
جاءت ا�شتجابة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل 

بن عبد العزيز اآل �شعود - حفظه اهلل - ملطالب العديد 

اإدارة اجل��وازات -  من اجلهات والأف��راد (وزارة العمل - 

اجلمعية   - وال�شناعة  التجارة  وزارة   - اخلارجية  وزارة 

الوطنية حلقوق الإن�شان -  العديد من ال�شفارات والهيئات 

 - الأع��م��ال  اأ���ش��ح��اب   - ال���دول  م��ن  لعدد  الدبلوما�شية 

ال) بتمديد املهلة الت�شحيحية نظراً لأن هناك اأعداد  العَمّ

اإجرءات ت�شحيح  اإنهاء  العمالة مل ت�شتطع  كبرية من تلك 

متديد  على  باملوافقة  ال�شتجابة  تلك  وجاءت  اأو�شاعها، 

العمل  لنظام  املخالفة  العمالة  لأو�شاع  الت�شحيحية  املهلة 

والإقامة، حتى نهاية العام الهجري احلايل 1434ه� كحد 

اأق�شى على اأن تبا�شر احلمالت الأمنية واجلهات املخت�شة مهامها النظامية يف �شبط املخالفني 

كافة  تطبيق  و�شيتم  1435ه���  عام  حمرم  �شهر  من  الأول  من  اعتباراً  كافة  اململكة  مناطق  يف 

الإجراءات النظامية بحق املخالفني، وقد اأ�شدرت وزارة الداخلية بيان تو�شح فيه ن�ص ما جاء 

يف التوجيه امللكي الكرمي.

اأ�شار الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين 

رئي�ص اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان،  

يف  للجمعية  مكاتب  خم�شة  هناك  اأنَّ 

من  ع��دد  على  موزعة  املباحث  �شجون 

مناطق اململكة.

بناًء  جاء  املكاتب  هذه  افتتاح  اإنَّ  وق��ال 

على موافقة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

حممد بن نايف وزير الداخلية، من اأجل 

على  املبا�شر  الإ���ش��راف  عملية  ت�شهيل 

وتلقي  فيها  واملوقوفني  ال�شجون  ه��ذه 

مالحظات ال�شجناء وطلباتهم، بحيث تكون اجلمعية عيناً كجهة حمايدة 

اإىل اأن تواجد اجلمعية يف �شجون املباحث يعطي نوعاً  وم�شتقلة، لفتاً 

من ال�شفافية ملا يدور يف هذه ال�شجون ويدعم احرتام القوانني والأنظمة 

اأن يتقدموا  اأ�شرة �شجني ي�شتطيعوا  اأو  اأي �شجني  اأنَّ  اإىل  اإ�شافًة  فيها، 

ب�شكوى من خالل تلك املكاتب وميكن مقابلة ال�شجني اأو اإح�شار اأ�شرته اأو 

من يتابع مو�شوعه واللتقاء باإدارة ال�شجن املعني، ثم كتابة تقرير ي�شتمل 

على املالحظات الهامة.

حقــــوق
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ص3
عمل  اأنَّ  ي���ؤك��د  اجلمعية  رئي�س 

ع����ام يخالف  ب�����ش��ك��ل  الأط����ف����ال 

الأنظمة املعم�ل بها يف اململكة.
ص 8 ص7 ص6

جم��ل�����س ال���������ش�����رى ي�����اف����ق على 

امل�شاواة بني اجلن�شني يف �شروط 

احل�ش�ل على القر�س العقاري.

ق��ري��ب��ًا يف ال���دم���ام اف��ت��ت��اح اأول 

مركز يعنى باإعادة تاأهيل املر�شى 

النف�شيني على م�شت�ى اململكة.

اململكة تن�شم اإىل جانب 50 دولة 

لإعداد تقرير وطني عاملي يناق�س 

حالت العنف بكافة اأ�شكاله.

ال�شنة  ال�شابعة  - العدد التا�شع  والثمان�ن -  �شعبان 1434 ه� - ي�لي� 2013م  -  الريا�س - اململكة العربية ال�شع�دية

نشرة شهرية تصدرها اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
National Society for Human Rights

طبعت بدعم من م�ؤ�ش�شة الربيد ال�شع�دي

اجلمعية  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  ا�شتقبل 

ال��وط��ن��ي��ة ال���دك���ت���ور ���ش��ال��ح بن 

اأع�شاء  حممد اخلثالن وعدد من 

اجلمعية وفد من خرباء املفو�شية 

برئا�شة  الإن�شان  حلقوق  ال�شامية 

ق�شم   رئي�ص  فني�ص  ال�شيد/فرج 

و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 

اأفريقيا يوم الثالثاء 1434/8/9ه�  

الإن�شان  ح��ق��وق  هيئة  مب�شاركة 

املدين  املجتمع  جمعيات  وبع�ص 

املجتمع  احتياجات  على  للتعرف 

امل����دين ب��ه��دف حت�����ش��ني اأدائ���ه���ا 

املفو�شية  به  ت�شهم  اأن  ميكن  وما 

اإطار  يف  املجال  هذا  يف  ال�شامية 

مذكرة التفاهم املوقعة بني اململكة 

واملفو�شية  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

وبعد   ، الإن�شان  حلقوق  ال�شامية 

اجلمعية  رئي�ص  ن��ائ��ب  رح��ب  اأن 

بالوفد الزائر وقدم �شرحاً لهم عن 

عملها مت  ومهام  اجلمعية  اأن�شطة 

الإ�شتماع لدور املفو�شية ال�شامية 

حلقوق الإن�شان وطبيعة عملها، ثم 

فتح املجال ملمثلي جمعيات املجتمع 

اجلمعيات  بهذه  للتعريف  امل��دين 

يدخل  فيما  اإحتياجاتهم  وحتديد 

يف مذكرة التفاهم.

�شرورة  اإىل  احلديث  تطرق  كما   

حقوق  ثقافة  تعزيز  على  الرتكيز 

العاملني  ق��درات  وتنمية  الإن�شان 

اللقاء  يف  امل�شاركة  املوؤ�ش�شات  يف 

و���ش��رورة اإي��ج��اد ب��رن��ام��ج وطني 

حلقوق الإن�شان.

اجلمعية  اأع�����ش��اء  ال��ل��ق��اء  ح�شر 

القعيد  حمد  بن  اإبراهيم  الدكتور 

والدكتور حممد بن خالد الفا�شل 

عبداهلل  بن  عبداخلالق  والدكتور 

بنت  ن��ورة  وال��دك��ت��ورة  العبداحلي 

وفاء  والدكتورة  العجالن  عبداهلل 

بنت حممود طيبة وامل�شت�شار خالد 

ع�شو  الفاخري  الرحمن  عبد  بن 

املكلف  ال��ع��ام  والأم����ني  اجلمعية 

ال�شليمان  اإب��راه��ي��م  وال��دك��ت��ور 

البداح  نهار  ب��ن  �شعد  والأ���ش��ت��اذ 

والأ�شتاذ اأحمد بن حممد املحمود 

�شكرتري رئي�ص اجلمعية.

جانب من الزيارة

وفد من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يزور اجلمعية

سجون   \ ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  م���ك���ات���ب  خ��م��س��ة 
املباحث العامة

د. مفلح القحطاين

تتمة �س2

بعد مطالبات العديد من اجلهات ومن بينها اجلمعية بتمديد مهلة تصحيح 
أوضاع العمالة املخالفة لنظام العمل واإلقامة

حتى  املهلة  بتمديد  يوجه  الشريفني  احلرمني  خادم 
نهاية العام الهجري احلالي

تتمة �س5-4
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د.�شالح ال�شريدة

نوعها  بحسب  القضايا  حتال  بحيث  للقضايا  متخصصة  دوائر  هناك  يكون  أن  يجب   : الشريدة 
وتخصصها 

لئحة  للق�شاء  الأعلى  املجل�ص  اعتماد  من  بالرغم 

�شملت  والتي  1430ه����،  ع��ام  الق�شائي  التفتي�ص 

خم�شة ف�شول ت�شمنت: تعريفات واأحكاماً عامة عن 

العامة  الإدارة  عن  اآخراً  ف�شاًل  واحتوى  التفتي�ص، 

للتفتي�ص الق�شائي، واآخر عن التفتي�ص والإعرتا�ص، 

فيما احتوى الف�شل الرابع على ال�شكاوى والتحقيق، 

يف الوقت الذي تناول الف�شل الأخري اأحكام ختامية، 

باملجل�ص  حمكمة   (45) رب��ط  خطوة  اإىل  اإ�شافًة 

من  املجل�ص  يتكمن  لكي  اإلكرتونياً  للق�شاء  الأعلى 

اأداء الق�شاة عن بعد،   التفتي�ص الق�شائي ومراقبة 

اإل اأنه ما زال هناك بع�ص التاأخري يف اآلية البت يف 

الق�شايا عند بع�ص الق�شاة.

ال�����ش��ري��دة ع�شو  ال��دك��ت��ور �شالح  اأك���ده  م��ا  ه��ذا 

 (45) ربط  خطوة  تكون  »قد  قال  حيث  اجلمعية، 

خطوة  اإلكرتونياً  للق�شاء  الأعلى  باملجل�ص  حمكمة 

اآلية التعاطي مع  اأننا بحاجة اإىل تغيري  اإّل  جيدة، 

بع�ص الق�شاة، واإ�شعارهم اأنهم حتت املجهر دائماً، 

فيها  تدور  مازالت  التي  املحاكم  واقع  يتغرّي  حتى 

اأو  »ح�شانة«  اأو  اإرث«  »تخلي�ص  ك�  ب�شيطة  ق�شية 

ل  قد  قا�ص  من  وتوؤجل  عديدة،  ل�شنوات  »طالق« 

ياأتي، اأو قد يُنتدب، اأو قد يدور حول ذات الأ�شئلة 

يف اجلل�شات،  لذلك ل بد اأن  يكون هناك رقابة 

جتاه عمل القا�شي واللتزام باإنهاء الق�شية، ويكون 

اأجنزها  التي  الق�شايا  ع��دد  على  بالطالع  ذل��ك 

والق�شايا التي اأجنزها بال�شلح، وبالنظر اأي�شاً اإىل 

عدد الق�شايا التي اأجنزها باحلكم، وكم ا�شتغرقت 

الق�شية، ومدة ا�شتغراق تلك الق�شايا«.

د. عبد اجلليل ال�شيف

وف����د م���ن ف����رع اجل��م��ع��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة ي����زور س��ج��ن امل��ب��اح��ث العامة 
بالدمام

ترد  ال��ت��ي  الق�شايا  متابعة  اإط���ار  يف 

ال��وط��ن��ي��ة حلقوق  اجل��م��ع��ي��ة  ل���ف���رع 

الإن�شان باملنطقة ال�شرقية من عائالت 

�شابقة  لزيارات  وا�شتكمالً  املوقوفني، 

قام بها من�شوبي الفرع ل�شجن املباحث 

ال��ع��ام��ة ب��ال��دم��ام، ف��ق��د زار وف���د من 

الفرع يوم الأحد 1434/8/7ه� املوافق 

2013/6/16م،  ال�شجن وقابل جمموعة 

وجود  دون  وامل��وق��وف��ني  ال�شجناء  م��ن 

اأحد من من�شوبي ال�شجن بعدها عقد 

الوفد اجتماعاً مطول مع مدير �شجن 

املباحث بح�شور م�شاعد مدير ال�شجن 

النزلء ومدير اخلدمات  ومدير �شئون 

الطبية ومت ا�شتعرا�ص ومناق�شة جميع 

املالحظات التي اأبداها ال�شجناء خالل 

وقد  ال�شابقة،  والزيارات  الزيارة  هذه 

الفورية  ا�شتجابته  ال�شجن  اأبدى مدير 

ملعاجلة هذه املطالب واملالحظات.

الدكتور عبد اجلليل  الوفد من  وتكون 

اجلمعية  ف��رع  على  امل�شرف  ال�شيف 

الدو�شري  وجمعة  ال�شرقية  باملنطقة 

ال�شرقية  باملنطقة  مدير فرع اجلمعية 

القانوين  ال��ب��اح��ث  ال�شمري  واأح��م��د 

بالفرع. 

تتمة �ص1...  كما اأكدت اجلمعية اأنها تبذل جهودها من اأجل اأن تكون تلك املكاتب  لها دور 

فعال يف حتقيق اأهم معايري حقوق الإن�شان ، من خالل كوادرها و�شوابط العمل التي تعمل 

مبوجبها يف هذا ال�شاأن وهي م�شاعدة ال�شجناء واأ�شرهم واجلهات ذات العالقة واجلهات 

الأمنية على تاأدية واجبها ح�شبما تن�ص عليه الأنظمة والتعليمات.

و لفتت اجلمعية اأي�شاً اإىل اأنَّ تواجدها يف �شجون املباحث من حني اإىل اآخر يعطي نوعاً 

من ال�شفافية ملا يدور يف ال�شجون واحرتام القوانني والأنظمة فيها، كما اأن تلك املكاتب 

ومن خالل دورها ي�شتطيع اأي �شجني اأو اأ�شرة �شجني اأن يتقدموا  ب�شكوى وميكن مقابلة 

ال�شجني اأو اإح�شار اأ�شرته اأو من يتابع مو�شوعه واللتقاء باإدارة ال�شجن املعني، وكل هذا 

يعطي نوعاً من الطماأنينة لالأ�شر ولل�شجناء، وللمجالت الأمنية واحلقوقية ويعزز مبداأ حق 

املواطنة واإبعاد النظرة ال�شلبية التي كانت �شائدة.

