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اللجنة التنفيذية للهيئة الإ�شالمية 

ت��������زور مكتب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال���ع���امل���ي���ة 

اجلمعية بالعا�شمة املقد�شة.

وفد من فرع اجلمعية باجلوف 

ير�شد عدد من املالحظات على 

مركز �شرطة العزيزية.

التوعية  يف  ال��ع��ام��ل��ن  ج���ه���ود 

والإر������ش�����اد ال�����ش��ح��ي ي��ح��د من 

وفيات املجتمع الأثيوبي.
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نشرة شهرية تصدرها اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
National Society for Human Rights

طبعت بدعم من موؤ�ش�شة الربيد ال�شعودي

وفد مندوبية اإلحتاد األوروبي لدى اململكة يزور اجلمعية
الوطنية  اجلمعية  رئي�س  ا�ستقبل 

بن  مفلح  الدكتور  الإن�سان  حلقوق 

م�ساء  مكتبه  يف  القحطاين  ربيعان 

ــاء 1434/11/18هـــــــــ  ــاث ــث ـــوم ال ي

مندوبية  رئي�س  كــولخ  اآدم  ال�سفري 

اململكة  لـــدى  ــــــي  الأوروب الإحتـــــاد 

ال�سيا�سي  املــ�ــســتــ�ــســار  ــه  ــق ومــراف

رئي�س  رحب  حيث  ميكو،  مريت�سيا 

وتطرق  ــر  ــزائ ال بــالــوفــد  اجلمعية 

احلديث لل�ساأن احلقوقي يف اململكة 

التقدم  اإي�ساح  و�سبل  عــام  ب�سكل 

الإن�سان  حقوق  جمــال  يف  املــحــرز 

الأوروبي،  اململكة لدول الإحتاد  يف 

كما مت التو�سيح للوفد الزائر بع�س 

الق�سايا  ببع�س  املتعلقة  الأمــــور 

احلقوقية التي طرحها الوفد.

اأحمد حممد  الأ�ستاذ  اللقاء  ح�سر 

املحمود �سكرتري رئي�س اجلمعية.

اجلمعية وفريق األمم املتحدة يوقعان مذكرة تفاهم
احلايل  العام  من  اكتوبر  من   الأول  الثاثاء  يوم  يف 

الوطنية  اجلمعية  وقعت  ـــ،  1434/11/25هـــ املوافق 

حلقوق الإن�سان يف اململكة العربية ال�سعودية مذكرة 

فريق  وهو  الُقطري،  املتحدة  الأمم  فريق  مع  تفاهم 

تعمل  املتحدة  لاأمم  تابعة  وكالت  من خم�س  يتاألف 

الأمم  ال�سعودية وهي (برنامج  العربية  اململكة  داخل 

للطفولة  املتحدة  الأمم  ومنظمة   ،UNDP املتحدة 

العاملية  ال�سحة  ومنظمة   ،UNICEF يوني�سيف   –

WHO، واملفو�سية ال�سامية لاأمم املتحدة ل�سوؤون 
الاجئني UNHCR، ومكتب مفو�س الأمم املتحدة 

وجميع   ،(OHCHR الإنــ�ــســان  حلــقــوق  ال�سامي 

الأجهزة الفرعية التابعة لاأمم املتحدة.

للتعاون  اإطــار  توفري  اإىل  التفاهم  مذكرة  وتهدف 

ح�سري  غري  اأ�سا�س  على  الطرفني  بني  وت�سهيله 

برامج  كاإقامة  امل�سرتك،  الهتمام  ذات  املجالت  يف 

واأن�سطة توعوية داخل اململكة تتعلق بحقوق الإن�سان 

والت�ساور  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  لاأ�سخا�س 

وتبادل املعلومات والوثائق للموا�سيع امل�سرتكة.

وقد قام بتوقيع التفاقية من جانب اجلمعية الوطنية 

ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  �سعادة  الإن�سان  حلقوق 

الإن�سان  الوطنية حلقوق  رئي�س اجلمعية  القحطاين 

�سعادة  الُقطري  املتحدة  الأمم  فريق  جانب  ومــن 

الدكتور اإبراهيم الزيق رئي�س جمموعة الأمم املتحدة 

حلقوق الإن�سان.

رئيس اجلمعية يؤكد أن بعض تقارير املنظمات الدولية عن اململكة في مجال حقوق اإلنسان قد ُتبنى 
على معلومات غير دقيقة

ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  قال 

اجلمعية  رئي�س  القحطاين، 

اأنَّ  الإن�سان،  حلقوق  الوطنية 

واملاحظات  التقارير  بع�س 

التي ت�سدر من منظمات دولية 

والتي تتناول �سجل اململكة يف 

جمال حقوق الإن�سان، قد تُبنى 

على معلومات غري دقيقة.

جاء ذلك خال ت�سريح له لــ (�سحيفة احلياة)، واأ�ساف 

»اإذا كانت لدينا اأخطاء فينبغي اأن نعرتف بها ونعاجلها 

ا�ستقال  وتعزيز  والقوانني  الأنظمة  تطبيق  خال  من 

الق�ساء واحرتام حقوق اجلميع، والبتعاد بقدر الإمكان 

الدرا�سة  اأو  الن�س  على  املبني  غري  الفردي  القرار  عن 

املعمقة، لبيان �سلبياته واإيجابياته قبل اتخاذه اأو تطبيقه«، 

وموؤكداً على اأهمية درا�سة تلك التقارير والتاأكد من كافة 

معلوماتها.

عن  حقوقية  تقارير  ت�سدر  جهات  وجــود  اإىل  م�سرياً 

اململكة تهدف من ورائها اإىل »حتقيق مكا�سب �سيا�سية اأو 

اقت�سادية من دون اأن تكون مبنية على حقائق يف التطبيق 

العملي، اأو تبني تقاريرها على حالت فردية وتعممها«، 

»اآثرنا احلديث عن مثل هذه التقارير مع بع�س  م�سيفاً 

اأو الدول  الوفود التي تزور اجلمعية من هذه املنظمات 

التي ت�سدرها«، ودعا اجلهات التي اأبدت ماحظاتها يف 

ال�ساأن احلقوقي ال�سعودي، اإىل »الإ�سارة اإىل ما ح�سل 

اململكة يف  الإن�سان يف  كبري يف جمال حقوق  تقدم  من 

والتوازن  العدالة  من  نوع  ليكون هناك  الأخــرية،  الفرتة 

يف الطرح«.

د. مفلح القحطاين

د. �شالح ال�شريدة

اجلمعية تشارك في مؤمتر مكة املكرمة الرابع عشر 
املكرمة  مكة  مــوؤمتــر  يف  اجلمعية  �ساركت 

العامل  رابطة  عقدته  والــذي  ع�سر،  الرابع 

الإ�ــســامــي بــعــنــوان »حــقــوق الإنــ�ــســان بني 

الدولية« وقد  ال�سريعة الإ�سامية واملواثيق 

اأعده  بحث  خــال  مــن  م�ساركتها  جـــاءت 

ال�سريدة،  الرحمن  عبد  بن  �سالح  الدكتور 

»اإ�سهامات  عنوان  وحمل  اجلمعية  ع�سو 

تقرير  يف  الإ�ــســامــيــة  واملنظمات  ـــدول  ال

حقوق الإن�سان«.
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رئيس اجلمعية: ليس هناك حاجة لتمديد مهلة تصحيح العمالة الوافدة

الإن�سان،  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  قــال 

لي�س  »اأنــه  القحطاين،  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور 

هناك حاجة لتمديد مهلة ت�سحيح العمالة الوافدة 

احلايل«،  احلجة  ذي  �سهر  بنهاية  تنتهي  التي 

عامل  اأي  ترحيل  يف  ال�سعودية  حق  اإىل  م�سرياً 

اأرا�سيها ب�سكل غري  اأو يدخل  يلتزم بقوانينها  ل 

م�سروع.

وطالب يف الوقت ذاته العمال الوافدين لالتزام 

اأو�ساع  ت�سحيح  لأن  والأنـــظـــمـــة،  بــالــقــوانــني 

ول  للجميع  العدالة  حتقيق  يف  ي�ساهم  العمالة 

وا�ستقراره  الوطن  اأمــن  ويحفظ  باحلقوق  ي�سر 

تنظيم  يف  وي�ساهم  والجتماعي،  القت�سادي 

�سوق العمل وت�سحيح اأو�ساع اإقامة بع�س العمالة 

املخاطر  من  التقليل  على  ي�ساعد  مما  الوافدة، 

العمالة  لهذه  والجتماعية  والقت�سادية  الأمنية 

اأنَّ  اإىل  اإ�سافة  لل�سعوديني،  عمل  فر�س  وتوفري 

ملن�ساآت  ي�سمح  العمالة  اأو�ــســاع  ت�سحيح  ــرار  ق

من  اإليه  حتتاج  من  كفالة  بنقل  اخلا�س  القطاع 

موافقة  دون  نظاماً  اإقامتها  انتهت  التي  العمالة 

الكفيل ال�سابق وميهد لإيجاد بديل وطني للعمالة 

الوافدة يف بع�س املجالت.

م�سرياً اإىل اأن لدى اجلمعية 3926 �سكوى وق�سية 

ربيع  �سهر  نهاية  حتى  ق�سية   99 منها  عمالية 

الآخر من العام احلايل، وتتنوع تلك الق�سايا ما 

بني خافات بني العامل و�ساحب العمل، واأجور 

وخافات عمالية، وتتوا�سل اجلمعية مع اجلهات 

ذات العاقة من اأجل اإنهاء تلك الق�سايا.

املكلف  الــعــام  الأمـــني  �ــســارك  ال�سياق  ذات  ويف 

للجمعية الأ�ستاذ خالد الفاخري يف ندوة اأقامتها 

�سحيفة الريا�س يوم اخلمي�س 1434/12/19هـ، 

على  العقوبات  تطبيق  اإجراءات  الندوة  وناق�ست 

املخالفني بعد انتهاء املهلة الت�سحيحية. 

القانونية  ــاد  ــع الأب الــفــاخــري عــن  ــد حتــدث  وق

والإن�سانية للحملة، حيث قال »اجلمعية الوطنية 

حلقوق الإن�سان ترى اأن تلك احلملة جاءت ب�سبب 

�سلوكيات ما�سية اأدت اإىل عدم �سبط �سوق العمل، 

مما نتج عنه وجود عدد من املخالفني واملتخلفني 

يف ال�سوق وخمالفتهم لقواعد العمل يف اململكة«، 

من  الإن�سانية  باجلوانب  يتعلق  فيما  اأنه  م�سيفاً 

هذه احلملة فقد راأى خادم احلرمني ال�سريفني 

اأن  اهلل-  -حفظه  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 

تكون هناك مراعاة للعمالة مبنحهم فر�سة اأخرية 

لت�سحيح اأو�ساعهم، وهذا الإجراء �سيرتتب عليه 

العمل  رب  بني  م�ساومات  وجود  عدم  م�ستقبًا 

والعامل فيما يتعلق بتمكينه من ال�سفر اإىل باده 

مبلغاً  يدفع  اأو  املــال  من  مبلغاً  يدفع  اأن  مقابل 

هذه  اأن  مبيناً  الأوراق،  لتجديد  لكفيله  معيناً 

الإجراءات الت�سحيحية لها اأبعاد قانونية يف غاية 

الأهمية فيما يتعلق باحلد من انت�سار اجلرمية، 

خا�سًة بعد معرفة اأو�ساع العمالة واأماكن عملها 

وحتديد مواقع كفائهم، اإ�سافة اإىل تنظيم اآلية 

�سوق العمل مبنع الجتار بالعمالة، حيث لحظنا 

اأن هناك بع�س ال�سلوكيات التي ميكن اأن تندرج 

حتت ما يُ�سمى “الجتار بالب�سر”، خا�سًة حينما 

يتم الإعان يف ال�سحف عن بيع خادمة اأو �سائق،  

الدولية  التزاماتها  لديها  اململكة  اأن  يخفى  ول 

باهتمامها ورعايتها حلقوق الإن�سان.

