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ال��دك��ت��ور  اجلمعية  رئ��ي��س  اع��ت��ب��ر 
أن  القحطاني  رب��ي��ع��ان  ب��ن  مفلح 
لعضوية  اململكة  ان��ت��خ��اب  إع���ادة 
بتأييد  اإلن���س���ان  ح��ق��وق  م��ج��ل��س 

عدد  إجمالي  بني  من  دول��ة،   152
األعضاء يف اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة البالغ 193 دولة لهو داللة 
على ما حتظى به اململكة من مكانة 

إنساني  دور  من  به  ماتقوم  وعلى 
احملتاجة  لشعوب  ملساعدة  ه��ام، 
ولدفاعها الدائم عن حقوق الشعب 
حقوق  مع  وقوفها  و  الفلسطيني، 

الشعب السوري واليمني ومواصلة 
حماية حقوق اإلنسان، يف الداخل 
واحلرص على تطبيق القانون على 

اجلميع.

رئيس اجلمعية:إعادة انتخاب اململكة لعضوية 
مجلس حقوق اإلنسان داللة على مكانتها و أهمية 

دورها اإلنساني
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زار نائب رئيس بعثة اإلحتاد األوروبي 
ألكسيس كونستا  السيد  اململكة  لدى 
ن��ت��وب��ول��وس، وم��س��ت��ش��ارة ال��ش��ؤون 
مانريكي  لوثيا  السيدة  السياسية 
اسكوديرو ، مؤخراً اجلمعية الوطنية 
اإلنسان، وكان يف استقبالهم  حلقوق 
سعادة رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق 
ربيعان  ب��ن  مفلح  ال��دك��ت��ور  اإلن��س��ان 
للجمعية  العام  واألم��ني  القحطاني, 

األس���ت���اذ خ���ال���د ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن 
اجلمعية  رئيس  وسكرتير  الفاخري، 

األستاذ أحمد بن محمد احملمود.
 ت��ن��اول ال��ل��ق��اء احل��دي��ث ع��ن عقوبة 
اإلع��دام، و موقف اإلحت��اد األوروب��ي 
من أحكام اإلع��دام، وخاصة من هم 
بني  والتي   ، عشر  الثامنة  سن  دون 
سعادة رئيس اجلمعية للوفد الزائر أن 
لنصوص  يستند  اململكة  يف  تطبيقها 

النهائي  احلكم  يصدر  وال  شرعية، 
فيها إال بعد نظرها من عدد كبير من 
العدالة،  يضمن حتقيق  مبا  القضاة، 
الدم  أولياء  الدولة تسعى مع  أن  كما 
العفو  لتقدمي  القضايا  ه��ذه  مثل  يف 

على تنفيذ العقوبة.
كما تطرق احلديث إلى قانون جاستا 
ويف هذا الشأن أوضح سعادة رئيس 
اجلمعية أن مثل هذا القانون يخالف 

التي  الدولية  واالتفاقيات  األع��راف، 
توفر حصانة وسيادة للدول، وقد أكد 
نائب رئيس البعثة على أهمية احترام 
يف  املستقرة  وامل��ب��ادئ  ال��دول  سيادة 
اللقاء  نهاية  ويف  ال��دول��ي،  ال��ق��ان��ون 
اجلمعية  رئاسة  الزائر  الوفد  شكر 
على  مؤكداً  اإلستقبال،  حسن  على 
حول  النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  أهمية 

األمور املتعلقة بحقوق اإلنسان.

لقاء يجمع بني رئيس اجلمعية و وفد اإلحتاد 
األوروبي
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التأكد  يف  اجلمعية  لرسالة  استمراراً 
اجلهات  مختلف  تطبيق  و  تنفيذ  من 
نصت  ما  وفق  اإلنسان،  حقوق  ملعايير 
القوانني  و  اإلسالمية،  الشريعة  عليه 
الدولية قام فريق من فرع اجلمعية يف 
عسير  مبتابعة و إشراف الدكتور علي 
بزيارة  الفرع،  على  املشرف  الشعيبي 
ذلك  و  املنطقة،  السجون يف  من  لعدد 
السجن من  بهدف االطالع على وضع 
خالل االلتقاء بالسجناء و اجلولة على 

مرافقه و  إلقاء الضوء على :
1- اإلعاشة.

