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اجلمعية تشيد بقرارات مجلس الوزراء الداعمة لقضايا حقوقية
ـــوطـــنـــيـــة  ـــة ال ـــجـــمـــعـــي أشـــــــــــادت ال
ـــرارات مجلس  ـــق ب اإلنـــســـان  لــحــقــوق 
ـــــــوزراء الـــــذي ُعـــقـــد يــــوم االثــنــيــن  ال
من  الـــــمـــــوافـــــق143٦/12/2٨والـــــتـــــي 
االحتياجات  ذوي  حقوق  دعم  شأنها 
من  بالعمل  الــحــق  وتــوفــيــر  الــخــاصــة، 
حقوق  وحفظ  البطالة،  مكافحة  خالل 

المستهلك وحمايته.
حــيــث وافــــق الــمــجــلــس عــلــى شــمــول 
الطالب ذوي االحتياجات الخاصة من 
والجسمية،  الصحية  اإلعــاقــات  ذوي 
التعليم  لطالب  المقررة  بالمكافآت 
الخاص من ذوي االحتياجات الخاصة، 
لتصبح  المكافآت  هــذه  مقدار  ورفــع 

على النحو اآلتي:
ريـــاالً   )٦00( االبــتــدائــيــة  الــمــرحــلــة   -

 )750( المتوسطة  والمرحلة  شهرياً، 
 )900( الثانوية  والمرحلة  شهرياً،  ريــاالً 
رياالً شهرياً، وذلك في حالة عدم سكن 

الطالب في األقسام الداخلية.
- المرحلة االبتدائية )1٨0( رياالً شهرياً، 
ـــاالً  ري  )270( الــمــتــوســطــة  والــمــرحــلــة 
رياالً   )3٦0( الثانوية  والمرحلة  شهرياً، 
الطالب  سكن  حالة  في  وذلــك  شهرياً، 

في األقسام الداخلية.
توليد  هيئة  تنظيم  المجلس  أقــر  كما 
الــوظــائــف ومــكــافــحــة الــبــطــالــة حيث 
هيئة  إلــيــه  الــمــشــار  التنظيم  يــؤســس 
مجلس  برئيس  تنظيمياً  ترتبط  عامة، 
وتتولى  والتنمية،  االقتصادية  الشؤون 
ومكافحة  الوظائف  توليد  على  العمل 
البطالة في المملكة من خالل التنسيق 

بين جميع الجهات الحكومية والخاصة 
وتعزيز  العمل  بــســوق  الــعــالقــة  ذات 
تنمية  على  والعمل  بينها  المشاركة 
القطاعات المولدة للوظائف واستثمار 
المملكة  مناطق  في  التنافسية  الميزة 
على  التنظيم  ويــنــص  ــغــرض،   ال لــهــذا 
من  يشكل  للهيئة  إدارة  مجلس  إنشاء 
رئــيــس مجلس  مــن  بــأمــر  يعين  رئــيــس 
الهيئة  محافظ  إلــى  باإلضافة  ـــوزراء  ال
الهيئة(  إدارة  مجلس  يعينه  ـــذي  )ال
ومــمــثــلــيــن مـــن عــــدد مـــن الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة وغــيــر الــحــكــومــيــة ذات 

العالقة والقطاع الخاص.
اسم  تعديل  الـــوزراء  مجلس  قــرر  كما 
لشؤون  والصناعة  التجارة  وزارة  وكالة 
الــــوزارة  )وكـــالـــة  لــيــكــون  المستهلك 

من  عدد  وإضافة  المستهلك(  لحماية 
المهمات للوكالة من بينها: التعاون مع 
لتأهيل  والدولية  المحلية  المنظمات 
مجال  في  اإلدارية  القيادات  وتدريب 
اإلجــراءات  تحديد  المستهلك،  حماية 
الشكاوى والحصول على  تقديم  وطرق 
إلكترونياً،  األنظمة  وتطوير  الحقوق، 
ودراستها  المستهلكين  شكاوى  وتلقي 
ذات  الجهات  مع  والتعاون  وتحليلها، 

العالقة لوضع حلول لمعالجتها.
دائمة  لجنة  إنشاء  القرار  تضمن  كما 
التجارة  وزارة  في  المستهلك  لحماية 
والصناعة باسم )اللجنة الدائمة لحماية 
الــمــســتــهــلــك( بــرئــاســة وزيــــر الــتــجــارة 
من  لعدد  ممثلين  وعضوية  والصناعة 

الجهات ذات العالقة.
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للمقر  ـــارة  ـــزي ب ــطــانــي  ــري ب وفــــد  قــــام 
يــوم  ــاض  ــري ــال ب للجمعية  الــرئــيــســي 
ــد ضم  ــاء 143٦/12/23هــــــــ، وق ــع األرب
الوفد كاًل من: السيدة هايدي منشال 
مديرة إدارة المحللين بوزارة الخارجية 
التون  نيكوالس  والسيد  البريطانية 
بـــوزارة  الــخــلــيــج  إدارة  رئــيــس  نــائــب 
نيكوال  والسيدة  البريطانية  الخارجية 

وودجت مستشارة السفير.
قــدم ســعــادة رئيس  اللقاء  بــدايــة  فــي 
ربيعان  بــن  مفلح  الدكتور  الجمعية 
الزائر  للوفد  موجز  شــرح  القحطاني  
في  ومساهمتها  الجمعية  أنشطة  عن 
عمل  وآلــيــة  الحقوقية،  الثقافة  نشر 
ـــدور الـــذي تــقــوم بــه في   فــروعــهــا، وال
في  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر  مجال 
لعدد  الحديث  تطرق  وقــد  المملكة، 
ومنها:  العالقة  ذات  المواضيع   من 
اإلنتخابات  بمراقبة  الجمعية  قيام 
البلدية وفق المعايير المتعارف عليها 

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تثير مع وفد بريطاني ازدواجية املعايير 
فيما يتعلق باملطالبة بتطبيق حقوق اإلنسان

البلدية  اإلنتخابات  تمثله  وما  دولياً 
من مشاركة ومساهمة للمواطنين في 
إلى  وأيضاً  البالد،  في  العامة  الحياة 
بعض  تتبعها  التي  المعايير  إزدواجية 
هناك  يــكــون  حينما  الغربية  ـــدول  ال
ألشخاص  فردية  بقضايا  كبير  إهتمام 
قــد يــكــونــوا ارتــكــبــوا جــرائــم وصــدرت 
ارتكبوه  ما  على  عقوبة  بتقرير  أحكام 
فــي الــمــمــلــكــة وعــــدم حــــدوث نفس 
الفعل عندما ترتكب  أو ردة  اإلهتمام 
لحقوق  فظيعة  وانــتــهــاكــات  ــم  جــرائ
اإلنسان من بعض الدول كما هو الحال 
لحقوق  اإلسرائيلية  االنتهاكات  فــي 
الشعب  يــعــانــيــه  ومـــا  الفلسطينين 
أيدي  السوري من جرائم وبطش على 

النظام.
الجمعية  رئــيــس  ســعــادة  أوضـــح  كما 
عقوبة  حــول  الـــدول  بعض  فهم  ســوء 
على  والقائمة  المملكة  فــي  اإلعـــدام 
أحكام الشريعة اإلسالمية، كما أوضح 

في  الدم  أولياء  مع  تسعى  الدولة  أن 
على  العفو  لتقديم  القضايا  هذه  مثل 
هذه  تطبيق  أن  كما  العقوبة   تنفيذ 
العقوبة ال يكون إال في الجرائم الكبيرة 
اإلتفاقيات  بعض  بذلك  تسمح  كما 
الدولية، مؤكداً على أن منهج المملكة 

الوسطية  العربية السعودية قائم على 
واإلهتمام بقضايا حقوق اإلنسان.

حضر اللقاء من طرف الجمعية األمين 
بن  خــالــد  األســـتـــاذ  للجمعية  ــام  ــع ال
رئيس  وسكرتير  الفاخري  عبدالرحمن 

الجمعية أحمد بن محمد المحمود.

رئيس مندوبية اإلحتاد األوربي لدى اململكة يزور اجلمعية
قام السفير آدم كوالخ رئيس مندوبية 
يرافقه  المملكة  لدى  األوربــي  اإلتحاد 
ــســيــدة لــوســيــا مــانــريــكــي مــســؤولــة  ال
اإلنسان  وحــقــوق  السياسية  الــشــؤون 
الرئيسي  للمقر  ــارة  ــزي ب بالمندوبية 
ــــوم اإلثــنــيــن  لــلــجــمــعــيــة بـــالـــريـــاض ي

143٦/12/22هـ .
اللقاء رحب رئيس الجمعية  في بداية 
القحطاني  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور 
العديد  طــرح  تــم  ، كما  الــزائــر  بالوفد 
بحقوق  المتعلقة  الــمــوضــوعــات  مــن 
الفردية  القضايا  بعض  ومنها  اإلنسان 
السوريين  الالجئين  وقضية  الخاصة، 
مدينة  في  اإلسرائيلية  واالعــتــداءات 
الجمعية  رئيس  أوضــح  وقــد  الــقــدس، 
والقضائي  الحقوقي  العمل  آليات  أن 
من  المتهمين  تمكن  المملكة  ــي  ف
ــيــات طلب  آل وأن  دفــوعــاتــهــم  إبــــداء 

الــعــفــو فــي الــقــضــايــا الــتــي حــكــم فيها 
النظامية، كما  إجراءاتها  لها  عام  بحق 
ماليين  بإستضافة  المملكة  قيام  بين 
أوضاع  وتصحيح  السوريين  الالجئين 
اليمنيين،  الوافدين  مئات اآلالف من 
الــدول  تعامل  إلــى  الــحــديــث  وتــطــرق 
ـــة مـــع الــالجــئــيــن الــســوريــيــن  ـــي األورب
إشكاليات  مــن  ــك  ذل على  تــرتــب  ــا  وم
سياسية وحقوقية ،كما تناول الحديث 
الجوانب الحقوقية لتصرفات الحكومة 
منازل  بهدم  يتعلق  فيما  اإلسرائيلية 
المتكررة  واإلعـــتـــداءات  األســـر  بعض 
على المسجد األقصى، حضر اللقاء من 
للجمعية  العام  األمين  الجمعية  طرف 
األستاذ خالد بن عبدالرحمن الفاخري 
وسكرتير رئيس الجمعية األستاذ أحمد 
بن محمد المحمود ومسؤول التدريب 

بالجمعية الدكتور فيصل السميري.
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في زيارة لوزير الشؤون البلدية والقروية اجلمعية تناقش " موضوع رقابتها 
على االنتخابات البلدية"

أجل تسهيل العملية االنتخابية وإتاحة 
والمرشحين  الناخبين  لجميع  الفرصة 
بيسر  االنــتــخــابــيــة  العملية  بــمــمــارســة 

وسهولة.
يرصد  لم  بأنه  الزائر  الوفد  أوضــح  وقد 
مالحظات  أي  الماضية  الفترة  خــالل 
على  التأثير  شأنها  مــن  يــكــون  كبيرة 
نزاهة االنتخابات أو شفافيتها، وبين أن 
الجمعية ستستمر في رصدها ومراقبتها 
للعملية االنتخابية حتى مرحلة االقتراع 
ستصدر  وأنها  النتائج  وإعــالن  والــفــرز 
رصــده  تــم  مــا  يبين  حينه  فــي  تــقــريــراً 

لحقوق  الوطنية  الجمعية  من  وفد  قام 
االنسان برئاسة رئيس الجمعية الدكتور 
بــزيــارة  الــقــحــطــانــي  ربــيــعــان  ــن  ب مفلح 
بن  اللطيف  عبد  المهندس  لمعالي 
الــشــؤون  وزيـــر  الشيخ  آل  عبدالملك 
العامة  اللجنة  البلدية والقروية ورئيس 
لــالنــتــخــابــات وذلــــك لــمــنــاقــشــة بعض 
باالنتخابات  المتعلقة  الــمــوضــوعــات 
بمراقبة  الجمعية  تقوم  حيث  البلدية 
وقد  لالنتخابات،  الثالثة  ــدورة  ال هذه 
استمع الوفد الزائر للجهود التي تبذلها 
من  لالنتخابات  العامة  واللجنة  الوزارة 

ــيــات كــمــا أكــد  ــجــاب مــن ســلــبــيــات وإي
الفرصة  إتاحة  أهمية  على  الزائر  الوفد 
العملية  مــراحــل  جميع  فــي  بالتساوي 
االنتخابية للذكور واإلناث بدون تمييز 
قبل  مــن  تحقيقه  مالحظة  تــم  مــا  وهــو 
االنتخابية  العملية  سير  خالل  الــوزارة 