موؤكداً اأنَّ اجلمعية ل متانع  مثل هذه احلمات، 

ولكنها حري�سة  القانون  تطبيق  اإىل  تهدف  التي 

على األ يكون هناك جتاوز اأو انتهاك، وقد �سبق 

بني  ما  العاقة  باإلغاء  مرة  من  اأكــر  طالبت  اأن 

حمددة  جهة  وجــود  عــر  العمل،  ورب  الكفيل 

تنظم هذه العاقة، وال�سعي بجد اإىل اإلغاء نظام 

لو�سع  ا�ستغال  هناك  يكون  ل  لكي  الكفيل؛ 

الإجراء  بهذا  يق�سدون  ل  اأنهم  موؤكداً  العامل، 

ترئة �ساحة العمالة من املخالفات، واأ�ساف »نحن 

يف اجلمعية لحظنا اأن هناك اأعــداداً كبرية من 

العمالة املخالفة لنظام العمل داخل اململكة«، مبيناً 

اأن كل دولة من دول العامل لديها اأنظمة لتنظيم 

عمل الأجانب، واأن اللتزام بها يقي اأي �سخ�س 

من املخالفات النظامية، لفتاً اأن هناك ت�ساهًا 

يف اململكة يف عملية تطبيق العقوبات، على الرغم 

من وجود نظام خا�س بذلك، اإّل اأننا ننظر لاأمور 

من اأبعاد اإن�سانية ورحمة بهذا العامل، موؤمًا اأن 

ت�ستفيد هذه العمالة من الفر�س املتاحة لت�سحيح 

الإن�سانية  املبادرة  من  ي�ستفيدوا  واأن  اأو�ساعها، 

التي جاءتهم من ملك الإن�سانية امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز -حفظه اهلل-.

املشاركون في الندوة ناقشوا  أهمية تصحيح وضع العمالة الوافدة وآثاره االقتصادية واألمنية واإلجتماعية

اجلمعية  تطلب التريث في إزالة بعض املنازل  في مركز باللسمر
طالبت اجلمعية  بالرتيث يف اإزالة منازل قدمية يف 

مركز بالل�سمر �سمال مدينة اأبها 70 كيلو مرتاً، والتي  

و�سدر  ع�سري  اإمــارة  قبل  من  م�سبقاً  ح�سرها  مت 

اأمر وكيل الإمارة 52777 وتاريخ 1434/10/27هـ 

اململوكة  منازلهم  على  الإزالــة  اأمر  تنفيذ  املت�سمن 

1401/2هــــ،   /11 وتاريخ   3 رقــم  ال�سك  مبوجب 

املنطقة  اأمري  �سمو  اأمر  �سدر  واأن  �سبق  اإنه  حيث 

بتاريخ 288 وتاريخ 1431/1/2هـ واملت�سمن تطبيق 

الأمر ال�سامي رقم 571 وتاريخ 1405/3/26هـ.

اجلمعية  رئي�س  من  ر�سلت 
ُ
اأ برقية  عر  ذلك  جاء 

ربيعان  بن  الدكتور مفلح  الإن�سان  الوطنية حلقوق 

�ساحب  ع�سري  منطقة  اأمـــري  اإىل  الــقــحــطــاين  

ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد،  طالب فيها 

بعدم  الخت�سا�س  يلزم من جهة  اإىل من  بالإحالة 

اإزالة البيوت القدمية تنفيذاً للقرار ال�سامي الكرمي 

7492 وتاريخ 1434/2/26هـ واإ�سعار اجلمعية مبا 

يحدث بهذا اخل�سو�س.

اجلدير بالذكر اأن عدد من املواطنني تقدموا ب�سكوى 

مو�سحني  منازلهم  اإزالــة  بخ�سو�س  اجلمعية  اإىل 

اأنه �سبق واأن �سدر اأمر �سمو اأمري املنطقة الأمري 

ال�سامي  الأمــر  ي�سملهم  كونه  با�ستثنائهم  في�سل 

الكرمي رقم 571 وتاريخ 1434/3/26هـــ ونا�سدوا 

النظر باإيقاف الإزالة عن منازلهم والتي يقطنونها 

برفقة اأ�سرهم. 



ال�سمو  تتمة ���ض1...  وقد افتتح املوؤمتر �ساحب 

مكة  منطقة  اأمــري  الفي�سل  خالد  الأمــري  امللكي 

املكرمة،   وحتت رعاية خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود - حفظه 

اهلل -، وا�ستمر ملدة ثاثة اأيام من 5-7 ذي احلجة 

1434هــ. 

ويهدف اإىل عدد من املوا�سيع اأهمها:

1. اإبراز �سمو ال�سريعة الإ�سامية، و�سعيها حلفظ 

كرامة الإن�سان و�سون حريته، وبيان اأ�سبقيتها على 

املواثيق الدولية يف ذلك.

2. تعزيز اجلوانب الإيجابية يف القانون الإن�ساين 

الدويل.

ال�سريعة  يف  الإنــ�ــســان  حــقــوق  مــبــادئ  بــيــان   .3

الإ�سامية ومقارنتها باملنطلقات الفكرية للمواثيق 

الدولية.

4. اإ�ساعة ثقافة حقوق الإن�سان، ودعم اأن�سطتها، 

والتوعية بق�ساياها وم�سكاتها.

ن�سو�س  من  الإ�سامية  ال�سريعة  موقف  بيان   .5

املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان.

العامل  يف  الإن�سان  حقوق  تطبيقات  تقومي    .6

واملمار�سات  النــتــهــاكــات  ومــعــاجلــة  املــعــا�ــســر، 

اخلاطئة.

الدكتور  اجلمعية  ع�سو  قدمه  الــذي  البحث  اأمــا 

املو�سوعات  من  تناول عدد  فقد  ال�سريدة  �سالح 

منها:

1. تطور ن�ساأة املنظمات الدولية حلقوق الإن�سان.

2. ت�سنيف املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان.

3. اإ�سهامات الدول واملنظمات الدولية يف حماية 

وتعزيز مبادئ حقوق الإن�سان.

الوطنية  املوؤ�س�سات  لعمل  الدولية  املعايري   .4

حلقوق الإن�سان.

العامل  يف  الإن�سان  الوطنية حلقوق  املنظمات   .5

الإ�سامي.

6. اأ�ساليب متويل هذه املنظمات.

7. امل�سادر القانونية التي ت�ستند عليها املنظمات 

الدولية يف عملها .

العربية  اململكة  يف  الإن�سان  حقوق  منظمات   .8

ال�سعودية (منوذجاً) :

 اأولً : هيئة حقوق الإن�سان .

 ثانياً : اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان.

كما قدم البحث عدد من التو�سيات ليتم درا�ستها 

من قبل رابطة العامل الإ�سامي ومنظمة التعاون 

الإ�سامي، واتخاذ ما يلزم ب�ساأنها، وهي:

حقوق  ملنظمات  مظلة  اأو  مرجعية  يوجد  ل   .1

الإن�سان يف العامل الإ�سامي �سوى الأمم املتحدة 

اأن تبادر رابطة  وجمال�سها وجلانها لذلك يقرتح 

الإ�سامي  التعاون  منظمة  اأو  الإ�سامي  العامل 

املوؤمترات  وعقد  املنظمات  هــذه  �ستات  بجمع 

والندوات وور�س العمل فيما بينها لتوحيد مواقفها 

وجمع كلمتها.

اأو  الإ�سامي  العامل  رابطة  بتبني  املطالبة   .2

منظمة التعاون الإ�سامي لقرتاح �سندوق خريي 

الإ�ــســامــيــة حتى  املنظمات  لــدعــم  وفــقــاً  يــكــون 

ت�ستغني عن الدعم الأجنبي امل�سبوه.

حلقوق  العاملي  الإعـــان  بت�سمني  املطالبة   .3

وخ�سو�سيات  تتفق  التي  ــواد  امل بع�س  الإن�سان 

دولها  معظم  ت�سارك  مل  التي  الإ�سامية  الأمــة 

اإعداد الإعان  ولبيان الإ�سهام الإن�ساين يف  يف 

الإ�سام وح�سارته الإ�سامية العريقة التي حتوي 

عقائدية  ومفاهيم  م�سامني  فيه  اإ�سامياً  تراثاً 

واآداب  عليا  بقيم  الإن�سان  على  تعود  و�سرعية 

�سامية نبيلة .
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ناق�س عدد من املخت�سون نظام احلماية من الإيذاء 

بهدف  /1434/10هــــــ،   24 بتاريخ  �سدر  والـــذي 

حلقوقهم  انتهاك  اأي  ومــن  ـــذاء  الإي مــن  احلماية 

الإن�سانية التي اأقرتها ال�سريعة الإ�سامية واملواثيق 

الدولية.

الأمري  مدينة  نظمته  ملتقى  خال  النقا�س  وجــاء 

�سلطان الع�سكرية ممثلة يف ق�سم ال�سوؤون الأكادميية 

وت�سمن  1434/12/3هــــــ،  الثاثاء  يوم  والتدريب 

امللتقى عدة حماور ومنها:

1- التعريف بالنظام وتطبيقاته.

2- اآلية تلقي الباغات وال�سكاوى.

3- التعامل مع الباغات الكيدية والكاذبة.

املعنية  القطاعات  بــني  والتكامل  التن�سيق   -4

بالإيذاء.

من  احلماية  لنظام  التنفيذية  الائحة  اقرتاح   -5

الإيذاء.

تنفيذ  يف  والأهــلــيــة  احلكومية  اجلــهــات  دور   -6

النظام.

7- املتوقع واملاأمول نحو بيئة اأ�سرية اآمنة.

املقرتحات  امللتقى  طرح عدد من  وقد مت خال 

والتي منها:

للحماية  ومــراكــز  الأ�ــســريــة،  ال�سرطة  اإن�ساء   -1

الأ�سرية يف كافة مدن اململكة.

املعنية  القطاعات  بــني  والتكامل  التن�سيق   -2

بالنظام.

3- ن�سر وتوعية املجتمع بكل ما يتعلق بهذا النظام، 

و�سرورة اللتزام به وتطبيقه.

4- و�سع خطة لعقد ور�س عمل وحمات اإعامية 

والآثار  النظام  مبــواد  املجتمع  توعية  �ساأنها  من 

اأطفال  النف�سية والجتماعية املرتتبة على تعر�س 

الإيذاء،  اأنواع  من  نوع  لأي  وامل�ست�سعفني  املجتمع 

�سواء كان اإيذاء ج�سدياً اأو جن�سياً اأو عاطفياً.

اجلدير بالذكر اأن قائمة املتحدثني يف امللتقى قد 

�سمت كًا من:

امل�ست�سار  املحيميد  اأحمد  الأ�ستاذ  املحامي   -1

القانوين يف مدينة امللك عبدالعزيز الطبية.

دعم  اإدارة  مديرة  ال�سيخان  اأروى  الأ�ستاذة   -2

الطفولة بهيئة حقوق الإن�سان. 

املكلف  العام  الأمــني  الفاخري  خالد  الأ�ستاذ   -3

للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان.

عــ�ــســو جمل�س  الــ�ــســمــري  �ــســعــود  ــور  ــت ــدك ال  -4

ال�سورى.

بــن متعب احلــا�ــســل على  عــبــداهلل  الــدكــتــور   -5

الدكتوراه يف العدالة اجلنائية.

التنفيذي لرنامج  املدير  املنيف  الدكتورة مها   -6

الأمان الأ�سري.

احلماية  عــام  مدير  احلربي  حممد  الدكتور   -7

الإجتماعية.

وزير  معايل  م�ست�سار  العود  نا�سر  الدكتور   -8

العدل للرامج الإجتماعية.

اجلمعية تشارك في ملتقى مناقشة نظام احلماية من اإليذاء

اجلمعية تشارك في مؤمتر مكة املكرمة الرابع عشر 
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فرع اجلمعية باجلوف يقوم يزور مدرسة عمر بن اخلطاب املتوسطة

د. طار�ض ال�شمري

اأهدافها  حتقيق  من  اجلمعية  ل�سعي  ا�ستمراراً 

احلقوقية،  الثقافة  ون�سر  تعزيز  يف  وامل�ساهمة 

قام فريق من فرع اجلمعية باجلوف �سم كًا من 

مون�س الرويلي، خليفة امل�سعر، عمر املنديل، وحتت 

اإ�سراف الدكتور طار�س ال�سمري، بزيارة ملدر�سة 

الثاثاء  يوم  وذلك  املتو�سطة،  اخلطاب  بن  عمر 

املدر�سة  اللتقاء بطاب  ـــ، ومت  1434/11/18ه

نبذة  الفريق  اأعــ�ــســاء  وقــدم  التدري�س،  وهيئة 

واخت�سا�ساتها  ور�سالتها  اجلمعية  عن  تعريفية 

واأهدافها ومهامها واإجنازاتها ، كما مت �سرح اآلية 

ا�ستقبالها للق�سايا، وبعد ذلك مت توزيع جمموعة 

من اإ�سدارات ومطبوعات اجلمعية.

املوافق  اخلــمــيــ�ــس  ـــوم  ي يف 

فريق  قام  1434/11/6هـــــ، 

الوطنية  اجلمعية  فــرع  مــن 

باجلوف  ــ�ــســان  الإن حلــقــوق 

بزيارة مركز �سرطة اخلالدية 

الدكتور  مـــن:  ــون  ــك ت وقـــد 

امل�سرف  ال�سمري،  طــار�ــس 

والأع�ساء  الفرع  على  العام 

خليفة  الـــرويـــلـــي،  ــ�ــس  مــون

امل�سعر، عمر املنديل.