2- اخلدمات الصحية.
3- التأكد من وجود عنبر عزل.

و قد جاءت الزيارات على النحو التالي:
محمد  بن  حمد  األستاذ  من  ك��اًل  نفذ 
آل مفرح، و األستاذ بندر بن مبارك آل 
لسجن محافظة خميس  زي��ارة   ، غامن 
من:  كاًل  استقبالهم  يف  كان  و  مشيط 

مدير  العيسى  سعيد  يحيى  العقيد 
ال��س��ج��ن ب��اإلن��اب��ة، و امل��ق��دم  محمد 
ع���ب���داهلل ال��ق��ح��ط��ان��ي  م��دي��ر ش���ؤون 
مفرح  محمد  امل��ق��دم   و   ، ال��س��ج��ن��اء 

حجراف مدير قسم اإلعاشة.
مناقشة عدد  ال��زي��ارة مت��ت  ب��داي��ة  يف 
ثم جتول  و من  املشتركة  املواضيع  من 
الفريق يف أرجاء السجن و أعد تقريراً 

رصد فيه نتائج الزيارة و كان أهمها:
هناك  تكن  ول��م  ش��ك��اوى  توجد  ال   -1

جتمعات أو مشتكني.
التكدس  من  السجن  إدارة  تشتكي   -2
وت��ط��ل��ب س��رع��ة إن��ش��اء إص��الح��ي��ة أو 
إغالقها  مت  التي  السجون  فتح  إع��ادة 

وفقاً إلفادتهم .
3- الطلب من احملاكم بسرعة البت يف 

قضايا السجناء.
بسرعة  املعنية  اجلهات  مخاطبة   -4
البت يف قضايا من انتهت محكومياتهم.

بالصيانة  املتعهدة  الشركة  قيام   -5
العمالة دون توفير بديل  بسحب بعض 
املتطلبة  امل���واد  م��ن  ك��اًل  توفير  وع��دم 
من  ألكثر  النظافة  م��واد  و  للصيانة، 
شهر ومت مخاطبة مدير سجون عسير 

واملتعهد بذلك.
تأمني  زي��ادة  تطلب  السجن  إدارة   -6
غير  احلالي  العدد  ألن  للسجن  أف��راد 

كايف.
كما قام الفريق ذاته بزيارة لسجن أبها 
 : ، و كان يف استقبالهم كاًل من  العام 
األحمري   الرحمن  عبد  محمد  املقدم 
نائب مدير السجن، املالزم أول مهندس  
عبد اهلل سعد املفرج   مسؤول الصيانة.

من  عدد  مناقشة  مت  الزيارة  بداية  يف 
امل��واض��ي��ع امل��ش��ت��رك��ة و م��ن ث��م جت��ول 
الفريق يف أرجاء السجن و أعد تقريراً 

رصد فيه نتائج الزيارة و كان أهمها:
1- ال توجد شكاوى يف ذلك الوقت ولم 

تكن هناك جتمعات أو مشتكني.
للسجناء  ع���زل  عنبر  ي��وج��د  ال   -2
وامل��وق��وف��ني ال��ذي��ن ل��دي��ه��م أم���راض 
العام  أبها  سجن  أن  وخاصة  معدية 
باململكة   الرئيسية  السجون  من  يعتبر 
وأن جميع احلاالت التي يثبت إصابتها 
لسجن  حتويلها  يتم  معدية  بأمراض 
يتوفر  حيث  مشيط  خميس  محافظة 

عنبر عزل.
3- بقاء املوقوفني والسجناء يف عنبر 
االس��ت��ق��ب��ال ل��ع��دة أي���ام ح��ت��ى ظهور 
يف  يتسبب  ق��د  الطبية  الفحوصات 

إنتقال العدوى بني النزالء.
ألعمال  يخضع  السجن  زال  ال   -4
ترميم وبناء ومت إزالة جميع الشبوك 
العنابر  بني  التي  الداخلية  بالساحة 
بعض  لقضاء  منها  اإلس��ت��ف��ادة  ليتم 
من  املشي  رياضة  األوق��ات وممارسة 

قبل السجناء.