خمسة مكاتب للجمعية \ سجون املباحث العامة
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ت�شغيل الأطفال انتهاك لرباءتهم

اأنَّ عمل  القحطاين،  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  رئي�ص اجلمعية  اأ�شار 

الأطفال يف اململكة مل ي�شل اإىل حد الظاهرة، وذلك وفقاً لعمليات 

الر�شد واملتابعة التي يقوموا بها من�شوبوا اجلمعية من حني اإىل اآخر، 

موؤكداً اأن اأعدادهم قليلة جداً مقارنة بدول اأخرى.

واملحلية  الدولية  لالأنظمة  عام خمالف  ب�شكل  الأطفال  »عمل  وقال 

العديد  من  يحرمهم  ت�شغيلهم  اأن  �شك  ول  البالد،  يف  بها  املعمول 

الإ�شالمية  ال�شريعة  وحفظتها  اأقرتها  التي  الإن�شانية  حقوقهم  من 

واملواثيق الدولية، كحرمانهم من اللعب والعي�ص كاأقرانهم«، مبيناً اأن 

واأ�شاف  اآبائهم،  من  واإكراه  باإجبار  يعملون  اأطفالً  ر�شدت  اجلمعية 

هذه الأ�شر ا�شتغلت �شعف اأبنائها وقلة حيلتهم لت�شغيلهم يف اأي مهنة 

كانت، م�شتندين يف ذلك اإىل الود والعطف الجتماعي الذي حتظى 

به هذه الفئة يف اأي جمتمع كان.

اقت�شادياً  الأ�شر  لدعم  املعنية  اجلهات  تكاتف  �شرورة  على  و�شدد 

من خالل برامج امل�شاعدات الجتماعية وذلك ل�شمان عدم ت�شغيل 

الأ�شر لأبنائها واإكراههم على العمل يف مهن غالباً ما تكون حمفوفة 

باملخاطر واجلهد النف�شي واجل�شدي.

اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة ل ت��ف��رق ب���ني ال��ط��ف��ل واحل�����دث وك��اه��م��ا ل ُيقبل 

ت�شغيله

املكلف  العام  والأم���ني  القانوين  امل�شت�شار  ق��ال  مت�شل  �شياق  ويف 

للجمعية الوطنية حلقوق الإن�شان خالد الفاخري »يجب التفريق اأولً 

بني الطفل واحلدث حيث اإن الطفل هو من يكون دون ال� 15 عاماً 

التفريق  ثم   ، والثامنة ع�شر  اأما احلدث هو ما بني اخلام�شة ع�شر 

بني نظام وزارة اخلدمة املدنية ونظام العمل ، حيث اإن نظام وزارة 

اخلدمة املدنية ل يفرق بني الطفل واحلدث فكالهما ممنوعان من 

احلدث  بني  فّرق  فقد  العمل  نظام  اأما  ت�شغيلهما،  يُقبل  ول  العمل 

والطفل ومنع ت�شغيل الأطفال واعترب ت�شغيل الطفل خمالفة �شريحة 

لنظام العمل يف الوقت الذي نّظم فيه عمل الأحداث وو�شع �شروطاً 

الت�شغيل  وعدم  العمل  �شاعات  عدد  منها  اأ�شا�شية  و�شوابط  لعمله 

يف الأعمال اخلطرة اإ�شافة اإىل ال�شروط الأ�شا�شية من حيث حمل 

احلدث للجن�شية ال�شعودية و ح�شن ال�شرية وال�شلوك«.

واأ�شاف »وزارة العمل تعاقب املن�شاأة املخالفة لنظام العمل التي يتبني 

اإيقاف  اأو  املالية  الغرامة  دفع  بني  ترتاوح  بعقوبة  لالأطفال  ت�شغيلها 

الت�شريح لها اأو اإيقاف الن�شاط، كما يُعاقب الفرد الذي يقوم بت�شغيل 

ا�شتغالل  من  للطفل  ت�شغيله  يف  ملا  بالب�شر  لالجتار  وفقاً  الطفل 

ال�شجن  بني  العقوبة  عليه  تقع  ذل��ك  وعلى  حقه  يعي  ل  ل�شخ�ص 

والغرامة املالية«.

دواعي ت�شغيل الأطفال

من  وتختلف  الأ�شباب  من  الكثري  اإىل  الأطفال  ت�شغيل  دواعي  تعود 

املجتمعات  تلك  بني  م�شرتكة  قوا�شم  هناك  ولكن  اآخر  اإىل  جمتمع 

ومنها:

وراء  تقف  التي  العوامل  اأهم  من  يعد  وهو  القت�شادي:  العامل   -1

�شبب  من  اأكرث  وله  بالفقر  وثيقاً  ارتباطاً  واملرتبط  الأطفال  ت�شغيل 

منها: احلروب - الكوارث الطبيعية - ت�شرد الوالدين - الهجرة الغري 

الرئي�شي  امل�شدر  هو  الطفل  اأجر  يكون  احلالت  تلك  ويف  �شرعية، 

لدخل الأ�شرة.

2- العامل الثقايف: توؤثر ثقافة املجتمعات �شلباً اأو اإيجاباً على عمالة 

الأطفال فما يعد ممنوعاً يف جمتمع يكون م�شموحاً يف جمتمع اآخر، 

يف  منها  اأك��رث  الريفية  املجتمعات  يف  الأطفال  ت�شغيل  يكرث  فمثاًل 

احل�شرية نظراً لأن الأطفال ل ي�شكلون اأي عبء على الأ�شرة،  فثقافة 

املجتمع الريفي هي اأن اإجناب اأكرب عدد ممكن من الأطفال ودفعهم 

ل�شوق العمل، بحيث  ي�شكلون امل�شدر القت�شادي لالأ�شرة.

3- العامل البيئي يف البلدان النامية: هناك ارتباط بني عمل الأطفال 

اأجورهم،  انخفا�ص  وال�شناعي وبني  الزراعي  القطاعني  وخا�شة يف 

انقياداً  واأكرث  اأجراً  اأقل  اأن الأطفال  اأ�شحاب الأعمال يرون  فجميع 

وخ�شوعاً لأ�شحاب العمل. 

املتحدة  ل���اأمم  ال��ع��ام��ة  ُت��ع��رف اجلمعية 

الطفل باأنه كل اإن�شان مل يتجاوز الثامنة 

ع�شرة، ما مل يبلغ �شن الر�شد قبل ذلك 

ينق�شم مفهوم عمالة الأطفال اإىل ق�شمني 

الأول �شلبي والثاين اإيجابي:

هو  ال�شلبي:  الأط��ف��ال  عمل  مفه�م   -1

العمل الذي ي�شع اأعباء ثقيلة على الطفل 

ويهدد �شالمته و�شحته ورفاهيته ويوؤثر 

على متتعه بحقوقه الإن�شانية.

الإيجابي:  الأط����ف����ال  ع��م��ل  م��ف��ه���م   -2

املاأجورة  اأو  التطوعية  الأعمال  كافة  هو 

التي يقوم بها الطفل وتتنا�شب مع عمره 

وقدراته، ويكون لها اآثار اإيجابية تنعك�ص 

والذهني  واجل�شدي  العقلي  منوه  على 

بل  الإن�شانية،  حقوقه  مع  تتعار�ص  ول 

حتافظ عليها.

بع�س احلل�ل ملكافحة عمل الأطفال:

امل�شت�ى  وحت�������ش���ني  ال���ف���ق���ر  حم����ارب����ة   -1

املعي�شي لاأ�شر.

والإلتحاق  البتدائي  التعليم  اإلزامية   -2

باملدار�س اإىل �شن العمل.

3-جترمي املخالفني ومعاقبتهم.

5- اإع���ادة اإدم���اج الأط��ف��ال �شحايا ظروف 

الت�شغيل التع�شفية.

الي�م العاملي ملكافحة عمل الأطفال

اليوم  الدولية«  العمل  »منّظمة  طلقت 
َ
اأ

عام  يف  الأط��ف��ال  عمل  ملكافحة  العاملي 

مدى  ع��ل��ى  اله��ت��م��ام  ل��رتك��ي��ز   ،  2002

العامل،  يف  الأطفال  عمل  ظاهرة  انت�شار 

والعمل على بذل اجلهود الالزمة، للق�شاء 

على تلك الظاهرة، وي�شادف هذا اليوم، 

الثاين ع�شر من �شهر يونيو /حزيران من 

كّل عام

يحرمه  عمره  م��ن  مبكرة  �شن  يف  الطفل  عمل 

من تعليمه، ويعر�شه لبع�س املخاطر ال�شحّية 

العمل  طبيعة  ب�شبب  والجتماعّية،  والبدنّية 

وظروفه

 ل لعمالة الأطفال يف العمل املنزيل

مكافحة  اإىل  الدولية  العمل  منظمة  دعت 

عليها  والق�شاء  املنازل،  يف  الأطفال  عمل 

على  وم�شرتكة  من�شقة  اإج���راءات  واتخاذ 

على  للق�شاء  والدويل  الوطني  ال�شعيدين 

عمل الأطفال يف املنازل.

ن�شرته  املنظمة  ت��ق��ري��ر  ع��رب  ذل���ك  ج���اء 

عمل  ملكافحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 

الأطفال لهذا العام، حمل عنوان »الق�شاء 

على عمل الأطفال يف الأعمال املنزلية«.

فوفقاً للتقرير فاإنَّ هناك نحو 10.5 مليون 

دون  معظمهم   - ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف  طفل 

املنازل يف  العمل - يعملون كخدم يف  �شن 

ظروف خطرة و�شبيهة اأحياناً بالرق، منهم 

6.5 ترتواح اأعمارهم بني 5 و 14 عاماً، يف 

الوقت الذي تبلغ  ن�شبة الفتيات ٪71.

من جهتها قالت كون�شتان�ص توما�ص، مديرة 

الربنامج الدويل للق�شاء على عمل الأطفال 

التابع ملنظمة العمل الدولية »اإن حالة كثري 

ت�شكل  ل  املنازل  العاملني يف  الأطفال  من 

انتهاكاً خطرياً حلقوق الطفل فح�شب، بل 

الأهداف  من  العديد  حتقيق  اأم��ام  عقبة 

الإمنائية الوطنية والدولية«.

!

!
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بعد مطالبات العديد من اجلهات ومن بينها اجلمعية بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة املخالفة لنظام العمل واإلقامة

خادم احلرمني الشريفني يوجه بتمديد املهلة حتى نهاية العام الهجري احلالي
الداخلية والقا�شي  وزارة  ن�س بيان  تتمة �ص1... 

العمالة  لأو����ش���اع  الت�شحيحية  امل��ه��ل��ة  ب��ت��م��دي��د 

املخالفة لنظام العمل والإقامة:

القا�شي  ال��ك��رمي  ال�شامي  التوجيه  على  عطفاً 

العمل  لنظام  املخالفني  للعاملني  مهلة  باإعطاء 

من  اعتباراً  اأ�شهر  ثالثة  اأق�شاها  ملدة  والإق��ام��ة 

وبناًء  اأو�شاعهم،  لت�شحيح  تاريخ 1434/5/25ه��� 

والداخلية،   ، اخلارجية   ) وزارات  رفعته  ما  على 

والعمل ) ب�شاأن التعاون التام، وال�شتجابة ال�شريعة 

الأمر  الأع��م��ال  وقطاع  واملقيمني،  املواطنني  من 

من  كبرية  اأع��داد  اأو�شاع  ت�شحيح  عنه  نتج  الذي 

املخالفني، وعلى �شوء التعاون التام من ال�شفارات 

املطلوبة  الوثائق  ل�شتيفاء  املعنية  والقن�شليات 

ورغبتهم نتيجة معاناتهم من ال�شغط ال�شديد من 

املراجعني يف اإتاحة املزيد من الوقت اأمام ت�شحيح 

النظامية،  ال�شروط  عليهم  تنطبق  م��ن  اأو���ش��اع 

تعاملوا  الذين  واملقيمني  املواطنني  على  وت�شهياًل 

خ��ادم احلرمني  وج��ه  فقد  ذل��ك،  تامة يف  بجدية 

�شعود  اآل  بن عبدالعزيز  امللك عبداهلل  ال�شريفني 

� حفظه اهلل � بتمديد مهلة الت�شحيح حتى نهاية 

اأق�شى على  الهجري احلايل 1434ه� كحد  العام 

املخت�شة  واجلهات  الأمنية  احلمالت  تبا�شر  اأن 

مناطق  يف  املخالفني  �شبط  يف  النظامية  مهامها 

اململكة كافة اعتباراً من الأول من �شهر حمرم عام 

1435ه� و�شيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية 

بحق املخالفني.

باجلميع  وال��ع��م��ل)   ، (ال��داخ��ل��ي��ة  وزارت����ا  وتهيب 

كافة  النظامية  املتطلبات  ا�شتيفاء  العمل يف  على 

وخالل  ممكن  وقت  باأ�شرع  اأو�شاعهم  وت�شحيح 

املدة امل�شار اإليها ومن مل ي�شتجيب لذلك �شيكون 

عر�شة لتخاذ اأق�شى العقوبات بحقه وفقاً لأحكام 

النظام.

اأ�شدرته اجلمعية ال�طنية  كما ن�س البيان الذي 

حلق�ق الإن�شان والتي تطالب من خاله بتمديد 

املهلة الت�شحيحية التايل:

يف اطار متابعة اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان 

وبعد  الوافدة  العمالة  اأو�شاع  ت�شحيح  لإج��راءات 

اأمام  العمالة  هذه  جتمع  لأماكن  بزيارات  القيام 

وال�شفارات  ال��واف��دي��ن  واإدارات  العمل  مكاتب 

هذه  يف  امل�شوؤولني  لبع�ص  وال�شتماع  الأجنبية 

املتواجدين  العمالة  من  بعدد  واللتقاء  اجلهات 

اجلهات  هذه  مقرات  من  بالقرب  كبرية  باأعداد 

بهدف اإنهاء اإجراءات ت�شحيح اأو�شاعهم.