في الفترة الماضية.
عالقة  إلى  أيضاً   الحديث  تتطرق  وقد 
المناطق  بمجالس  البلدية  المجالس 
التنسيق  أهمية  حول  الجمعية  ورؤيــة 
ضمان  أجــل  مــن  المجالس  هــذه  بين 
دور  وتفعيل  العامة  المصلحة  تحقيق 

المجالس البلدية.
الجدير بالذكر أن اللقاء حضره من جانب 
القحطاني  جــديــع  المهندس  ــــوزارة  ال
و  البلدية  المجالس  شئون  عــام  أمين 
االنتخابات  باسم  الرسمي  المتحدث 
نائب  الجمعية  جــانــب  ومــن  البلدية 
رئيس الجمعية  الدكتور صالح الخثالن 
خالد  المستشار  الجمعية  عام  وأمين 
من  كـــاًل  الجمعية  وأعــضــاء  الــفــاخــري 
الدكتور  و  السيف  الدكتور عبدالجليل 
ابــراهــيــم الــقــعــيــد و الــدكــتــور صــالــح 

الشريده والدكتور ابراهيم السليمان.
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أو جوانب تقصير في  الخدمات الطبية 
الفريق  المقدمة لهم،  وقد أشار رئيس 
بالعاصمة  الجمعية  فرع  على  المشرف 
الزايدي بأن  المقدسة األستاذ  سليمان 
أســرة  على  مقابلتهم  تمت  مــن  جميع 
وتقديرهم   شكرهم  قدموا  المستشفى 
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
الله  حفظه   - سعود  آل  عبدالعزيز  بن 
شأنهم  متابعة  بنفسه  تــولــى  الـــذي    -
من  ذلــك  وماتبع  الــحــادث  وقــوع  منذ 
وحفظ  مالياً،  بتعويضهم  ملكية  أوامــر 
حقوقهم ، والتكفل بإكمالهم لحجهم مع 
مصاب  أقــارب كل  من  اثنين  استضافة 

ألداء فريضة الحج .
المصابين  جميع  أن  الزايدي  أكد  كما 
معهم  وتــحــدث  زيارتهم  تمت  الــذيــن  
ـــن عشر  ـــن أكـــثـــر م ــــم م ـــفـــريـــق  وه ال
منذ  الــالزم  العالج  تلقوا  قد  جنسيات 
الطواقم  والتـــزال  المستشفى  دخولهم 
والرعاية  الخدمات  لهم  تقدم  الطبية 

الصحية الالزمة بصورة منتظمة .
وكان فريق الجمعية مكون من  األستاذ 
الجمعية  أعــضــاء  و   ، الــزايــدي  سليمان 
ــاذ  الــســهــلــي،  واألســت الــدكــتــور محمد 

محمد كلنتن.

لحقوق  الوطنية  الجمعية  رئيس  أكــد 
ــدكــتــور مــفــلــح بــن ربــيــعــان  اإلنـــســـان ال
لصحيفة  لـــه  تــصــريــح  فـــي  الــقــحــطــانــي 
بها حكومة  التي تقوم  الجهود  أن  سبق 
المملكة العربية السعودية بقيادة خادم 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
عــبــدالــعــزيــز وســمــو ولـــي عــهــده األمــيــر 
العهد  ولي  ولي  نايف وسمو  بن  محمد 
حجاج  لخدمه  سلمان  بن  محمد  األمير 
بــيــت الــلــه الـــحـــرام  هــي جــهــود  تعجز 

عشرات الدول مجتمعة عن تقديمها.
فعليه  ذلك  على  يزايد  من  »أن  وأضاف 
مراجعة دوافعه وأهدافه السياسية وإن 
من  حــدث  مــا  استغالل  ايـــران  محاولة 
تدافع في منى سياسياً، وإنكار ما تقوم 
الحجاج  بحقوق  ــاء  وف مــن  المملكة  بــه 
دليل  لهو  نسكهم،  لتأدية  وتسهيالت 
الــدولــة تسعى  عــلــى أن حــكــومــة هـــذه 
لتحقيق مآربها السياسية حتى لو ترتب 
اإلسالمية  بالشعوب  اإلضــرار  ذلك  على 

وبحجاج بيت الله”.
ــيــس الــجــمــعــيــة أن »كــل   كــمــا أكـــد رئ
لوحده  مستقل  قبر  فــي  يدفن  متوفى 
يجمع  وال   ، عليه  والصالة  تجهيزه  بعد 
الموتى في قبور جماعية كما أشيع من 
قبل، وإن الفرق المسؤولة عن المتوفين 
لحفظ  متميز  توثيقي  فني  بعمل  تقوم 
أخــذ كامل  خــالل  من  المتوفين  حقوق 
المعلومات عن كل متوفى قبل تجهيزه 
ــيــب عــلــمــيــة تــقــنــيــة هي  ــثــالثــة أســال ب
ــودع  ـــــDNA( وت ــصــورة- ال )الــبــصــمــة- ال
عند  لها  للعودة  ملفه  في  المعلومات 

طلبها”.
اإلسالمية  الدول  الجمعية  رئيس  ودعا 
قبل  وتدريبهم  حجاجها  تثقيف  ــى  إل
الحج  بعثات  وطالب  للمملكة،  سفرهم 
أو  متوفون  لها  التي  ــدول  ال وســفــارات 
مصابون في حادث منى بالمساعدة في 
التعرف على مواطنيها ونقل المعلومات 

الخاصة بهم إلى ذويهم في بالدهم.
فرع  مــن  فريق  زار  السياق  ذات  وفــي 
مجمع  المقدسة  بالعاصمة  الجمعية 
المكرمة  مكة  في  بالمعيصم  الــطــوارئ 
لجثث  الرئيسية  الثالجة  به  الموجود 

حادثة  فــي   - الله  رحمهم   - المتوفين 
من  عــدداً  الفريق  والتقى  منى،  تدافع 
في  المشتركة  اإلدارات  فــي  العاملين 
الموتى،  ثالجة  الوفد  وعاين  المجمع، 
الموتى،  تجهيز  وصاالت  الفرز  وصاالت 
والخيرية  الحكومية  الجهات  ومكاتب 
للثالجة،  التابعة  والمرافق  المشاركة، 
وعاين المقابر التي يتم الدفن فيها لمن 
مكة  في  دفنهم  تقرر  أو  ذويهم  طلب 

المكرمة.
العاملين،  الفريق مع عدد من  وتحدث 
ووقف على الجهود المبذولة في تجهيز 
عليهم  الــصــالة  ثــم  وتكفينهم  الــمــوتــى 
ودفنهم في مقبرة المعيصم، كما تحدث 
الفريق مع بعض العاملين من منسوبي 
الجهات ذات العالقة والمغاسل التابعة 

للجمعيات الخيرية.
التعاوني  ـــدور  ال الجمعية  وشــاهــدت 
المشترك بين مؤسسات الدولة والقطاع 
فرز  فــي  الجهود  تظافرت  اذ  الخيري، 
ودفنها،  عليها  للصالة  الجثث  وتجهيز 
وأســهــمــت الــجــمــعــيــات مـــع الــقــطــاع 
إجــراءات  إنهاء  في  بفعالية  الحكومي 
المتوفين، وأشاد الفريق الزائر بالجهود 
بمهنية  تنفذ  التي  المبذولة  الكبيرة 

حرمة  عــلــى  أمــيــنــة  وبمحافظة  عــالــيــة 
في  العاملين  أداء  على  وأثنى  الموتى، 
الــمــجــمــع خــاصــة مــن مــنــســوبــي وزارة 
وأمانة  الخيرّية،  والجمعَيات  الداخلية 

العاصمة المقدسة.
وقال الفريق في تقريره »أمانة العاصمة 
تتولى  الــطــوارئ  مجمع  على  المشرفة 
تجهيز المقابر وترقيمها وتوفير سيارات 
الّتجهيز  صالة  من  الموتى  لنقل  خاصة 
ــعــمــال الــذيــن  إلـــى الــمــقــبــرة وتـــوفـــر ال
يقومون  والذين  التجهيز،  في  يشاركون 
إلى  الزائر  الفريق  انتهى  وقــد  بالّدفن، 
للجهات  سترفع  التوصيات  مــن  عــدد 

ذات العالقة”.
كما زار فريق من الفرع مستشفى الملك 
فيصل بالعاصمة المقدسة، وقابل خاللها 
مدير المستشفى الدكتور نادر بن حمزة 
حقوق  مدير  القثامي  وحسين   ، مطير 
عالقات المرضى  وبعض الطواقم الطبية 
بالمستشفى  المنومين  المصابين  وزار 
على أثر سقوط الرافعة بالحرم ، وتحدث 
الفريق معهم واستمع إليهم، وقد تأكد  
فريق الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان 
بصورة  لهم  تــقــدم   الطبية  العناية  أن 
أي شكوى  الفريق  يلحظ  ولم   ، منتظمة 

رئيس اجلمعية يؤكد أن جهود اململكة في خدمة احلجاج تعجز عشرات 
الدول عن تقدميها وفريق من فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة يزور مصابي 

حادثتي رافعة احلرم والتدافع مبنى

زيارة فريق من فرع الجمعية العاصمة المقدسة لمصابي رافعة الحرم
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وفد من فرع اجلمعية مبنطقة اجلوف يزور  إدارة الشئون الصحية باجلوف

الجمعية  فــرع   من  وفد  مؤخراً  قام 
بمنطقة  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية 
طارش  الدكتور  من   مكون  الجوف 
مسلم الشمري المشرف على الفرع 
واألستاذ  ظاهر بريد الفهيقي مدير 
مفضي  خليفة  واألســـتـــاذ  الـــفـــرع، 
االستشارية  اللجنة  عضو  المسعر 
األســتــاذ  ــفــرع   ال وسكرتير  بــالــفــرع 
للشئون  بزيارة  المنديل،  عمر خليل 
كان  وقد  الجوف  بمنطقة  الصحية 
في استقبال الوفد سعادة مدير عام 
الجوف  بمنطقة  الصحية  الشئون 
ــم عقد  وت الــــراوي  الــدكــتــور حسين 
إجتماع الوفد مع سعادته ومناقشة 
الــمــالحــظــات الــتــي رصــدهــا الــوفــد 
مستشفيات  لبعض  زيــاراتــه  خــالل 
وضــع  عليها  بـــنـــاءاً  وتـــم  المنطقة 
تضمينها  وتــم  التوصيات  من  عــدد 
فــي تــقــريــر مــن أجـــل اتــخــاذ الـــالزم 
حيالها وقد جاءت تلك المالحظات 

والتوصيات على النحو التالي:
أه�����م ال���م���اح���ظ���ات ال���ت���ي ت��م��ت 

مناقشتها:
الطبية  البشرية  ــكــوادر  ال نقص   -1
مستشفيات  بــعــض  فـــي  ــفــنــيــة  وال

المنطقة.
2- ضعف صيانة التجهيزات الطبية 

وتأخير صيانتها.
3- وجود بعض األجهزة التي لم تشغل 

بعد لعدم وجود فنيين مؤهلين .
والنظافة  الصيانة   وضع  تحسين   -4

في هذه المستشفيات .
5- معاناة المريض من الحصول على 

مقاعد للترحيل للرياض.
 ٦- عملية معالجة المرضى المحولين 
ــة وضــــــرورة  ــصــحــي ـــة ال ـــرعـــاي مــــن ال
معالجتهم عند المراجعة بعدها يتم 

إعطاءهم موعد قريب . 
الــتــي لم  ــادات  ــي ــع ال 7- اســتــكــمــال 
عبد  الــمــلــك  مستشفي  فــي  تشغل 

العزيز التخصصي . 
٨- الضرورة عند إنشاء المستشفيات 
أن يتم بناء سكن العاملين ضمن بناء 

المستشفـى.

فيما جاءت  الماحظات االيجابية  
على النحو التالي:                                                                                                         
وحدة  تجهيز  على  جــاري  العمل   -1
القسطرة  وكذلك جراحة القلب.                                   
2- 90٪ من مرضى العيون  ال يحالون 
لــوجــود  بــالــريــاض  للمستشفيات 
بالمستشفى  واألخصائيين  الــعــالج 

التخصصي بالجوف. 
الملك  بمستشفى  الــعــمــلــيــات   -3
العمليات  من  بالجوف   العزيز  عبد 
النادرة بالمملكة  حيث يتم التواصل 
مع مدينة الملك فهد الطبية  عملية 

توأمة حيال عمليات الجراحة . 
4- فتح عيادة العالج الطبيعي بكامل 
الملك  بمستشفى  التشغيلية  طاقته 
عبد العزيز    التخصصي بالجوف.                                                                                                         
5- إصدار بطاقات لكبار السن ممن 
تتجاوز أعمارهم ٦5 سنة  لتفضيلهم 
غيرهم.                                                                                                                                            على  والمعالجة  بالدخول 

التوصيات:
تشغيل  ــى  عــل ــعــمــل  ال ضــــــرورة   -1
الملك  بمستشفى  الــعــيــادات  كافة 

ــة  ــد الـــعـــزيـــز الــتــخــصــصــي وكــاف عــب
والتعاقد  بالمنطقة  المستشفيات 
بــرواتــب مغرية  وفنيين  أطــبــاء   مــع 

تساعد على استقطابهم.
2- تــدريــب الـــكـــوادر الــبــشــريــة في 
جــودة  عــلــى  يــســاعــد  مــمــا  اإلدارة  

العمل.
مشكلة  عــلــى  الــتــغــلــب  ضــــرورة   -3
الحصول  عــدم  من  المرضى  معاناة 
ــلــريــاض  ــاعــد لــلــتــرحــيــل ل ــق ــى م ــل ع

بالمستشفيات وكذلك الطيران.
4- العمل على معالجة المريض عند 
قبل  الصحية   الــرعــايــة  مــن  تحويله 
اعطاءه موعد.                                  