زيارة ميدانية لعدد من سجون منطقة عسير
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زار ف��ري��ق م��ن ض��ب��اط ق���وات أم��ن 
امل��ن��ش��آت م��ؤخ��راً ب��زي��ارة إل���ى ف��رع 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
يف املنطقة الشرقية يرافقهم مسؤول 
أمن  ق��وات  تدريب  مبركز  التدريب 
الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  املنشآت 
استقبالهم  يف  ك��ان  و   ، القحطاني 
مدير الفرع األستاذ جمعة عبد اهلل 
الدوسري ، و سكرتير الفرع األستاذ 
عبد اهلل محمد آل رمضان، و األستاذ 

سعيد محمد قيدح آل حالي.
ال��ت��ع��ري��ف  مت  ال���ل���ق���اء  ب����داي����ة  يف 

باجلمعية، و أهدافها و اختصاصاتها 
و زياراتها امليدانية ، ودورها يف  نشر 
ثقافة حقوق اإلنسان من خالل إقامة 
العمل  ورش  و  األنشطة  و  الفعاليات 
املؤمترات  يف  املشاركة  و  الندوات  و 
الدولية ، و طباعة و توزيع اإلصدارات 

احلقوقية.
إستقبال  عملية  استعراض  مت  كما   
واملقيمني،  امل��واط��ن��ني  م��ن  ال��ش��ك��اوى 
سواءاً باحلضور الشخصي أو إرسالها 
ال��ف��اك��س،  أو  اإلمي���ي���ل  أو  ب��ال��ب��ري��د 
ومتابعتها  القضايا،  تصنيف  وطريقة 

من  والتحقق  املختصة،  اجلهات  مع 
دعاوى املخالفات والتجاوزات املتعلقة 

بحقوق اإلنسان.
ملناقشة  املجال  فتح  مت  ذل��ك  بعد  و 
املواضيع ذات العالقة و طرح األسئلة 
و اإلج���اب���ة ع��ل��ي��ه��ا م���ن ق��ب��ل ف��ري��ق 

اجلمعية.
ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء حت���دث م��س��ؤول 
أمن  ق��وات  ت��دري��ب  مبركز  التدريب 
عبدالرحمن  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ن��ش��آت 
الوطنية  اجلمعية  شاكراً  القحطاني 
استقبالها  ع��ل��ى  اإلن���س���ان  حل��ق��وق 

أمن  ق��وات  ضباط  من  الدفعة  لهذه 
التي  الكبيرة  املنشآت، وعلى اجلهود 
ت��ب��ذل��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة يف ن��ش��ر ال��وع��ي 
املجتمع،  فئات  جميع  بني  والتثقيف 
وت��وزي��ع��ه��ا اإلص��������دارات، وق��ي��ام��ه��ا 
واملساعدة  والفعاليات،  باألنشطة 
ب��ه��ا اجلمعية  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ك��ب��ي��رة 
ملساعدة أصحاب القضايا ومعاجلتها 

لدى جهات االختصاص.
الزائر  الفريق  أعضاء  تسليم  كما مت 
اجلمعية  اص�����دارات  م��ن  مجموعة 

احلقوقية.