ات�شح للجمعية اأن هناك اأعداد كبرية من العمالة 

املتبقي من  والوقت  اأو�شاعها  ت�شحيح  ترغب يف 

املهلة ل يكفي لإنهاء هذه الإجراءات.

ومبا اأن الهدف من التوجيهات ال�شامية القا�شية 

اأو�شاعها  لت�شحيح  الوافدة  للعمالة  باإعطاء مهلة 

هو متكينها من القيام بذلك  وحيث اأن اأعداد هذه 

العمالة كبري واإقبالها �شديد مما جعلها تنتظر يف 

العالقة  ذات  اأب��واب اجلهات  اأمام  طوابري طويلة 

�شعبة  ظ��روف  ويف  اإج��راءات��ه��ا  اإن��ه��اء  ل�شتكمال 

مما جعل هذه اجلهات غري قادرة على ا�شتكمال 

اإنهاء اإجراءات الت�شحيح يف الوقت املحدد اآخذين 

بالعتبار تخ�شي�ص جزء من هذه املهلة لالإعداد 

والتجهيز والعمل على حل بع�ص امل�شكالت الطارئة 

الت�شحيح  اإج��راءات  يف  البدء  اأثناء  ظهرت  التي 

لذا فاإن اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان تتطلع 

للمقام ال�شامي الكرمي للتوجيه بتمديد هذه املهلة 

ت�شحيح  من  العمالة  هذه  من  تبقى  من  لتمكني 

العالقة  ذات  للجهات  الفر�شة  واإتاحة  اأو�شاعها 

للوفاء بالتزاماتها يف هذا ال�شاأن.

والت�شهيات  التنظيمات  ت������ش��ح  ال��ع��م��ل  ووزارة 

للمهلة الت�شحيحية الإ�شافية:

اأو�شح الدكتور مفرج احلقباين نائب وزير العمل 

التوجيه  �شدور  بعد  ُعِقد  �شحفي  موؤمتر  خالل 

جديدة  تنظيمات  العمل  وزارة  اإطالق  عن  امللكي 

تكفل زيادة فر�ص عمل املرافقني واملرافقات من 

العمالة الوافدة ، وقال »الوزارة راأت تخفيف حدة 

ال�شماح  القرار هو  ال�شتقدام من اخلارج  فكان 

للمرافقني واملرافقات بالعمل ر�شمياً يف املن�شاآت 

وفق  اإل  ذل��ك  يتم  ول   ، خدماتهم  يف  ال��راغ��ب��ة 

�شوابط حمددة«.

ودعا احلقباين جميَع املُن�شاآت، والأفراد ، والعَمالة 

الوافدة اإىل املُ�شارعة بت�شحيح خمالفاِت نظامي 

الإقامة والعمل وال�شتفادة من متديد فرتة املهلة 

من  تت�شمنه  وما  اأ�شهر  اأربعة  اإىل  الت�شحيحية 

ا�شتثناءات �شتكون مق�شورة فقط على وقت املهلة 

املَُمددة ، واأنها لن ت�شمل املُت�شللنِي الذيَن دخلوا اإىل 

اململكة بطريقٍة غري �شرعية ، ُمبيناً يف الوقت ذاته 

ت�شمل  الت�شحيحية  املهلة  يف  اجلديدة  الفرتة  اأن 

مع  �شابقاً  املُعلنة  والت�شهيالت  ال�شتثناءات  كافة 

تعديالت اإ�شافية ت�شاهم يف حت�شني بيئة العمل.

اجلديدة  ال��ف��رتة  خ���الل  الآن  »مُي��ك��ن  واأ����ش���اف 

يف  ملف  لديها  التي  املُن�شاآت  ولكافة  للت�شحيح 

مكاتب العمل ال�شتفادة من الإعفاءات والت�شهيالت 

عن  النظر  بغ�ص  الت�شحيحية  باحلملة  اخلا�شة 

تاريخ فتح امللف �شواًء كان قبل 25 جمادى الأوىل 

من العام احلايل اأو بعده ، اأما بالن�شبة للكيانات 

عمالتها  عدد  يبلغ  التي  جداً  ال�شغرية  اخل�شراء 

الأقل  على  واحد  �شعودي  وظفت  والتي  فاأقل   9

�شواء كان �شاحب العمل نف�شه اأو قامت بتوظيف 

ري��ال فقد  يقل عن 3000  باأجر ل  اآخ��ر  �شعودي 

كانت ُمقَيّدة يف التنظيم ال�شابق باأل يتجاوز عدد 

عمالة  خدمات  نقل  حال  يف  ت�شعة  عن  عامليها 

املهلة  الآن وخالل فرتة متديد  اأما   ، اإليها  وافدة 

نقل  ال�شغرية جداً  للكيانات  فيمكن  الت�شحيحية 

ال وافدين كحٍد اأق�شى حتى واإن جتاوز  اأربعة ُعَمّ

عدد عامليها ت�شعة ، والتحُوّل من كيان �شغري اإىل 

ُمن�شاأة ُم�شًنّفة �شمن نطاقات ، وبالتايل ال�شتفادة 

من مميزات النطاق التي تقع فيه«.

التي  اجل��دي��دة  التنظيمات  ب��اأن  احلقباين  وب��ني 
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اأقرتها وزارة العمل خالل فرتة متديد حملة الت�شحيح ت�شمنْت العديد من الت�شهيالت وال�شتثناءات منها:

1- ال�شماح بالنقل للعَمالة الوافدة بني الكيانات للرقم املوحد وفقاً لثالثة �شوابط تتمثل يف اأْن يكون النقل للعامل الوافد ملرة واحدة فقط.

2- األ يتجاوز اإجمايل عدد العمالة الوافدة املنقولة ن�شبة 20٪ من اإجمايل العمالة يف الكيان املنقول منه، مع ُمراعاة تقريب العدد لالأعلى بحد اأدنى واحد �شحيح 

للك�شور على اأن يتم احت�شاب الن�شبة 20٪ مع اأول عملية نقل للعمالة.

3-  اأْن يتم النقل مبا ل يُ�شِقط الكيان املنقول اإليه دون النطاق الأخ�شر ، م�شيفاً باأَنّ هذه العملية يتم تنفيذها عن طريق اخلدمات اللكرتونية فقط.

م�شرياً اإىل اأن وزارة العمل اعتمدت تنظيمات عمل املرافقني للعمالة الوافدة حيث �شدرْت املوافقة على ال�شماح ملُرافق العامل الوافد بالعمل وفقاً لعدٍد من ال�شوابط 

وال�شروط التي تتعلق باملرافق من جهة وباملُن�شاأة من جهة اأخرى والتي هي عبارة عن:

1-  ما يتعلق باملُرافق فن�ص قرار التنظيمات على ثالثة ا�شرتاطات تتمثل يف بلوغ املرافق �شن الثامنة ع�شر ، واأْن يكون قد م�شى عليه ب�شفته مرافق لعامل وافد داخل 

اململكة �شنة فاأكرث ، واأْن ينقل خدماته على املُ�نْ�شاأة التي يرغب العمل بها.

2- ال�شرتاطات التي تتعلق باملُن�شاأة الراغبة يف ت�شغيل ُمرافقني َفنَ�شْت على ح�شول �شاحب العمل على موافقة العامل الوافد على عمل ُمراِفَقه ، واأْن تكون املُن�شاأة 

ة لال�شتقدام وفقاً ل�شوابط برنامج نطاقات. ُم�شتِحَقّ

3- فيما يتعلق بتوظيف املرافقني يف بع�ص القطاعات �شرح نائب وزير العمل باأن التنظيمات ن�شْت على اأهمية ح�شول �شهادات التاأييد واملوافقة من اجلهات ذات العالقة 

؛ وبالن�شبة لعمِل املُرافق يف الوظائف التعليمية فيجْب اأْن حت�شل املُ�نْ�شاأة التعليمية على تاأييد من وزارة التعليم العايل اأو وزارة الرتبية والتعليم بعدد ونوع الوظائف املُراد 

�شغلها وترخي�ص من الوزارة املَعنية على �شالحية املُراِفق ملزاولة املهنة .

4- فيما يتعلق بعمل املرافق يف الوظائف ال�شحِيّة فيجْب اأْن حت�شل املُن�َشاأة ال�شحية على تاأييد من وزارة ال�شحة بعدد نوع الوظائف املُراد �شغلها وترخي�ص من الهيئة 

ال�شعودية للتُخ�ش�شات ال�شحِيّة على �شالحية املُرافق ملزاولة املهنة ، اأما بالن�شبة لعمل املرافق يف الوظائف الهند�شية ، فيجْب اأْن حت�شل املُ�نْ�شاأة على �شهادة ِمْن الهيئة 

ال�شعودية للمهند�شني ب�شالحية املرافق ملزاولة املهنة.

5- كما ورد يف قرار التنظيمات لعمل املُرافق عدد من احلالت وطريقة التعامل معها ، فعند انتهاء عقد العامل املُرافق بنهاية مدته اأو اإنهاء العقد من قبل �شاحب العمل 

ل يحق ل�شاحب العمل التاأ�شري للعامل باخلروج النهائي ويحق للعامل العودة على �شجل العامل الوافد الأ�شا�شي وفقاً ل�شروط وتعليمات املرافقني مادام عقد عمل الوافد 

الأ�شا�شي قائماً ، اأو اأْن ينقل خدماته ل�شاحب عمل جديد دون موافقة �شاحب العمل .

6- كما اأعلنت وزارة العمل باأنه يف حال انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً من قبل العامل فال يحق ل�شاحب العمل التاأ�شري للعامل باخلروج النهائي ويحق للعامل العودة 

على �شجل العامل الوافد الأ�شا�شي وفقاً ل�شروط وتعليمات املُرافقني مادام عقد عمل الوافد الأ�شا�شي قائماً.

7- ويف كل احلالت ل يحق ملَْن عاد مرافقاً على �شجل العامل الوافد الأ�شا�شي العمل مرة اأخرى اإل بعد م�شي �شنة على عودته كمرافق، اأما اإذا انتهى عقد عمل العامل 

الوافد الأ�شا�شي قبل انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً له ، ُحَقّ للعامل الوافد الأ�شا�شي البقاء على �شجل مْن كان ُمرافقاً له حتى تنتهي مدة رخ�شة عمل َمْن كان مرافقاً  

ويُراعى عند جتديد رخ�شة عمل َمْن كان مرافقاً اأن تكون اإقامة العامل الوافد الأ�شا�شي نظامية ما مل يكْن قد غادر اململكة العربية ال�شعودية بخروج نهائي كما اأكدت 

الوزارة اأن اأحكام التنظيمات اجلديدة ل ت�شري على اأبناء الوافدين ممن بلغوا الثامنة ع�شرة من العمر وامل�شمولني باأحكام املادة 42 من نظام الإقامة .

ه مع متديد فرتة امُلهلة الت�شحيحية فاإَنّ مكاتبها يف خمتلف مناطق وحمافظات اململكة �شتعمل بكِلّ طاقاتها واإمكانياتها  اجلدير ذكره ه� تاأكيد  وزارة العمل ، على اأَنّ

خال الفرتة اجلديدة من امُلهلة الت�شحيحية والتي ت�شتمر حتى الأول من غرة حمرم لعام 1435ه� ، حيُث �شتعمل املكاتب يف الفرتة امل�شائية خال �شهر رم�شان ِمْن 

ال�شاعة العا�شرة وحتى ال�شاعة الثانية ع�شر والن�شف بعد ُمنت�شف الليل ، اإ�شافة اإىل عملها ال�شباحي امُلعتاد.

ووفقًا لتقارير وزارة العمل فاإن عدد امل�شتفيدين من املهلة الت�شحيحية، التي اأمر بها خادم احلرمني ال�شريفني لت�شحيح اأو�شاع املخالفني لأنظمة الإقامة والعمل من 

املن�شاآت والعمالة والأفراد، بلغ منذ بدء الفرتة حتى الأ�شب�ع الثامن 1.6 ملي�ن م�شتفيد، ويع�د ارتفاع اأعداد امل�شتفيدين مقارنة باآخر اإح�شاء �شادر عن ال�زارة بهذا 

اخل�ش��س اإىل ح�شر اأعداد العمالة التي جددت رخ�س عملها وبلغت 926330 عامًا منذ بدء احلملة.

وبلغ عدد العمالة الذين نقلت خدماتهم منذ بدء املهلة حتى الأ�شب�ع الثامن 329468 عامًا، بن�شبة 21 يف املائة من اإجمايل امل�شتفيدين من مهلة الت�شحيح، فيما بلغت 

ن�شبة العمالة التي مت تغيري مهنتها الن�شبة نف�شها 21 يف املائة، اأما من ا�شتفادوا من اإ�شدار رخ�س العمل فقد بلغت ن�شبتهم 59 يف املائة.

ردود فعل اجلهات والأفراد جتاه القرار:

ثمنت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان اللفته الإن�شانية امللكية بتمديد مهلة ت�شحيح اأو�شاع العمالة حتى نهاية العام الهجري احلايل 1434ه��، ملا له من اإيجابيات على 

�شوق العمل، حيث �شيحدث توازن بني حاجة �شوق العمل اإىل العمالة واجلانب التنظيمي له، كما اأنه �شيحفظ حقوق العمالة واأ�شحاب العمل مبا ي�شمن نظامية كل مقيم 

على اأر�ص الوطن ، ودعت اجلميع لال�شتفادة من هذا التوجيه، باعتباره فر�شة للعمالة وللجهات ذات العالقة للوفاء بالتزاماتها يف هذا ال�شاأن .