ا�ستقبلهم  الزيارة  بداية  يف 

عبد  العقيد  املــركــز  مــديــر 

وم�ساعده  الفرهد  اللطيف 

الأحمري  مــو�ــســى  الــعــقــيــد 

ورحبوا  الــ�ــســبــاط،  وبع�س 

الــــــزائــــــر، ومت  ـــق  ـــفـــري ـــال ب

ق�سايا  عـــلـــى  اطـــاعـــهـــم 

وطبيعة  باملركز،  املوقوفني 

اخلدمات التي يقدمها املركز 

قام  ذلــك  وبعد  للموقوفني، 

نبذة  بتقدمي  اجلمعية  فريق 

تعريفية عن اجلمعية وروؤيتها 

مت  كما  ون�ساأتها،  ور�سالتها 

تبادل الآراء ومناق�ستها حول 

امل�سرتكة  الق�سايا  بع�س 

والتي متحورت حول حقوق 

املـــوقـــوفـــني والإجـــــــــراءات 

ذات  والقانونية  النظامية 

العاقة.

عــــدد من  ر�ـــســـد  كــمــا مت 

املـــاحـــظـــات الإيـــجـــابـــيـــة 

وال�سلبية وعدد من التو�سيات 

تقرير  يف  الــفــريــق  �سمنها 

لرفعه للجهات ذات العاقة 

لتخاذ ما يلزم،  والتي كان 

اأبـــرز الإيــجــابــيــات هــو عدم 

تعدت  ــوقــوف  م اأي  وجـــود 

النظامية،  املدة  توقيفه  مدة 

فيما كان اأبرز ال�سلبيات هي 

اأن املبنى م�ستاأجر، ول يفي 

واآلية  املوقوفني  باحتياجات 

العمل فيه، اإ�سافة اإىل تدين 

غرف  يف  النظافة  م�ستوى 

التوقيف.

التو�سيات  اأبرز  فيما جاءت 

على النحو التايل:

با�ستحداث  ال�ستعجال   -1

مبوا�سفات  حكومي  مبنى 

املركز  احتياج  مع  تتنا�سب 

واملوقوفني.

عدد  تــوفــري  ـــرورة  �ـــس  -2

ـــن عـــمـــال الــنــظــافــة مع  م

وجتهيزاتهم  م�ستلزماتهم 

غرف  نظافة  على  للحفاظ 

التوقيف ودورات املياه ب�سكل 

دوري.

خدمة  حت�سني  �ــســرورة   -3

نوعيتها  حيث  من  التغذية 

اإفادة  على  (بــنــاء  وجودتها 

وطلب املوقوفني).

4- �ــســرورة وجــود خدمات 

يف  مبــا  للموقوفني  �سحية 

مناوب  طبيب  وجـــود  ذلــك 

ال�سحية  الــرعــايــة  لــتــوفــري 

املــنــا�ــســبــة لــلــمــوقــوفــني يف 

الوقت املنا�سب.

جولة ميدانية لفريق من أعضاء فرع اجلمعية باجلوف ملركز شرطة اخلالدية

اللجنة التنفيذية للهيئة اإلسالمية العاملية للتعليم تزور مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة

اأ. �شليمان الزايدي

اجلمعية  مكتب  على  املــ�ــســرف  ا�ستقبل 

بالعا�سمة  ــان   ــس ــ� الإن حلــقــوق  الــوطــنــيــة 

املقد�سة الأ�ستاذ �سليمان الزايدي، واملدير 

اهلل  عــبــد  ــاذ  ــت ــس الأ� للمكتب  الــتــنــفــيــذي 

التنفيذية  اللجنة  من  فريقاً  خ�سراوي، 

للهيئة الإ�سامية العاملية للتعليم، �سم كًا 

العمري،  علي  الدكتور  العام  الأمــني  من: 

عبد  الدكتور  ظفر،  الــرزاق  عبد  الدكتور 

الرحمن احلازمي، وذلك يوم الأحد املوافق 

1434/10/25هــ.

�سليمان  الأ�ــســتــاذ  قــدم  اللقاء  بــدايــة  يف 

الزايدي �سرحاً لطبيعة اجلمعية، ور�سالتها 

يف  ـــا  ودوره واخت�سا�ساتها،  واأهــدافــهــا 

ا�ستقبالها  عند  عملها  واآلــيــة   ، املجتمع 

الإجابة  وبعدها متت  والق�سايا  لل�سكاوى 

الزائر ومناق�سة  على ا�ستف�سارات الفريق 

توزيع  مت  كما  الــهــامــة،  الق�سايا  بع�س 

ا�سدارات اجلمعية ومطبوعاتها.
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وفد من فرع اجلمعية باجلوف يرصد عدد من املالحظات على مركز شرطة العزيزية 
طالب فريق من اأع�ساء فرع اجلمعية 

باجلوف  الإن�سان   حلقوق  الوطنية 

الـــدكـــتـــور طار�س  مــــن:  كــــًا  �ــســم 

الفرع،  على  العام  امل�سرف  ال�سمري 

وعمر  الــرويــلــي  مون�س  والأعــ�ــســاء 

النتقال  يف  بال�ستعجال  املنديل، 

ل�سرطة  للمبنى احلكومي املخ�س�س 

امل�ستاأجر  املبنى  من  بدلً  العزيزية، 

احلايل، وتوفري عدد كاف من عمال 

النظافة مع م�ستلزماتهم وجتهيزاتهم 

للحفاظ على نظافة غرف التوقيف 

مع  دوري،  ب�سكل  ــاه  ــي امل ودورات 

من  التغذية  خدمة  حت�سني  �سرورة 

على  (بناء  وجودتها  نوعيتها  حيث 

و�سرورة  املوقوفني)،  وطلب  اإفــادة 

للموقوفني  �سحية  خــدمــات  وجــود 

مناوب  طبيب  وجـــود  ــك  ذل يف  مبــا 

املنا�سبة  ال�سحية  الرعاية  لتوفري 

اإ�سافًة  املــنــا�ــســب،  الــوقــت  يف  لهم 

مادياً  املــركــز  من�سوبي  دعـــم  اإىل 

التي  املالية  البدلت  ب�سرف  وذلك 

ت�سرف لزمائهم يف قطاعات الأمن 

الأخرى.

وقد جاءت تلك املطالبات بعد اأن نفذ 

الفريق زيارة ميدانية ملركز ال�سرطة 

ــــ،   ــــ 1434/11/20ه اخلمي�س  ــوم  ي

لرفعه  تــقــريــر   يف  �سمنها  حــيــث 

للجهات ذات العاقة من اأجل اتخاذ 

الوفد عدد من  ما يلزم، وقد ر�سد 

املاحظات الإيجابية وال�سلبية اأثناء 

الزيارة كان اأهم ال�سلبية منها: 

يفي  ول  ــاأجــر  ــت ــس مــ� املــبــنــى   -1

باحتياجات املوقوفني ومتطلباتهم.

2- تدين م�ستوى النظافة يف غرف 

التوقيف.

باملركز  للعاملني  يــ�ــســرف  ل   -3

ت�سرف  التي  املالية  البدلت  جميع 

(ح�سب  الأخـــرى  الأمـــن  لقطاعات 

اإفادة رئي�س املركز).

هي  الإيجابيات  اأهــم  من  كان  فيما 

مدة  تعدت  موقوف  اأي  وجــود  عدم 

توقيفه املدة النظامية.

من اأجل تعزيز وتنمية حقوق الإن�سان وتر�سيخ 

قيمها ون�سر الوعي بها، من خال تفعيل اآليات 

املتابعة والتقييم ملدى تطبيق اجلهات احلكومية 

لاأنظمة واللوائح ال�سارية فيما يتعلق بحقوق 

الإن�سان التي تكفل حقوق املواطنني واملقيمني، 

العزيز  عبد  بــن  حممد  الأمـــري  مطار  وكــون 

الدويل ميثل واجهة منطقة املدينة املنورة وبوابة 

الدخول ملدينة الر�سول عليه ال�ساة وال�سام، 

الوطنية حلقوق  مكتب اجلمعية  وفد من  قام 

الإن�سان باملدينة املنورة بجولة تفقدية ميدانية 

للمطار ومقابلة امل�سوؤولني، والر�سد والوقوف 

ميدانياً على اخلدمات املقدمة للحجاج، اإ�سافًة 

اإىل ال�ستماع لبع�س امل�سافرين والتحاور معهم 

حول اخلدمات املقدمة من املطار.

الدعجان،  خالد  املحامي  من  كًا  الوفد  �سم 

عادل  والأ�ــســتــاذ  ـــوايف،  ال �سليمان  والأ�ــســتــاذ 

حلمي، وحتت اإ�سراف الأ�ستاذة �سرف القرايف 

يف  كــان  فيما  املكتب،  على  املكلف  امل�سرف 

الفتاح  عبد  الأ�ستاذ  املطار  مدير  ا�ستقبالهم 

عطا. 

�سمنها يف  املاحظات  من  الوفد عدد  ر�سد 

تقرير لرفعه للجهات ذات العاقة لتخاذ ما 

يلزم وكان منها:

1- تعطل �سا�سات مواعيد الرحات يف ال�سالة 

الدولية منذ فرتة، وتاأخر و�سول حقائب بع�س 

احلجاج.

كرا�سي  العف�س، وعدم وجود  قلة عربات   -2

كونرتات  اأمــام  واملر�سى  ال�سن  لكبار  انتظار 

ختم اجلوازات.

اأثناء  احلجاج  يتابع  موظف  وجــود  عــدم   -3

ا�سطفافهم اأمام كونرت اجلوازات ، مما يوؤدي 

اإىل حدوث تاأخري.

داخل  املــوجــودة  املطاعم  اأ�سعار  ارتــفــاع   -4

ال�سالة ب�سورة مبالغ فيها.

5- �سعف �سيانة دورات املياه .

اأمام  الأجـــرة  �ــســيــارات  �سائقني  تكد�س   -6

بــوابــات املــغــادريــن والــقــادمــني، وعــدم وجود 

غرف انتظار لهم.

اأماكن  تبني  اإر�سادية  لوحات  وجود  عدم   -7

الحتياجات  ذوي  اأو  الــ�ــســن  كــبــار  ــات  عــرب

اخلا�سة.

8- اللوحات الإر�سادية املتوفرة باللغة العربية 

فقط موجودة يف �سالة رقم (7).

9- ل يوجد �سوى ماكينة واحدة فقط خلدمة 

»اأب�سر« التابعة للجوازات يف املطار مما يوؤدي 

اإىل تزاحم املراجعني.

والقفازات  الكمامات  يف  نق�س  وجــود   -10

الطبية يف كونرتات وزارة ال�سحة يف ال�سالة 

الدولية.

11- الأر�سفة املوجودة اأمام بوابات املغادرين 

والقادمني تعاين من الت�سدع، و�سوء النظافة.

مكتب اجلمعية باملدينة املنورة يتفقد اخلدمات املقدمة

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  لر�سالة  ا�ــســتــمــراراً 

اأو  مــن عــدم وجــود جتـــاوزات  بالتاأكد  الإنــ�ــســان 

انــتــهــاكــات حلــقــوق الإنـــ�ـــســـان، فــقــد قـــام فريق 

املقد�سة  بالعا�سمة  اجلمعية  مكتب  من  ن�سائي 

�ــســم كـــًا مــن الأخــ�ــســائــيــة الجــتــمــاعــيــة جنوى 

الإجــتــمــاعــيــة مها عبد  والأخــ�ــســائــيــة  ــي،  احلــرب

الكرمي،  وحتت اإ�سراف الأ�ستاذ �سليمان الزايدي 

امل�سرف على مكتب اجلمعية، يوم الثنني املوافق 

ال�سامل  التاأهيل  ملركز  بزيارة  1434/11/24هــ، 

الق�سم الن�سائي.

الأ�ستاذ  املكلف  املركز  مدير  ا�ستقبالهم  وكان يف 

نورة  الإجتماعيات  والأخ�سائيات  العتيبة،  ح�سن 

البادي، منى الأحمدي، وم�سرفة الق�سم الن�سائي 

الأ�ستاذة جنوى الأمري.

وقد ر�سد الوفد عدداً من املاحظات الإيجابية 

وال�سلبية وبناءاً عليها مت و�سع عدد من التو�سيات، 

�سمنها يف تقرير لرفعه للجهات ذات العاقة من 

اأجل اتخاذ ما يلزم حيالها.
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بهدف توحيد األحكام املتفاوتة فيها 
وزارة العدل حتدد عدد من القضايا لدراستها 

جهات حكومية جتري مسح شامل جلميع مدارس اململكة للتأكد من سالمتها 
ــن عدة  بـــــداأت  جلــنــة مــكــونــة م

جهات حكومية موؤخراً يف اإجراء 

م�سح �سامل جلميع مناطق ومدن 

اململكة، للتاأكد من �سامة املباين 

املدر�سية وتقييم مدى �ساحيتها 

وتوافر اإجراءات الأمن وال�سامة 

فيها.