دفعة من ضباط أمن املنشآت تزور فرع اجلمعية 
باملنطقة الشرقية
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اجلمعية تشارك يف مهرجان »اجلوف حلوة« لعام 
1437هـ

بنشر  اجلمعية  توجيهات  مع  متاشياً 
الثقافة احلقوقية بني أفراد املجتمع 
وال��ت��ع��ري��ف ب��أه��داف��ه��ا ، وم��ج��االت 
نشاط  وت��ف��ع��ي��اًل خل��ط��ة   ، م��ه��ام��ه��ا 
مع  وتزامناً   ، اجلوف  الفرع مبنطقة 
اليوم  وكذلك  لألسرة،  العاملي  اليوم 
األطفال  من  العنف  لضحايا  العاملي 
فرع  فريق من  األب��ري��اء فقد ش��ارك 
رك��ن  خ���الل  م��ن  ب��اجل��وف  اجلمعية 
األستاذ   : ك��اًل  ضم  تثقيفي  توعوي 

الفرع،  و  الفهيقي مدير  بريد  ظاهر 
األستاذ علي مبخوت الدوش سكرتير 
الفرع،  وبإشراف ومتابعة من الدكتور 
الشمري  سليمان  مسلم  ب��ن  ط��ارش 
الفرع ، يف مهرجان »اجلوف  مشرف 
السياحة  هيئة  نظمته  وال��ذي  حلوة« 
واآلث���ار مبنطقة اجل��وف م��ؤخ��راً،  و 
السمو  صاحب  عن  بالنيابة  افتتحه 
وكيل   س��ع��ادة  املنطقة  أم��ي��ر  امل��ل��ك��ي 
إمارة منطقة اجلوف املساعد لشؤون 

أحمد  العزيز  عبد  املهندس  التنمية 
املوسى، وقد كان من ضمن املشاركني 
عدد من اجلهات احلكومية، واجلهات 
الشامل  التأهيل  مركز  مثل  األخ��رى، 
مب��ن��ط��ق��ة اجل�����وف، وك���ذل���ك ش��رك��ة 
االتصاالت مبنطقة اجلوف، كما كانت 
املواطنني،  فعاليات شعبية من  هناك 
واألسر املنتجة ، وقد جاءت فعاليات 

الركن كاآلتي:
وامل��ن��ش��ورات  الكتيبات،  ع��رض    -1

وكذلك  اإلنسان،  بحقوق  تتعلق  التي 
والعنف  اإلس���الم،  يف  الطفل  حقوق 
ضد األطفال، واملنشورات التي تتعلق 

بأهداف ونشاطات اجلمعية.
وتساؤالت  استفسارات  على  2-ال��رد 

الزائرين.
ما  اجل��م��ع��ي��ة  رك���ن  زوار  3-جت�����اوز 
ط��وال  ي��وم��ي��اً  زائ���ر  ي��ق��ارب )1000( 
اإلقبال  وكان  املهرجان  فعاليات  فترة 

ممتاز.
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شارك رئيس اجلمعية الدكتور مفلح 
بن ربيعان القحطاني يف لقاء اخلبراء 
العنف  من  للوقاية  السادس  الوطني 
ضد املسنني حتت شعار »إحسان« و 
األمان  برنامج  رئيسة  افتتحته  الذي 
بنت  عادلة  األميرة  الوطني  األسري 
سعود  آل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 
وذلك مبركز املؤمترات بجامعة امللك 
سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 
مبدينة الرياض، و قد جاءت مشاركة 
خاللها  مت  عمل  ورق��ة  عبر  الدكتور 

طرح العديد من احملاور و منها:
أواًل التعريف باملسنني:

املستخدمة  امل��ص��ط��ل��ح��ات  تختلف 
كبيراً،  اختالفاً  السن  كبار  لوصف 
فالبعض  الدولية،  الوثائق  يف  حتى 

والبعض  السن«،  »كبار  عليهم  يطلق 
»امل��س��ن��ني«،أو  عليهم   يطلق  اآلخ���ر 
»الشيخوخة«  ذوي  أو  سناً،  األكبر 
أطلق  كما   ، الثالثة«  العمر  »فئة  أو 
مصطلح »فئة العمر الرابعة« للداللة 
على األشخاص الذين يزيد عمرهم 
ول���ك���ن امل��ص��ط��ل��ح  ع��ل��ى 80 ع���ام���اً 

املستخدم بكثرة هو »كبار السن«.
ثانيًا التعريف بالعنف ضد املسنني:

يأخذ مفهوم »العنف ضد كبار السن« 
الذي  املفهوم  بينها  تعاريف من  عدة 
العاملية  ال��ص��ح��ة  منظمة  ات��خ��ذت��ه 
قبل  م��ن  تبنيه  ومت��ت  2002م،  ع��ام 
قوانني بعض الدول حيث يعرف بأنه 
اآلخرين  قبل  من  متكررة  تصرفات 
وتوقع  ال��س��ن،  كبار  فئة  إل��ى  تسيء 

الفشل  إل��ى  ي��ؤدي  بهم، مما  الضرر 
من  حرمانهم  ثم  ومن  حمايتهم،  يف 

العيش بصورة طبيعية.
يف  املـــســـنـــني  حـــمـــايـــة  األول:  احملــــــور 

األنظمة احمللية:
لــلــحــكــم  األســــــاســــــي  الــــنــــظــــام  أواًل 
السابعة  امل���ادة  نصت  املــمــلــكــة:  يف 
وال��ع��ش��رون م��ن ال��ن��ظ��ام األس��اس��ي 
الدولة  أن  على  اململكة  يف  للحكم 
ت��ك��ف��ل ح���ق امل���واط���ن وأس���رت���ه، يف 
والعجز،  وامل���رض،  ال��ط��وارئ،  حالة 
الضمان  نظام  وتدعم  والشيخوخة، 
االج��ت��م��اع��ي، وت��ش��ج��ع امل��ؤس��س��ات 
األعمال  يف  اإلسهام  على  واألف���راد 

اخليرية.
نــظــام احلــمــايــة مـــن اإليــــــذاء ومـــدى 

شموله للمسنني:
ب��داي��ًة ف��إن مفهوم اإلي���ذاء يف نظام 
كل  ب��ه  يقصد  اإلي���ذاء  م��ن  احلماية 
ش��ك��ل م��ن أش��ك��ال االس��ت��غ��الل، أو 
إساءة املعاملة اجلسدية، أو النفسية، 
يرتكبه  به،  التهديد  أو  اجلنسية،  أو 
متجاوزاً  آخر  شخص  جتاه  شخص 
عليه،  والي��ة  م��ن  ماله  ح��دود  بذلك 
بسبب  أو  مسؤولية  أو  سلطة،  أو 
يربطهما من عالقة أسرية، أو عالقة 
إعالة، أو كفالة، أو وصاية أو تبعية، 
املعاملة  إس��اءة  يف  ويدخل  معيشية 
امتناع شخص، أو تقصيره يف الوفاء 
توفير  يف  ال��ت��زام��ات��ه  أو  ب��واج��ب��ات��ه، 
آخر  لشخص  األساسية،  احلاجات 
من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه 

رئيس اجلمعية يشارك يف لقاء اخلبراء الوطني 
السادس للوقاية من العنف ضد املسنني



تلك احلاجات  توفير  أو نظاماً  شرعاً 
لهم.

اإلجـــتـــمـــاعـــيـــة  الــــرعــــايــــة  دور  الئــــحــــة 
الـــصـــادرة بــقــرار مــجــلــس الــــــوزراء رقــم 

)322( وتاريخ 1434/9/14هـ:
للنص ص��راح��ة على  ت��دع��و  احل��اج��ة 
تطبيق  م��ن  تستفيد  كفئة  امل��س��ن��ني 
املسنني  أفراد  أو  النظام،  هذا  أحكام 
امل���ادة  ح���ددت  وق���د  مستقل،  ب��ن��ظ��ام 
من  الهدف  الالئحة  ه��ذه  من  الثانية 
احلماية  توفير  وه��و  ال��رع��اي��ة،  دور 
بحاجة  هم  ملن  االجتماعية،  والرعاية 
إليها من املسنني وفقاً للشروط الواردة 
رعاية  بأهمية  والتوعية  الالئحة،  يف 

املسن يف أسرته أو يف الدار.
كذلك أشارت املادة الثالثة من الالئحة 
الرعاية  دار  يف  القبول  ش��روط  إل��ى 
النحو  ع��ل��ى  االج��ت��م��اع��ي��ة وح��ددت��ه��ا 

اآلتي:
1- أن يكون سعودي اجلنسية.