من جانبهم عرب عدد من امل�شوؤولني القت�شاديني ورجال الأعمال وم�شوؤويل ال�شفارات والقن�شليات عن �شكرهم وامتنانهم خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن 

عبد العزيز اآل �شعود - حفظه اهلل - مبنا�شبة �شدور التوجيه الكرمي موؤكدين اأن من �شاأنه تعزيز ال�شتقرار القت�شادي ملن�شاآت القطاع اخلا�ص وت�شريع خطواتها جتاه 

توطني العمالة الوطنية، واإيجاد �شوق عمل نظامي ت�شتفيد منه جميع القطاعات، اإ�شافًة اإىل اأنَّ متديد املهلة اأتاح الفر�شة اأمام اجلميع ملوا�شلة ال�شتفادة من ت�شحيح 

اأو�شاع عمالتهم املخالفة، التي �شهدت تباطوؤ خالل الفرتة الأوىل نظراً لالزدحام ال�شديد وحجم عدد 

العمالة املخالفة  لنظام العمل والإقامة.

ووفقاً ل�� (�شحيفة الريا�ص)،  فقد رفع رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة الريا�ص الدكتور عبدالرحمن الزامل 

با�شم قطاع الأعمال بالريا�ص �شكره اإىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

مبنا�شبة �شدور الأمر امللكي بالتمديد.

التعامل مبرونة  اأن هذا التمديد ال�شتثنائي يوؤكد حر�ص حكومة خادم احلرمني ال�شريفني على  واأكد 

مع اأو�شاع املخالفني ومنحهم الفر�شة الكافية لت�شحيح اأو�شاعهم، ومبا ي�شمن باإذن اهلل ال�شتفادة من 

الأيدي العاملة املتواجدة على اأر�ص اململكة وب�شكل نظامي.

وقال ع�شو جمل�ص اإدارة غرفة الريا�ص رئي�ص جلنة املقاولني فهد احلمادي اأن متديد املهلة يُعد فر�شة 

مهمة يجب اأن ت�شتغل على اأكمل وجه ومبا يحقق الفائدة لقطاع الأعمال ول�شوق العمل.

ودعا احلمادي جميع ال�شركات واملوؤ�ش�شات اإىل انتهاز هذه الفر�شة لتعديل اأو�شاع عمالتها وحتقيق اأعلى درجات ال�شتفادة ملا لذلك من اإيجابيات على �شوق العمل 

وم�شتقبل كافة القطاعات التجارية وال�شناعية واخلدمية.

من جهته قال �شالح اجلديعي مدير عام جمموعة اجلديعي التجارية اأن الأمر ال�شامي الكرمي بتمديد مهلة ت�شحيح اأو�شاع خمالفي نظام الإقامة يف البالد له مدلولت 

اإن�شانية كبرية و�شامية، كما اأنه قرار حكيم له نتائجه الإيجابية على �شركات وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص.

و�شدد اجلديعي على اأن متديد مهلة الت�شحيح �شيمكن القطاع اخلا�ص من ال�شتفادة من العمالة التي �شت�شحح و�شعها القانوين، وذلك با�شتقطاب القدرات املهنية منهم، 

مما �شيكفيها عن ال�شتقدام، كما اأنه �شيجعل العمالة املقيمة يف و�شع قانوين �شليم، ميكنها من العمل ال�شريف، والإقامة يف البالد بطريقة م�شروعة.

كما اجمع من�شوبو الغرفة التجارية ال�شناعية باملدينة املنورة وفقاً ل��(�شحيفة ال�شرق)  على اأن قرار التمديد لت�شحيح اأو�شاع العمالة قرار حكيم مت اتخاذه بتدبر وروؤية 

عميقة من القيادة الر�شيدة نظراً ملا يرتتب عليه من م�شالح للوطن واملواطن وحتقيق البعد النف�شي الإيجابي على ال�شوق وعلى العمالة الوافدة.

حقوق  س��ي��ح��ف��ظ  ال����ق����رار  اجل���م���ع���ي���ة: 
يضمن  مب��ا  العمل  وأص��ح��اب  العمالة 

نظامية كل مقيم على أرض الوطن
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تعتزم وزارة الرتبية والتعليم  وبالتعاون مع وزارة 

الور�ص  م��ن  ع��دد  تخ�شي�ص  امل��دن��ي��ة،  اخل��دم��ة 

اإدارات الرتبية  واللقاءات التوعوية على م�شتوى 

تعريف  اأج��ل  من  وذل��ك  ال�شعودية،  يف  والتعليم 

املعلمات واملوظفات، خا�شة املعّينات اجلديدات 

بواجباتهن وحقوقهن.

الفايز نائب وزير الرتبية  من جانبها قالت نورة 

الأداء  تطوير  بعمليات  الوزارة  »اهتمام  والتعليم 

ممار�شة  من  ومتكينهن  ال��وزارة  ملن�شوبات  العام 

والأنظمة  ال�شوابط  من  منظومة  وفق  الأدوار 

التي ت�شري وفق خطط مر�شومة حتقق امل�شلحة 

من  العديد  ال��وزارة  رعاية  اإىل  م�شرية  العامة«، 

اإيجاد  اإىل  خاللها  م��ن  ت�شعى  التي  ال��ل��ق��اءات 

الإج���راءات  �شالمة  تت�شمن  جاذبة  عمل  بيئة 

الأنظمة  وتطبيق  اليومية،  الأعمال  يف ممار�شة 

وحتقيق العدالة من خالل املتابعة الفاعلة.

والدراية  الوظيفي  العمل  ثقافة  »اإنَّ  واأ�شافت 

التي  الأول���وي���ات  �شمن  وال��واج��ب��ات  ب��احل��ق��وق 

اأذهان  يف  حا�شرة  تكون  اأن  على  ال��وزارة  تعمل 

بيئة  خلق  يف  البارز  لدورها  نظراً  من�شوباتها، 

متوازنة متّكن املوظفة من الوقوف والطالع على 

ما  خمالفات،  دون  وتطبيقها  واللوائح  الأنظمة 

املاأمولة  مبا�شر يف حتقيق اجلودة  ب�شكل  ي�شهم 

لالأداء العام لكل موظفة«.

القت�شادية)،   ل�(�شحيفة  وفقاً 

�شيتم  اأنه  خليجي  م�شدر  اأف��اد 

تفا�شيل م�شروع  اإطالق  قريباً  

اجتماعياً  م��ر���ش��داً  اإن�����ش��اء، 

والفقر  البطالة  بق�شايا  معنياً 

والأرامل،  واملطلقات  واملعَوّقني 

من  املخاطر  اإدارة  م�شروع  لتحويل  املقبلة متهيداً  الفرتة 

الإطار الوطني اإىل اخلليجي امل�شرتك.

واأو�شح  امل�شدر ذاته اأن املكتب التنفيذي ملجل�شي وزراء 

العمل وال�شوؤون الجتماعية دعا اإىل �شرورة وجود �شبكة 

احلماية من املخاطر والآليات الوا�شحة لها لإدارة املخاطر 

الجتماعية يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي.

للمكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اجلا�شم،  عقيل  ق��ال  جهته  م��ن 

التنفيذي لوزراء العمل ووزراء ال�شوؤون الجتماعية لدول 

والبطالة  العمل  ق�شايا  اإنَّ  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص 

ب�شكل  ر�شدها  يتم  ل  املنطقة  يف  الجتماعي  والو�شع 

مكتب  اأن  اإىل  لفتاً  احلكومية،  اجلهات  قبل  من  دقيق 

ت�شمنتها  التي  العمالة  ن�شب  بر�شد  اأخرياً  بداأ  التنفيذ 

املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف دول املنطقة.

واأ�شاف »لالأ�شف ال�شديد عند بدء املكتب بعملية الر�شد 

لتزويدنا  اخلليج  دول  يف  م�شدر  اأي  جند  مل  والبحث 

باخلطوة  املكتب  بداأ  لذلك  عنه؛  والإجابة  الأرقام  بهذه 

ر�شد  على  يعمل  ال��ذي  اخلليج  مر�شد  لتاأ�شي�ص  الأوىل 

عمل ال�شباب والفر�ص املتاحة له، يف دول جمل�ص التعاون 

اخلليجي، �شرعنا بها ومتت الت�شالت باجلهات الر�شمية 

الجتماعية  وال�شوؤون  العمل  كوزارات  املعنية  اجلهات  يف 

والتخطيط، وهي املعنية بر�شد حركة الأرقام والتغريات 

لإ�شدار الإح�شاءات«.

تلك  اإىل  وج��ه��ت  اخلليجية  احل��ك��وم��ات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

التي  معلوماتها  م�شادر  من  تتاأكد  اأن  ب�شرورة  املنظمات 

اأن  اأهمية  على  م�شددين  الإح�شائية،  بياناتها  تت�شمنها 

واجلهات  امل�شادر  من  معلوماتها  اجلهات  ه��ذه  ت�شتقي 

الر�شمية.

إطالق  تفاصيل مشروع املرصد االجتماعي اخلليجي خالل الفترة املقبلة

مجلس الشورى يوافق على املساواة بني اجلنسني في شروط احلصول على القرض العقاري
ال�شورى موؤخراً على حتديث  وافق جمل�ص 

�شروط قرو�ص ال�شندوق العقاري، بناء على 

الظروف الجتماعية والثقافية والقت�شادية 

وم�شاواة  ال�شعودي،  للمجتمع  امل�شتجدة 

املواطنة باملواطن يف جميع �شروط احل�شول 

الجتماعية  واحلالة  كال�شن  القر�ص  على 

وغري ذلك، كما وافق املجل�ص على اأن تقوم 

وزارة املالية ب�شرعة دعم ال�شندوق ب�شداد 

الفرق بني راأ�ص املال امل�شرح به وراأ�ص املال 

ودعم  ري���ال،  مليار   56 وم��ق��داره  امل��دف��وع 

راأ�ص مال ال�شندوق مببلغ �شنوي ثابت ومبا 

يوؤدي اإىل اإنهاء طلبات املتقدمني خالل 10 

�شنوات بحد اأق�شى، و�شرعة دعم الربامج 

اجلديدة كنظام القر�ص املعجل، كما طالب 

القرو�ص  بنظام  العمل  ب��اإع��ادة  املجل�ص 

اأو  وابنه  الأب  اأو  والزوجة  للزوج  امل�شرتكة 

كان  الأر���ص كما  نف�ص قطعة  الإخ��وة على 

معمول به يف ال�شندوق عند اإن�شائه.

ال�شندوق  ق��ي��ام  على  املجل�ص  واف���ق  كما 

بالتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة لإيجاد 

حلول توؤدي اإىل ت�شجيع التحول من �شيا�شة 

م�شروعات  �شيا�شة  اإىل  ال��ف��ردي  ال��ب��ن��اء 

التكلفة  ي�شمن  ومب��ا  ال�شامل  التطوير 

املنخف�شة.

السعودية األعلى إنفاقًا على قطاع التعليم في دول مجلس التعاون اخلليجي
»بيتك  �شركة  اأ���ش��درت��ه  تقرير  ب��ني 

لالأبحاث املحدودة«، التابعة ملجموعة 

اإىل  (بيتك)،  الكويتي  التمويل  بيت 

التعليم  على  الإن��ف��اق  حجم  جت��اوز 

الناجت  من  والبالغ ٪5.6  اململكة  يف 

املحلي الإجمايل معدل الإنفاق على 

الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  التعليم 

املعدل  وك��ذل��ك   ،٪3.8 يبلغ  ال���ذي 

الذي  التعليم  على  لالإنفاق  العاملي 

يبلغ ٪4.4. 

ووفقاً للتقرير فاإن حجم �شوق التعليم 

اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  يف 

اإجمايل  م��ن  دولر  مليار   45 يبلغ 

ال�شرق  منطقة  يف  التعليم  ���ش��وق 

 75 البالغ  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط 

مليار دولر، حيث تنفق دول املنطقة 

اإجمايل  ن�شبته 3.8٪ من  يعادل  ما 

بح�شب  التعليم  على  املحلي  الناجت 

بيانات البنك الدويل. 

واأ�شاف التقرير اأنه بالرغم من توفر 

عدد جيد من املدار�ص اإل اأن النظام 

التعليمي يف املنطقة يعاين من تدين 

نتائج �شادرة  اأنه ح�شب  اإذ  اجلودة، 

الطلبة  لتقييم  الدويل  الربنامج  عن 

تعاونياً  جهداً  يعد  وال��ذي  (بي�شا) 

امل�����ش��ارك��ني م��ن منظمة  ل��الأع�����ش��اء 

والتنمية  ال��ت��ع��اون  منظمة  ب��ل��دان 

الق��ت�����ش��ادي��ة، ب��ه��دف ق��ي��ا���ص مدى 

 15 �شنهم  بلغ  الذين  الطلبة  جن��اح 

ا�شتكمال  �شنة، ممن هم على و�شك 

وال�شتعداد  الإل���زام���ي،  تعليمهم 

ملواجهة حتديات جمتمعاتهم اليومية، 

فقد ظهر اأن الإمارات يف املرتبة ال� 

42، تليها الأردن 55 ثم تون�ص 56 ثم 

قطر 61. 

كما بني اأن قطاع التعليم يف منطقة 

اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 

واأنَّ  �شيما  ل  النمو،  اجتاه  ي�شري يف 

مت�شق  لنمو  موؤهلة  التعليم  عملية 

وغري م�شبوق، مدفوعاً بزيادة م�شاركة 

وزي����ادة احلاجة  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص، 

عن  ف�شاًل  املنطقة،  يف  التعليم  اإىل 

اإىل  ال��رام��ي��ة  احلكومية  امل���ب���ادرات 

حت�شني نظام التعليم.

طرحت  احلكومات  اأنَّ  ذكره  اجلدير 

العديد من ال�شيا�شات واللوائح بهدف 

جذب وزيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص، 

وتوفري احلاجة املتزايدة اإىل الرتقاء 

التزام  ع��ن  ف�شاًل  التعليم،  ب��ج��ودة 

القطاع  جت��اه  بواجباتها  احلكومات 

التعليمي، وتوفري العديد من الفر�ص 

ال�شتثمارية يف هذا القطاع.
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اأو�شح الدكتور حممد الزهراين مدير جممع الأمل 

لل�شحة النف�شية يف الدمام، بدء العمل يف اأول مركز 

يعنى باإعادة تاأهيل املر�شى النف�شيني على م�شتوى 

اململكة.

