلــهــا، بــل تــتــوجــب عــلــيــه االســتــعــانــة 
بالمشكلة  فاالعتراف  الخبرات،  بذوي 
اليوم  إليه  نسعى  وما  حلها،  نصف  هو 
الشارقة متميزة في  إمارة  تكون  أن  هو 
النواحي كافة، التي ُتهم اإلنسان، لذلك 
األفــراد كافة،  توعية  على  نعمل  سوف 

من الكبار والصغار«.
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حملة عن منظمة التجارة العاملية

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

االنضمام العشرين فيبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ 
إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة الثامنة والعشرون
وقت  الــدول  تبديها  التي  التحفظات  نص  المتحدة  لأمم  العام  األمين  يتلقى   .1

التصديق أو االنضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2. ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيًا لموضوع هذه االتفاقية وغرضها.

األمين  إلى  المعنى  بهذا  إشعار  بتوجيه  أي وقت  في  التحفظات  يجوز سحب   .3
هذا  ويصبح  به،  الــدول  جميع  بإبالغ  عندئذ  يقوم  الــذي  المتحدة،  لأمم  العام 

اإلشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.

المادة التاسعة والعشرون
1. يعرض للتحكيم أي خالف بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف حول تفسير أو 
تطبيق هذه االتفاقية ال يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة 
من هذه الدول،  فإذا لم يتمكن األطراف، خالل ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، 
من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألي من أولئك األطراف إحالة 

النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام األساسي للمحكمة.
االنضمام  أو  تصديقها  أو  االتفاقية  توقيع هذه  لدى  تعلن،  أن  دولة طرف  ألية   .2
إليها، أنها ال تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة، وال تكون الدول األطراف 

األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 
هذا  تسحب  أن  المادة  هذه  من   2 للفقرة  وفقا  تحفظا  أبدت  دولة طرف  ألية   .3

التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى األمين العام لأمم المتحدة.

المادة الرابعة والعشرون
الوطني  الصعيد  على  تدابير  من  يلزم  ما  جميع  باتخاذ  األطــراف  الــدول  تتعهد 

تستهدف تحقيق اإلعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية.

المادة الخامسة والعشرون 
1. يكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحا لجميع الدول.

2. يسمى األمين العام لأمم المتحدة وديعًا لهذه االتفاقية.
3. تخضع هذه االتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لأمم 

المتحدة.
4. يكون االنضمام إلى هذه االتفاقية متاحًا لجميع الدول، ويقع االنضمام بإيداع 

صك انضمام لدى األمين العام لأمم المتحدة.

المادة السادسة والعشرون
1. ألية دولة طرف في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه االتفاقية، وذلك عن 

طريق إشعار خطي يوجه إلى األمين العام لأمم المتحدة.
2. تقرر الجمعية العامة لأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ عند اللزوم، إزاء مثل 

هذا الطلب.

المادة السابعة والعشرون
1. يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق 

أو االنضمام العشرين لدى األمين العام لأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو 

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

WORLD TRADE

ORGANIZATION

في  العالمية  التجارة  منظمة  أنشئت 
أصغر  مــن  واحــــدة  وهـــي   ،1995 عـــام 
أن  حيث  عــمــراً  العالمية  المنظمات 
العامة  االتفاقية  خليفة  هي  المنظمة 
)الــجــات(والــتــي  والــتــجــارة  للتعريفات 
العالمية  الــحــرب  أعــقــاب  فــي  أنشئت 

الثانية. 
االختصاصات:

التجارة  لمنظمة  األساسي  الهدف  إن 
ســريــان  فــي  الــمــســاعــدة  هــو  العالمية 
ــصــورة  وتـــدفـــق الــتــجــارة بــســالســلــة وب
االتفاقيات  إدارة  و  وبحرية،  متوقعة 

الخاصة بالتجارة. 
وتقوم المنظمة بذلك عن طريق: 

- ادارة االتفاقيات الخاصة بالتجارة.
لــلــمــفــاوضــات  الـــتـــواجـــد كــمــنــتــدى   -

المتعلقة بالتجارة. 
- فض المنازعات المتعلقة بالتجارة. 

- مراجعة السياسيات القومية المتعلقة 
بالتجارة. 