لــ  ــــادر  مــــ�ــــس اأكــــــــــدت  وقـــــــد 

الرتبية  وزارة  اأن  »القت�سادية« 

اجلهات  بهذه  ا�ستعانت  والتعليم 

احلكومية التي تتكون من الدفاع 

املـــدين واأمــانــات املـــدن واملـــرور 

جميع  لر�سد  الكهرباء،  و�سركة 

املاحظات على املباين املدر�سية، 

باإغاق  �ساحيات  منحت  واأنها 

التي ت�سكل خطراً على  املدار�س 

الطاب.

التاأكد  يف   اللجنة  مهام  وتتمثل 

وتعليمات  ــروط  ــس � ــر  ــواف ت ــن  م

املباين  كافة  يف  العامة  ال�سامة 

والف�سول الدرا�سية، والتي تتمثل 

الآيل،  ـــاء  الإطـــف �ــســبــكــات  يف: 

وطفايات  اليدوية،  املياه  وماآخذ 

احلـــريـــق، وخمـــــارج الـــطـــوارئ، 

وجود  مــن  التحقق  اإىل  اإ�سافة 

اأجهزة اإنذار احلريق، والتاأكد من 

تنفيذ املدار�س خلطط الإخاء.

عــلــى مديري  ـــــوزارة  ال واأكـــــدت 

اللجنة  مــع  بــالــتــعــاون  املــدار�ــس 

لتمكينها من اأداء مهامها.

بني مدير عام الدفاع املدين الفريق �سعد 

م�سروع  تطبيق  �سيتم  ــه  اأن التويجري، 

املدين  بالدفاع  املنازل  لربط  اإلكرتوين 

بالدفاع  ال�سريع  الت�سال  �سيتيح  مما 

نحوه  اأو  حريق  ن�سوب  حــال  املــدين يف 

والتعامل مع ذلك يف اأ�سرع وقت ممكن.

وزارة  مــع  يــجــري  التن�سيق  »اإن  وقـــال 

الداخلية، لإيجاد غرف عمليات متطورة 

�سيتم  اأنــه  مــوؤكــداً  باملنازل«  ربطها  يتم 

خمتلف  يف  قريباً  املــنــازل  ربــط  تنفيذ 

اإجبارياً  يكون  لن  امل�سروع  واأن  املناطق، 

على اأ�سحاب املنازل.

قريبًا تطبيق مشروع ربط املنازل بالدفاع املدني إلكترونيًا

جمعية أواصر تقدم دعمها  لــ 1894 أسرة سعوديةمنقطعة في 31 دولة
اأو�سح الدكتور توفيق ال�سويلم رئي�س 

اخلريية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 

لرعاية الأ�سر ال�سعودية يف اخلارج 

»اأوا�سر«، اأن اجلمعية تقدم دعمها 

لــ 1894 اأ�سرة عدد اأفرادها 6780 

موزعني على 31 دولة حول العامل،

 96 من  اأكــر  مع  تتعامل  اأنها  كما 

�سفارة �سعودية حول العامل.

يكون  لأن  اجلمعية  »ت�سعى  ــال  وق

الإدارات  وبني  بينها  تناغم  هنالك 

احلكومية ذات ال�سلة، وتعمل على 

اخلارج  يف  واأبنائنا  الأ�ــســر  تفقد 

القانونية  اأوراقـــهـــم  مــن  ــاأكــد  ــت وال

الثبوتية، فهناك عدد من ال�سعوديني 

بدون  اأو  وبق�سد  للخارج  �سافروا 

لأ�سباب  اأولدهــــــم  تــركــوا  قــ�ــســد 

خمتلفة ومببادرة من الدولة وفقها 

اهلل، مت اإن�ساء هذه اجلمعية لرعاية 

قانوين  و�سع  وتوفري  الأ�ــســر  هــذه 

على  والــعــمــل  لــهــم  �سليم  ومــــادي 

اإعادتهم لأر�س الوطن«.

املتفاوتة  الأحكام  توحيد  اإىل  العدل  وزارة  ت�سعى 

بني الق�ساة، ول �سيما يف ق�سايا العقوبات والن�سب 

اأعدها  درا�سة  من خال  وذلك  الأطفال،  وح�سانة 

املحكمة  يف  قا�س  وهــو  الثبيتي  من�سور  الدكتور 

ال�سيخ  للمملكة  العام  املفتي  من  بطلب  اجلزائية، 

عبد العزيز اآل ال�سيخ، حول تباين الأحكام الق�سائية 

يف اأبرز الق�سايا التي ترد للمحاكم.

وبني الدكتور الثبيتي يف ت�سريح له ل�سحيفة احلياة   

املتفاوتة  الأحكام  اأبــرز  من  ق�سية   150 وجــود  عن 

التي وقعت اأو حمتملة الوقوع يف التطبيق الق�سائي 

ال�سعودي، موؤكداً اأن ما طلبه املفتي العام من درا�سة 

الأحكام  »تباين  مو�سوع  حول  العدل  وزارة  جُتريها 

بالهتمام  جدير  ومطلب  بالعناية  حري  الق�سائية« 

�سوء  يف  وحتقيقاً  وحتليًا  ا�ستقراء  وجــه،  كل  من 

الثوابت ال�سرعية واملتغريات الع�سرية.

اأن بع�س الق�ساة يرى اأحقية ويل اأمر املراأة  موؤكداً 

املتزوجة بف�سخ عقد نكاح ابنته من زوجها يف حال 

م�سيفاً  للعار،  دفعاً  الن�سب  يف  كفاءة  وجــود  عــدم 

»وبع�سهم ل يرى اعتبارها اإل يف الدين، لأن التقوى 

هي معيار التفا�سل«.

ولفت اإىل »اأن الأحكام املتفاوتة يف نطاق العقوبات 

(الق�سا�س واحلدود والتعزيرات - بدنية اأو مالية - 

والديات وما يف حكمها)، تفاوت الأحكام يف ق�سايا 

اأحكام  فيه  وتتفاوت  امل�سكر  اخلمر  حد  احلــدود، 

وو�سيلة  وقــدرهــا،  العقوبة،  نــوع  جهة  من  الق�ساة 

ثبوتها، فمن جهة نوع العقوبة وقدرها، فجل الق�ساة 

امل�ستقر  العمل  التعليمات، وعليه  به  وهو ما وردت 

يجعل  منهم  وقليل  بكليتها،  جلدة   80 حده  يجعل 

بـ80  يحكم  منهم  ونــدرة  فح�سب،  جلدة   40 احلد 

جلدة، 40 منها حداً، وما زاد اإىل الـ80 تعزيراً«.

وقال »تفاوت الأحكام يف ق�سايا التعزير يف اجلمع 

بني  اجلمع  اأو  العام،  احلق  والتعزير يف  احلد  بني 

العقوبة التعزيرية البدنية والعقوبة املالية يف احلقوق 

اخلا�سة، كمن يطالب بتاأديب اجلاين، واحلكم عليه 

يف  الأحكام  وتفاوت  واحــد،  اآن  يف  اجلناية  باأر�س 

ق�سايا تهريب وترويج املخدرات بني التعزير بالقتل 

القتل  التعزيرات مبا دون  والتفاوت يف  ومبا دونه، 

من جلد و�سجن يف ق�سايا متماثلة«.

واأ�ساف »اإنَّ يف تفاوت الأحكام يف الطاق، طاق 

حال  يف  البدعي  الطاق  اأو  واحــد،  بلفظ  الثاث 

احلي�س اأو الطهر الذي جامع فيه، اأو الطاق املكرر 

يف جمل�س واحد، والطاق يف الغ�سب، بع�س الق�ساة 

يرى وقوع الثاث واحدة، وبع�سهم ثاثاً، وبع�سهم 

يرى عدم وقوع البدعي اأ�سًا، كما هو اأ�سح قويل 

وبع�سهم  الإثــم،  مع  وقوعه  يرى  وبع�سهم  العلماء، 

يرى عدم وقوع الطاق املتكرر يف املجل�س الواحد 

اإذا ق�سد به التاأكيد ل الإن�ساء والتكرار للثاث اأو 

مل تكن له نية، وبع�سهم يراه ثاثاً مطلقاً، وبع�سهم 

ل  وبع�سهم  مطلقاً،  الغ�سبان  طاق  وقوع  يرى  ل 

يراه يف حال الغ�سب ال�سديد«.

الأطفال،  ح�سانة  يف  الأحكام  تفاوت  اإىل  واأ�سار 

فبع�س الق�ساة يجعلها لاأم »وبع�سهم يجعلها لاأب 

عند التنازع يف ذلك، اإما اإعمالً لظاهر الن�سو�س، 

اأو دوراناً مع م�سلحة املح�سون«.
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ال�سحة  منظمة  موؤخراً  اأ�سدرته  دويل  تقرير  بني 

اأنَّ هناك تراجع يف معدل  اأنه بالرغم من  العاملية، 

الإ�سابة بال�سل يف جميع اأنحاء العامل، اإل اأنه ل يتم 

ت�سخي�س نحو ثاثة مايني �سخ�س كل عام وبالتايل 

ل يح�سلون على العاج الذي يحتاجونه، كما اأفاد 

عليه  يح�سل  الذي  والعاج  الت�سخي�س  باأن  اأي�ساً 

املقاوم  بال�سل  الآخرين  امل�سابني  الآلف من  مئات 

لاأدوية املتعددة، يُعد غري كاف.

واعتر التقرير العثور على تلك احلالت التي ل يتم 

ت�سخي�سها من اأهم الأولويات اخلم�سة التي حددها  

ت�سمل؛  والــتــي  املــر�ــس،  على  والق�ساء  لل�سيطرة 

باعتباره  املتعددة  لــاأدويــة  املقاوم  ال�سل  معاجلة 

اأزمة �سحية عامة، وت�سريع ال�ستجابة ملر�س ال�سل 

لإغاق  التمويل  ــادة  وزي املتعددة،  لاأدوية  املقاوم 

اعتماد  �سرعة  و�سمان  املــوارد  يف  الثغرات  كافة 

البتكارات.

برنامج  مدير  رافجيليوين،  ماريو  قــال  جهته  من 

ال�سل العاملي يف منظمة ال�سحة العاملية »اإن جودة 

رعاية املايني من مر�سى ال�سل دفعت اإىل تراجع 

وفيات ال�سل يف جميع اأنحاء العامل«، واأ�ساف »لكن 

يفتقدون  يزالون  ل  النا�س  من  جــداً  كبرياً  عــدداً 

اإىل هذه الرعاية ويعانون نتيجة لذلك ب�سبب عدم 

اأو الفتقار اإىل معلومات  اأو عاجهم،  ت�سخي�سهم 

عن نوعية الرعاية التي يتلقونها«، فلدينا مر�سى مت 

ت�سخي�سهم ولكن لي�س لدينا ما يكفي من خمزون 

اأو الأ�سخا�س املدربني للتعامل معهم، لقد  الأدوية 

امليكروبات،  التنبيه حول مقاومة م�سادات  اأطلقنا 

والآن حان الوقت للتحرك للحد من ال�سل املقاوم 

لاأدوية املتعددة«.

ووفقاً لتقديرات املنظمة فاإنه قد تراجع عدد الذين 

و�سبعمائة  ثمانية مايني  من  املر�س  بهذا  اأ�سيبوا 

األف �سخ�س عام 2011 اإىل ثمانية مايني و�ستمائة 

األف عام 2012م،  مما اُعتر تقدماً كبرياً يف جمال 

يف  انخفا�س  هناك  كان  وبالتايل  ال�سل،  مكافحة 

عدد الوفيات، من مليون واأربعمائة األف حالة وفاة 

عام 2011، اإىل مليون وثاثمائة األف عام 2012م.