الوفد  أعضاء  شكر  اللقاء  نهاية  وفي 
ــــراوي  ســـعـــادة الــدكــتــور حــســيــن ال
الرويلي  مدير عام الشؤون الصحية 
ــمــنــطــقــة الـــــجـــــوف  عـــلـــى حــســن  ب
االستقبال وتجاوبه وتوضيحه للفريق 
تقوم  الــتــي  والمسببات  العقبات 
كافة  واســتــكــمــال  بتذليلها  اإلدارة 
التجهيزات والكوادر الطبية الالزمة.
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فريق من فرع اجلمعية باملنطقة الشرقية يشرف على االنتخابات البلدية
السيف  الجليل  عبد  الدكتور  أوضــح 
الوطنية  الجمعية  فرع  على  المشرف 
لحقوق اإلنسان بالمنطقة الشرقية أنه 
تم تشكيل فريق من أعضاء وموظفين 
ــفــرع نــســاء ورجــــال وبــمــتــابــعــة من  ال
مدير الفرع األستاذ جمعة الدوسري،  
اقــتــراع  مــراكــز  فــي  اإلشـــراف  لمتابعة 
المنطقة  فــي  الــبــلــديــة  ــتــخــابــات  االن
أن  على  األحساء  محافظة  بينها  ومن 
العادية  الــظــروف  في  اإلشـــراف  يكون 
ــراع في  ــت واالنــتــقــال إلــى أي مــركــز اق
يستدعي  مــا  يظهر  عندما  موقع  أي 
التدخل ومعالجته على الفور أو اإلبالغ 
عنه للجهات المعنية خاصة إذا كانت 
ما صدر  مع  تتعارض  المخالفات  تلك 
من لوائح وتعليمات من وزارة الشؤون 
الــبــلــديــة والــقــرويــة أو مــا صـــدر من 

الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان.
مشيراً إلى أن رئاسة الجمعية الوطنية 
الثمانية  وفــروعــهــا  ــســان  اإلن لحقوق 
ومن  المملكة  مناطق  فــي  المنتشرة 
بالدمام  الشرقية  المنطقة  فرع  بينها 
ــدءاً  ب والتحضير  التنسيق  استكمل 

بيانات  لتسجيل  األولــى  المراحل  من 
ــمــرشــحــيــن والــنــاخــبــيــن وانــتــهــاء  ال
بـــاإلشـــراف والــمــراقــبــة عــلــى االقــتــراع 
الحقاً غرة ربيع األول وتسجيل النتائج 
األداء  تقارير  وتقديم  عنها  واإلعـــالن 

إلى الجهات المعنية.
االستعداد  أبدت  الجمعية  »إن  وقال 
وهيأت كل اإلمكانات المتاحة خاصة 
وتشريعات  أنظمة  صـــدرت  أن  بعد 
جديدة تعالج ما سبق من سلبيات من 
خالل نظام متطور وهو نظام المجالس 
وخاصة  التنفيذية  والئحته  البلدية 
المادة )30( في فقرتها )4( باإلضافة إلى 
مشاركة المرأة فهذه التعديالت تؤكد 
األهداف  تحقيق  في  الصادقة  الرغبة 
الوطنية  المشاركة  هذه  من  المرجوة 

الهامة”.
اكتسبته  لــمــا  ــظــراً  ن أنـــه  إلـــى  ولــفــت 
ميدانية  خبرة  من  وفروعها  الجمعية 
ــى مــراقــبــة  ــل ــــاإلشــــراف ع ــيــة ب ومــحــل
ــة فـــي دورتـــهـــا  ــدي ــل ــب االنـــتـــخـــابـــات ال
الدائم  واطالعها  142٦هـــ  عــام  ــى  األول
التجارب  من  الجديد  على  والمستمر 

الخليجية  الــشــأن،  هــذا  فــي  المماثلة 
خبرة  أكسبتها  والــدولــيــة  والــعــربــيــة 
ميدانية ومعرفية نأمل أن تكون إضافة 
انتخابات  إخـــراج  فــي  وفاعلة  نوعية 

نزيهة وشفافة”.
أوضــح  فــقــد  ــوم   ــي ال لصحيفة  ــاً  ــق ووف
العامة  الــعــالقــات  ادارة  عـــام  مــديــر 
رئيس  االعــالمــي  المتحدث  واالعـــالم 
البلدية  لالنتخابات  االعالمية  اللجنة 
الصفيان  محمد  الشرقية  بالمنطقة 
األرقــام  هــذه  أن  صحافي،  تصريح  في 
تــعــكــس حـــجـــم اإلقـــــبـــــال مــــن قــبــل 
ترشيح  على  والمرشحات  المرشحين 
في  البلدية  االنتخابات  في  أنفسهم 
الناخبين  يعطي  ما  الثالثة،  نسختها 
في  مرشحهم  الخــتــيــار  كبيرة  فــرصــة 
عضوية المجالس البلدية بشكل أكبر.
الناخبين  أعـــداد  إجــمــالــي  أن  وذكـــر 
الثالث  الــــدورات  فــي  سجلوا  الــذيــن 
ـــــ2٦0 ألـــف نــاخــب ونــاخــبــة،  تــجــاوز ال
الــدورة األولــى  بواقع 1٨9 ألــف خــالل 
الناخبين  إجمالي  بلغ  فيما  والثانية، 
خالل الدورة الثالثة أكثر من 75 ألف 

ناخب وناخبة، وهو رقم كبير سيكون 
له تأثير فعال في اختيار المرشحين.

جيدة  المرشحات  أعــداد  أن  واعتبر 
األولى  للمرة  المرأة  لمشاركة  بالنسبة 
وأن حضورها  البلدية،  االنتخابات  في 
الرجل  مع  العمل  من  المرأة  سيمكن 
والمجالس  البلدي  العمل  تطوير  في 
بصالحيات  ستتمتع  والــتــي  البلدية 
في  البلدية  المجالس  عــن  مختلفة 
الدورات السابقة، الفتا إلى أن مشاركة 
المرأة والرجل ستعمل على بيئة عمل 
مناسبة وسيكون هناك تنافس شريف 
مناطق  جميع  في  المواطنين  لخدمة 
حاجاتهم  تلبية  خــالل  مــن  المملكة، 
والــعــمــل عــلــى مــعــالــجــة الــمــالحــظــات 

والشكاوى البلدية التي تصلهم.
توعوية  رسائل  إرسال  أنه سيتم  وأبان 
والمرشحات،  للمرشحين  وتثقيفية 
عن كيفية وضع برنامج انتخابي مالئم 
للناخبين،  ســيــقــدمــون  ومــــاذا  لــهــم، 
والـــطـــرق الــعــلــمــيــة إلقـــنـــاع الــنــاخــب 
بــالــتــصــويــت لــهــم، وتــتــضــمــن ضــوابــط 

الحمالت الدعائية وشروطها.

عدد من املواطنني خالل تسجيل أسمائهم في أحد املراكز
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مذكرة تفاهم بني مكتب اجلمعية في جدة و وزارة العمل

لحقوق  الوطنية  الجمعية  وقَّع مكتب 
اإلنسان في جدة مذكرة تفاهم مع فرع 
المكرمة  مكة  بمنطقة  العمل  وزارة 
مــــؤخــــراً، تــتــضــمــن تــســهــيــل حــصــول 
وحل  حقوقهم،  على  الحقوق  أصحاب 
المشكالت في مواقع العمل، والتعاون 
والــتــنــســيــق بــيــن الــجــهــازيــن لــدراســة 
الحاالت التي تعرض عليهم، والتوجيه 
للجهات  عليه  يتفقان  بما  الــعــاجــل 

المعنية لحل المشكالت. 
الدكتور عمر حافظ  المذكرة  وقد وقع 
في  الجمعية  مكتب  على  الــمــشــرف 
جدة و األستاذ عبدالله العليان المدير 
الــوزارة في المنطقة،  من  العام لفرع 
جهته قال  الدكتور عمر حافظ لصحيفة  
التنسيق  يضمن  االتــفــاق  »إن  الوطن 
يحقق  بــمــا  الجهتين  بــيــن  ــتــعــاون  وال

في  والعاملين  العمال  حقوق  حماية 
شركات القطاع الخاص مما يساهم في 
العمالة  تواجهها  التي  الصعوبات  حل 

سواء كانوا سعوديين أو وافدين”.
وأضاف »سيكون هذا التنسيق بشكل 
ــق دراســـــة حـــاالت  مــنــتــظــم عـــن طــري
تختص بها لجنة مشتركة بين الجهتين 
العمل  من  أعضاء  خمسة  من  تتكون 
المستشارين  ألحــد  إضافة  والحقوق 
اللجنة  أن  على  ومؤكداً  القانونيين”، 
السريع  بالمسار  فــوراً  العمل  ستبدأ 
ُتعرض  التي  والــحــاالت  القضايا  لحل 
تحقق  ــتــي  ال الــحــلــول  إليــجــاد  عليها 
إطار  في  العمل  ورب  العامل  مصلحة 
العمل وحقوق اإلنسان، على أن  نظام 
التفاهم بدراسة ما يحال  تقوم مذكرة 
قــضــايــا وحــــاالت وتسهيل  مــن  إلــيــهــا 

اجلمعية تؤكد على أهمية كلمة اململكة في اجتماع األمم املتحدة الدولي 
املعني بقضية فلسطني

لحقوق  الــوطــنــيــة  الجمعية  أكــــدت  
المملكة  كلمة  أهمية  على  اإلنــســان 
األمم  اجتماع  في  السعودية  العربية 
بقضية  الــمــعــنــي  الـــدولـــي  الــمــتــحــدة 

والمنظمات  الدول  وتناشد  فلسطين  
من  معها  الــتــفــاعــل  عــلــى  الــحــقــوقــيــه 
من  الفلسطيني  الشعب  تمكين  أجل 

حقوقه.

 الجدير بالذكر أن المملكة قد اكدت 
في كلمتها على أن إنشاء المستوطنات 
خطراً  القضايا  أشــد  مــن  اإلسرائيلية 
المنطقة،  ــي  ف ــســالم  ال عملية  عــلــى 
االستفزازية  األعــمــال  اســتــمــرار  أن  و 
وتنفيذ  الفلسطينيين  ضد  اإلسرائيلية 
ــب وخــلــق  ــجــان ـــة ال إجــــــراءات أحـــادي
تسليح  عبر  األرض  على  جديد  واقــع 
وتمويل المستوطنين وارتفاع عمليات 
ومصادرة  العشوائي  والهدم  التدمير 
المنازل والممتلكات والمزارع وإقامة 
بغير  األراضــي  تلك  على  المستوطنات 

وجه حق.
 باإلضافة إلى مناشدة المجتمع الدولي 
لالضطالع بمسؤولياته واتخاذ التدابير 
الضرورية الالزمة لحماية أبناء الشعب 
العدوانية  اإلجــراءات  من  الفلسطيني 
اإلسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر 
صارخاً  وانتهاكاً  والمسلمين  العرب 
تحقيق  وتهدد  اإلنسان،  ألبسط حقوق 
في  والدائم  والشامل  العادل  السالم 

منطقة الشرق األوسط .
قراري  بتنفيذ  المطالبة  إلى  باإلضافة 
مجلس األمن رقمي 4٦5 و497 اللذين 
ـــؤكـــدان عـــدم شــرعــيــة االســتــيــطــان  ي
ــفــكــيــك الــمــســتــوطــنــات  وضــــــــرورة ت
الــجــدار  ـــة  إزال على  والــعــمــل  القائمة 
التهويد  إجــراءات  الفاصل ووقف كل 
على  مؤكدة   ، القدس  في  اإلسرائيلية 
خطر  يواجه  الفلسطيني  الشعب  أن 
المحتلة  أراضيه  من  تبقى  ما  فقدان 
المستوطنات  إقــامــة  اســتــمــرار  عــبــر 
اإلســرائــيــلــيــة الـــتـــي تـــهـــدد وجــــوده 
ــشــاء جـــدار الفصل  إن إلـــى  ــاإلضــافــة  ب
ومحاوالت  القدس  تهويد  وعمليات 
واالعتقاالت  األقصى  المسجد  تقسيم 
الــجــمــاعــيــة ومــــحــــاوالت نــقــل بعض 
المحتلة  القدس  مدينة  إلى  المكاتب 
2020 وهي  القدس  بخطه  فيما يسمى 
الشعب  لحقوق  وانتهاكات  إجــراءات 
شرعية  غير  تعد  والــتــي  الفلسطيني 

بموجب القانون الدولي.