المواضيع  في  النامية  الدول  معاونة   -
من  الــتــجــاريــة  بالسياسات  المتعلقة 
خالل المساعدات التكنولوجية وبرامج 

التدريب. 
ــع الــمــنــظــمــات الــدولــيــة  ــتــعــاون م - ال

األخرى. 
إن منظمة التجارة العالمية هى المنظمة 
بالقوانين  المختصة  الوحيدة  العالمية 
الدولية المعنية بالتجارة ما بين األمم،  
هي   األســاســيــة  المنظمة  مهمة  وإن 
من  قدر  بأكبر  التجارة  انسياب  ضمان 

السالسة واليسر والحرية. 

الهيكل:
تشمل عضوية منظمة التجارة العالمية 
أكثر من 140 عضو يمثلون أكثر من %90 
من التجارة العالمية، كما أن 30 أخرون 

يتفاوضون بخصوص العضوية. 
بــواســطــة جميع  الـــقـــرارات  اتــخــاذ  يتم 
التصديق  تم  باإلجماع،  وتكون  األعضا، 
على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية 
ــــدول  بـــواســـطـــة بـــرلـــمـــانـــات جــمــيــع ال

األعضاء. 
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وفقًا لصحيفة الوطن فقد ذكرت مصادر مطلعة لها أن الجهات العليا في المملكة 
العربية السعودية ألزمت جميع الوزارات والمصالح الحكومية بالرد على مخاطبات 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية )نزاهة(  خالل مدة أقصاها 30 يوماً 

من تاريخ إبالغها بها.
التعليمات  اقتضته  بما  االلتزام  الحكومية بضرورة  الجهات   مشددة  على جميع 
على  تنص  والتي  واألنظمة 
أن جميع الجهات مشمولة 

باختصاصات »الهيئة«.
وأوضحت المصادر أن هذه 
الخطوة تأتي عقب الشكوى 
الهيئة  رفعتها  التي 
الجهات  من  عدد  على 
الرد  لتجاهلها  الحكومية، 
الهيئة  استفسارات  على 
فساد  شبهات  قضايا  بشأن 

مالي وإداري.

 كاريكاتري

التنفيذ  المادة األولى من نظام  عرفت 
)م/53(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر 
التنفيذ  قاضي  1433/8/13هــــ،  بتاريخ 
على أنه رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، 
ــاضــي  ــفــيــذ، وق ــن ــت ــــــرة ال ـــاضـــي دائ وق
المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي 

التنفيذ، وذلك بحسب الحال.
الرابعة،  الثالثة،   ( الــمــواد  بينت  كما 
ــعــة(  ــســاب الـــخـــامـــســـة، الـــســـادســـة، ال
اختصاصات قاضي التنفيذ على النحو 

التالي:
نــصــت الـــمـــادة الــثــانــيــة عــلــى الــتــالــي: 
ــقــرارات الــصــادرة في  عــدا األحــكــام وال
يختص  والجنائية،  اإلداريــــة  القضايا 
ــتــنــفــيــذ بــســلــطــة الــتــنــفــيــذ  قـــاضـــي ال
في  ويعاونه  عليه،  واإلشــراف  الجبري 
التنفيذ،  مأموري  من  يكفي  من  ذلــك 
الــواردة في نظام  أمامه األحكام  وتتبع 
هذا  ينص  لم  ما  الشرعية  المرافعات 

النظام على خالف ذلك.
قاضي  أن  الثالثة  المادة  في  جاء  كما 
منازعات  في  بالفصل  يختص  التنفيذ 
وفقًا  قيمتها،  كــانــت  مهما  التنفيذ 

ويختص  المستعجل،  القضاء  ألحكام 
ــك بـــإصـــدار الــــقــــرارات واألوامـــــر  كــذل
المتعلقة بالتنفيذ، وله األمر باالستعانة 
وكذلك  المختصة،  القوة  أو  بالشرطة 
واألمر  ورفعه،  السفر  من  بالمنع  األمر 
بالحبس واإلفراج، واألمر باإلفصاح عن 

األصول، والنظر في دعوى اإلعسار.
حاالت  فأوضحت  الرابعة  الــمــادة  أمــا 
التنفيذ  لقاضي  المكاني  االختصاص 

كما يأتي:
أصــدرت  التي  المحكمة  ــرة  دائ في   -1

السند التنفيذي.
2- في مكان الجهة التي أنشئ المحرر 

في منطقتها.
3- في موطن المدين.

أمواله  أو  المدين،  عقار  موطن  في   -4
المنقولة.