العمر ستني  من  بلغ  قد  يكون  أن   -2
عاما فأكثر، ويجوز قبول من هو دون 
االجتماعي  البحث  اثبت  إذا  الستني 

احلاجة إلى شموله بخدمات الدار.
خلوه  الطبي  الفحص  يثبت  أن   -3
أو  املعدية،  أو  السارية،  األمراض  من 
النفسية، أو العقلية التي تشكل تهديداً 
النزالء،  بقية  على  أو خطراً  لسالمته 
أو  له  أس��رة  ذلك من ال  ويستثنى من 

معيل يقوم بشؤونه.
عدم  أو  للمسن  أسرة  وجود  عدم   -4
من  يحتاجه  م��ا  توفير  على  قدرتها 
خ��دم��ات او ع��دم وج���ود ع��ائ��ل يقوم 

بشؤونه.
االجتماعية  الرعاية  ملدير  يحق   -5
االستثناء من تطبيق الفقرات »ا« و»2« 
و»4« من هذه املادة ملدة شهرين، على 
أال يتم اإليواء فوق هذه املدة إال بعد 
موافقة الوزير، مبا تقتضيه املصلحة.

قد  الشروط  هذه  بعض  أن  ويالحظ 
املناسبة  ال��رع��اي��ة  تقدمي  دون  حت��ول 

للمسن أو استمرار حصوله عليها . 
الشاملة  الرعاية  بأوجه  يتعلق  وفيما 
الدور فقد حددتها  التي تقدمها هذه 
الالئحة يف مادتها الرابعة على النحو 

التالي:
1- إيواء النزيل والعناية به.

ل��ه بحسب  ال���الزم  ال��غ��ذاء  تقدمي   -2
املعايير الصحية، ويشمل ذلك التغذية 

االنبوبية للمعتمدين عليها.
يف  النزيل  نظافة  على  احملافظة   -3
جسده ومالبسه ومستلزماته و تأمني 

ومستلزماته  الضرورية  احتياجاته 
الشخصية.

ال��ص��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  ت���وف���ي���ر   -4
ال��ن��زالء  ذل��ك  ويشمل  ال��ض��روري��ة، 
املقعدين املصابني بالشلل، واملصابني 
والفاقدين  السريرية  بالتقرحات 

القدرة على البلع والتنفس.
5- ال��ع��م��ل ع��ل��ى إي���ج���اد احمل��ي��ط 

االجتماعي املناسب.
ال��دي��ن��ي��ة  ال���ب���رام���ج  ت��ن��ظ��ي��م   -6
والترفيهية  والثقافية  واالجتماعية 
استقرار  على  النزالء  تساعد  التي 
مع  تكيفهم  على  وتعمل  أوضاعهم، 

متطلبات اإلقامة فيها.
دور الــرعــايــة اإلجــتــمــاعــيــة ومــراكــز 
اخلـــــــدمـــــــات اإلجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي 
العربية  اململكة  يف  باملسنني  تعنى 

السعودية:
1- دار الرعاية االجتماعية مبنطقة 

الرياض.
االج��ت��م��اع��ي��ة  ال���رع���اي���ة  دار   -2

للمسنات مبنطقة الرياض.
اإلج��ت��م��اع��ي��ة  ال���رع���اي���ة  دار   -3

مبحافظة عنيزة .
4- دار الرعاية اإلجتماعية مبنطقة 

اجلوف.
اإلج��ت��م��اع��ي��ة  ال���رع���اي���ة  دار   -5

مبحافظة أبها .
6- دار الرعاية اإلجتماعية مبنطقة 

مكة املكرمة.
7- دار الرعاية اإلجمتاعية مبنطقة 

املدينة املنورة.
اإلج��ت��م��اع��ي��ة  ال���رع���اي���ة  دار   -8

مبحافظة وادي الداوسر.
اإلج��ت��م��اع��ي��ة  ال���رع���اي���ة  دار   -9

مبحافظة الطائف.
اإلج��ت��م��اع��ي��ة  ال��رع��اي��ة  دار   -10

مبحافظة الدمام.
مت  فقد   ، ال���دور  تلك  جانب  وإل��ى 
إنشاء بعض املشاريع خلدمة رعاية 

املسنني يف بعض املناطق ومنها:
1- مركز امللك سلمان االجتماعي.