اجلدير بالذكر هو اأن معظم احلالت التي مل يتم 

اكت�سافها وت�سخي�سها موجودة يف 12 دولة من بينها 

الهند وجنوب اأفريقيا وبنغادي�س.
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دولياتذي احلجة  1434ه�  - اكتوبر    2013 م 

تقرير  عاملي يؤكد وجود 3 ماليني حالة إصابة بالسل في العالم لم يتم اكتشافها

منظمة ال�سحة العاملية ت�سعى اإىل تقليل عدد 

الوفيات الناجمة عن ال�سل يف العامل بن�سبة 
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دول العالم حتتفي باليوم الدولي لالعنف واإلمارات تؤكد أنها خالية من العنف 
اكتوبر  الثاين من  العامل  يف  اأحيت عدد من دول 

لاعنف  ــدويل  ال اليوم  احلــايل،  العام  ت�سرين   /

وال�سام  الــاعــنــف  ر�ــســالــة  ن�سر  اإىل  ــادف  ــه وال

والعدالة يف جميع اأنحاء العامل، عن طريق التعليم 

وتوعية اجلمهور، اإ�سافة اإىل تر�سيخ قيم الت�سامح 

وم�سر  الهند  الدول  تلك  ومن  ال�سلمي،  والتعاي�س 

والإمارات و�سلطنة عمان .... وغريها.

اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  اأكد  ال�سياق  ذات  ويف 

اأن  املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزير  نهيان 

الإمارات خالية من العنف بف�سل ال�سيا�سة الر�سيدة 

احتفالها  خــال   ذلك  جاء  القيادة  تنتهجها  التي 

باليوم الدويل لاعنف، والذي نظمه املركز الهندي 

الهندية وموؤ�س�سة  ال�سفارة  بالتعاون مع  الإ�سامي 

انديان ميديا اأبوظبي.

من جهته دعا الأمني العام لاأمم املتحدة بان كي 

نبذ  اإىل  الــعــامل  اأنــحــاء  جميع  يف  املواطنني  مــون 

ذلك عر  جاء  والعدالة،  ال�سام  ومنا�سرة  العنف 

الذي  لاعنف،  الــدويل  اليوم  مبنا�سبة  له  ر�سالة 

يوافق الثاين من اكتوبر من كل عام، وهو يوم مولد 

املهامتا غاندي، زعيم حركة ا�ستقال الهند ورائد 

جميع  يف  القادة  اعتمدها  التي  الاعنف،  فل�سفة 

خلفه من اإرث نبذ العنف الذي جاب �سيته الآفاق 

للقمع  ال�سلمية  املعار�سة  قوة  غاندي  اأظهر  فقد 

والظلم والكراهية، وكان قدوة األهمت كثريين غريه 

الأ�سغر،  كينغ  لوثر  مارتن  مثل  التاريخ  من �سناع 

ونل�سون  مينت�سو،  وريغوبريتا  هافيل،  وفاكاف 

منا  واحــد  كل  اإىل  هــوؤلء  ر�سالة  وكانت  مانديا، 

هي اأن ننت�سر لكرامة الإن�سان ونرف�س الات�سامح 

على  الــنــا�ــس  فيه  يعي�س  عــامل  اأجـــل  مــن  ونعمل 

قاعدة  على  معاً  ومعتقداتهم  ثقافاتهم  اختاف 

الحرتام وامل�ساواة«.

الق�ساء  على  اأي�ساً  املتحدة  الأمم  »تركز  واأ�ساف 

على الفقر يف غ�سون جيل واحد، ذلك اأن الفقر 

بطبيعته  وهو  واجلرمية؛  للعنف  خ�سبة  تربة  هو 

عنٌف �سد احتياجات وتطلعات اأ�سعف فئات �سكان 

العامل، ولهذا ال�سبب فاإننا ن�سدد كل هذا الت�سديد 

على الوفاء بوعد الأهداف الإمنائية لاألفية بحلول 

عام 2015، وعلى و�سع خطة جديدة للتنمية يكون 

هاديا  امل�ستدامة  التنمية  وتكون  �سلبها  اجلوع يف 

لها، ومع منو ال�سكان وزيادة ال�سغوط على كوكب 

الأر�س، يتعني علينا اأي�ساً اأن نكون مدركني للعنف 

الذي نرتكبه �سد العامل الطبيعي«.

فريدريك  كـــارل  نحته  “الاعنف”متثال   

الأمم  خـــارج مقر  واملــتــواجــد  ـــــرتزوارد،  روي

املتحدة يف نيويورك.
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اأنحاء العامل، ويعد هذا اليوم منا�سبة »لن�سر ر�سالة 

وتوعية  التعليم  الاعنف، مبا يف ذلك عن طريق 

لقرار اجلمعية  اجلمهور«، وقد مت حتديده  وفقاً 

ن�س  الــذي   ،2007 حزيران/يونيه   15 يف  العامة 

على اإحياء تلك الذكرى.

وما  غاندي  املهامتا  مبولد  اليوم  »نحتفل  وقــال 

تدابير جديدة حلماية حقوق املسنني في اجنلترا والسويد أفضل مكان لهم في العالم
اأ�سارت منظمة بريطانية مهتمة باأحوال 

كبار ال�سن اإىل ارتفاع حالت �سوء معاملة 

كبار ال�سن يف اجنلرتا، ودعت احلكومة 

اإىل اتخاذ تدابري حلماية حقوقهم، ومن 

اأنها  الريطانية  احلكومة  قالت  جهتها 

�ستتخذ تدابري جديدة حلماية حقوقهم، 

يف الوقت الذي اأ�سارت فيه التقارير اأن 

هي  والإهمال  اجل�سدية  املعاملة  �سوء 

اأكر احلوادث امل�سجلة.

فيما �سّنفت درا�سة عاملية �ُسنفت الأوىل 

من نوعها يف العامل اأن ال�سويد اأف�سل 

ال�سن  كبار  فيه  يتمتع  العامل  يف  مكان 

يف  اأفغان�ستان  وجاءت  جيدة،  مبعاملة 

املركز الأخري كاأ�سواأ مكان لكبار ال�سن، 

بح�سب موؤ�سر »AgeWatch« العاملي 

املعي�سي  الو�سع  م�ستوى  يدر�س  الذي 

لكبار ال�سن يف 91 دولة، واحتلت رو�سيا 

املركز الـ 78 والهند الـ73 وتركيا الـ70، 

الـ35  املــركــز  يف  ال�سني  جــاءت  بينما 

والرازيل يف الـ31.

 13 درا�ستهم  يف  الباحثون  وا�ستخدم 

ومعدل  الدخل  منها  خمتلفاً؛؛  موؤ�سراً 

والتعليم  ال�سحية  والرعاية  التوظيف 

والبيئة.
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ذي احلجة  1434ه�  - اكتوبر    2013 م  دوليات حقــــوق

إنشاء صندوق لدعم ضحايا االجتار بالبشر في دولة اإلمارات 
الحتياجات  تـــوفـــري  اأجـــــل  مـــن 

الأ�سا�سية التي يحتاجونها �سحايا 

ت�سهل  والـــتـــي  بــالــبــ�ــســر  الجتـــــار 

اللجنة  اأقــرت  امل�ستقبلية،  حياتهم 

بالب�سر  الجتــار  ملكافحة  الوطنية 

يف الإمارات ، اإن�ساء �سندوق لدعم 

�سحايا الجتار بالب�سر.

الدكتور  ــال  ق مت�سل  �سياق  ويف 

لل�سوؤون  الدولة  وزير  قرقا�س  اأنور 

ل�سوؤون  الــدولــة  ــر  وزي اخلــارجــيــة، 

املجل�س الوطني الحتادي ، رئي�س 

الجتار  ملكافحة  الوطنية  اللجنة 

بعد  »اأنـــه  الإمـــــارات،  يف  بالب�سر 

ــة يف  الــدول بذلتها  الــتــي  اجلــهــود 

اإيجاد مراكز لإعادة تاأهيل ال�سحايا 

اأكر  خطوة  تتخذ  الــيــوم  هــي  هــا 

خا�س  �سندوق  اإن�ساء  خــال  من 

�ستكون  والــتــي  ال�سحايا،  لــدعــم 

مهمته الرئي�سية دعم الحتياجات 

وم�ساعدتهم  لل�سحايا،  الأ�سا�سية 

على توفري الحتياجات التي ت�سهل 

حياتهم امل�ستقبلية«.

�ستعمل  اللجنة  اأنَّ  اإىل  مــ�ــســرياً 

على  ـــواء  اإي مــراكــز  مــع  وبالتعاون 

الازمة  املــالــيــة  املــ�ــســادر  تــوفــري 

م�ستمر،  ب�سكل  ال�سندوق  لدعم 

ــــه على  ذات الـــوقـــت  ومــــوؤكــــداً يف 

حر�س الإمارات على تعزيز العمل 

الدولية  واملنظمات  اجلــهــات  مــع 

للق�ساء على هذه امل�سكلة، والعمل 

على اإعاء مكانة الإن�سان وكرامته 

ال�سرائع   جميع  له  حتفظها  التي 

ال�سماوية والقوانني الدولية.

تشريع قانون أوروبي حلماية البشر من مخاطر التجارب الطبية
عامة  ــا  واأوروب خا�سة  �سوي�سرا  يف 

�سيتم  ــام  2014م،   ع بــدايــة  ومــع 

التجارب  بع�س  على  قــيــوداً  و�سع 

على  اإجراوؤها  يتم  التي  ال�سريرية 

الب�سر و�سيعي�س ال�سوي�سريون حتت 

ظل قانون جديد من �ساأنه اأن ينظم 

تلك التجارب ل �سيما اأنه حتى الآن 

اإطار قانوين جزئي  ل يوجد �سوى 

يف  الإن�سان  على  الأبــحــاث  م  يُنِظّ

�سوي�سرا.

القانون الذي يعتر الأول من نوعه 

ي�سعى   ، ـــا  اأوروب ويف  �سوي�سرا  يف 

للذين  اأفــ�ــســل  حماية  تــوفــري  اإىل 

يــخــ�ــســعــون لــلــتــجــارب والأبـــحـــاث 

ــواء على  ــس الــطــبــيــة الــ�ــســريــريــة، �

الأموات،  اأو  الأحــيــاء،  الأ�سخا�س 

ال�سهر  قبل  ما  الأجنة  على  وحتى 

الثالث  ال�سهر  من  تلك  اأو  الثالث، 

اأخذ  عمليات  وتنظيم  الولدة،  اإىل 

املن�ساأ،  الب�سرية  البيولوجية  املواد 

والــتــجــارب والأبــحــاث كــافــة على 

م�سكات  تُثري  قد  التي  الإن�سان 

طبية.

اإخ�ساع  القانون عدم  ي�سرتط  كما 

اإطار  اإل يف  اإىل التجارب  الإن�سان 

م�سروع علمي بحثي، على اأن يكون 

موافقة  ــال  ن قــد  املعني  املــ�ــســروع 

التحقق  بعد  املخت�سة  ال�سلطات 

من  اإذنــاً  اأنه ح�سل على  كما  منه، 

»جلنة الأخاقيات الطبية«، ف�سًا 

ال�سوي�سري  املعهد  مــوافــقــة  عــن 

ميديك.

د الإذن  وي�سدد القانون على اأن يُحِدّ

نوعية التجربة ال�سريرية، والأدوية 

التي �سيخ�سع لها الإن�سان، ونوعية 

الأجهزة واملعدات الطبية التي �سيتم 

ا�ستخدامها يف تطبيق التجارب.

القانون   �سيوؤدي  ال�سياق  ذات  ويف 

البحث  حــريــة  على  احلــفــاظ  اإىل 

و�سرية  الإنــ�ــســان،  عــلــى  العلمي 

وكيفية  امل�ستخل�سة،  املــعــلــومــات 

ــائــج الــتــجــارب يف  ــت ــخــدام ن ــت ــس ا�

وت�سنيع  الأبــحــاث  ن�سر  جمــالت 

الأدوية، وتطوير الأجهزة واملعدات 

الطبية، وغريها.

قال تقرير �سدر موؤخراً عن منظمة العمل الدولية، اأنَّ 

عمالة الأطفال تراجعت يف جميع اأنحاء العامل مبقدار 

اأن  موؤكداً  2012م،  عام  وحتى   2000 عام  منذ  الثلث 

الن�سبة الأكر للرتاجع كانت يف منطقة اآ�سيا واملحيط 

الهادي.

كما بني التقرير اأن  عدد العمال الذين تبلغ اأعمارهم 

ال�سابعة ع�سر اأو دونها على م�ستوى العامل تراجع من 

246 مليوناً اإىل 168 مليون طفل يف الفرتة من عامي 

ال�سنوات  يف  الرقم  معظم  تراجع  مع  و2012،   2000

الأربع املا�سية.

انخف�س  فقد  الهادي،  واملحيط  اآ�سيا  منطقة  يف  اأما 

الرقم من 114 مليوناً اإىل حوايل 78 مليون �سخ�س يف 

فرتة الثني ع�سر عاماً.

الإقليمي  املدير  اأورامــوتــو  يو�سيتريو  قــال   جانبه  من 

»التقدم  اإن  الهادي  واملحيط  اآ�سيا  يف   العمل  ملنظمة 

العمل  من  املذهل  القدر  بف�سل  كان  للمنطقة  الكبري 

اجلاد واللتزام ال�سيا�سي والجتماعي«.