اإلجراءات لحلها.
االتفاق  توقيع  مــدلــوالت  إن  وأضــاف 
العمل  وزارة  أهـــــداف  ضــمــن  ــي  ــأت ت

لإلسهام  األطراف  جميع  مع  بالتعاون 
العمالية ومن ضمنها  القضايا  في حل 

الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان. 
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التنمية  لتحقيق  عالمي  ه��دف   17
الجديدة

اعتمدت 193 دولة عضواً في الجمعية 
أجندة  مؤخراً،  المتحدة  لألمم  العامة 
مجموعة  2030م،  المستدامة  التنمية 
من األهداف العالمية الجديدة، والتي 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  بها  أشاد 
ومتكاملة  شاملة  كرؤية  مون  كي  بان 

وتحويلية من أجل عالم أفضل.
 

تعهد  هي  الجديدة  »األجندة  وقال 
كل  في  الشعوب  لجميع  القادة  من 
البشرية،  أجل  من  برنامج  هي  مكان، 
أشكاله   جميع  في  الفقر  على  للقضاء 
عالمنا  األرض،  لكوكب  خطة  هي 
أعمال  جدول  ويتضمن  المشترك”، 
و  هدفاً   17 المستدامة  للتنمية   2030
ومكافحة  الفقر  على  للقضاء  1٦9غاية 
على  المناخ  ومعالجة  المساواة  عدم 
المقبلة،  سنة  عشر  الخمسة  مدى 
إنجازات  على  للبناء  األهداف  وترمي 
وأضاف  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف 
أجل  من  خطة  هي  األهداف  »هذه 
مستقبل أفضل، اآلن علينا أن نستخدم 
وسنقوم  العالم،  لتحويل  األهداف 
ال  وااللتزام،  الشراكة  خالل  من  بذلك 

منظمة األمم املتحدة تعتمد األهداف العاملية اجلديدة لتحقيق التنمية 
املستدامة للبشرية بحلول عام 2030

الركب”،  عن  أحد  يتخلف  أن  ينبغي 
كما أشاد باإلطار الجديد كخطة للعمل 

لتقاسم  الجهود  وتكثيف  شراكة،  في 
الحاجة  يبرز  »إنه  وأضاف  الرخاء، 
المناخ،  تغيير  أجل  من  للعمل  الملحة 
بين  المساواة  في  راسخة  جذور  وله 

الجنسين واحترام حقوق الجميع”.
مون  كي  بان  السيد  أيضاً  حث  كما 
بذل  على  والمسؤولين  العالم  قادة 
إنجاح  أجل  من  الجهود  من  المزيد 
خطة التنمية، وفي سياق متصل وصف 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  رئيس 
التنمية  أجندة  لوكوتفت،  مونز 
»طموحة”  بأنها   2030 المستدامة 
والتهميش  والفقر  الظلم  مواجهة  في 
الحاجة  ندرك  »نحن  وقال  والتمييز، 
وحماية  المساواة  عدم  من  الحد  إلى 
كوكبنا المشترك من خالل تغيير أنماط 
دراية  على  ونحن  واإلنتاج،  االستهالك 
سياسة  لمعالجة  الملحة  بالحاجة  تامة 
التي  والالمسوؤلية  والفساد  االنقسام 

تؤجج الصراع وتكبح التنمية”.

ق�������راءة ل��ب��ع��ض أه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 
المستدامة

1- القضاء على وباء اإليدز:
األمم  لبرنامج  التنفيذي  المدير  قــال 
ــــدز )أونــوســيــدا(  الــمــتــحــدة حـــول اإلي
ميشال سيديبي، خالل حلقة نقاش مع 
قادة كينيا ومالوي عقدت مؤخراً، حول 
القضاء على  إلى  الرامية  الجهود  زيادة 
»ينبغي   2030 عام  بحلول  اإليــدز  وبــاء 
أن نكون قادرين على الدخول في هذا 
العصر الجديد، عصر األهداف اإلنمائية 
المستدامة، يحدونا األمل”، مشيراً إلى 
أن اعتماد جدول أعمال  2030 م  فرصة 
كما  العمل”،  وتيرة  »تسريع  لـ  سانحة 
نقص  لفيروس  التصدي  أن  من  حــذر 
أن  يجب  ـــدز  اإلي  / البشرية  المناعة 
يركز على األطفال والمراهقين، وخاصة 
الفتيات »لن نتغلب على هذا الوباء ما 
لم نضع المراهقين في صميم كفاحنا، 
بمقدار  أكبر  خطراً  المراهقات  وتواجه 
عن  بالفيروس  لإلصابة  أضعاف  ثمانية 
السبب  الراهن،  الوقت  وفي  الذكور،  
األول للوفاة بين المراهقين في أفريقيا 

هو اإليدز”، وفي سياق متصل تحدثت  
األمم  سفيرة  ثيرون،  تشارليز  الممثلة 
في  تجربتها  عــن  لــلــســالم،  الــمــتــحــدة 
أفريقيا خالل ذروة تفشي وباء  جنوب 
فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز، 
العار  وصمة  إعاقة  على  الضوء  وألقت 
المحيط  والــدعــم  القوة  إلــى  واالفتقار 
بـــاإليـــدز ، وقـــالـــت »جــيــل كــامــل من 
السيطرة  جاهداً  يحاول  الذي  الشباب 
ورددت  ومــســتــقــبــلــه”،  صــحــتــه  عــلــى 
سيديبي  السيد  دعــوة  ثيرون  السيدة 
نقص  فيروس  على  للقضاء  الكفاح  بأن 
المناعة البشرية / اإليدز يجب أن يركز 

على النساء والفتيات.

وتمكين  الجنسين  بين  المساواة   -2
النساء

بان  المتحدة  لألمم  العام  األمين  أكد 
تحقيق  يمكن  ال  أنـــه  عــلــى  مـــون  كــي 
أجـــنـــدة الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة لــعــام 
الكاملة  الــحــقــوق  كفالة  بـــدون   2030
في  السكان،  عدد  لنصف  والمتساوية 
القوانين والممارسات، وقال »ال يمكننا 
لــحــاالت  فــعــال  بشكل  نستجيب  أن 
الطوارئ اإلنسانية بدون ضمان حماية 
احتياجاتهم  ومنح  والفتيات  النساء 

األولوية”.
وتطرق بان إلى جهوده في مجال إتاحة 
الفرص المتساوية أمام النساء، وقيامه 
في  السيدات  من  عــدد  أكبر  بتعيين 
أكثر  المتحدة  باألمم  العليا  المناصب 

من أي وقت مضى.
تعهدات  تقديم  إلى  العالم  قادة  ودعا 
الحقيقية  المساواة  لضمان  ملموسة 

بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.
العالم  قــادة  اجتماع  خــالل  ذلــك  جــاء 
وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  حول 
ـــدول  ــر لـــرؤســـاء ال ــوف ــنــســاء الــــذي ي ال
تعهداتهم  تقديم  فرصة  والحكومات 
الفجوات  لغلق  والفتيات  النساء  تجاه 
األخير  التقرير  في  والمحددة  القائمة 
عن تطبيق إعالن ومنهاج عمل بيجين، 
بومزيلي  وافتتحته  مؤخراً  عقد  والذي 
لهيئة  التنفيذية  المديرة  نوكا  مالمبو 

األمم المتحدة للمرأة.

فرصة  العاملية  األهداف 
لتسريع وتيرة العمل للقضاء 
بحلول عام  اإليدز  وباء  على 

2030

3- ال��ج��وع وال���زراع���ة أول��وي��ت��ي��ن من 
أولويات أهداف التنمية المستدامة

تعاني النساء من فجوات كبيرة وتباين 
فـــي مـــعـــدالت الــفــقــر وســــوق الــعــمــل 
واألجور، والمشاركة في صنع القرار في 

المجالين الخاص والعام.
من  النامية  الدول  ثلثي  نحو  وتمكنت 
في  الجنسين  بين  الــمــســاواة  تحقيق 

التعليم االبتدائي.
وعلى مستوى العالم يشارك ثالثة أرباع 
الرجال في سوق العمل، مقارنة بنصف 

النساء في سن العمل.
ــة تــحــقــيــق الـــمـــســـاواة  ــي ونــــظــــراً ألهــم
ــهــوض  ــن الــجــنــســيــن لــلــتــنــمــيــة ون ــي ب
الخامس  الــهــدف  ــإن  ف المجتمعات، 
التي  المستدامة  التنمية  أهــداف  من 
قمتهم  فــي  الــعــالــم  قـــادة  سيعتمدها 
أهمية  على  ينص  سبتمبر  أواخـــر  فــي 
العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين 

وتمكين جميع النساء والفتيات.
الدول  ستعمل  الهدف،  هذا  إطــار  في 
ضد  التمييز  أشكال  جميع  إنهاء  على 

كل النساء والفتيات في كل مكان.
ضد  العنف  أشكال  كل  على  والقضاء 
العامة  األماكن  في  والفتيات  النساء 
بالبشر  االتجار  ذلك  في  بما  والخاصة، 
أنواع  من  وغيره  الجنسي  واالستغالل 

االستغالل.
والقضاء على الممارسات الضارة، مثل 
على  واإلجــبــار  والمبكر  األطــفــال  زواج 

الزواج وختان اإلناث.
ــر الـــهـــدف ويـــقـــدر الــرعــايــة غير  ــق وي
خالل  من  المنزلي  والعمل  المدفوعة 
توفير خدمات عامة والبنية األساسية 
وتعزيز  االجتماعية  الحماية  وسياسات 
المنزل  داخــل  المشتركة  المسؤولية 
واألسرة بالشكل المناسب على الصعيد 

الوطني.
المدير  وقال جوزيه غرازيانو دا سيلفا 
لألغذية  المتحدة  األمم  لمنظمة  العام 
في  العالم  زعماء  أمــام  فــاو،  والــزراعــة 
إن  المتحدة  لــألمــم  العامة  الجمعية 
ـــن الــغــذائــي والــتــغــذيــة والــزراعــة  األم
تحقيق  إلــى  السبيل  هــي  المستدامة 
المستدامة  اإلنمائية  األهــداف  كامل 
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أهداف
التنمية

المستدامة

بحلول عام 2030. 
عاتقنا مهمة  أخذنا على  »إننا  وأضاف 
ليس  تاريخي  بالتزام  تبدأ  بحق،  هائلة 
والــجــوع،  الفقر  وطـــأة  لتخفيف  فقط 
مبرم  نحو  على  عليهما  للقضاء  وإنما 

ومستدام أيضاً”.
مشيراً  إلى أن أربعة عشر من أهداف 
عشر،  السبعة  المستدامة  التنمية 
ترتبط بمهام المنظمة تاريخياً، وأضاف 
على  »القضاء  أي   - الثاني  الهدف  أن 
ــي،  ــغــذائ ــــن ال ـــجـــوع، وتــحــقــيــق األم ال
ــزراعــة  ال وتــعــزيــز  الــتــغــذيــة،  وتحسين 
المستدامة”، ال بد أن نسعى إلى بلوغه 
تقدماً  ــحــرز  نُ وأن  الــســرعــة  وجــه  على 
باعتبارها  الجبهة  هــذه  على  عــاجــاًل 
أهداف  من  ذلك  غير  لتحقيق  مفتاحاً 

التنمية المستدامة.
وذّكر قادة العالم بأن السنوات الخمس 
اســتــثــمــارات  تتطلب  المقبلة  عــشــرة 
لكل  سنوياً  دوالر   1٦0 بمقدار  إضافية 
شخص يعيش في براثن الفقر المدقع، 
ــقــضــاء على  ــوغ هـــدف ال ــل مــن أجـــل ب

الجوع.