رعاية  يف  نوعية  نقلة  �شيحدث  املركز  اأنَّ  م��وؤك��داً 

املر�شى النف�شيني، ل �شيما واأنَّ املجمع ل ي�شتقبل 

املري�ص بعد متاثله لل�شفاء، لفتاً 

اإىل  تدعو  حاجة  هناك  اأن  اإىل 

اإيجاد مراكز متخ�ش�شة ت�شتقبل 

بعد  تاأهيلهم  وتعيد  امل��ر���ش��ى 

متاثلهم لل�شفاء من اأجل �شمان 

حياة كرمية لهم.

ل��( له  ت�شريح  خالل  ذلك  جاء 

وافتتاح  القت�شادية)،  �شحيفة 

الذي  اجل��دي��د،  امل��ج��م��ع  مبنى 

اإىل  ال�شتيعابية  طاقته  ت�شل 

 80 ت��ف��وق  ب��زي��ادة  �شرير   500

امل�شت�شفى  �شعة  م��ن  امل��ائ��ة  يف 

احلايل وقال »اإن املبنى احلايل 

مر�شى  تاأهيل  كمركز  �شيبقى 

على  الأول  و�شيعترب  نف�شيني 

املر�شى  تاأهيل  باإعادة  يعنى  كونه  اململكة،  م�شتوى 

املركز  بناء  من  النتهاء  الآن  يتم  حيث  النف�شيني، 

القدمي، و�شي�شمل عدة مراكز منها مركز  يف مقره 

مركز  النهارية،  الرعاية  مركز  امل�شتمرة،  الرعاية 

الأمرا�ص  ناقهي  مركز  الطريق،  منت�شف  رعاية 

اإعادة  »مركز  مب�شمى  املركز  و�شيكون  النف�شية، 

التاأهيل للمر�شى النف�شيني«.

واأ�شاف »املر�شى النف�شيني املتح�شنة حالتهم واملتعرث 

الطرق  اإح��دى  وف��ق  معهم  التعامل  يتم  خروجهم، 

الأ�شرة  كون  حال  يف  املري�ص  باإخراج  اإم��ا  الآتية: 

متعاونة ويتم ا�شتكمال بقية اإجراءات اخلروج، واإما 

اأحواله  املتح�شنة  املري�ص  ت�شلم  الأ�شرة  ترف�ص  اأن 

وتتهرب من حتمل امل�شوؤولية«، مو�شحاً  اأنه يف مثل 

هذه احلالت يتم اإخراج املري�ص برفقة فريق مكون 

من اأحد الخت�شا�شني الجتماعيني وموظف �شوؤون 

يتم  بحيث  اأم��ن  رجل  وكذلك  مع ممر�ص،  مر�شى 

اإي�شال املري�ص اإىل مقر �شكنه وت�شليمه لذويه بعد 

باإعطائه  والتعهد  املري�ص،  ت�شلم  التوقيع على  اأخذ 

الطبيب  ق��ب��ل  م��ن  ل��ه  و���ش��ف  م��ا  بح�شب  ال��ع��الج 

املخت�ص.

الأ�شرة  ت��رف�����ص  ح���الت  ه��ن��اك   اأن  اإىل  ول��ف��ت 

اإىل  املري�ص  و���ش��ول  يتعرث  اأو  املري�ص  ا�شتقبال 

املجمع  اإدارة  ت��ق��وم   ، احل��ال��ة  ت��ل��ك  ويف  اأ���ش��رت��ه 

مبخاطبة اجلهات املعنية كاإمارة املنطقة اأو ال�شرطة 

اإياه.  ت�شليمهم  ت�شهيل  بغية  املري�ص  ذوي   ملخاطبة 

قريبًا افتتاح أول مركز لتأهيل املرضى النفسيني  في الدمام 
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وزارة التربية والتعليم تسمح مبمارسة  أنشطة اللياقة الصحية في 
مدارس البنات األهلية

اأ�شدر وزير الرتبية والتعليم الأمري في�شل بن عبد 

اهلل اآل �شعود - حفظه اهلل - تعميماً جلميع اإدارات 

جملة  باعتماد  يق�شي  اململكة  يف  والتعليم  الرتبية 

من ال�شوابط وال�شرتاطات التي من �شاأنها تنظيم 

اأن�شطة اللياقة ال�شحية يف مدار�ص البنات الأهلية.

وقد ن�ص التعميم على »اأن هذا الإجراء ينطلق من 

ممار�شة  للمراأة  اأباحت  التي  احلنيف  ديننا  تعاليم 

هذه الأن�شطة وفق �شوابط �شرعية اأكد عليها مفتي 

باز »رحمه اهلل«  ال�شيخ عبدالعزيز بن  اململكة  عام 

الإلكرتوين  املوقع  على  املن�شورة  فتاواه  اإح��دى  يف 

.www.binbaz .org.sa الر�شمي له

كما �شدد الوزير على جميع املدار�ص الأهلية ب�شرورة 

توفري اأماكن مالئمة وجمهزة ومعدة خ�شي�شاً لهذا 

الأن�شطة  على  القت�شار  على  التاأكيد  مع  الغر�ص 

املالئمة لكل مرحلة عمرية واللتزام بالزي ال�شاتر 

واملحت�شم.

با�شم  الر�شمي  املتحدث  اأ�شار  مت�شل  �شياق  ويف 

التعميم جاء  اأن هذا  اإىل  الدخيني  ال��وزارة حممد 

الأهلية  البنات  مدار�ص  لبع�ص  ال��وزارة  متابعة  بعد 

ومالحظة قيام بع�شها بتنفيذ اأن�شطة لياقة �شحية 

كانت يف معظمها يف اإطار الجتهادات ومل تخ�شع 

امل�شلحة  يحقق  تنظيمي  اإطار  اأو  ل�شوابط حمددة 

ال�شحة  وي��راع��ي  للطالبات  والتعليمية  الرتبوية 

العامة لهن.

األحوال املدنية تطلق خدمة  "تقدير"  
يف اإطار م�شوؤوليتها الجتماعية جتاه كبار ال�شن وذوي الحتياجات اخلا�شة واملر�شى الذين ي�شعب عليهم مراجعة 

مكاتب الأحوال املدنية لال�شتفادة من خدمات ( جتديد بطاقات الهوية الوطنية، اأو اإ�شدارها، اأو ا�شتبدالها)،اأطلقت 

الأحوال املدنية خدمة جديدة حتت م�شمى “تقدير”، من اأجل خدمة تلك الفئات يف منازلهم، اأو يف امل�شت�شفيات، اأو 

يف مقار اجلمعيات املعنية بذوي الحتياجات اخلا�شة.

من جهته بني �شليمان ال�شحيم امل�شت�شار ل�شئون املواقع بوكالة وزارة الداخلية لالأحوال املدنية ،  اأنه ميكن لكبار 

ال�شن ممن اأمتوا 85 عاماً اأو جتاوزوها، اأو املر�شى، اأو ذوي الحتياجات اخلا�شة الدخول اإىل بوابة وزارة الداخلية 

للخدمات الإلكرتونية -الأحوال املدنية- هم اأو اأحد ذويهم حلجز موعد لتجديد اأو اإ�شدار بطاقة الهوية الوطنية، 

اأو  املنزل  زيارة  لرتتيب  اململكة  اأنحاء  يف  املدنية  الأحوال  مكاتب  مراجعة  مُيكن  للمراجعة  املعطى  التاريخ  ويف 

امل�شت�شفى اأو اجلمعية لتجديد بطاقة ال�شخ�ص املعني اأو ا�شتبدالها.

 واأ�شاف »بالن�شبة للجمعيات املعنية بذوي الحتياجات اخلا�شة فيمكن تهيئة جمموعة من الطلبات وتعبئة النماذج 

املطلوبة من خالل البوابة الإلكرتونية، ومن ثم حجز موعد لكل منهم والرتتيب مع اأقرب مكتب لالأحوال املدنية 

لتقدمي اخلدمة لهم داخل مقر اجلمعية«، لفتاً اإىل اأنه مُيكن ملن ل ي�شتطيعون تنفيذ املتطلبات، اأو ل يوجد مكتب 

املدنية  الأحوال  بوكالة  بالعمالء  العناية  مبركز  الت�شال  خالل  من  موعد  حجز  حمافظاتهم،  يف  مدنية  اأحوال 

عرب و�شائل التوا�شل هاتف 920022133 اأو الر�شائل الن�شية الق�شرية على الرقم 77799 اأو الربيد الإلكرتوين 

ahwalcare@ahwal.gov، حلجز موعد لهم والتوا�شل مع املكتب املعني للرتتيب لزيارته وتقدمي اخلدمة له.
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الفاو: 38 دولة في العالم حققت جناحًا في خفض مستويات اجلوع لديها إلى النصف 

HUNGRY

VOICES
   of the

AN EXPERIENCE - BASED
FOOD - SECURITY

INDICATOR

على  متامًا  للقضاء  جهودها  مبواصلة  العالم  دول  يطالب  سيلفا 
عام  في  ُأطلقت   التي  جوعًا«  »صفر  مبادرة  لتحقيق   ، اجلوع 

2012م، من قبل األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون

ان�شمت اململكة العربية ال�شعودية موؤخراً اإىل جانب 

وطني  تقرير  اإع��داد  اأجل  من  عاملية،  دولة  خم�شني 

عاملي يتناول حجم العنف وعوامل خطورته والقوانني 

املتعلقة به بكل دولة، وبناء عليه �شيتم اإعداد وتنفيذ 

اخلطط العاملية والإقليمية الوطنية يف التعامل معه.

ياأتي ذلك بعد موافقة منظمة ال�شحة العاملية والتي 

حيث   ، ال�شعودية  ال�شحة  وزارة  عرب  ذلك  اقت�شت 

�شكلت وزارة ال�شحة طاقماً متدرباً لت�شجيل البيانات، 

حيث �شيتم ت�شمني تلك البيانات من خالل ا�شتبيان   

معياري اخلا�ص بجمع البيانات من الدول الأع�شاء 

مبنظمة ال�شحة العاملية البالغ عددها 149 دولة.

املن�شق  ال��ع��ن��زي،  في�شل  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه  م��ن 

خالل  اململكة  يف  العاملي  العنف  لتقرير  الوطني 

اإع��داد جلنة  �شيتم  املدينة)،  (�شحيفة  ل��  له  ت�شريح 

وطنية مللء ا�شتمارة خا�شة يف اململكة �شمن التقرير 

وغري  احلكومية  اجلهات  اللجنة  هذه  وحتتوي  العام 

احلكومية للخروج بتقرير وطني موحد �شيتم اعداد 

التقرير الوطني على اأ�شا�شه.

لت�شجيل  اأ�شهر  ثالثة  منذ  فريقنا  »يعمل  واأ���ش��اف 

الوطني  التقرير  ن�شر  ليتم  اأ�شكالها  ب�شتى  البيانات 

احلايل،  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ه  اململكة  يف  ال��ع��ن��ف  حل���الت 

والعامة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  ع��دد  ومب�شاركة 

الداخلية  وزارة  العمل،  وزارة  ال�شحة،  وزارة  وهي 

وزارة الرتبية والتعليم، وزارة ال�شوؤون الجتماعية ،كما 

ت�شارك رئا�شة الح�شاء يف تنفيذ التقرير«.

ويعترب تقرير الو�شع العاملي حول الوقاية من العنف 

الأداة الرئي�شية ملتابعة مدى تطور الوقاية من العنف 

يف كل دولة، و�شوف يوفر هذا التقرير وللمرة الأوىل 

تقييماً وا�شع النطاق عن حالة الوقاية من العنف بني 

الأ�شخا�ص يف بلدان عديدة حول العامل.

السعودية تنضم إلى جانب خمسني دولة إلعداد تقرير وطني عاملي يناقش 
حاالت العنف بكافة أشكالها

اليونيسيف : تنمية قدرات األطفال املعاقني وإمكاناتهم سيعود بالفائدة على املجتمع بأكمله
ركز التقرير ال�شنوي ملنظمة الأمم املتحدة للطفولة 

اليوني�شيف لهذا العام على و�شع الأطفال املعاقني 

يف جمتمعاتهم، وكيفية ال�شتفادة من قدراتهم.

وقد �شدد التقرير على اأن الرتكيز على الإعاقة قبل 

معرفة قدرات، وما ميكن اأن يقدمه الطفل املعاق 

ومكا�شب  منافع  من  املجتمع  يحرم   ، املجتمع  اإىل 

ميكن لالأطفال املعاقني اأن يوفروها ملجتمعاتهم.

اأنتوين  لليوني�شف،  التنفيذي  املدير  قال  من جهته 

هذا  ف��اإنَّ  الطفل،  قبل  الإعاقة  ترى  »عندما  ليك 

يحرم  ولكنه  فح�شب،  الطفل  حق  يف  خطاأ  لي�ص 

يقدمه،  اأن  الطفل  لهذا  ما ميكن  كل  من  املجتمع 

هو  ومك�شبهم  للمجتمع؛  خ�شارة  هي  فخ�شارتهم 

لالأطفال  يكون  »حتى  واأ�شاف  للمجتمع«  مك�شب 

الع���رتاف  يتم  اأن  يجب  اأه��م��ي��ة،  الإع��اق��ة  ذوي 

بوجودهم وح�شابهم، عند الولدة ويف املدر�شة ويف 

احلياة«.