يحرم  الــذي  العمل  باأنها  الطفل  عمالة  تعريف  ويتم 

الأطفال من طفولتهم واإمكانياتهم اأو كرامتهم والعمل 

مع  تعار�سه  اأو  وعقلياً  ج�سمانيا  تنميتهم  على  ال�سار 

الدرا�سة.

يزال  ل  العامل،  م�ستوى  على  اأنــه  هو  بالذكر  اجلدير 

هناك حوايل 11% من الأطفال �سمن عمالة الأطفال 

 %9.3 الهادي  واملحيط  اآ�سيا  منطقة  يف  الرقم  ويبلغ 

منخف�سا من 13.3% يف عام 2008 مقارنة مع اأمريكا 

 %8.8 فيها  الن�سبة  بلغت  التي  والكاريبي  الاتينية 

ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا بن�سبة %8.4، 

هي  الأطفال  عمالة  حيث  من  الأ�سواأ  املنطقة  وكانت 

من   %21.4 بلغت  بن�سبة  ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا 

الأطفال مبا يعادل 59 مليون عامل من الأطفال.

في بريطانيا تعليم تالميذ املدارس دروسًا حول العنف األسري
تبنته  بــرنــامــج  حــالــيــاً   تطبيق  يــتــم 

اإحـــــدى اجلــمــعــيــات اخلـــرييـــة وهو 

يف  العا�سرة  �سن  يف  الأطــفــال  تعليم 

املدار�س الإبتدائية، درو�ساً عن العنف 

الأ�سري، وي�ستغرق مدته �ستة اأ�سابيع، 

يف  اأوىل  كتجربة  تطبيقه  مت  حيث 

»ويلز«  مقاطعة  يف  املــدار�ــس  بع�س 

الريطانية.

الأطفال  اإعطاء  الرنامج  خال  يتم 

يف �سن 10 و 11 �سنة �ست جل�سات 

يف املدار�س امل�ساركة وواحدة لاأبوين 

واأخرى تدريبية للعاملني يف الرنامج 

العملية  على  القائمون  ياأمل  الــذي 

العنف  اإنهاء  يف  خاله  من  الرتبوية 

الأ�سري �سد ال�سغار. 

اجلــديــر ذكـــره هــو اأن املــ�ــســروع مت 

املدار�س  قــبــل  مــن  اأيــ�ــســاً  تطبيقه 

الثانوية.
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حمادثة غري بارزة

العي�ض مع الإعاقة والكوارث

في اليوم الدولي للحد من الكوارث
األمم املتحدة تطالب بتسليط الضوء على إمكانية مشاركة ذوي اإلحتياجات اخلاصة في 

إدارة املخاطر أثناء الكوارث  
ـــــني الـــعـــام لـــاأمم  اأكـــــد الأم

على  مـــون،  كــي  ــان  ب املتحدة 

اجلهود  كـــل  بــــذل  ـــرورة  ـــس �

اأعلى  توفري  ل�سمان  املمكنة 

جلميع  ال�سامة  م�ستويات 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة اأثناء 

الكوارث، واإتاحة الفر�س لهم 

اإدارة  يف  اإ�سراكهم  خال  من 

باعتبارهم  الكوارث،  خماطر 

عنا�سر ثرية بالطاقات.

ــة له  ــال ــس جــــاء ذلــــك عـــر ر�

وجهها للعامل خال احتفالية 

الدويل  باليوم  املتحدة  الأمم 

ي�سادف  والـــــذي  لــلــكــوارث 

من  اكتوبر  من  ع�سر  الثالث 

كل عام، وقد �سلط هذا العام  

ال�سوء على كيفية العي�س مع 

الإعاقة والكوارث، حيث قال 

مل  الإعــاقــة  ذوي  معظم  »اإن 

ي�ساركوا قط يف اإدارة خماطر 

الكوارث ول عمليات التخطيط 

واتخاذ القرارات ذات ال�سلة، 

الوفيات  يعانون من  اأنهم  كما 

ـــات الــنــاجــمــة عن  ـــاب والإ�ـــس

عالية  مب�ستويات  ــوارث  ــك ال

على نحو غري متنا�سب.

املبكر  الإنــــذار  نظم  وتخفق 

يف  العامة،  التوعية  وحمات 

كثري من الأحيان، يف مراعاة 

ذوي  الأ�سخا�س  احتياجات 

الإعاقة مبا يعّر�سهم ملخاطر 

عالية دون مرر. 

ذلك  اأن  املتحدة  الأمم  وتــرى 

من  يتغرّي  اأن  ميكن  الو�سع 

الأ�سخا�س  اإ�ـــســـراك  خـــال 

مبادرات  يف  الإعـــاقـــة  ذوي 

وتخطيط  الــكــوارث  مواجهة 

»اإن  ــاف  واأ�ــس ال�سيا�سات«، 

الأرواح  ينقذ  اجلميع  اإ�ــســراك 

اأخذ  الإعــاقــة مــن  وميــّكــن ذوي 

�سامتهم  ب�ساأن  ــادرة  املــب زمــام 

املحلية،  جمتمعاتهم  و�ــســامــة 

حيث يبلغ عدد ذوي الإعاقة يف 

العامل اأكر من مليار �سخ�س، اأي 

من  املئة  يف  ع�سر  خم�سة  نحو 

عدد �سكان العامل«.

ــالــذكــر هــو اأنــــه بداأ  اجلــديــر ب

للحد  العاملي  باليوم  الحتفال 

 22 يــوم  الطبيعية  الــكــوارث  من 

اإطاق  اأعــقــبــه   ،1989 اأكــتــوبــر 

العقد الدويل للحد من الكوارث 

 1990 من  الفرتة  يف  الطبيعية، 

تغيري  مت  اأن  اإىل   ،1999 اإىل 

ا�سم الحتفال اإىل اليوم الدويل 

للحد من الكوارث، بهدف توعية 

النا�س بكيفية اتخاذ تدابري للحد 

من خطر تعر�سهم للكوارث.

جهود العاملني في التوعية واإلرشاد الصحي يحد من وفيات املجتمع األثيوبي

الأطفال  ببقاء  لالتزام  »املرحلي  التقرير  اأظهر 

2013م«،  لعام  الوعد  جتديد  احلياة:  قيد  على 

اأنه قد مت   ، اليوني�سيف  اأ�سدرته منظمة  والذي 

الأطفال  وفيات  تقدم كبري يف احلد من  اإحــراز 

يف جميع اأنحاء العامل ولكن مازالت هناك حاجة 

لتحقيق املزيد من املكا�سب يف هذا ال�ساأن للحد 

بن�سبة  اخلام�سة  �سن  دون  الأطفال  وفيات  من 

الثلثني بحلول عام 2015.

ال�سحيني   العاملني  ن�سر  �ساعد  اأثيوبيا،  ففي 

الباد يف خف�س  النائية من  الأجــزاء  اأق�سى  يف 

معدل وفيات الأطفال ب�سكل كبري، وتعتر اأثيوبيا 

حيث  الأفريقية،  القارة  يف  التنمية  قائدة  الآن 

الأطفال  وفيات  معدلت  خف�س  يف  ا�ستطاعت 

يف الباد مبقدار الن�سف يف اأكر قليًا من 10  

العاملي من  الرتتيب  ارتفعت يف  اأنها  كما  اأعوام، 

146 يف عام 2000 اإىل 68 عام 2012.

حيث تقوم اأثيوبيا باإنفاق املزيد من الأموال على 

خف�س  يف  جنحت  اأنها  كما  ال�سحية،  الرعاية 

بالإ�سافة  اخل�سوبة  ومعدلت  الفقر  م�ستويات  

اأعداد الأطفال  يف املدار�س مما  اإىل م�ساعفة 

الإمنائية  الأهـــداف  حتقيق  على  عزمها  يوؤكد 

لاألفية.

ولقد اأ�سار وزير ال�سحة الأثيوبي الدكتور كا�سيت 

اإىل  يرجع  التحول  هذا  اأن  اإىل  اأدما�سو  برهان 

حيث  احلكومة  تبنتها  التي  الهادفة  ال�سيا�سات 

بن�سر 38.000 عامل مدربون وجمهزون  قامت 

الإر�ساد  جمال  يف  اليوني�سيف  من  ومدعومون 

ال�سحي يف جميع اأنحاء الباد، ويوؤكد اأن العاملني 

خلف�س  الطريق  مهدوا  قد  املجتمع  �سحة  يف 

كبرية،  ب�سورة  والأمهات  الأطفال  وفيات  معدل 

للو�سول  �سيا�سة  لديها  احلكومة  »اإنَّ  قال  حيث 

اإىل الأجزاء التي ي�سعب الو�سول اإليها من الباد 

وحت�سني  الأمــرا�ــس  من  الوقاية  على  والرتكيز 

ذلك  ولتحقيق  لاأ�سر،  امل�سوؤولية  ونقل  ال�سحة 

قمنا بت�سميم برنامج الإر�ساد ال�سحي املجتمعي، 

وهو الرنامج الرئي�سي لدينا«.

كما اأ�ساف »اأن هذا التقدم الذي اأحرزته اأثيوبيا 

نتائج  حتقيق  على  الفقرية  البلدان  قــدرة  يوؤكد 

لاأطفال، ل�سيما مع التزامات احلكومات واملجتمع، 

من  املايني  واإنــقــاذ حياة  فــرق  اإحــداث  املمكن  فمن 

الأطفال والأمهات يف جميع اأنحاء اأفريقيا«.

تعهداً  اأثيوبيا،  بقيادة  الأفــارقــة،  القادة  قطع  ولقد 

وفيات  مبنع  الــعــام  هــذا  مــن  �سابق  ــت  وق يف  قــويــاً 

الأطفال وو�سع بقاء الطفل يف مقدمة جدول اأعمال 

ل  حيث  الأفريقية  الــقــارة  يف  الجتماعية  التنمية 

اأفريقيا  متثل غالبية  الكرى  ال�سحراء  تزال جنوب 

تدخات  وجــود  من  الرغم  وعلى  الأطــفــال،  وفيات 

ب�سيطة وعالية التاأثري، فاإن معدلت اإ�سابة الأطفال 

وفيات  ومعدلت  منها  الوقاية  التي ميكن  بالأمرا�س 

الأطفال ثابتة ومرتفعة.

تدمج  التي  البلدان  تعهدت  اأبــابــا،  اأديــ�ــس  يف  اأي�ساً 

اجلهود املبذولة بو�سع وتنفيذ خارطة طريق من اأجل 

الق�ساء على وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة والتي 

ميكن جتنبها وذلك بحلول عام 2035، بالإ�سافة اإىل 

اخلام�سة   �سن  دون  الأطفال  وفيات  معدلت  خف�س 

اإىل اأقل من 20 حالة وفاة لكل 1000 ولدة حية يف 

جميع البلدان الأفريقية.
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 مبناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر
يعايشون مــن  جتـــارب  مــن  بــاإلســتــفــادة  تطالب  املــتــحــدة   األمم 

  الفقر املدقع لالستفادة منهم في التصدي للفقر
الع�شور،  اأق��دم  منذ  واحلكومات  املجتمعات  واجهت  التي  الظواهر  اأه��م  الفقر من  تعترب ظاهرة 

باعتبارها اأخطر اآفة اجتماعية �شهدتها الب�شرية عرب الع�شور، وهي معقدة وذات جوانب متعددة: 

الفقر  ظ��اه��رة  جميعها  ال�شماوية  الأدي���ان  اأول���ت  لذلك  وبيئية،   ثقافية،  و�شيا�شية،  اقت�شادية، 

اهتمامًا خا�شًا، كما اأولت ذلك الهتمام اأي�شًا القوانن  واملواثيق الدولية  ملحاربة تلك الظاهرة 

والت�شدي لها. 

ماهية الفقر واأنواعه واأ�سبابه واآثاره:

اأولً: تعريفه: ل يوجد اتفاق دويل حول تعريف 

الفقر نظراً لتداخل وتاأثري عدد من العوامل فيه 

وال�سيا�سية،  والجتماعية  القت�سادية  كالعوامل 

الفقر  بــني  ارتــبــاط  وبــالــرغــم مــن ذلــك فهناك 

والإ�سباع من احلاجات الأ�سا�سية املادية اأو غري 

اأنه حالة من  تعريفه على  املادية، فلذلك ميكن 

احلرمان املادي الذي يرتجم بانخفا�س ا�ستهاك 

ال�سحي  الو�سع  وتــدين  ــوعــاً،  ون كماً  ــغــذاء،  ال

ال�سكني، واحلرمان  التعليمي والو�سع  وامل�ستوى 

الأخرى،  املــاديــة  والأ�ــســول  املعمرة  ال�سلع  من 

ال�سعبة  احلــالت  ملواجهة  ال�سمانات  وفقدان 

من  لذلك  وغريها،  والبطالة  والإعاقة  كاملر�س 

�سمن  يعي�سان  الأ�سرة  اأو  الفرد  اعتبار  املمكن 

اإطار الفقر اإذا كان دخلهما غري كاٍف للح�سول 

على اأدنى م�ستويات من ال�سروريات للمحافظة 

على ن�ساطات حياتهم وحيويتها.