يعلنان  المتحدة  واألم��م  الفيسبوك 
أه��داف  ع��ن ش��راك��ة ج��دي��دة لتعزيز 

التنمية المستدامة
التواصل  مدير شبكة  زوكربيرغ   أعلن 
بين  شراكة  عن  فيسبوك،  االجتماعي 
لتعزيز  المتحدة  واألمـــم  الفيسبوك 
أن  ــى  إل مــشــيــراً  المشتركة،  األهــــداف 
الفيسبوك سيعمل مع مفوضية شؤون 
الالجئين لجلب االنترنت إلى مخيمات 
الــالجــئــيــن، حــيــث ســيــســاعــدهــم في 
بشكل  المعونة  مجتمع  إلــى  الــوصــول 
عالقاتهم  على  المحافظة  وفــي  أفضل 

بالعائلة واألحباء. 
وقال إن الفيسبوك سيساهم في تقديم 
المتحدة  األمـــم  لــبــرنــامــج  الــمــســاعــدة 
المتحدة  األمــــم  ووكـــــاالت  ــمــائــي  اإلن
األخرى من خالل تطوير أدوات جديدة 
تحقيق  نــحــو  الــمــحــرز  الــتــقــدم  لتتبع 
األهداف اإلنمائية الطموحة »من خالل 
جلب االتصاالت للمزيد من الناس في 
البلدان النامية، لدينا فرصة لخلق أكثر 
جــديــدة،  عمل  فــرصــة  مليون   140 مــن 
على  شــخــص  مــلــيــون   1٦0 ومــســاعــدة 
أكثر  وإعطاء  الفقر،  براثن  الهروب من 
من ٦00 مليون طفل فرصة الوصول إلى 
األدوات التعليمية بأسعار معقولة، إنها 

فرصة متاحة لجميع الدول اليوم”.

القضاء على
 الفقر

القضاء التام 1
على الجوع الصحة الجيدة 2

والرفاه 3

التعليم 
الجيد المساواة بين 4

الجنسين المياه النظيفة 5
والنظافة الصحية 6

طاقة نظيفة 
وبأسعار معقولة العمل الائق 7

ونمو االقتصاد 8

9

الصناعة واالبتكار 
والهياكل األساسية 9

الحد من أوجه 
عدم المساواة مدن ومجتمعات 10

محلية مستدامة اإلستهاك 11
واإلنتاج 

المسؤوالن

12

العمل 
المناخي الحياة 13

تحت الماء الحياة 14

في البرِّ 15

السام والعدل 
والمؤسسات 

القوية

عقد الشراكات 16
لتحقيق األهداف 17
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اليونسكو حتي اليوم الدولي حملو األمية حتت شعار 'محو األمية 
واملجتمعات املستدامة'

األم��ي��ة ت��ح��ت ش��ع��ار ›م��ح��و األم��ي��ة 
والمجتمعات المستدامة‹

أحيت اليونيسكو اليوم الدولي لمحو 
األمية 2015 تحت شعار  ›محو األمية 
الــمــســتــدامــة‹ حيث  والــمــجــتــمــعــات 
يهدف االحــتــفــال هــذا الــعــام إلــى أن 
الرئيسي  الــمــحــرك  هــو  ــة  ــي األم مــحــو 
للتنمية المستدامة، كما أن  مهارات 
أساسي  شــرط  هــي  والكتابة  ــراءة  ــق ال
المعارف  من  واسعة  مجموعة  لتعلم 
ـــمـــهـــارات واالتـــجـــاهـــات والــقــيــم  وال

الالزمة إلنشاء مجتمعات مستدامة.
ــالــت الــســيــدة إيــريــنــا بــوكــوفــا في  وق
رسالتها بمناسبة االحتفال بهذا اليوم 
كل  أيلول/سبتمبر  مــن  الثامن  »فــي 
األمية  محو  على  الضوء  نسلط  عــام، 
بــاعــتــبــاره حــقــاً مــن حــقــوق اإلنــســان، 

محو األمية
األمية حسب تعريف األمم المتحدة، 
قـــراءة وكتابة  الــقــدرة على  هــي عــدم 
ــة، وذلـــك  ــغ جــمــل بــســيــطــة فـــي أي ل
على  ــن  ــقــادري ال »نــســبــة  ـــ  ب يعني  مــا 
الـــقـــراءة والــكــتــابــة” هــي أســاســيــات 
للمستويات  وليست  والكتابة  القراءة 

المتطورة منها.
األمم  منظمة  وهي  اليونيسكو  وتعتبر 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة، محو 
األمية حق أساسي من حقوق اإلنسان  
الحياة،  مدى  التعليم  عملية  وأساس 
ال سيما وأنَّ محو األمية يمثل عنصراً 
االجتماعية  التنمية  لتحقيق  أساسياً 
إلى قدرته على  نظراً  والبشرية، وذلك 
يتعلق  مــا  وفــي  األفـــراد،  حياة  تطوير 
على  والمجتمعات  واألســـر  ــراد  ــاألف ب

أداة  ُيعتبر  األمية  محو  فــإن  الــســواء، 
تتيح تحسين ظروفهم الصحية وزيادة 
بالعالم  عــالقــاتــهــم  وتــعــزيــز  دخــلــهــم 

المحيط بهم. 
وعلى  جهودها  خــالل  ومــن  أنها  كما 
إلى   عــامــاً، سعت   15 مــن  أكثر  مــدى 
ضمان أن يبقى محو األمية أولوية في 
والدولية،  الوطنية  األعــمــال  جــداول 
ومن خالل برامجها في مجال القرائية 
النظامية وغير النظامية التي تنفذها 
على  المنظمة  تــعــمــل  ــم،  ــعــال ال عــبــر 

تحقيق رؤية لعالم متعلم للجميع.

اليوم الدولي لمحو األمية
تم ألول مرة اقتراح تخصيص يوم كل 
عام لتعزيز محو األمية إبان »المؤتمر 
حول  والتعليم  التربية  لــوزراء  الدولي 

سبتمبر   19 ـ   ٨ ›طهران،  األمية‹  محو 
.»19٦5

 ،19٦٦ نوفمبر  فــي  عــام،  مــرور  وبعد 
سبتمبر   ٨ يـــوم  الــيــونــســكــو  أعــلــنــت 
الــيــوم الــدولــي لمحو األمــيــة، وطــوال 
اليونيسكو  تحتفل  عاماً،   40 من  أكثر 
وتذكر  األمــيــة  لمحو  الــدولــي  باليوم 
المجتمع الدولي بأن محو األمية إنما 
يشكل حقاً من حقوق اإلنسان وأساساً 
 ،19٦7 عــام  ومنذ  تعلم،  عملية  لكل 
المنظمات  أنشطة  اليونيسكو  تكافيء 
والممارسين والبرامج في أكثر من 100 
بلد في جميع أرجاء العالم، وذلك من 
الدولية  اليونسكو  جوائز  منح  خــالل 

لمحو األمية.

لمحو  الدولي  اليوم  تحي  اليونسكو 
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لبناء  ودعــامــة  كرامته،  لتعزيز  وقــوة 
مجتمعات متماسكة وتحقيق التنمية 

المستدامة.
حيوية  بأهمية  تتسم  الرسالة  إن هذه 
الدول ستعتمد  العام خاصًة وأن  هذا 
خــطــة جـــديـــدة لــلــتــعــلــيــم والــتــنــمــيــة 
الخمسة  األعــوام  خالل  بها  لُيسترشد 
تعزيز  فـــإن  ــم  ث ومـــن  المقبلة،  عــشــر 
في  ــدرج  ــن ي أن  ينبغي  ــة  ــي األم مــحــو 
ومن  الجديد،  األعمال  جــدول  صميم 
امــرأة ورجــل، يسهم  خالل تمكين كل 
بالتنمية  االرتـــقـــاء  ــي  ف ــة  ــي األم مــحــو 
تحسين  من  بــدءاً  وذلــك  المستدامة، 
العناية الصحية وتحقيق األمن الغذائي 
حتى القضاء على الفقر وتعزيز مزاولة 

عمل الئق.
ولقد أُحرز تقدم في مجال محو األمية 
 ،2000 عــام  منذ  العالم  أنحاء  كل  في 
ولكن ما زالت هناك تحديات شديدة 
 757 نحو  زال  مــا  فــالــيــوم،  التعقيد 
النساء،  من  ثلثاهم  الكبار،  من  مليوناً 
ـــى الـــمـــهـــارات الــقــرائــيــة  يــفــتــقــرون إل
األســـاســـيـــة، كــمــا أن عــــدد األطــفــال 
والمراهقين غير الملتحقين بالمدارس 
مليون   124 بلغ  إذ  االرتــفــاع،  في  آخــذ 
طفل في جميع أرجاء العالم، في حين 
أن 250 مليون طفل في سن االلتحاق 
ــعــجــزون عن  بــالــتــعــلــيــم االبـــتـــدائـــي ي
األساسية  القرائية  المهارات  اكتساب 

حتى وإن كانوا ملتحقين بالتعليم.
هذا  بــاســتــمــرار  نسمح  أن  يمكن  وال 
يشكل  األمــيــة  محو  أن  ــك  ذل الــوضــع، 
العامل األساسي لبلوغ هدف التنمية 
»ضــمــان  ــي  ف المتمثل  الــمــســتــدامــة 
والشامل  والمنصف  الجيد  التعليم 

والتعلم مدى الحياة للجميع”.

تقارير دولية حول األمية
اليونيسكو  عــن  صـــادر  تقرير  كشف 
في  األميين  عدد  في  طفيفاً  انخفاضاً 
 2011 عــام  في  مليوناً   774 من  العالم 
وطبقاً   ،2015 عــام  مليوناً   743 ــى  إل
عــن منظمة  الـــصـــادرة  لــإلحــصــائــيــات 
األمية  مشكلة  حجم  فإن  اليونيسكو، 
التي يعاني منها الشباب تمثل تحدياً 
 127 بــأن  التقديرات  تفيد  إذ  كبيراً، 
ال  العالمي  الصعيد  على  شاب  مليون 
وأن  الكتابة،  أو  الــقــراءة  يستطيعون 
ومن  شــابــات،  هــم  بينهم  مــن   ٪٦0.7
المحتمل أن يواجه ٦7.4 مليون طفل 
صعوبات  بــالــمــدارس  ملتحقين  غير 
نقص  أن  المستقبل، حيث  في  كبيرة 

عدد األطفال والمراهقين غير 

الملتحقين بالمدارس آخذ في 

االرتفاع  إذ بلغ 124 مليون طفل 

في جميع أرجاء العالم  في حين 

أن 250 مليون طفل في سن 

االلتحاق بالتعليم االبتدائي 

يعجزون عن اكتساب المهارات 

القرائية األساسية حتى وإن كانوا

ملتحقين بالتعليم

تــوافــره هو  عــدم  أو  األســاســي  التعليم 
أن  إلى  ونظراً  لألمية،  األصلي  السبب 
هناك زهاء 793 مليون راشد يفتقرون 
القراءة،  مهارات  من  األدنى  الحد  إلى 
بعيد  يزال  ال  للجميع  األمية  فإن محو 

المنال.
المؤتمر  لمنظمة  تقرير  كشف  كما 
نسبة معدل  أن   ،2014 لعام  اإلسالمي 
األمية في العالم اإلسالمي تناهز ٪40 
›مع تفاوت النسب في الدول األعضاء 
وهو  اإلســالمــي‹،  التعاون  منظمة  في 
من  الماليين  مئات  وجــود  يعني  مــا 
األميين في الدول اإلسالمية معظمهم 
التعاون  دول  إن  التقرير  وقــال  إنــاث، 
ــأتــي فــي مــراكــز مــتــأخــرة  اإلســـالمـــي ت
الــعــالــمــي لمحو  ــمــعــدل  ال عـــن  جــــداً 
من  أقــل  وهــو   ،٪73 بـ  البالغين  أمية 
المتوسط العالمي ٨2٪، ومعدل الدول 
النامية غير األعضاء في المنظمة ٨5٪ 
معدالت  وأن   ،2013 إلحصاءات  وفقاً 
األمية في العالم اإلسالمي تتراوح بين 
اإلنــاث،  بين  و٦5٪  الذكور  بين   ٪40
وأن نسبة األمية في البوادي واألرياف 
بما  والحواضر  المدن  في  عنها  تزيد 
معضلة  يشكل  مما   ،٪10 علي  يــزيــد 
حد  إلــى  وتــؤثــر  التنمية  تعوق  كبيرة 
المجتمع  قـــدرات  إضــعــاف  فــي  بعيد 
القوي  االقتصاد  وبناء  النهوض،  على 
اإلنمانية  األهداف  وتحقيق  المتنامي 
اإلسالمية  للمنظمة  وفــقــاً  لأللفية، 
للتربية والعلوم والثقافة ›إيسيسكو‹. 