يواجهون  املعاقني  الأط��ف��ال  اأنَّ  التقرير  ولح��ظ 

عقبات يف احل�شول على الرعاية ال�شحية والفر�ص 

التعليمية ، كما اأنهم من بني الفئات الأكرث عر�شة 

وال�شتغالل  املعاملة  و���ش��وء  العنف  م��ن  للت�شرر 

و�شعهم  اأو  اإخفاوؤهم  مت  اإذا  وبخا�شة  والإهمال، 

ب�شبب  منهم  للكثريين  يحدث  كما  موؤ�ش�شات،  يف 

القت�شادية  التكلفة  اأو  الجتماعية  العار  و�شمة 

ميثل  اجلن�ص  نوع  فاإن  التقرير  وح�شب  لرتبيتهم، 

عاماًل اأ�شا�شياً، ل �شيما واأن الفتيات ذوات الإعاقة 

على  احل�شول  يف  الفتيان  من  اأق��ل  فر�ص  لديهن 

الغذاء والرعاية.

واإنفاذ  اعتماد  على  احل��ك��وم��ات  التقرير  وح��ث 

واتفاقية  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ص  حقوق  اتفاقية 

حقوق الطفل، ودعم الأ�شر حتى تتمكن من مواجهة 

التكاليف العالية لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة، كما 

عامة  بني  التمييز  ملكافحة  تدابري  اتخاذ  اإىل  دعا 

النا�ص و�شناع القرار ومقدمي اخلدمات الأ�شا�شية 

مثل التعليم والرعاية ال�شحية.

اأن التمييز على  تاأكيد التقرير  اجلدير بالذكر هو 

اأ�شا�ص الإعاقة هو �شكل من اأ�شكال القمع.

والزراعة  لالأغذية  املتحدة  الأمم  منظمة  اأعلنت 

خف�ص  يف  جن��اح��اً  حققت  ب��ل��داً   38 اأن   ،»FAO«

م�شتويات اجلوع لديها اإىل الن�شف، اأي قبل التاريخ 

 2015 عام  يف  ال��دويل  الهدف  هذا  لبلوغ  املطروح 

بفرتة طويلة.

للمنظمة  ال��ع��ام  للمدير  ت�شريح  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

مرا�شم  خ��الل  األ��ق��اه  �شيلفا،  غ��رازي��ان��ودا  خو�شيه 

من  العديد  ح�شره  الإجن��از  بذلك  املنظمة  احتفال 

بلداً  تلقت 18  وق��د  واحل��ك��وم��ات،  ال���دول  روؤ���ش��اء 

�شهادات تقدير على النجاح املبكر يف الو�شول اإىل 

هديف  املنظمة واملتمثالن يف تقلي�ص اجلوع وخف�ص 

عدد اجلياع اإىل الن�شف عام 2015م.

اأرمينيا،  جيبوتي،  ال��ك��وي��ت،  ه��ي:  ال��ب��ل��دان  وه��ذه 

اأذربيجان، كوبا، جورجيا، غانا، غويانا، قرغيز�شتان، 

نكاراغوا، بريو، �شانت فن�شينت ، غرينادين، �شاموا، 

فنزويال،  تركمان�شتان،  تايلند،  برن�شيب،  تومي  �شاو 

فيتنام.

مبنا�شبة  تقدير  �شهادات  بلداً  ع�شرين  تلقت  كما 

اجلزائر،   : وهي  وحده  الأول  الألفية  هدف  بلوغها 

الأردن، اأنغول، بنغالدي�ص، بينان، الربازيل، كمبوديا، 

فيجي،  الدومينكية،  اجلمهورية  ت�شيلي،  كامريون، 

املالديف،  ج��زر  م���الوي،  اإندوني�شيا،  ه��ن��دورا���ص، 

النيجر، نيجرييا، بنما، توغو، اأوروغواي.

باعتبارها  دت  ُح��ِدّ بلدان  ثمانية  هناك  اأنَّ  واأ�شاف 

هدف  ب��ل��وغ  ���ش��وب  ال�شحيح  الطريق  على  ت�شري 

البهاما،  لتن�شيف عدد اجلياع، وهي:  الأول  الألفية 

وجزر  وروان��دا،  وغابون،  واإثيوبيا،  وال�شني،  وت�شاد، 

�شليمان، وفانواتو.

من جهته قال �شيلفا »منظمة الفاو تفخر بالعمل مع 

جميع اأممها الأع�شاء، ناميًة كانت اأم متطورة، و�شول 

اإىل حتقيق روؤيتنا امل�شرتكة لبناء عامل م�شتدام وخايٍل 

من اجلوع«، ولفت اإىل اأن هناك 15 بلداً نامياً لديه 

م�شتويات من اجلوع تقدر دون 5 باملائة، اأي ما يعادل 

على الأقل امل�شتوى ال�شائد لديها يف وقت يعود اإىل 

عام 1990، وهي: لبنان، واململكة العربية ال�شعودية، 

والإمارات العربية املتحدة، وم�شر، وتون�ص، واإيران، 

وجنوب اإفريقيا، والأرجنتني، وباربادو�ص، ودومنيكان، 

وماليزيا،  وك��ازاخ�����ش��ت��ان،  ال�����ش��الم،  دار  وب��رون��اي 

واملك�شيك، وجمهورية كوريا.
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ال�شالم  مبوؤ�شر  اخل��ا���ص  ال�شنوي  التقرير  ب��ني 

العاملي لعام 2013م، الذي ي�شدره معهد القت�شاد 

وال�شالم،  اأن العامل اأ�شبح اأقل اأمناً و�شالماً  بن�شبة 

هناك  ف��اإنَّ  له  فوفقاً   ، 2008م  بعام  مقارنة    ٪5

منذ  ال�شلمية  درج��ة  يف  اأق��ل  اأ�شبحت  دول   110

اأكرث  اأ�شبحت  عام 2008م، مقابل 48 دولة فقط 

ارتفاعاً.

واأرجع التقرير �شبب انخفا�ص موؤ�شر ال�شالم اإىل 

جرائم  عدد  ارتفاع  وه��ي:  رئي�شية  اأ�شباب  ثالثة 

مئوية من  كن�شبة  الع�شكرية  النفقات  زيادة  القتل، 

الناجت املحلي، عدم ال�شتقرار ال�شيا�شي.

فوفقاً ملوؤ�شر عام 2013م والذي ي�شمل 162 دولة 

احتلت  فقد  املختلفة،  القارات  العامل يف  دول  من 

اأوروبا املنطقة الأوىل »الأكرث �شلمية« على م�شتوى 

العامل، اأي�شاً جاءت الدول التالية يف مرتبة متقدمة 

الألب  جبال  �شمايل  يف  القائمة  كالدميقراطيات 

يف  ج��اءت  فيما  وال��ي��ون��ان،  واأ�شبانيا  وال��ربت��غ��ال، 

حني  يف  ال�شمالية،  اأمريكا  منطقة  الثانية  املرتبة 

جاءت منطقة جنوب اآ�شيا يف مقدمة املناطق »الأقل 

و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  تلتها  �شلمية«، 

اأفريقيا، ثم منطقة رو�شيا واأورا�شيا، واحتلت دولة 

اأي�شلندا املرتبة الأوىل بينما جاءت اأفغان�شتان فى 

املرتبة ال�162، اأي الأخرية، على مقيا�ص ال�شالم.

و�شملت قائمة الدول الع�شر الأوىل الأكرث �شالماً 

والدمنارك،  اأي�����ش��ل��ن��دا،  م��ن:  ك��ل  ال��رتت��ي��ب  على 

ونيوزيالندا، والنم�شا، و�شوي�شرا، واليابان، وفنلندا، 

وكندا، وال�شويد، وبلجيكا، بينما �شملت قائمة الدول 

التى ت�شدرت الرتتيب الأخري كل من: اأفغان�شتان، 

وال�شومال، و�شوريا، واإيران، وال�شودان، وباك�شتان، 

ال�شمالية،  وكوريا  الحت��ادي��ة،  ورو�شيا  والكونغو، 

واأفريقيا الو�شطى.

اجلدير بالذكر اأنَّ معهد القت�شاد وال�شالم الدويل 

ومراكز  املوؤ�ش�شات  بع�ص  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ي��ق��وم 

الأمن  درا���ش��ات  يف  امل��رم��وق��ة  العاملية  الأب��ح��اث 

وال�شالم وحل النزاعات، باإ�شدار تقرير �شنوي منذ 

ي�شع  اأو  ال�شالم،  حالة  قيا�ص  يو�شح   2008 عام 

واملناطق،  للدول  الن�شبي  امل�شاملة  لو�شع  مقيا�شاً 

ال�شلمية  من خالل و�شع معايري خا�شة مل�شتويات 

وال�شكينة يف الدول املختلفة، م�شتخدماً 24 موؤ�شراً 

ودوريات  علمية  م�شادر  على  تعتمد  وكيفياً  كمياً 

وتقارير دولية وحملية متخ�ش�شة، تقي�ص بالأ�شا�ص 

ثالثة مو�شوعات اأو ق�شايا جوهرية هي: م�شتويات 

الأمن والأمان يف املجتمع، وجود �شراعات داخلية 

اأو دولية داخل الدولة، درجة ع�شكرة الدولة.

اأنَّ  ت�ؤكد  التقرير  اإح�شائيات  اأنَّ  ه�  ذكره  اجلدير 

دول العامل اأنفقت يف 2012م ، ح�ايل 9.46 تريلي�ن 

اأن العنف والعنف  اأي   ، دولر ل�شد حالت العنف 

امل�شاد كلف العامل هذا الرقم ال�شخم، الذى ي�شكل 

ي�شكل  ما  وه�  العاملي،  الإجمايل  الناجت  من   %11

تقريبًا �شعف قيمة الإنتاج الزراعي على م�شت�ى 

العامل، وما يقرب من خم�شة اأ�شعاف قيمة الناجت 

العاملي يف �شناعة ال�شياحة، وح�ايل 13 �شعفًا من 

الناجت العاملي ل�شناعة الطريان عامليًا.

ال�شنة ال�شابعة - العدد )89( 

دوليات�شعبان  1434ه�  - ي�لي�   2013 م 

التقرير السنوى ملؤشر السالم العاملي : أوروبا املنطقة األولى األكثر سلمية' على 
مستوى العالم

اململكة حتتل املرتبة الثانية  عشر عامليًا من حيث جودة الطرق
تفوقت اململكة العربية ال�شعودية على 

كالوليات  ال��ع��امل  دول  م��ن  ال��ع��دي��د 

املتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا 

جودة  حيث  م��ن   ، وك��ن��دا  واإ�شبانيا 

التناف�شية  لتقرير  ف��وف��ق��اً  ال��ط��رق، 

ال�شادر   2013  -2012 لعام  العاملية 

عن املنتدى القت�شادي العاملي ، فاإنها 

احتلت املرتبة الثالثة من حيث ن�شيب 

الفرد من ا�شرتاكات الهواتف النقالة 

والثانية ع�شر من حيث جودة الطرق، 

فيما ح�شلت الإمارات العربية املتحدة 

على املرتبة الثانية على م�شتوى العامل 

من  والثالثة  الطرق  ج��ودة  حيث  من 

حيث البنية التحتية للنقل اجلوي.

احتلت  �شوي�شرا  اأن  بالذكر  اجلدير   

بح�شب  العامل  م�شتوى  على  ال�شدارة 

التناف�شية،  القدرة  حيث  من  التقرير 

بينما حلت الوليات املتحدة يف املرتبة 

ال�شابعة، وجاءت ال�شعودية يف املرتبة 

الثامنة ع�شرة، اأما الإمارات فح�شلت 

على الرتتيب الرابع والع�شرين.

 ووفقاً للمنتدى فاإن التناف�شية تعتمد 

ال�شيا�شات،  املوؤ�ش�شي،  الط��ار  على 

والبنية  ال��ع��ام  الق��ت�����ش��ادي  امل��ن��اخ 

جمموعة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

النتاجية  التي حتدد م�شتوى  املعايري 

بالدولة. 

مؤمتر عاملي يطالب بالقضاء على ظاهرة زواج الصغيرات
ط���ال���ب امل�������ش���ارك���ون يف 

للمراأة  ال��ث��ال��ث  امل���وؤمت���ر 

والذي  الإجنابية  وال�شحة 

انعقد موؤخراً يف العا�شمة 

اإىل   ، كوالملبور  املاليزية 

ملكافحة  اجل��ه��ود  تكثيف 

ل  ال��ذي  ال�شغريات  زواج 

اأنحاء  يف  منت�شراً  ي���زال 

العامل.

قالت لك�شمي  جانبها  من 

العاملية  املن�شقة  �شوندارام 

ل   .. »ب���ن���ات  مل��ج��م��وع��ة 

زوجات«، لقد �شهد العامل 

زيادة وا�شحة يف الهتمام 

وهناك  ال��ق�����ش��ي��ة،  ب��ت��ل��ك 

اأك�����رب م���ن قبل  اه��ت��م��ام 

حكومات البالد التي تنت�شر 

واأي�شاً  املمار�شة  تلك  فيها 

واأ�شافت  املانحة  ال���دول 

ميكن  بالفعل  تكاتفنا  »اإذا 

اأن ننهي تلك املمار�شة، ل 

بتنمية  ت�شر  واأنها  �شيما 

و�شحة الفتيات والن�شاء«.

ذاته  ال��وق��ت  يف  واأك�����دت 

احلمل  م�����ش��اع��ف��ات  اأن 

والولدة متثل ال�شبب الأول 

 15 �شن  الفتيات يف  لوفاة 

العامل  يف  ع��ام��اً   19 اإىل 

اأن  اإىل  م�����ش��رية  ال��ن��ام��ي، 

الزواج  ب��اأن  ت�شور  »هناك 

اأو  الفتيات بطريقة  يحمي 

باأخرى.