للمسنات  األم���ان  دار  م��ش��روع   -2
مبدينة جدة.

احملـــور الــثــانــي : حــمــايــة املــســنــني يف 
القوانني اخلليجية والدولية:

املسنني محل  رعاية  أصبح موضوع 
باعتباره  ال���دول  م��ن  كثير  اهتمام 
دليل على تقدم ورقي املجتمع فأولى 
لهذه الفئة الكثير من الرعاية وذلك 
والبرامج  األنظمة  وضع  خالل  من 
باعتباره  املجتمع  أف����راد  وت��وع��ي��ة 

ما  نظير  جتاههم  اجتماعي  واج��ب 
قدموه ملجتمعاتهم من خدمات أثناء 
ول��ذا  العمل  على  ق��درت��ه��م  مرحلة 
املعنية يف  الدولة  وجب على أجهزة 
املعيشية،  احل��اج��ات  توفير  ال��دول��ة 
والنفسية  والصحية،  واالجتماعية، 
حماية  ف��م��ف��ه��وم   ، ل��ه��م  ال���الزم���ة 
املسنني يشمل كل ما من شأنه توفير 

هذه احلاجات األساسية.
أواًل بعض قوانني الدول اخلليجية 

التي تعنى باملسنني:
لرعاية  اخلليجية  اللجنة  ع��ق��دت 
االجتماعات  م��ن  ال��ع��دي��د  املسنني 
التوصيات  م��ن  ال��ع��دي��د  وات��خ��ذت 

ومنها ما يلي -
1- م��ت��اب��ع��ة دم���ج خ��دم��ات رع��اي��ة 
املسنني يف خدمات الرعاية الصحية 

األولية. 
لرعاية  إدارة  استحداث  متابعة   -2
امل��س��ن��ني ب�����وزارات ال��ص��ح��ة ب��دول 

املجلس. 
3- العمل على تشجيع دول املجلس 
لرعاية  ع��ل��ى وض���ع خ��ط��ة وط��ن��ي��ة 
املسنني مع تشجيع العمل التطوعي. 
على  الصحة  وزارات  حتفيز   -4
إش���راك ال��ق��ط��اع��ات األخ���رى ذات 
ال��ع��الق��ة ل��ل��م��ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
ل��رع��اي��ة كبار  اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة 

السن.
الدول  أن هناك بعض  إلى   إضافة 
تعنى  ق���وان���ني  س��ن��ت  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
باملسنني والبعض أنشأ جهات تتولى 

رعاية املسنني. 
ثــــانــــيــــًا اإلهــــتــــمــــام بـــاملـــســـنـــني عــلــى 
املـــســـتـــوى الــــدولــــي فــــإن الــســيــاســات 
السن  بــكــبــار  يتعلق  فيما  املــعــتــمــدة 

جاءت على عامة حيث :
ال��ع��امل��ي��ة  اع��ت��م��دت اجل��م��ع��ي��ة   -1
للشيخوخة يف عام 1982 خطة عمل 

فيينا الدولية للشيخوخة.
اع��ت��م��دت   ،1991 ع����ام  ويف   -2
اجلمعية العامة مبادئ األمم املتحدة 
تعتبر،  التي  السن  بكبار  املتعلقة 
 ، الشأن  أيضاً يف هذا  وثيقة هامة 

وهي مقسمة إلى خمسة أقسام
*االستقاللية 

*امل�شارك�ة 
*ال�رع�اي�ة

*حتقيق الذات 
*ال�ك�رام�ة 

اع��ت��م��دت   ،1992 ع����ام  ويف   -3
أه���داف  ثمانية  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 