لهذه  الالزمة  األحكام  الالئحة  وتحدد 
المادة.

فيما نصت المادة الخامسة على أنه:
إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ، 
فيكون لقاضي التنفيذ - الذي قام بأول 
إجراء تنفيذي - اإلشراف على التنفيذ 

قاضي  ينيب  أن  وله  حصيلته،  وتوزيع 
للتنفيذعلى  أخـــرى  ـــرة  دائ فــي  تنفيذ 
األحكام  الالئحة  وتحدد  المدين،  مال 

الالزمة لذلك.
أما المادة السادسة فنصت على: تكون 
نهائية،  التنفيذ  قاضي  قــرارات  جميع 
منازعات  في  أحكامه  جميع  وتخضع 
لالستئناف،  اإلعسار  ودعوى  التنفيذ، 

ويكون حكم االستئناف نهائيًا.
النحو  على  السابعة  المادة  نص  وجــاء 

التالي:
محاولة  أو  مقاومة،  أو   ، تعدٍّ وقــع  إذا 
قاضي  على  وجــب  التنفيذ،  لتعطيل 
الــتــنــفــيــذ اتـــخـــاذ جــمــيــع اإلجــــــراءات 
الجهات  على  األمـــر  ولــه  التحفظية، 
المطلوبة،  المعونة  بتقديم  المختصة 
الــتــنــفــيــذ كسر  لــمــأمــوري  ــجــوز  ي وال 
بالقوة إلجراء  األقفال  فتح  أو  األبــواب، 
قاضي  ــذان  ــئ اســت بــعــد  إال  الــتــنــفــيــذ، 

التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك. 

ما املقصود بقاضي التنفيذ وماهي اختصاصاته؟ 
امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ت
نيا

نو
قا

نقاًل عن صحيفة

إلزام اجلهات احلكومية بالرد على 
مخاطبات »نزاهة« خالل 30 يومًا 

من استالمها
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

بحماية  الكفيلة  والواجبات  الحقوق  المملكة تضمن عدد من  في  للحكم  األساسي  النظام 

حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية حيث جاء في المادة السابعة والعشرون من النظام 

على » أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة 

األعمال  في  اإلسهام  على  واألفراد  المؤسسات  وتشجع  االجتماعي  الضمان  نَظام  وتدعم 

الخيرية«  مما يدل على ضمان حق اإلنسان في العيش الكريم.

كما لم يغفل النظام األساسي للحكم حق اإلنسان في العمل واالهتمام بإيجاد فرص عمل 

لكل قادر عليه باإلضافة إلى حماية العاملين من أي سوء معاملة قد تقع عليهم من أرباب 

ر مجاالت  العمل حيث أكدت المادة الثامنة والعشرون من ذات النظام على أن الدولة تيسِّ

العمل لكل قادر عليه، وتسن األنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل »فيما اهتمت 

الدولة على توفير األمن لمواطنيها وللمقيمين على أراضيها بما يكفل لهم حياة آمنة وهذا 

ما بينته المادة السادسة والثالثون من النظام والتي جاء فيها »أن الدولة يقع على عاتقها 

أو  أحد  تصرفات  تقييد  يجوز  وال  إقليمها  على  والمقيمين  مواطنيها  لجميع  األمن  توفير 

توقيفه أو حبسه إاّل بموجب أحكام النَظام«،  كما أن المادة السابعة والثالثون أكدت على 

»أن للمساكن حرمتها.. وال يجوز دخولها بغير إذن صاحبها وال تفتيشها إاّل في الحاالت التي 

يبينها النَظام«،  فيما تطرقت المادة الثامنة والثالثون من النظام للعقوبات التي يمكن 

إيقاعها على األفراد حيث جاء فيها »بأن العقوبة شخصية وال جريمة وال عقوبة إال بناءاً على 

نص شرعي أو نص نَظامي وال عقاب إاّل على األعمال الالحقة للعمل بالنص النَظامي«، كما 

حفظ النظام حق المواطن والمقيم في الحفاظ على خصوصيته دون المساس فيها حيث 

نصت المادة األربعون على أن »المراسالت البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها 

الع عليها أو االستماع إليها  من وسائل االتصال مصونة وال يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو االطِّ

إال في الحاالت التي يبينها النَظام«.

النظام األساسي للحكم
 و حقوق اإلنسان