وبح�شب تقدير هيئة الأمم 

امل��ت��ح��دة ل��ل��م�����ش��اواة بني 

امل���راأة  ومت��ك��ني  اجلن�شني 

األف   39 ت��زوي��ج  يتم  ف��اإن��ه 

يومياً  عاماً   18 دون  فتاة 

مما  ال��ع��امل،  م�شتوى  على 

 140 م��ن  اأك����رث  اأنَّ  ي��ع��ن��ي 

زوجة  �شت�شبح  فتاة  مليون 

ت��زال طفلة خالل  وه��ي ل 

العقد احلايل.

زواج  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

ال�شغريات ينت�شر يف الهند 

وبنجالدي�ص والنيجر وت�شاد 

اأفريقيا  وجمهورية  وغينيا 

وموزمبيق  ومايل  الو�شطى 

ومدغ�شقر وبوركينا فا�شو.
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نا�شطة مبجال  اأكرث من 100 جمعية مدنية  تعتزم 

وامل�شاواة  وامل��راأة،  الطفل  وحقوق  الإن�شان،  حقوق 

الحتاد  يف  امل��ه��اج��ري��ن،  وح��ق��وق  اجلن�شني،  ب��ني 

الأوروبي  اإىل اإن�شاء �شبكة اأوروبية موحدة ملكافحة 

اأجل م�شاعدة �شحاياه، حيث  بالب�شر، من  الجتار 

والأفكار  تبادل اخلربات  ال�شبكة  تلك  �شيتم خالل 

واملبادرات الهادفة اإىل مكافحته.

املكلفة  الأوروب���ي���ة  املفو�شة  طالبت  جانبها  م��ن 

�شي�شيليا  الأوروب��ي  الحتاد  يف  الداخلية  بال�شوؤون 

الحتاد  يف  ع�شو  دول��ة  ع�شر  ثمانية  مامل�شرتوم، 

القوانني  بتطبيق  واأملانيا  الأوروبي مبا فيها فرن�شا 

الأوروبية املتعلقة بالجتار بالب�شر وفر�ص العقوبات 

املتعلقة على ارتكاب تلك اجلرمية.

وقالت »ظاهرة الجتار بالب�شر يف تنام بينما ينخف�ص 

عدد املوقوفني من هذه اجلرمية«، واأ�شافت »اإنَّ من 

بالب�شر،  الجتار  مكافحة ظاهرة  الف�شل يف  اأ�شباب 

�شعوبة حتديد اجلرمية، خوف ال�شحايا من ال�شهادة لأنهن ل ي�شعرن بالأمن«.

ويف الوقت ذاته بينت اأنَّ الحتاد الأوروبي قد اأقر قانوناً يف 2011م يجّرم املخالَفات 

»ت�شع  اأنَّ  املفو�شة  وبينت  الأوروبية،  القوانني  كافة  يف  بالب�شر  بالجتار  املرتبطة 

القانون  الأوروب��ي �شادقت على  ال�27 يف الحتاد  الأع�شاء  الدول  دول فقط من 

بتاريخ ال�شاد�ص من اأبريل/ ني�شان 2013، وهو املوعد املحدد لذلك، وهي جمهورية 

وفنلندا«.  ورومانيا  وبولندا  واملجر  ولتفيا  وليتوانيا  وا�شتونيا  وال�شويد  الت�شيك 

وقالت اإن »اأربع دول اأخرى ب�شدد القيام بذلك 

وهي اململكة املتحدة وبلجيكا وبلغاريا و�شلوفينيا، 

لكن ذلك ل يكفي«.

اجلدير بالذكر هو اأنَّ تقرير ر�شمي من املفو�شية 

بالب�شر  الجتار  �شحايا  عدد  اأن  ذكر  الأوروبية 

و�شل اإىل اأكرث من 23623 �شخ�شاً خالل الفرتة 

لإح�شائيات  و2010 طبقاً  ما بني عامي 2008 

حول  تقرير  ب��اأول  الأوروب��ي��ة  املفو�شية  قدمتها 

الأوروب���ي  ب��الحت��اد  بالب�شر  الجت���ار  مكافحة 

والذي ن�شر ال�شهر املا�شي.

الجتار  �شحايا  عدد  »اأن  اأي�شاً  التقرير  واأك��د 

داخل الحتاد الأوروبي وبلدان اأخرى قد ارتفع 

و2010، يف حني  بن�شبة 18٪ بني عامي 2008 

اأن عدد املتاجرين الذي حكم عليهم بال�شجن قد 

تراجع بن�شبة 13٪ خالل نف�ص الفرتة.

يتعلق  وفيما  ال�شحايا  ا�شتغالل  اإىل  بن�شبة  اأما 

الفتيات  الن�شاء و17٪ من الرجال و12٪ من  بجن�ص ال�شحايا، فقد بلغ 68٪ من 

و3٪ من الفتيان، وقد تعر�ص هوؤلء لال�شتغالل اجلن�شي بن�شبة 62٪ من احلالت، 

والعمل الق�شري 25٪، اإ�شافة اإىل اأ�شكال اأخرى من الجتار بالب�شر لغر�ص احل�شول 

على الأع�شاء الب�شرية والأن�شطة الإجرامية وبيع الأطفال التي ت�شل ن�شبتها املئوية 

اأغلب ال�شحايا اإىل دول الحتاد الأوروب��ي، بن�شبة  اأ�شل  اإىل حوايل 14٪، ويعود 

16٪، فاأفريقيا 14٪، ثم اآ�شيا 6٪ ، فاأمريكا الالتينية ٪5.

ال�شنة ال�شابعة - العدد )89( دولياتحقــــوق

�شعبان  1434ه�  - ي�لي�   2013 م 

في بادرة أوروبية تعد األولى من نوعها 
االحتاد األوروبي ينشئ شبكة موحدة ملكافحة االجتار بالبشر

من أجل تعليم ثقافة حقوق اإلنسان
وكالة األمم املتحدة لتشغيل وإغاثة الالجئني تطلق مشروع حقيبة أدوات املعلم

األونروا©

الإن�شان   حقوق  وتعليم  ن�شر  بهدف 

لالجئني  والت�شامح  النزاعات  وح��ل 

يتمتعوا مبمار�شة  الفل�شطينيني، لكي 

حقوقهم، اأطلقت وكالة الأمم املتحدة 

الفل�شطينيني  ال��الج��ئ��ني  لت�شغيل 

»الأونروا« م�شروع حقيبة اأدوات املعلم 

 .( HRCRT )

�شدر  بيان  يف  الأون����روا  واأو���ش��ح��ت 

حقوق  بتعليم  قامت  اأنها  موؤخراً  لها 

الإن�������ش���ان لأك����رث م���ن ع��ق��د؛ حيث 

الإن�شان  حقوق  تعليم  برنامج  مّكن 

التمتع  م��ن  الفل�شطينيني  الالجئني 

حقوق  وت��اأي��ي��د  حقوقهم  ومم��ار���ش��ة 

الآخرين والفخر بالهوية الفل�شطينية 

ب�شكل  جمتمعاتهم  يف  وامل�شاهمة 

اإيجابي.

واأ�شافت اأنه مت تطوير حقيبة اأدوات 

ال�شيا�شة؛  املعلم لدعم عملية تطبيق 

لتوفري  عملية  اأداة  عن  عبارة  وه��ي 

الإن�شان  حقوق  حول  العام  التوجيه 

واأدوات التخطيط لدمج هذا الربنامج 

ن�شاطاً   40 من  وتتاألف  املدار�ص،  يف 

للم�شاعدة يف تطوير معرفة ومهارات 

حقوق  ثقافة  نحو  الطلبة  واجتاهات 

الإن�شان.

من جهتها قالت مديرة دائرة التعليم 

الدكتورة كارولني بونتفراكت »�شتُطِور 

الأون�����روا  م��ن��ح��ى  الأدوات  حقيبة 

مت  حيث  الإن�����ش��ان،  حقوق  تعليم  يف 

املمار�شات  من  بال�شتفادة  تطويرها 

تعتمد  اأنها  كما  العامل،  حول  اجليدة 

يف  ال�شابقة  الأون����روا  خ���ربات  على 

تعليم حقوق الإن�شان«.

واأ�شافت: »ل ميكن التقليل من �شاأن 

اإنه �شيعمل على  هذا التدريب؛ حيث 

متكني جميع معلمي الأونروا من لعب 

ثقافة  وتعزيز  تقوية  يف  مهمة  اأدوار 

حقوق الإن�شان يف مدار�ص وموؤ�ش�شات 

الأون������روا، ال��ت��ي ت��وف��ر خ��دم��ات��ه��ا ل� 

الالجئني  ط��ل��ب��ة  م���ن  األ�����ف   491

الفل�شطينيني«.

ويف �شياق مت�شل بنََي اخلبري الدويل 

ماكاآدمز  بول  ال�شيد  الإن�شان  حلقوق 

تطوير  اأ�شا�شي يف  ب��دور  ق��ام  وال��ذي 

الهدف من تطوير  اإنَّ  الأدوات  حقيبة 

اجلانبني  كال  ي�شمل  الأدوات  حقيبة 

ملعلمي  والإل��ه��ام  العملي  الإر���ش��اد  من 

بتعليم  وال�شتمرار  لتقوية  الأون����روا 

الغرف  يف  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  ث��ق��اف��ة 

ال�شفية واملدار�ص.

حقيبة  تطوير  مت  اأن��ه  ذك��ره  اجل��دي��ر 

جميع  من  الكاملة  بامل�شاركة  الأدوات 

امليادين ومن ثم مت تعديلها من خالل 

التغذية العائدة لعملية الختبار امل�شبق 

التي اأجريت يف مدار�ص غزة وال�شفة 

الغربية.

معل�مات عامة عن الأونروا

العامة يف عام  املتحدة بقرار من اجلمعية  تابعة لالأمم  الأون��روا كوكالة  تاأ�ش�شت 

1949، ومت تفوي�شها بتقدمي امل�شاعدة واحلماية حلوايل خم�شة ماليني من لجئي 

فل�شطني  لالجئي  امل�شاعدة  بتقدمي  مهمتها  وتقت�شي  لديها،  امل�شجلني  فل�شطني 

يف الأردن ولبنان و�شورية وال�شفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من حتقيق كامل 

اإمكاناتهم يف جمال التنمية الب�شرية وذلك اإىل اأن يتم التو�شل حلل عادل لق�شيتهم، 

واخلدمات  والإغاثة  ال�شحية  والرعاية  التعليم  على  الأون��روا  خدمات  وت�شتمل 

الجتماعية والبنية التحتية وحت�شني املخيمات والإقرا�ص ال�شغري.
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قانونيات

العام  والنظام  الف�شيلة  مقت�شيات  من  بالعادل  والوفاء  واحرتامها، 

ورفاه اجلميع يف جمتمع دميقراطي.

اأن متار�ص هذه احلقوق على نحو يناق�ص  اأي حال  3. ل يجوز يف 

مقا�شد الأمم املتحدة ومبادئها. 

                          املادة الثالثون 

لي�ص يف هذا الإعالن اأي ن�ص يجوز تاأويله على نحو يفيد انطواءه 

على تخويل اأية دولة اأو جماعة، اأو اأي فرد، اأي حق يف القيام باأي 

واحلريات  احلقوق  من  اأي  ه��دم  اإىل  يهدف  فعل  ب��اأي  اأو  ن�شاط 

املن�شو�ص عليها فيه.

                                            املادة الأوىل

لأغرا�ص هذه التفاقية، يعنى الطفل كل اإن�شان مل يتجاوز الثامنة ع�شرة، ما مل يبلغ 

�شن الر�شد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه.

                                            املادة الثانية

1. حترتم الدول الأطراف احلقوق املو�شحة يف هذه التفاقية وت�شمنها لكل طفل 

اأو  الطفل  النظر عن عن�شر  بغ�ص  التمييز،  اأنواع  نوع من  اأي  لوليتها دون  يخ�شع 

راأيهم  اأو  دينهم  اأو  لغتهم  اأو  اأو جن�شهم  لونهم  اأو  عليه  القانوين  الو�شي  اأو  والديه 

ال�شيا�شي اأو غريه اأو اأ�شلهم القومي اأو الإثني اأو الجتماعي، اأو ثروتهم، اأو عجزهم، 

اأو مولدهم، اأو اأي و�شع اآخر.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�شبة لتكفل للطفل احلماية من جميع 

الأو�شياء  اأو  الطفل  وال��دي  مركز  اأ�شا�ص  على  القائمة  العقاب  اأو  التمييز  اأ�شكال 

القانونيني عليه اأو اأع�شاء الأ�شرة، اأو اأن�شطتهم اأو اآرائهم املعرب عنها اأو معتقداتهم.

                                            املادة الثالثة 

الرعاية  بها موؤ�ش�شات  بالأطفال، �شواء قامت  تتعلق  التي  الإج��راءات  1. يف جميع 

الجتماعية العامة اأو اخلا�شة، اأو املحاكم اأو ال�شلطات الإدارية اأو الهيئات الت�شريعية، 

يوىل العتبار الأول مل�شالح الطفل الف�شلى.

2. تتعهد الدول الأطراف باأن ت�شمن للطفل احلماية والرعاية الالزمتني لرفاهه، 

مراعية حقوق وواجبات والديه اأو اأو�شيائه اأو غريهم من الأفراد امل�شوؤولني قانوناً 

عنه، وتتخذ، حتقيقاً لهذا الغر�ص، جميع التدابري الت�شريعية والإدارية املالئمة.

3. تكفل الدول الأطراف اأن تتقيد املوؤ�ش�شات والإدارات واملرافق امل�شوؤولة عن رعاية 

اأو حماية الأطفال باملعايري التي و�شعتها ال�شلطات املخت�شة، ول �شيما يف جمايل 

ال�شالمة وال�شحة ويف عدد موظفيها و�شالحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة 

الإ�شراف.