لألمم  البشرية  التنمية  تقرير  وأوضح 
مجمل  في  األمية  نسبة  أن  المتحدة 
الوطن العربي خالل عام 2014 وصلت 

السكان،  إجمالي  من   ٪19 حوالي  إلى 
يبلغ  األميين  عــدد  أن  يعني  مــا  وهــو 
ــت قد  نــحــو 9٦ مــلــيــون نــســمــة، وكــان
حوالي   2005 سنة  في  النسبة  بلغت 
المنطقة،  ســكــان  إجــمــالــي  مــن   ٪35
نسمة،  مليون   70 األميين  عــدد  وبلغ 
لتعادل النسبة بذلك ضعف المتوسط 
الــعــالــمــي فــي األمــيــة تــقــريــبــاً، كــمــا ال 
اإلناث ضعفها  األمية عند  تزال نسبة 
إحصائيات  وفــق  وذلــك  الــذكــور،  عند 
والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة 
من  الرغم  وعلى  ›األلكسو‹،  والعلوم 
العربي  الــوطــن  فــي  األمــيــة  نسبة  أن 
تشهد تناقصاً مستمراً منذ سبعينيات 
القرن 20، إال أن أعداد األميين نفسها 
بأن  يقدر  وحالياً  ارتفاع،  في  زالــت  ال 
محو األمية في كامل العالم العربي لن 

يحصل قبل عام 2050.

إدراج  أهمية  تؤكد  المتحدة  األم��م 
محو األمية في صميم جدول أعمال 

التنمية المستدامة الجديد
أكد األمين العام  لألمم المتحدة بان 
المناسبة  بتلك  رسالته  عبر  مون  كي 
بالقراءة والكتابة، وهو حق  أن اإللمام 
أكثر  أمر ضروري  اإلنسان،  من حقوق 
من أي وقت مضى مع استعداد األمم 
المتحدة العتماد خطة عالمية جديدة 

للتنمية المستدامة.
طموحة  خطة   2030 عام  »خطة  وقــال 
تهدف  وهي  التحول،  تحقيق  تتوخى 
إلى القضاء على الفقر والحد من أوجه 
حفظ كوكبنا.  وإلـــى  الــمــســاواة  عــدم 
العالم  قـــادة  اعتماد  مناسبة  وتتيح 
لتجديد  فرصة  الشهر  هــذا  الحقاً  لها 
كجزء  األمية  بمحو  بالنهوض  االلتزام 
حياة  توفير  إلــى  الجماعي  سعينا  من 

كريمة للجميع”.
وأضـــــاف، »يــبــلــغ عـــدد األمــيــيــن من 
ــر مـــن 750  ــار فـــي عــالــمــنــا أكــث ــكــب ال
النساء،  من  ثلثاهم   - شخص  مليون 
مليون طفل في سن   250 نحو  وهناك 
الدراسة بالمدارس االبتدائية تنقصهم 
بالقراءة  لإللمام  األساسية  المهارات 
والكتابة، بينما يوجد 124 مليون طفل 
ـــمـــدارس، وجميع  ال خـــارج  ومـــراهـــق 
عــمــرهــم، يستحقون  أيـــاً كــان  هـــؤالء، 
الــقــراءة،  لتعلم  الفرصة  لهم  توفر  أن 
سوف  الفرصة،  تلك  نعطيهم  وحينما 
نوجد مجتمعات أكثر إنتاجاً واستقراراً 

وأمناً للجميع”.
العالمي  اليوم  في  تشارك  المملكة 

لمحو األمية
السعودية  العربية  المملكة  شاركت 
العالمي  باليوم  باالحتفاء  العالم  دول 
ــمــحــو األمــــيــــة، وأوضــــــح الــدكــتــور  ل
وكيل  البراك  محمد  بن  عبدالرحمن 
التعليم، في تصريح له لصحيفة  وزارة 
الرياض أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة 
أن  ــى  إل مــشــيــراً  األمــيــة،  على  للقضاء 
األمية  لمحو  العالمي  باليوم  االحتفال 
والذي تم تحديده من قبل اليونيسكو 
عام  كل  من  سبتمبر  من  الثامن  في 
مناسبة للتقويم السنوي للجهود التي 
والمنظمات  والهيئات  الــدول  تبذلها 
األمية  محو  مجال  في  عام  على مدى 
مناسبة  أيــضــاً  وهـــو  الــكــبــار،  وتعليم 
واإلقليمية،  العالمية  الخبرات  لتبادل 
وفرصة  المستجدات  على  والتعرف 
المجتمع  وتــهــبــئــة  ــجــهــود  ال لــحــشــد 
المدني للمشاركة في دعم مشروعات 
الكبار،  وتعليم  األمــيــة  محو  وبــرامــج 
كما أنها مناسبة للتوعية بأهمية محو 
في  لاللتحاق  األميين  ودعــوة  األمية 

برامج محو األمية.

المناسبة  بهذه  البراك  الدكتور  وبين 
أن المملكة وبفضل من الله ثم بالدعم 
الذي تجده من حكومة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
– حفظه الله – استطاعت خفض نسبة 
وصلت  حتى  جداً  بشكل كبير  األمية 
في   3.21 ــى  إل -2014م  1435ه  عــام 
المئة بعد أن كانت عام 1392ه -1972 
انخفاض  ومع  المئة  في   ٦0 عن  تزيد 
تبذل  المملكة  زالت  فال  النسبة  هذه 
المتبقي  خفض  فــي  جهدها  قــصــارى 
إلى  مشيراً  األمــيــة،  من  خلوها  لتعلن 
مع  شاملة  انطالقة  هناك  سيكون  أنه 
العام  الثاني من  الدراسي  الفصل  بدء 
مشروع  لتنفيذ  الــجــاري،  الــدراســي 
العقد العربي لمحو األمية والذي أقره 
مؤتمر  ضمن  العربية  الـــدول  زعــمــاء 
القمة العربية المنعقدة عام 2015 في 
شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ، 
حيث يشكل ذلك القرار التزاماً سياسياً 

يوجب تكثيف الجهود لمحو األمية.
الالمحدود  بالدعم  البراك  أشــاد  كما 
الذي يجده التعليم بكافة مراحله ومنه 
خادم  من  الكبار  وتعليم  األمية  محو 
سلمان  الــمــلــك  الشريفين  الــحــرمــيــن 
الله  حفظه  سعود   آل  عبدالعزيز  بن 
الدكتور  التعليم  وزيــر  من  والمتابعة 

عزام بن محمد الدخيل.
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إلزام اجلهات احلكومية برفع تقارير عن الرقابة الداخلية كل 3 أشهرم

ــة لــصــحــيــفــة  ــع بــيــنــت مــــصــــادر مــطــل
من  عليا  جهات  طلب  عن  االقتصادية 
ديوان المراقبة العامة، تقريراً دورياً كل 
الجهات  إنشاء  متابعة  عن  أشهر  ثالثة 
الداخلية،  المراقبة  وحدات  الحكومية 
واألجهزة  الـــوزارات  في  دورهــا  وتفعيل 
الـــديـــوان حيال  الــحــكــومــيــة ومــرئــيــات 

عملها.
ديــوان  أن  إلــى  ذاتــهــا  المصادر  وقــالــت 
عن  عليا  جهات  أبلغ  العامة  المراقبة 
أنشأت  التي  الحكومية  الجهات  أعداد 
الداخلية،  المراجعة  وحــدات  وفعلت 
أنشأت  التي  الحكومية  الجهات  وعدد 
وحدات ولم تفعلها، وتلك التي لم تنشئ 
هذه الوحدات رغم مرور عشر سنوات 
على صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي 
في  الداخلية  للرقابة  وحدات  بتأسيس 
كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة 
بادر  الديوان  أن  الرغم من  العامة، على 
ــإعــداد دلــيــل إرشــــادي يــتــنــاول شرحاً  ب
واإلجــــراءات  الــالئــحــة  لــمــواد  تفصيلياً 
وتم  بــهــا،  الــقــيــام  يجب  الــتــي  العملية 
بعدد  الحكومية  الجهات  جميع  تزويد 

كاٍف من هذا الدليل.
وكــانــت جــهــات عليا قــد وافــقــت على 
عــــدد مـــن الــتــوصــيــات الـــتـــي رفــعــهــا 
وحدات  تفعيل  إلى  وستؤدي  الديوان، 
تطوير  أبرزها  ومن  الداخلية،  المراجعة 
وتحديث  الحكومية،  المراجعة  معايير 
والمراجعة  الحكومية  المراجعة  مناهج 
متخصص  مــركــز  وإنـــشـــاء  ــيــة،  ــداخــل ال
ــلــتــدريــب الــعــمــلــي والــمــيــدانــي في  ل
ورقابة  والداخلية،  المالية  المراجعة 
األداء، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة 
ورقــابــة  المالية  المراجعة  حــقــول  فــي 
بالتنسيق  الداخلية  والمراجعة  األداء 
بين الديوان والجامعات، وربط وحدات 
المراجعة الداخلية فنياً بديوان المراقبة 
الموحدة  الــالئــحــة  وتــحــديــث  الــعــامــة، 
ومنح  الداخلية،  المراجعة  لــوحــدات 
شاغل وظيفة المراجعة الداخلية عالوة 
لمنسوبي  يــصــرف  لــمــا  مماثلة  مــالــيــة 
لجنة  وتشكيل  العامة،  المراقبة  ديوان 
في ديوان المراقبة العامة تتولى تطبيق 

معايير المراجعة الحكومية تدريجيا.
إنشاء  مــبــادرة  أن  والــجــديــر ذكـــره هــو 

نظراً  جــاءت  الداخلية  الرقابة  وحــدات 
في  الداخلية  الــرقــابــة  أنظمة  لضعف 
عديد من األجهزة الحكومية، مع وجود 
السابقة  الــرقــابــة  بين  متنامية  فــجــوة 
األجهزة  عدد  وتزايد  الالحقة،  والرقابة 
ونفقاتها،  خدماتها  واتساع  الحكومية 
الــــديــــوان جميع  مــراجــعــة  وصــعــوبــة 
لألجهزة  والتشغيلية  المالية  الجوانب 
اإلسهام  إلى  إضافة  بالرقابة،  المشمولة 
في مسيرة اإلصالح االقتصادي والمالي 
للتوجيهات  تلبية  لــلــدولــة  واإلداري 
كفاءة  رفــع  بــشــأن  المتعلقة  السامية 

األداء في األجهزة الحكومية.
السابعة  للمادة  وفقاً  الديوان  ويختص 
من نظامه، بالرقابة الالحقة على جميع 
وكذلك  ومصروفاتها،  الدولة  إيـــرادات 
المنقولة  الدولة  أمــوال  جميع  مراقبة 
استعمال  حــســن  ومــراقــبــة  والــثــابــتــة، 
والمحافظة  واستغاللها  األمـــوال  هــذه 
أداء  على  بالرقابة  يختص  كما  عليها، 
األجهزة الحكومية للتأكد من استخدام 
مواردها  بالرقابة  المشمولة  الجهات 
نجاح  من  والتحقق  واقتصادية،  بكفاءة 

األهــــداف  تحقيق  فــي  الــجــهــات  تــلــك 
المرسومة لها، ومن المعلوم أن الجهات 
جميع  هي  الــديــوان  برقابة  المشمولة 
الوزارات واإلدارات الحكومية وفروعها، 
ومصالح  العيون  وإدارات  والبلديات 
واإلدارات  العامة  والمؤسسات  المياه، 
المستقلة  الميزانيات  ذات  األخـــرى 
من مال  الحكومة جزءاً  لها  التي تخرج 
لغرض  وإما  اإلعانة  بطريق  إما  الدولة، 
االستثمار، وأي مؤسسة خاصة أو شركة 
تضمن  أو  رأسمالها  في  الــدولــة  تسهم 
لها حدا أدنى من األربــاح، على أن تتم 
يعده  خاص  تنظيم  وفق  عليها  الرقابة 
ــوان ويــصــدر بــه قـــرار مــن مجلس  ــدي ال
الرقابة،  هــذه  مــدى  فيه  يحدد  الـــوزراء 
حيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى 
ال  وحيث  بــالــديــوان،  المالية  عالقتها 
المؤسسات  وكــذلــك  نشاطها،  يعرقل 
الدولة  تسهم  التي  والشركات  الخاصة 
أدنى  حــدا  لها  تضمن  أو  رأسمالها  في 
الديوان  يكلف  هيئة  وكل  األربــاح،  من 
بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس 

الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء.
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تقرير دولي يؤكد على أن األهداف اإلمنائية أدت إلى أجنح حركة ملكافحة 
الفقر في التاريخ

أكد تقرير دولي حديث، أن األهداف 
أنجح  عــن  أســفــرت  لأللفية  اإلنمائية 
الفقر،  لمكافحة  الــتــاريــخ  فــي  حــركــة 
لخطة  انطالق  نقطة  بمثابة  وستكون 
ووجد  الجديدة،  المستدامة  التنمية 
عاماً  عشر  خمسة  جهود  أن  التقرير 
الطموحة،  الثمانية  األهــداف  لتحقيق 
المتحدة  األمـــم  إعـــالن  فــي  ـــــواردة  ال
لأللفية عام 2000، قد نجحت إلى حد 
التقرير  العالم، إال أن  كبير على نطاق 