ثانياً : اأنواعه:

للفقر اأنواع ودرجات متدرجة ، وهي :

1- الفقر املطلق؛ الذي ي�ستند اإىل معيار احلّد 

الأقل من املطلوب من م�ستويات ال�ستهاك ل�سد 

هو  املعنى  بهذا  فالفقر  الأ�سا�سية،  احلاجات 

احلرمان من املوارد القت�سادية التي متكنه من 

ا�سباع حاجاته الأ�سا�سية بنحو مائم.

الدخل  بتغري  يتغري  الــذي  الن�سبي؛  الفقر   -2

من بلد  اإىل اآخر، ومن وقت لآخر معتمداً على 

كلف ا�سباع احلاجات املختلفة، فعلى �سوء الفقر 

الن�سبي قد يكون الفقري يف بلد ما غنياً بالن�سبة 

لبلد اآخر.

3- الفقر املدقع؛ وهو الذي ي�ساوي احلد الأدنى 

من ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية التي ل ميكن دونها 

البقاء على قيد احلياة اإّل ملدة ق�سرية.

4- الفقر املعدم (الفاقة)؛ وهو اأن ل يوجد مع 

الفقر  كذلك  وي�سمى  يـُـذكــر،  �سيء  اأي  الفقري 

املزري اأو احلالة املزرية.

ثالثاً: اأ�سبابه: تعددت الأ�سباب فمنها ما هو نابع 

من املجتمع، ومنها ما يعود اإىل العامل اخلارجي، 

وميكن تلخ�سيها يف التايل:

1- اأ�سباب �سيا�سية؛ مثل احلروب وتاأثريها على 

احلروب  اأن  �سك  فا   ، الفرد  معي�سة  م�ستوى 

توؤثر على الن�ساط القت�سادي وعلى املوارد من 

خال احل�سار الذي تفر�سه على ال�سعوب.

2- اأ�سباب اقت�سادية؛ ومنها الأزمات القت�سادية 

يف بع�س املجتمعات التي توؤثر على اأفراد املجتمع 

وتوؤدي اإىل عدم ال�ستفادة من املوارد الطبيعية 

القت�سادي  املــ�ــســتــوى  رفـــع  يف  ت�ساعد  الــتــي 

للمجتمع مثًا: عدم ا�ستغال البرتول ا�ستغالً 

جيداً، وتاأخر الزراعة وال�سناعة، مما يوؤدي اإىل 

اإفقار البلد اقت�سادياً.

الطبقات  ظــهــور  اإنَّ  اجتماعية؛  اأ�ــســبــاب   -3

وبالتايل  املجتمعات  يف  ومتايزها  الجتماعية 

اختاف تطبيق املبادئ على كافة اأفراد املجتمع 

الرعاية  خــدمــات  وتــقــدمي  بينهم،   كــاملــ�ــســاواة 

التنظيم،  ي�سوء  وبالتايل  لهم،  والتعليم  ال�سحية 

مما ين�ساأ عنها التكال على الغري والتقاع�س عن 

العمل، اإ�سافة اإىل انت�سار البطالة تُعد من اأهم 

الأ�سباب التي توؤدي اإىل انت�سار الفقر.

رابعاً: بع�س من اآثار الفقر:

1- ارتفاع معدل البطالة.

م�ستوى  وانخفا�س  التعليم،  م�ستوى  تدين   -2

املهارة وظهور الأمية (اجلهل).

توزيع  يف  امل�ساواة  وعــدم  الف�ساد  اإنت�سار   -3

احلقوق والواجبات بني اجلن�سني.

4- انت�سار الأوبئة والأمرا�س، وانخفا�س م�ستوى 

الرعاية ال�سحية.

5-  زيادة معدلت اجلرمية والعنف.

6- انعدام اأو تدين يف م�ستويات الدخل.

التفكك  مثل  الجتماعية  امل�سكات  ظهور   -7

الأ�سري الناجت عن عدم قدرة رب الأ�سرة على حتمل 

امل�سوؤولية لباقي اأفراد الأ�سرة.

بع�س التجارب الدولية يف حماربة الفقر:

ظهرت يف اإطار مكافحة الفقر مناذج وجتارب خمتلفة 

يف العامل، وتلك التجارب اأدت اإىل ظهور الكثري من 

النتائج الإيجابية والتي منها:

1- التجرية املاليزية: 

اأبرز  من  ماليزيا  يف  الفقر  مكافحة  جتربة  تعتر 

العامل  م�ستوى  على  بالنجاح  ُكللت  التي  التجارب 

�سكانه حتت خط  من   %37 يعي�س  الــذي  الإ�سامي 

عقود  ثاثة  خال  ماليزيا  ا�ستطاعت  فقد  الفقر، 

 %52.4 من  الفقر  معدل  تخفي�س  (1970-2000م) 

الفقرية  الأ�سر  عــدد  اأن  يعني  ما  وهــو  5.5%؛  اإىل 

اأكر من ثاثة  اإىل  الت�سعينيات  بنهاية عقد  تناق�س 

اأ�سعاف عما كان عليه احلال يف عقد ال�سبعينيات. 

 (UNDP) 2- جتربة برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

»فل�سطني« (2007):

وهو برنامج ا�ستطاعي ممول من البنك الإ�سامي 

للتنمية، هدفه العمل على التمكني القت�سادي لاأ�سر 

وم�ساعدتها  الفقر  مــن  تعاين  التي  الفل�سطينية، 

قادرة  لت�سبح  امل�ساعدات،  تلقي  من  اخلــروج  على 

ا�ستهدف  وقد  امل�ستقبل،  يف  لها  الدخل  توفري  على 

تلبي  والتي  املوؤ�س�سات  من  العديد  متويل  الرنامج 

احتياجات العائات الفقرية من خال تلك امل�ساريع، 

الهدف  كان  فيما  اأ�سرة  م�ساعدة 12.000  حيث مت 

هو م�ساعدة 4.400 اأ�سرة.

3- بنجادي�س: 

مت تاأ�سي�س »بنك القرية« والذي يقدم خدماته اإىل اأكر 

من مليوين فقري وتقوم فكرته على فر�سية اأن معظم 

الفقراء يفتقرون اإىل الإمكانات املالية التي ت�ساعدهم 

دائرة  البدء يف م�ساريع �سغرية لإخراجهم من  على 

الفقر وتكون تلك امل�ساريع يف جمالت الزراعة واملهن 

احلرفية والت�سنيع والتجارة الب�سيطة.

 اليوم الدولي للقضاء على الفقر

يحتفل العامل يف ال�سابع ع�سر من اكتوبر كل عام باليوم الدويل للق�ساء على الفقر، وذلك بهدف تعزيز الوعي ب�ساأن احلاجة 

اإىل مكافحة الفقر والفقر املدقع يف كافة البلدان، والتاأكيد على اأهمية الت�سريع يف حتقيق الأهداف الإمنائية الألفية يف 

عام 2015م، وقد  احتفلت الأمم املتحدة به هذا العام  حتت عنوان “العمل معاً من اأجل عامل خال من التمييز: الإ�ستفادة 

من جتارب من يعاي�سون الفقر املدقع”، من جهته قال الأمني العام  لاأمم املتحدة بان كي مون يف ر�سالة وجهها مبنا�سبة 

ذلك اليوم “اإذا اأردنا حتقيق امل�ستقبل الذي ن�سبو اإليه للب�سر كافًة، فا بد من الإ�سغاء لنداءات املهم�سني وتلبيتها”.

م�سرياً اإىل اأنَّ الحتفال هذا العام ياأتي يف غمرة �سعي املجتمع الدويل اإىل حتقيق هدفني مزدوجني، هما تكثيف اجلهود 

من اأجل بلوغ الأهداف الإمنائية لاألفية، و�سوغ اأهداف املرحلة املوالية التي �سن�سرت�سد بها فيما �سنبذله من جهود بعد 

حلول املوعد امل�ستهدف لتحقيق الأهداف الإمنائية لاألفية يف عام 2015.

واأ�ساف  “ل بد اأن جتعل خطُة ما بعد عام 2015 الق�ساَء على الفقر اأولويتَها الق�سوى، والتنميَة امل�ستدامة لَُبّها، ول غرو، 

فال�سبيل الوحيد ل�ستئ�سال الفقر دون رجعة اإمنا هو و�سع العامل على امل�سار املوؤدي اإىل التنمية امل�ستدامة”.
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قانونيات

1. تعرتف الدول الأطــراف بحق كل طفل يف م�ستوى معي�سي 

مائم لنموه البدين والعقلي والروحي واملعنوي والجتماعي.

2. يتحمل الوالدان اأو اأحدهما اأو الأ�سخا�س الآخرون امل�سوؤولون 

عن الطفل، امل�سوؤولية الأ�سا�سية عن القيام، يف حدود اإمكانياتهم 

املالية وقدراتهم، بتاأمني ظروف املعي�سة الازمة لنمو الطفل.

الوطنية ويف حدود  لظروفها  الأطــراف، وفقاً  الدول  تتخذ   .3

الوالدين  م�ساعدة  اأجــل  مــن  املائمة  التدابري  اإمكانياتها، 

وغريهما من الأ�سخا�س امل�سوؤولني عن الطفل، على اإعمال هذا 

احلق وتقدم عند ال�سرورة امل�ساعدة املادية وبرامج الدعم، ول 

�سيما فيما يتعلق بالتغذية والك�ساء والإ�سكان.

4. تتخذ الدول الأطراف كل التدابري املنا�سبة لكفالة حت�سيل 

عن  مالياً  امل�سوؤولني  الآخرين  الأ�سخا�س  من  اأو  الوالدين  من  الطفل  نفقة 

عندما  خا�س،  وبوجه  اخلــارج،  يف  اأو  الطرف  الدولة  داخل  �سواء  الطفل، 

يعي�س ال�سخ�س امل�سوؤول مالياً عن الطفل يف دولة اأخرى غري الدولة التي 

يعي�س فيها الطفل، ت�سجع الدول الأطراف الن�سمام اإىل اتفاقات دولية اأو 

اإبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات اأخرى منا�سبة.

                             املادة الثامنة والع�سرون

1. تعرتف الدول الأطراف بحق الطفل يف التعليم، وحتقيقاً لاإعمال الكامل 

لهذا احلق تدريجياً وعلى اأ�سا�س تكافوؤ الفر�س، تقوم بوجه خا�س مبا يلي:

(اأ) جعل التعليم البتدائي اإلزامياً ومتاحاً جماناً للجميع.

املهني،  اأو  العام  �سواء  الثانوي،  التعليم  اأ�سكال  �ستى  تطوير  ت�سجيع  (ب) 

اإدخال  مثل  املنا�سبة  التدابري  واتخاذ  الأطفال،  واإتاحتها جلميع  وتوفريها 

جمانية التعليم وتقدمي امل�ساعدة املالية عند احلاجة اإليها.

(ج) جعل التعليم العايل، ب�ستى الو�سائل املنا�سبة، متاحاً للجميع على اأ�سا�س 

القدرات.

جلميع  متوفرة  واملهنية  الرتبوية  الإر�سادية  واملبادئ  املعلومات  جعل  (د) 

الأطفال ويف متناولهم.

(هـ) اتخاذ تدابري لت�سجيع احل�سور املنتظم يف املدار�س والتقليل من معدلت 

ترك الدرا�سة.

النظام يف  اإدارة  ل�سمان  املنا�سبة  التدابري  كافة  الأطــراف  الدول  تتخذ   .2

هذه  مع  ويتوافق  الإن�سانية  الطفل  كرامة  مع  يتم�سى  نحو  على  املدار�س 

التفاقية.

3. تقوم الدول الأطراف يف هذه التفاقية بتعزيز وت�سجيع التعاون الدويل 

يف الأمور املتعلقة بالتعليم، وبخا�سة بهدف الإ�سهام يف الق�ساء على اجلهل 

والأمية يف جميع اأنحاء العامل وتي�سري الو�سول اإىل املعرفة العلمية والتقنية 

البلدان  احتياجات  خا�سة  ب�سفة  وتراعى  احلديثة،  التعليم  و�سائل  واإىل 

النامية يف هذا ال�سدد.

    املادة  الرابعة والع�سرون (4/4-2)  

بوجه  وتتخذ،  كامًا  احلق  هذا  اإعمال  الأطــراف  الــدول  تتابع   .2

خا�س، التدابري املنا�سبة من اأجل:

(اأ) خف�س وفيات الر�سع والأطفال.