               املادة اخلام�شة والع�شرون

ال�شحة  ل�شمان  يكفي  معي�شة  م�شتوى  يف  ح��ق  �شخ�ص  لكل   .1

وامل�شكن  وامللب�ص  املاأكل  �شعيد  على  وخا�شة  ولأ�شرته،  له  والرفاهة 

والعناية الطبية و�شعيد اخلدمات الجتماعية ال�شرورية، وله احلق 

فيما ياأمن به الغوائل يف حالت البطالة اأو املر�ص اأو العجز اأو الرتمل 

اإرادته والتي  اأو غري ذلك من الظروف اخلارجة عن  اأو ال�شيخوخة 

تفقده اأ�شباب عي�شه.

وجلميع  خا�شتني،  وم�شاعدة  رعاية  يف  حق  والطفولة  لالأمومة   .2

الأطفال حق التمتع بذات احلماية الجتماعية �شواء ولدوا يف اإطار 

الزواج اأو خارج هذا الإطار. 

  

                               املادة ال�شاد�شة والع�شرون 

1. لكل �شخ�ص حق يف التعليم، ويجب اأن يوفر التعليم جماناً، على الأقل يف مرحلتيه 

البتدائية والأ�شا�شية، ويكون التعليم البتدائي اإلزامياً، ويكون التعليم الفني واملهني 

متاحاً للعموم، ويكون التعليم العايل متاحاً للجميع تبعا لكفاءتهم.

2. يجب اأن ي�شتهدف التعليم التنمية الكاملة ل�شخ�شية الإن�شان وتعزيز احرتام حقوق 

الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية، كما يجب اأن يعزز التفاهم والت�شامح وال�شداقة بني 

جميع الأمم وجميع الفئات العن�شرية اأو الدينية، واأن يوؤيد الأن�شطة التي ت�شطلع 

بها الأمم املتحدة حلفظ ال�شالم.

3. لالآباء، على �شبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولدهم. 

                               املادة ال�شابعة والع�شرون

ال�شتمتاع  ويف  الثقافية،  املجتمع  حياة  يف  احل��رة  امل�شاركة  حق  �شخ�ص  لكل   .1

بالفنون، والإ�شهام يف التقدم العلمي ويف الفوائد التي تنجم عنه.

2. لكل �شخ�ص حق يف حماية امل�شالح املعنوية واملادية املرتتبة على اأي اإنتاج علمي 

اأو اأدبي اأو فني من �شنعه. 

                               املادة الثامنة والع�شرون

احلقوق  ظله  يف  تتحقق  اأن  ميكن  ودويل  اجتماعي  بنظام  التمتع  حق  ف��رد  لكل 

واحلريات املن�شو�ص عليها يف هذا الإعالن حتققاً تاماً. 

 

املادة التا�شعة والع�شرون

1. على كل فرد واجبات اإزاء اجلماعة، التي فيها وحدها ميكن اأن تنمو �شخ�شيته 

النمو احلر الكامل.

2. ل يخ�شع اأي فرد، يف ممار�شة حقوقه وحرياته، اإل للقيود التي يقررها القانون 

الآخرين  وح��ري��ات  بحقوق  ال��واج��ب  الع���رتاف  �شمان  ح�شراً،  منها،  م�شتهدفاً 

ما مقدار النفقة امل�شتحقة للزوجة والأولد على الزوج ؟

استشارات قانونية
امل�شت�شار القان�ين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

واجباتك

حق�قك

اعرف

 الجزء الثاني من »اتفاقية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان« 
الجزء األول من »اتفاقية حقوق الطفل«

* السعودية من أوائل دول العالم التي انضمت لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والذي اعتمدته األمم املتحدة في 10 كانون األول / ديسمبر عام 1948م وحتفظت 
السعودية  على املادتني )16( و )18(

* انضمت اململكة إلى اتفاقية حقوق الطفل في فبراير 1996م وحتفظت على املواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ، والتي اعتمدتها األمم املتحدة 
في 20 نوفمبر 1989م

نظراً لأهمية النفقة وحيث اأنها تكفل احلياة الكرمية للمراأة واأبنائها فقد اأوجب اهلل تعاىل النفقة للزوجة  من زوجها لتوفري احتياجاتها وم�شتلزماتها، والوا�شح اأن النفقة لي�شت 

حمددة مبقدار معني اإمنا تُفر�ص بح�شب مقدرة الزوج قال �شلى اهلل علية و�شلم يف حجة الوداع  »اتقوا اهلل يف الن�شاء فاإنكم اأخذمتوهن باأمانة اهلل وا�شتحللتم فروجهن بكلمة 

اهلل ولهن عليكم رزقهن وك�شوتهن باملعروف« كما ثبت اأن ر�شول اهلل �شلى عليه و�شلم قال لهند زوجة اأبي �شفيان عندما عر�شت اأمره على ر�شول اهلل باأنه رجل �شحيح لي�ص 

يعطيها من النفقة ما يكفيها وولدها اإل ما اأخذت منه وهو ل يعلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك باملعروف ، وثبت عن �شحابة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأنهم  اأنفقوا 

على زوجاتهم دون حتديد قدر معني، فيت�شح مما �شبق اأن النفقة غري مقررة بقدر معني واإن كانت واجبة بال�شرع فقد ردها  ال�شرع اإىل العرف وهو ما تعارف النا�ص عليه فيما 

بينهم وهذا التعارف يختلف من زمن اإىل زمن ومن مكان اإىل مكان وهذا يقت�شي مراعاة الزمان واملكان عند تقدير نفقة الزوجة وو�شع الزوج مالياً.
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دول  ���ش��ب��ع��ة  جن��ح��ت 

خف�ص  يف  اأف��ري��ق��ي��ة 

الإ�شابة  ح��الت  عدد 

بفريو�ص  اجل����دي����دة 

الأطفال  ب��ني  الإي���دز، 

منذ  باملئة   50 بن�شبة 

عام 2009م.

اأك���ده تقرير  ه��ذا م��ا 

املتحدة  الأمم  برنامج 

متالزمة  مل��ك��اف��ح��ة 

نق�ص املناعة املكت�شب 

وتعترب  (الإي�����������دز)، 

اأكرث  من  املناطق  تلك 

ت�شرراً  العامل  مناطق 

واإ����ش���اب���ًة ب��امل��ر���ص ، 

واأ�شار التقرير اإىل اأن 

هذا النخفا�ص الكبري 

ب����اأرق����ام الإ����ش���اب���ات 

ح���ق���ق���ت���ه ك������اًل م���ن: 

واإثيوبيا  ب��وت�����ش��وان��ا 

وغانا ومالوي ونامبيا 

وج����ن����وب اأف���ري���ق���ي���ا 

اأن  وزامبيا، مما يعني 

من  الآلف  ع�����ش��رات 

الآن  يولدون  الأطفال 

بدون املر�ص.

املدير  قال   من جهته 

للربنامج،  التنفيذي 

اأن  �شيديبيه،  مي�شيل 

التقدم يف اأغلب الدول 

اإ����ش���ارة ق��وي��ة على 

اجلهود  تركيز  اأنَّ 

كل  يجعل  اأن  ميكن 

يولدون  الأط���ف���ال 

ب���������دون ف����ريو�����ص 

الإيدز.

واأرجع التقرير ال�شبب 

لنخفا�ص  الرئي�شي 

الإ�شابة  ح��الت  ع��دد 

اجل�����دي�����دة ب����الإي����دز 

اإىل  الأط�����ف�����ال  ب����ني 

املتزايد  ال���ش��ت��خ��دام 

ل����������دى احل�������وام�������ل 

بالفريو�ص  امل�شابات 

الإيدز،  عالج  لعقاقري 

معدلت  اأن  اإىل  لفتاً 

تغطية العقاقري لهوؤلء 

ال���ن�������ش���اء ب��ك��ث��ري من 

الدول التي تويل اأهمية 

ق�شوى للعالج جتاوزت 

.٪75

اجل��دي��ر ذك���ره ه��و اأن 

هناك  اأنه  اأكد  التقرير 

يف  ال���دول  بع�ص  تعرث 

الإ�شابة  ن�شبة  تقليل 

وال���ت���ي على  ب��امل��ر���ص 

راأ�شها نيجرييا ، حيث 

�شجلت نحو �شتني األف 

اإ���ش��اب��ة ج��دي��دة عام 

2012م.

االن�����خ�����ف�����اض ال���ك���ب���ي���ر حل��������االت اإلي�����������دز  بني  
األط����ف����ال راج������ع ل���ل���زي���ادة ب���ال���ع���الج ال����دوائ����ي 

للحوامل املصابات باملرض

من  تنبع  ق�شوى  اأهمية   ، الإن�شان  حقوق  مو�شوع  ينال 

طبيعة هذه احلقوق واأثر حمايتها على كرامة الإن�شان، 

يف  لالإن�شان  اهلل  تكرمي  على  الكرمي  القراآن  ن�ص  وقد 

هذا  ويقت�شي  َدم}،  اآَ بَِني  َكَرْمنَا  {َولَ��َق��ْد  تعاىل:  قوله 

التكرمي الإلهي رعاية هذه احلقوق وحمايتها والعمل على 

انتهاكات قد  اأو  اأي جتاوزات  اأفراد املجتمع من  وقائية 

مت�ص حقوقهم من خالل توعيتهم بحقوقهم التي كفلتها 

الكثري من  اأن الذي يدور يف اعتقاد  اإل   ، لهم الأنظمة 

بعد  اإل  تبداأ  ل  الق�شايا احلقوقية  اأن معاجلة  الأف��راد 

غري  ال�شائد  العتقاد  وه��ذا  والتجاوز  النتهاك  وق��وع 

�شحيح وخمالف لطبيعة عمل اجلهات احلقوقية والتي 

الدور  وهما:  رئي�شيني  دورين  من خالل  عملها  يتمحور 

اأي جت��اوز بحق  وق��وع  تفادي  يتمثل يف  وال��ذي  الوقائي 

الأفراد والدور العالجي والذي يتمثل يف معاجلة تبعات 

النتهاكات واإزالة اأ�شبابه ، فالدور الوقائي يتمحور حول 

تثقيف اأفراد املجتمع بحقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة 

العمل  وور�ص  التدريبية  الدورات  من خالل  والتعليمات 

طبيعة  اإي�شاح  اإىل  بالإ�شافة  التثقيفية  واملحا�شرات 

احلق وكيفية املحافظة عليه وي�شتفاد من ذلك باأن يكون 

لدينا اأفراد لديهم وعي واإملام باملبادئ الأ�شا�شية للحقوق 

ن�شر  ياأتي  حيث  والتعليمات  الأنظمة  وفق  لهم  املقررة 

الراهن  الوقت  يف  جمتمعنا  يف  الإن�شان  حقوق  ثقافة 

متوافقاً مع توجهات قيادتنا الر�شيدة التي اأ�ش�شت احلوار  

والثقافات  الأدي��ان  بني  للحوار  ودع��ت  داخلياً  الوطني 

على امل�شتوى الدويل ، اإل اأنَّ ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان 

تتم من  وو�شائل  واآليات  بها  تقوم  يقت�شي وجود جهات 

الدور  اأن هناك عقبة قد تعيق حتقيق هذا  اإل  خاللها 

الوقائي الأهم األ وهو عدم جتاوب بع�ص الأفراد مع ما 

الهدف منها  تنظيمه من حما�شرات وندوات يكون  يتم 

ن�شر الثقافة احلقوقية وتوعيتهم بها ، مما يوؤكد على اأن 

الهتمام بو�شع اإجراءات وقائية �شيكون لها بالغ الأثر يف 

التقليل من تظلمات الأفراد ملعرفتهم م�شبقاً مالهم وما 

عليهم ، اأما  الدور العالجي فيوجد بعد حدوث النتهاك 

بحق الأفراد وهنا ينح�شر دور اجلهات احلقوقية على 

لأ�شحابه  احلق  واإرج��اع  النتهاك  اأ�شباب  لإزال��ة  العمل 

بع�ص  الغالب  يف  عليه  يرتتب  العالجي  ال��دور  اأن  اإل 

املت�شرر. ت�شيب  ق��د  التي  املالية  اأو  النف�شية   الآث���ار 
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية ال�طنية حلق�ق الإن�شان املكلف

Nshr1@yahoo.com    

هيئة التحرير

الآراء الواردة يف الن�شرة لتعرب عن راأي 

اجلمعية واإمنا تعرب عن اأراء اأ�شحابها

عناوين اجلمعية

املقر الرئي�شي: اململكة العربية ال�شعودية - الريا�ص - هاتف : 012102223 فاك�ص: 012102202 �ص.ب 1881 الريا�ص 11321

فرع منطقة مكة املكرمة: جدة- حي املحمدية - طريق املدينة النازل هاتف : 026222261 فاك�ص 026222196 026227235 

�ص.ب 116664 جدة 21391

فرع منطقة جازان : هاتف 073237041 - فاك�ص : 073173344 �ص.ب 476

فرع منطقة اجلوف : �شكاكا - حي العزيزية - هاتف 046258144 - فاك�ص 046258155 - �ص.ب : 2766

فرع املنطقة ال�شرقية : هاتف 038098353 - فاك�ص 038098354 �ص.ب 15578 الدمام 31454

مكتب املدينة املنورة : هاتف 048664544 - فاك�ص 048664549�ص.ب 775 املدينة املنورة 41421

مكتب العا�شمة املقد�شة: هاتف 025545211  - فاك�ص 025545212

املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان القحطاين

nshr1@yahoo.com

 التحرير 
مركز املعلومات

nshrsa@gmail.com

التصميم واإلخراج
اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان

www.nshr.org.sa حقــــوق

 طبعت بدعم من

م�ؤ�ش�شة الربيد ال�شع�دي

نقاًل عن صحيفة

 ال�قاية خري من العاج يف ق�شايا

حق�ق الإن�شان

ثقافة حقوق اإلنسان

 ٪50 بنسبة  اإليدز   بفيروس  األطفال  إصابات  انخفاض 
في الدول اإلفريقية