أقر بوجود أوجه قصور. 
األمم  عن  الــصــادر  التقرير،  أكــد  كما 
يمكن  األهــداف  تحديد  أن  المتحدة، 
الفقر،  من  الناس  ماليين  ينتشل  أن 
ويحسن  والفتيات،  النساء  ويمكـّن 
جديدة  فرصاً  ويوفر  والــرفــاه،  الصحة 

وواسعة من أجل حياة أفضل.
الــعــام  لألمم  ــال األمــيــن  مــن جهته ق
التقرير  »يؤكد  مون  بان كي  المتحدة 
األهداف  لتحقيق  الدولية  الجهود  أن 
وحّسنت  األرواح،  مــاليــيــن  ــقــذت  أن
إن  الــعــالــم،  حــول  للماليين  ــظــروف  ال

األهداف اإلنمائية لأللفية ساعدت في 
انتشال أكثر من مليار شخص من الفقر 
المدقع وحققت إنجازات في التصدي 

للجوع”.
اإلنمائية  األهــداف  أن  إلى  أشــار  كما  
وستمائة  مليارين  مــن  أكــثــر  مّكنت 
ــيــون شــخــص مـــن الــحــصــول على  مــل
المياه  نوعية  حسنت  أو  الشرب  مياه 

المتوفرة لهم.
وذكـــر عـــدد مــن اإلنـــجـــازات الــتــي تم 
الفتيات  عــدد  ــادة  زي ومنها  تحقيقها 
وانــخــفــاض  ــمــدارس،  ــال ب الملتحقات 
ــثــي الــــوالدة  مـــعـــدالت وفـــيـــات حــدي

واألمهات.
ــــم يــصــل الـــتـــقـــدم إلــى  و أضـــــاف »ل
الجميع، ترك الركُب الكثيرين وخاصة 
جنسهم  بسبب  والمحرومين  األفــقــر 
موقعهم  أو  وعرقهم  وإعاقتهم  وسنهم 
النساء واألطفال  الكثير من  الجغرافي، 
أو  الحمل  أثناء  حتفهم  يلقون  مازالوا 
بــالــوالدة،  مرتبطة  مضاعفات  بسبب 
توفر  إلى  يفتقرون  الناس  من  والكثير 

في  وخاصة  الصحي  الصرف  منشآت 
المناطق الريفية”.

إلى  أدت  التي  الصراعات  إلــى  ولفت 
على  شخص  مليون  ستين  نحو  إجبار 
أعلى  يمثل  رقم  وهو  ديارهم،  مغادرة 
مستويات النزوح منذ الحرب العالمية 
على  عــواقــب  مــن  لــذلــك  ومــا  الثانية، 

التنمية البشرية.
منظمة  اعــتــبــرت  متصل  ســيــاق  ــي  وف
الــيــونــيــســيــف انــتــشــال كــل طــفــل من 
بسالم  مــولــودهــا  تضع  أم  وكــل  الفقر 
وقال  للتقدم،  الحقيقي  المقياس  هو 
التنفيذي  المدير  ليك،  آنتوني  السيد 
لليونيسف، في بيان حول تبني أهداف 
التي  القرارات  إن  المستدامة  التنمية 
انتهاء  تمثل  اليوم  بالترحاب  قوبلت 
دافعاً  وتعد  أخـــرى،  وابــتــداء  عملية، 

لتحويل االلتزامات إلى عمل. 
ــدم الـــذي  ــق ــت وأضـــــاف »ســنــقــيــس ال
حققناه؛ صحيح أننا سنقيسه من خالل 
الحقيقي  المقياس  ولكن  اإلحصاءات، 
سيكون من خالل كل طفل ُينَتشل من 

بسالم،  مولودها  تضع  أم  وكل  الفقر، 
بسبب  طفولتها  تفقد  ال  بنت  وكــل 
بيانه  ليك  وخــتــم  الــمــبــكــر”،   الــــزواج 
بقوله »بمساعدتنا لألطفال األقل حظاً 
في  عــادلــة  فرصة  وبإعطائهم  الــيــوم- 
الفقر  قيود  في كسر  نساعد   - الحياة 
التنمية  المدقع غداً”، وتمثل أهداف 
المستدامة خطة عمل عالمية طموحة 
المدقع  الفقر  على  القضاء  إلى  تهدف 
للجميع  التعليم  وتــوفــيــر  والـــجـــوع، 
وتعزيز  الكوكب  وحماية  الحياة،  مدى 
والمسالمة.  الــشــامــلــة  المجتمعات 
ـــتـــزامـــات نحو  ــبــنــى عــلــى االل وهــــي ُت
والتغذية  الفقر  مجاالت  في  األطفال 
والصرف  والــمــيــاه  والتعليم  والصحة 
الجنسين  بــيــن  والـــمـــســـاواة  الــصــحــي 
األهـــداف  سالفتها؛  فــي  وردت  الــتــي 
أهــداف  وتتضمن  لأللفية،  اإلنمائية 
وغايات  أهــدافــا  المستدامة  التنمية 
والتعليم  الطفل  تتعلق بحماية  جديدة 
في مرحلة الطفولة المبكرة والحد من 

الالمساواة.

Photo: Imal Hashemi/TAIMANI FILMS/WORLD BANK  األهداف اإلنمائية ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمايين
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منظمة اليونيسيف تساعد األطفال في اليمن على العودة إلى مدارسهم

Photo: UNICEF/ Mohammed Mahmoud - صورة لمدرسة في صنعاء تضررت إئر تعرض مبنى مجاور لها لضربة جوية

أن  على  اليونيسيف  منظمة  أكــدت 
تأثيراً  ــر  أث اليمن  فــي  الــدائــم  الــصــراع 
مما  فيها،  التعليم  نظام  على  مــدمــراً 
أدى إلى عرقلة حوالي 1.٨ مليون طفل 
عن دراستهم، كما أن القصف المكثف 
من  أكثر  أجبر  الــشــوارع  في  والقتال 
مما  أبوابها،  إغالق  على  3٦00 مدرسة 
اضطر الطالب وأسرهم إلى النزوح إلى 
وأضافت  البالد،  في  أمناً  أكثر  مناطق 
المنظمة قد تضررت 24٨ مدرسة على 
تستضيف  بينما  مباشرة  بصورة  األقل 
داخلياً،  للنازحين  أخرى  مدرسة   270
 ٦٨ المسلحة  الجماعات  تحتل  فيما 

مدرسة.
توفير  اليونيسيف  تدعم  جهتها  من 
ألف   200 من  أكثر  لمساعدة  الدراسة 
على  طفل  مليون   1.٨ بين  من  طالب 
التي  الــــدروس،  مــن  فاتهم  مــا  تـــدارك 
نتيجة  أكثر  أو  شهرين  لمدة  توقفت 
للصراع الدائر، وقال جوليان هارنيس، 
ممثل اليونيسف في اليمن »إن توفير 
أمر  هــو  اليمن  فــي  لــألطــفــال  التعليم 
ألسرهم  وكــذلــك  لمستقبلهم  حــاســم 
ومجتمعاتهم المحلية، نحن نقوم بكل 
ما بوسعنا إلعادة األطفال إلى المدارس 
التعليم.  فرص  من  يحرمون  ال  بحيث 

ونحث أطراف النزاع على احترام أمن 
فرصة  األطفال  وذلك إلعطاء  المدارس 
للتعلم”، وتقوم وزارة التربية والتعليم 
بتهبئة المعلمين، وفي حالة المدارس 
قبل  مــن  المستخدمة  أو  المتضررة، 
المسلحة،  الــجــمــاعــات  أو  الــنــازحــيــن 
للتعلم مثل  أماكن مؤقتة  توفير  سيتم 
المواد  اليونيسف  وستوفر  الــخــيــام، 
التعليمية الالزمة، بما في ذلك أجهزة 
الرصاص  وأقالم  المحمولة،  الكمبيوتر 

والحقائب المدرسية للطالب.
المتحدث  أوضــح  متصل   سياق  وفــي 
باسم اليونيسيف كريستوف بوليرياك، 

أولوية  تشكل  المدارس  فتح  إعادة  أن 
من  األطفال  تجنيد  لمنع  لليونيسيف 
وتوفير  المسلحة،  الــجــمــاعــات  قــبــل 
الشعور بالحياة الطبيعية لهم، وأضاف 
الصراع،  خالل  مهم جداً  التعليم  »ألن 
ـــال، و يــســاعــدهــم  فــهــو يــحــمــي األطـــف
بعض  الطبيعية،  بالحياة  الشعور  على 
ويرسمون  أقــالم  لديهم  ليس  الطالب 
مليون   11 إلى  بحاجة  إننا  األرض،  على 
دوالر للمساعدة في دعم إعادة تأهيل 
التعليم  وتوفير  المتضررة،  الــمــدارس 
ـــوارد، وتــقــديــم الــدعــم  ـــم والــتــعــلــم وال

النفسي واالجتماعي أيضاً”.  
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حملة عن منظمة املدن العربية

اجلزء اخلامس من »اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اعرف حقوقك وواجباتك
الفساد«

* دخلت اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد  (UNCAC) حيز النفاذ يف 14 كانون االأول/ دي�سمرب 2٠٠5، و هي تُعد االتفاقية االأكرث �سموالً وقوة يف مكافحة الف�ساد على نطاق عاملي، وحتى 
17يناير 2٠13، �سادقت عليها 1٦5 دولة، وقد وقعت على االتفاقية اململكة العربية ال�سعودية يف 2٠٠4/9/1م، فيما ان�سمت و�سادقت عليها يف 2٠13/4/29م.

المادة التاسعة 
المشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية )1\2(

بالخطوات  القانوني،  لنظامها  األساسية  للمبادئ  وفقًا   طرف،  دولة  تقوم كل   -1
معايير  وعلى  والتنافس  الشفافية  على  تقوم  مناسبة  اشتراء  نظم  إلنشاء  الالزمة 
منع  في  بفاعليتها  أمــور،  جملة  ضمن  وتتسم  الــقــرارات،  اتخاذ  في  الموضوعية 
الفساد، وتتناول هذه النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، 

أموراً، منها:
)أ( توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود االشتراء، بما في ذلك المعلومات 
أو  الصلة  ذات  والمعلومات  المناقصات،  في  المشاركة  إلى  بالدعوات  المتعلقة 
الوثيقة الصلة بإرساء العقود، توزيعًا عامًا، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين 

وقتًا كافيًا إلعداد عروضهم وتقديمها.

االختيار  معايير  ذلك  في  بما  المشاركة،  شروط  ونشر  بإقرار  مسبقًا  القيام  )ب( 
وإرساء العقود وقواعد المناقصة.

المتعلقة  ــقــرارات  ال التــخــاذ  مسبقًا  ومــقــررة  موضوعية  معايير  اســتــخــدام  )ج( 
أو  القواعد  تطبيق  صحة  مــن  الحــقــًا  للتحقق  تيسيراً  العمومية،  بالمشتريات 

اإلجراءات.
للطعن، ضمانا  بما في ذلك نظام فعال  الداخلية،  للمراجعة  إقامة نظام فعال  )د( 
لوجود سبل قانونية للتظلم واالنتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو اإلجراءات 

الموضوعة عماًل بهذه الفقرة.
)هـ( اتخاذ تدابير، عند االقتضاء، لتنظيم األمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن 
المشتريات، مثل اإلعالن عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات 

الفرز، واالحتياجات التدريبية.

ئة
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د ال
 بع

شر
ع ع

راب
ال

تأسيس المنظمة:
- هـــي مــنــظــمــة إقــلــيــمــيــة عــربــيــة غير 
أو  سياسي  نشاط  لها  ليس  حكومية، 
المدن  شــؤون  في  متخصصة  عقائدي، 
مارس   15 في  تأسيسها  تم  والبلديات، 
الكويت. مدينة  الدائم  ومقرها   19٦7

- تحتفل المنظمة في الخامس عشر من 
المدينة  بيوم  عام  مارس من كل  شهر 
العربية احتفاء بذكرى تأسيس المنظمة 
األســاســي  بــالــدور  المواطنين  وتوعية 
للمدن العربية في تنظيم شؤون حياتهم 
ويتم  لهم،  والمرافق  الخدمات  وتوفير 
اليوم  بــذلــك  لالحتفال  شــعــار  اخــتــيــار 
لاللتفاف  الجهود  تكريس  يستهدف 
من  متطلباته  وتنفيذ  مضمونه  حــول 
قبل المسؤولين في المدن والمواطنين.