الازمتني  ال�سحية  والرعاية  الطبية  امل�ساعدة  توفري  كفالة  (ب) 

جلميع الأطفال مع الت�سديد على تطوير الرعاية ال�سحية الأولية.

(ج) مكافحة الأمرا�س و�سوء التغذية حتى يف اإطار الرعاية ال�سحية 

ب�سهولة  املتاحة  التكنولوجيا  تطبيق  منها  اأمور  طريق  عن  الأولية، 

النقية،  ال�سرب  ومياه  الكافية  املغذية  الأغذية  توفري  طريق  وعن 

اآخذة يف اعتبارها اأخطار تلوث البيئة وخماطره.

(د) كفالة الرعاية ال�سحية املنا�سبة لاأمهات قبل الولة وبعدها.

والطفل،  الوالدين  �سيما  ول  املجتمع،  قطاعات  جميع  تزويد  كفالة  (هـ) 

الر�ساعة  ومزايا  وتغذيته،  الطفل  ب�سحة  املتعلقة  الأ�سا�سية  باملعلومات 

الطبيعية، ومبادئ حفظ ال�سحة والإ�سحاح البيئي، والوقاية من احلوادث، 

يف  وم�ساعدتها  املجالت  هــذه  يف  تعليم  على  القطاعات  هــذه  وح�سول 

ال�ستفادة من هذه املعلومات.

والتعليم  للوالدين،  املقدم  والإر�ساد  الوقائية  ال�سحية  الرعاية  تطوير  (و) 

واخلدمات املتعلقة بتنظيم الأ�سرة.

اإلغاء  بغية  واملائمة  الفعالة  التدابري  جميع  الأطـــراف  ــدول  ال تتخذ   .3

املمار�سات التقليدية التي ت�سر ب�سحة الأطفال.

4. تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وت�سجيع التعاون الدويل من اأجل التو�سل 

ب�سكل تدريجي اإىل الإعمال الكامل للحق املعرتف به يف هذه املادة، وتراعى 

ب�سفة خا�سة احتياجات البلدان النامية يف هذا ال�سدد.

  

                            املادة اخلام�سة والع�سرون  

املخت�سة  ال�سلطات  تودعه  الــذي  الطفل  بحق  الأطـــراف  ــدول  ال تعرتف 

لأغرا�س الرعاية اأو احلماية اأو عاج �سحته البدنية اأو العقلية يف مراجعة 

دورية للعاج املقدم للطفل وجلميع الظروف الأخرى ذات ال�سلة باإيداعه.

                            املادة  ال�ساد�سة والع�سرون 

ال�سمان  من  النتفاع  يف  باحلق  طفل  لكل  الأطـــراف  الــدول  تعرتف   .1

الازمة  التدابري  وتتخذ  الجتماعي،  التاأمني  ذلــك  يف  مبا  الجتماعي، 

لتحقيق الإعمال الكامل لهذا احلق وفقاً لقانونها الوطني.

2. ينبغي منح الإعانات، عند القت�ساء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل 

والأ�سخا�س امل�سوؤولني عن اإعالة الطفل، ف�سًا عن اأي اعتبار اآخر ذي �سلة 

بطلب يقدم من جانب الطفل اأو نيابة عنه للح�سول على اإعانات.

                            املادة ال�سابعة والع�سرون 

متى تنق�شي الدعوى اجلزائية العامة واخلا�شة ؟

استشارات قانونية

اعرف

الجزء الرابع من »اتفاقية حقوق الطفل«

* 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

والتي  واخلا�سة  العامة  اجلزائية  الــدعــوى  انق�ساء  طــرق  هـ   1422/7/28 تاريخ  و  م/39  رقــم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  اجلزائية  الإجـــراءات  نظام  حــدد 

: الــتــايل  النحو  على  وهــي  العامة  اجلــزائــيــة  الــدعــوى  انق�ساء  طــرق   (  22  ) املـــادة  ن�ست  حيث  والع�سرين  والثالثة  والع�سرين  الثانية  املـــواد  يف   جـــاءت 

�سدور حكم نهائي، عفو ويل الأمر فيما يدخله العفو، ما تكون التوبة فيه ب�سوابطها ال�سرعية م�سقطة للعقوبة، وفاة املتهم، ولمينع ذلك من ال�ستمرار يف دعوى 

احلق اخلا�س.

ــــايل: ــــت ال ـــحـــو  ـــن ال ـــى  ـــل انـــقـــ�ـــســـائـــهـــا والـــــتـــــى جــــــــاءت ع ـــى طــــــرق  ـــل ـــــــــادة ( 23 ) ع نـــ�ـــســـت امل ـــد  ـــق ــــة اخلــــا�ــــســــة ف ــــي الـــــدعـــــوى اجلــــزائ  اأمــــــــا 

 �سدور حكم نهائي، عفو املجني عليه اأو وارثه، ول مينع عفو املجني عليه، اأو وارثه من ال�ستمرار يف دعوى احلق العام ، للعمل على تطبيق ما ن�ست عليها اأنظمتها 

وتقدمي املقرتحات ملتخذ القرار مبا يخدم توفري حقوق الأفراد واحلفاظ عليها.

واجباتك

حقوقك

امل�شت�شار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
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هيئة التحرير

الآراء الواردة يف الن�سرة لتعر عن راأي 

اجلمعية واإمنا تعر عن اأراء اأ�سحابها

عناوين اجلمعية
املقـــر الرئي�ســـي: اململكـــة العربية ال�سعودية - الريا�ـــس - هاتف : 0112102223 فاك�ـــس: 0112102202 �س.ب 

1881 الريا�س 11321

فرع منطقة مكة املكرمة: جدة- حي املحمدية - طريق املدينة النازل هاتف : 0126222261 فاك�س 0126222196 

0126227235 - �س.ب 116664 جدة 21391

فرع منطقة جازان : هاتف 0173237041 - فاك�س : 0173173344 �س.ب 476

فرع منطقة اجلوف : �سكاكا - حي العزيزية - هاتف 0146258144 - فاك�س 0146258155 - �س.ب : 2766

فرع املنطقة ال�سرقية : هاتف 0138098353 - فاك�س 0138098354 �س.ب 15578 الدمام 31454

مكتب املدينة املنورة : هاتف 0148664544 - فاك�س 0148664549�س.ب 775 املدينة املنورة 41421

مكتب العا�سمة املقد�سة: هاتف 0125545211  - فاك�س 0125545212

املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان القحطاين

nshr1@yahoo.com

 التحرير و التصميم واإلخراج
مركز املعلومات والإح�ساء والتوثيق

nshrsa@gmail.com

 طبعت بدعم من

موؤ�ش�شة الربيد ال�شعودي

حقــــوق

من  عــدد  ت�سمن  اململكة  يف  للحكم  الأ�سا�سي  النظام 

احلقوق والواجبات الكفيلة بحماية حقوق الإن�سان وفق 

ال�سريعة الإ�سامية حيث جاء يف املادة ال�سابعة والع�سرون 

واأ�سرته  الدولة تكفل حق املواطن  اأن   « النظام على  من 

وتدعم  وال�سيخوخة  والعجز  واملر�س  الطوارئ  حالة  يف 

والأفراد  املوؤ�س�سات  وت�سجع  الجتماعي  ال�سمان  نَظام 

على الإ�سهام يف الأعمال اخلريية«  مما يدل على �سمان 

حق الإن�سان يف العي�س الكرمي.

يف  الإن�سان  حق  للحكم  الأ�سا�سي  النظام  يغفل  مل  كما 

عليه  قــادر  لكل  عمل  فر�س  باإيجاد  والهتمام  العمل 

قد  معاملة  �سوء  اأي  من  العاملني  حماية  اإىل  بالإ�سافة 

الثامنة  املــادة  اأكــدت  العمل حيث  اأربــاب  تقع عليهم من 

ر جمالت  والع�سرون من ذات النظام على اأن الدولة تي�ِسّ

العمل لكل قادر عليه، وت�سن الأنظمة التي حتمي العامل 

الأمن  توفري  على  الدولة  اهتمت  »فيما  العمل  و�ساحب 

حياة  لهم  يكفل  مبا  اأرا�سيها  على  وللمقيمني  ملواطنيها 

اآمنة وهذا ما بينته املادة ال�ساد�سة والثاثون من النظام 

والتي جاء فيها »اأن الدولة يقع على عاتقها توفري الأمن 

جلميع مواطنيها واملقيمني على اإقليمها ول يجوز تقييد 

اأحكام  مبوجب  اإّل  حب�سه  اأو  توقيفه  اأو  اأحد  ت�سرفات 

النَظام«،  كما اأن املادة ال�سابعة والثاثون اأكدت على »اأن 

للم�ساكن حرمتها.. ول يجوز دخولها بغري اإذن �ساحبها 

اإّل يف احلالت التي يبينها النَظام«،  فيما  ول تفتي�سها 

تطرقت املادة الثامنة والثاثون من النظام للعقوبات التي 

ميكن اإيقاعها على الأفراد حيث جاء فيها »باأن العقوبة 

�سخ�سية ول جرمية ول عقوبة اإل بناءاً على ن�س �سرعي 

اأو ن�س نَظامي ول عقاب اإّل على الأعمال الاحقة للعمل 

بالن�س النَظامي«، كما حفظ النظام حق املواطن واملقيم 

يف احلفاظ على خ�سو�سيته دون امل�سا�س فيها حيث ن�ست 

والريدية  الرقية  »املرا�سات  اأن  على  الأربعون  املــادة 

واملخابرات الهاتفية وغريها من و�سائل الت�سال م�سونة 

اأو  عليها  ــاع  الِطّ اأو  تاأخريها  اأو  م�سادرتها  يجوز  ول 

ال�ستماع اإليها اإل يف احلالت التي يبينها النَظام«.
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الإن�شان  حل��ق��وق  الوطنية  للجمعية  ال��ع��ام  الأم���ن 

املكلف

Nshr1@yahoo.com    

النظام األساسي للحكم
 و حقوق اإلنسان

ثقافة حقوق اإلنسان

برنامج أمر يكي يهدف لتوفير احلماية للنساء واألطفال  في 
حاالت النزاع والكوارث

جهود  لت�سافر  ا�ــســتــمــراراً 

اأق�سى  تـــوفـــري  يف  الــــــدول 

العنف  من  احلماية  درجــات 

من  التي  ــال  والأطــف للن�ساء 

ــا يف  ــه ــر�ــس ل ــع ــت ــن ال ــك ــم امل

والنزاعات،  الكوارث  حالت 

اخلارجية  وزيـــر  اأعــلــن  فقد 

ـــريي،  ـــي جـــــون  ك ـــك ـــري الأم

عــن اإطــــاق بــرنــامــج يدعى 

البداية«  مــنــذ  ــامــة  ــس ــ� »ال

مع  التعاون  خاله  من  ويتم 

املنظمات املخت�سة كاملفو�سية 

ال�سامية لاأمم املتحدة ل�سوؤون 

الدولية  واللجنة  الاجئني، 

والوكالت  الأحمر،  لل�سليب 

واملنظمات الإن�سانية الأخرى، 

من اأجل اإطاق برامج  جديدة 

مبتكرة  اأ�ــســالــيــب  وتــطــويــر 

حلماية الن�ساء والفتيات منذ 

بــدايــة حـــالت الــطــوارئ يف 

جميع اأنحاء العامل.

املتحدة  ــات  ــولي ال و�ستقدم 

دولر  مايني   10 الأمريكية 

الرامية  اجلهود  تلك  لتمويل 

على  القائم  العنف  منع  اإىل 

ــتــ�ــســدي لـــه يف  اجلــنــ�ــس وال

حالت الطوارئ الإن�سانية يف 

جميع اأنحاء العامل.

املتحدة  الأمم  ل�سندوق  ووفقاً 

لل�سكان فــاإن حــوايل  50 باملئة 

العتداءات  جميع  مــن  تقريباً 

تُرتكب  الـــعـــامل  يف  اجلــنــ�ــســيــة 

�سنة   15 عمر  يف  فتيات  �سد 

يُ�ستخدم  مــا  ــرياً  ــث وك ـــل،  اأق اأو 

من  كاأ�سلوب  اجلن�سي  العنف 

اأ�ساليب احلرب اأثناء النزاعات. 

الإن�سانية  الأزمـــات  �سياق  ويف 

الن�ساء  لكون  الطوارئ،  وحالت 

الأكر  هم  املدنيون  والأطــفــال 

والعنف  لــا�ــســتــغــال  تــعــر�ــســاً 

جن�سهم  ب�سبب  املعاملة  و�سوء 

و�سنهم ومكانتهم يف املجتمع.

نقاًل عن صحيفة