المدينة  مجلة  المنظمة  عــن  تصدر   -
أنشطة  وتغطي  ــة  دوري بصورة  العربية 

المنظمة ومؤسساتها ومدتها واألعضاء. 
ـــدراســـات  وتــهــتــم بــنــشــر األبـــحـــاث وال
كما  والساكنين،  بالمدن  المتخصصة 
وعلمية  وثائقية  كتبًا  المنظمة  تصدر 
البحوث  وعــن  العربية  المدينة  عــن 
الندوات  في  تقدم  التي  والــدراســات 
ــة. ــي ــب ــتــدري ـــــــــدورات ال ــعــلــمــيــة وال ال

أهداف المنظمة:
هـــــويـــــة  ــــــى  ــــــل ع ـــــــاظ  ـــــــحـــــــف ال  -1
ــــعــــربــــيــــة وتـــــراثـــــهـــــا. ــــمــــديــــنــــة ال ال
ــمــؤســســات  ال وتـــحـــديـــث  تــنــمــيــة   -2
العربية. المدن  في  والمحلية  البلدية 
المحلية  السلطات  مكانة  تعزيز   -3
ـــة. ـــالمـــركـــزي الـــعـــربـــيـــة وتـــشـــجـــيـــع ال
4- رفع مستوى الخدمات والمرافق في 
تطويرها. على  والعمل  العربية  المدن 
ـــتـــجـــارب  وال الـــخـــبـــرات  تــــبــــادل   -5
ـــات  ـــخـــدم ــــــدة فـــــي مــــجــــال ال ــــــرائ ال
والــــمــــرافــــق بـــيـــن الــــمــــدن األعــــضــــاء.

٦- الــتــعــاون مــع الــمــدن األعــضــاء في 
نشاطاتها  وتنسيق  وتخطيط  دراســــة 
وراء  ســعــيــًا  الــمــخــتــلــفــة،  ــا  ــه ــات وخــدم
والتقدم،  التنمية  في  أهدافها  تحقيق 
ــفــق و واقـــعـــهـــا االقـــتـــصـــادي  ــت ي بـــمـــا 
ــبــيــئــي. واالجـــتـــمـــاعـــي والــثــقــافــي وال
الــتــنــمــيــة  تــحــقــيــق  عــلــى  الــعــمــل   -7
ـــمـــدن الــعــربــيــة. ــمــســتــدامــة فـــي ال ال
٨- تنمية وتحديث المؤسسات البلدية 
وتوحيد  تطوير  على  والعمل  والمحلية 
يتفق  بما  البلدية  والتشريعات  النظم 
العربية. المدينة  تطوير  ومتطلبات 
مع  ــعــاون  وت ــصــاالت  ات شبكة  بــنــاء   -9
المنظمات العربية واإلقليمية والدولية 
الــمــنــظــمــة.  بــنــشــاط  الـــعـــالقـــة  ذات 

العضوية
لجميع  مفتوح  المنظمة  عضوية  بــاب 
االنضمام  في  الراغبة  العربية  المدن 
ــظــام. ــن ــهــا وفـــقـــاً ألحـــكـــام هــــذا ال ــي إل
الـــــــعـــــــضـــــــويـــــــة: وتــــــــشــــــــمــــــــل   
العربية  المدن  العاملون:  األعضاء   -1
المنظمة. عــضــويــة  إلـــى  تــنــضــم  ــتــي  ال

مؤسسة  أيــة  المشاركون:  األعــضــاء   -2
. الــمــنــظــمــة  ــشــطــة  ــأن ب عـــالقـــة  ذات 
ــة عــربــيــة  ــن يـــكـــون انـــضـــمـــام أيــــة مــدي
تقديم  طــريــق  عــن  المنظمة  لعضوية 
مشفوعاً  ــعــامــة  ال األمـــانـــة  ـــى  إل طــلــب 
وفقاً  وذلــك  المختصة  الجهة  بموافقة 
لــألنــظــمــة الــمــعــمــول بــهــا فــي كــل قطر 
عربي تتبعه المدينة الطالبة لالنضمام، 
فور  العضوية  صفة  المدينة  وتكتسب 
بقبول  المدينة  العامة  األمــانــة  إشعار 
. العضوية  اشــتــراك  واســتــالم  الطلب 
المحلي  الحكم  أجــهــزة  انضمام  يجوز 
ــة  ــي ــوطــن األخــــــــرى والــــمــــؤســــســــات ال
ــتــي تــمــارس  واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ال
أنــشــطــة مــمــاثــلــة كــعــضــو مـــشـــارك في 
العضوية  حقوق  بكافة  يتمتع  المنظمة 
العام  المؤتمر  في  التصويت  حق  عدا 
الــدائــم. المكتب  مــوافــقــة  بعد  وذلـــك 
في  العاملين  ــــراد  األف انــضــمــام  يــجــوز 
المنظمة  بعمل  عالقة  ذات  مــجــاالت 
ـــي الــمــنــظــمــة  ــن ف ــي كـــأعـــضـــاء مــشــارك
ــكــامــل حــقــوق الــعــضــويــة  يــتــمــتــعــون ب
عـــدا الــتــصــويــت فــي الــمــؤتــمــر الــعــام.
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ما هي شروط القيد في سجل احملاسبني القانونيني؟
امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري ت
نيا

نو
قا

نقاً عن صحيفة

القانونيين  المحاسبين  لنظام  وفــقــًا 
م/12  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر 
يجوز  ال  فإنه  1412/5/13هــــــ،  بتاريخ 
مزاولة  معنوي  أو  ألي شخص طبيعي 
كان  إذا  إال  الحسابات  مراجعة  مهنة 
المحاسبين  سجل  فــي  مقيداً  اسمه 
، وذلك  التجارة  القانونيين لدى وزارة 
وفقاً لما نصت عليه المادة األولى من 
الثانية  المادة  حددت  فيما   ، النظام 
النحو  على  السجل  في  القيد  شــروط 

التالي:
1- سعودي الجنسية.

2- كامل األهلية.
وغير  ــوك،  ــســل وال الــســيــرة  حــســن   -3
محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة 
مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد 
صدر  قد  يكون  وأال  اعتباره،  إليه  رد 
ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة 
على  مضى  قد  يكن  لم  ما  الحكومية 

صدور القرار التأديبي ثالث سنوات.
البكالوريوس  درجــة  على  حاصاًل   -4
أو أي شهادة أخرى  تخصص محاسبة 

بمعادلة  المختصة  الجهة  تعتبرها 
الشهادات معادلة لها.

ــرة عــلــمــيــة فـــي أعــمــال  ــه خــب ــدي 5- ل
المؤهل  على  الحصول  بعد  محاسبية 
السابقة   )4( الفقرة  في  إليه  المشار 

لدى إحدى الجهات التالية:
أ- مكاتب المحاسبين القانونيين التي 
تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين 
هذا  في  عليها  المنصوص  القانونيين 
تحددها  التي  للضوابط  طبقاً  النظام 
ال  لــمــدة  وذلـــك  التنفيذية،  الــالئــحــة 
إلى  تخفض  ســنــوات  ــالث  ث عــن  تقل 
حاصاًل  القيد  طالب  كــان  إذا  سنتين 
المحاسبة  في  الماجستير  درجة  على 
إذا  واحــدة  سنة  وإلــى  يعادلها،  ما  أو 
في  الدكتوراه  درجة  على  حاصاًل  كان 

المحاسبة أو ما يعادلها.
الشركات  أو  الحكومية  الجهات  ب- 
للشروط  طبقاً  الفردية  المؤسسات  أو 
ــحــة  ــالئ والــــمــــدد الـــتـــي تـــحـــددهـــا ال
المدد  عــن  تقل  أال  على  التنفيذية، 

المشار إليها في الفقرة )أ( السابقة.

السعودية  بالهيئة  أساسياً  عضواً   -٦
للمحاسبين القانونيين. 

ذلك  ومع  المهنة،  لمزاولة  متفرغاً   -7
الجمع  الــقــانــونــي  للمحاسب  يــجــوز 

ال  التي  األعمال  ومزاولة  المهنة  بين 
المهنة  وآداب  ســلــوك  مــع  تــتــعــارض 
الالئحة  تحددها  التي  للضوابط  طبقاً 

التنفيذية.

مبادرة التعليم أواًل من أهم 
أهداف التنمية املستدامة

ــــي مــؤتــمــر قــمــة األمـــم  مــــؤخــــراً وف
والذي  المستدامة  للتنمية  المتحدة 
مبادرة  إدراج  تم  نيويورك،  في  عقد 
أهـــداف  أهـــم  ضــمــن  أوالً،  التعليم 
التعليم  باعتبار  المستدامة  التنمية 
التنمية،ال  خطة  فــي  تحويلياً  هــدفــاً 
القوة  أيضاً  يعتبر  التعليم  وأن  سيما 
مجتمعات  لبناء  الرئيسية  الدافعة 
السالم  وتحقيق  أكثر شمولة ومرونة 

الدائم.
وتــضــم الـــمـــبـــادرة ثــــالث أولـــويـــات 
المدرسة،  في  طفل  كل  وضــع  منها 
وتــحــســيــن نــوعــيــة الــتــعــلــيــم وتــعــزيــز 
يتجزأ  ال  كــجــزء  العالمية  المواطنة 
من هدف التعليم الرابع من أهداف 

التنمية المستدامة.
بــوكــوفــا،  إيــريــنــا  قــالــت  جهتها  مــن 
واألمينة  لليونسكو  العامة  المديرة 
لمبادرة  التوجيهية  للجنة  التنفيذية 
العالمية  المبادرة  »إن  أوالً  التعليم 
جديدة  رؤيـــة  تشكيل  فــي  ســاعــدت 
حقوق  مــن  أســاســي  كــحــق  للتعليم 
اإلنسان في الكرامة والتمكين، وكقوة 
بين  المساواة  في  شمولية  تحويلية 
ال  الــفــقــر،  على  والــقــضــاء  الجنسين 
إلحــصــاءات معهد  وفــقــاً  وأنــه  سيما 
اليونسكو فإن هناك  124 مليون طفل 
وشباب هم خارج المدرسة وأن 757 
مليون من البالغين ثلثهم من النساء، 

ال يستطيعون القراءة أو الكتابة”.
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

إن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يتميز بعالميته وشموله، حيث إنه نتيجة جهد دولي مشترك 

عبر عن طموح أعضاء المجتمع الدولي كافة وللمرة األولى في تاريخ الحضارة المعاصرة،  حيث 

قامت مجموعة منظمة من الدول بإعالن الحريات والحقوق األساسية التي تعترف بها وتكرسها 

جميع الدول وماليين البشر في شتى بقاع العالم.

ولعل الذي يؤكد هذا الطابع العالمي والشمولي لهذا اإلعالن ما نجده واضحًا وجليًا، ابتداًء من 

تجنب استخدام أي ألفاظ تحمل دالالت سياسية أو قانونية مثل )مواطنين أو رعايا( و استخدام 

لدولة  تبعيته  النظر عن  إنسان بغض  لكل  والفرد، فهو موجه  اإلنسان  و  ألفاظ شاملة كالناس 

في مجتمع سياسي معين،  لكونه عضواً  له  تثبت  التي  المواطن  بحقوق  يعني  ال  فهو  معينة، 

ولكنه إعالن لحقوق بني البشر كافة على اختالف جنسياتهم وأصولهم ومعتقداتهم دونما أي 

تمييز بين وطني وأجنبي إال في بعض الحاالت مثل المشاركة في إدارة الشؤون العامة )م21( 

واالنتفاع من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )م22(.

وما يدل على عالمية اإلعالن آثاره والتي ظهرت في جميع أنحاء العالم، حيث كان لنصوصه 

في  دور كبير  له  واإلقليمية، كما كان  الدولية  االتفاقيات  من  العديد  إصــدار  في  دور كبير 

التشريعات الوطنية لبعض الدول.

وال نغفل أثره الكبير على المعاهدات الدولية، فكثير من نصوصه تحولت إلى اتفاقيات دولية، 

وخير مثال على ذلك العهدان الدوليان للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والحقوق 

المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في 19٦٦/12/19م.

كما أن اإلعالن أثر في بعض االتفاقيات اإلقليمية مثل االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان 

والحريات األساسية والذي وقع في روما في 1950/11/14م، واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان 

الموقعة في 19٦9/11/22، والميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والموقع عام 19٨1م.

باإلضافة إلى أن محكمة العدل الدولية غالبًا ما تشير في قراراتها إلى مبادئ اإلعالن، وأخيراً 

إذا كنا قد ذكرنا منذ البداية أن اإلعالن اتصف بالشمول والعالمية، إال أن ما يجدر ذكره أن 

اإلعالن أولى عناية كبرى للحقوق الفردية التقليدية، بخالف الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية، وجاء ذلك متفقًا مع ميزان القوى في ذلك الوقت لصالح الدول الغربية، فكان له أثر 

كبير في تغليب المفهوم الليبرالي الفردي للحريات على المفهوم الماركسي لها.

سمات اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
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