لسنة  الشيخوخة  مجال  يف  عاملية 
.2001

4- ويف عام 1992 أيضاً، ومبناسبة 
العتماد  العاشرة  السنوية  ال��ذك��رى 
فيينا  الشيخوخة خلطة عمل  مؤمتر 
العامة  اجلمعية  اعتمدت  الدولية، 

اإلعالن بشأن الشيخوخة.
املتحدة  األمم  وكاالت  أولت  وقد   -5
املتخصصة، يف مجاالت اختصاصها، 
ال��دول��ي��ة،  العمل  منظمة  سيما  وال 

اهتماماً أيضاً مبشكلة الشيخوخة.
بأوضاع  التي عنيت  املــؤمتــرات  بعض 

املسنني:
عام  فينا  الدولي يف  املؤمتر  أكد   -1
العملي  املشروع  قواعد  على  1988م 
املتعلق باملسنني على أن هدف التنمية 
ه���و حت��س��ني رف��اه��ي��ة وس���الم���ة كل 
املجتمع على أساس املشاركة الكاملة 
العادل  والتوزيع  التنمية  مسيرة  يف 
مسيرة  على  وإن  احلاصلة،  للنتائج 
مقام  رف���ع  ع��ل��ى  تعمل  أن  التنمية 
خالل  من  املساواة  وحتقيق  األف��راد 
توزيع املصادر واحلقوق واملسؤوليات 
االجتماعية بني كل الفئات من شتى 

األعمار.
انعقد  الذي  الدولي  املؤمتر  قدم   -2
توصية   1984 عام  مكسيكوستي  يف 
ب���ض���رورة ق��ي��ام ال�����دول ب��االه��ت��م��ام 
باملسنني ال باعتبارهم فئًة تبعية تلقي 
باعتبارهم  بل  املجتمع  على  بثقلها 
م��ج��م��وع��ات ق��دم��ت م��ع��ون��ات كبرى 
والتربوية  االقتصادية  احل��ي��اة  إل��ى 
وما  لعوائلها  والثقافية  واالجتماعية 

زالت تستطيع أن تقدم ذلك.
التوصيات :-

1- أهمية إيجاد اتفاقية دولية حلماية 
حقوق املسنني.

2- شمول حماية املسنني بنص صريح 
يف نظام احلماية من اإليذاء يف اململكة 

أو اصدار نظام خاص باملسنني.
3- العمل على تغطية مختلف مناطق 

اململكة بدور رعاية املسنني.
4- العمل على دمج املسنني يف املجتمع 
وتوفير فرص املشاركة لهم يف مختلف 

األنشطة واملناسبات اإلجتماعية.
5- ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��س��ني خ��دم��ات 
الرعاية الصحية واالجتماعية املقدمة 

للمسنني.
6- فتح نوادي يف األحياء لكبار السن 

برسوم رمزية توفر احتياجاتهم.
كبار سن  ترعى  التي  األسر  دعم   -7

9وتعزيز دورها يف هذا الشأن.
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ق�������ام   وف�����د م����ن ف�����رع اجل��م��ع��ي��ة 
من  كاًل  مؤخراً ضم  ج��ازان  مبنطقة 
البهكلي  يحيى  ب��ن  أحمد  ال��دك��ت��ور  
املشرف العام على الفرع ، واألستاذ 
إب��راه��ي��م ب��ن ح��س��ني امل��ال��ك��ي مدير 
العباس  الشيخ  األع��ض��اء  و  ال��ف��رع، 
الدكتور  احل��ازم��ي،  عبدالفتاح  ب��ن 
بزيارة  احلارثي،    مرعي  بن  محمد 
وكان  باملنطقة  السجون  مديرية  إلى 
العقيد   يف استقبالهم مدير السجون 

القحطاني  سعد  بن  شايع  الدكتور 
العالقات  مدير  كاملي  وليد  والرائد 
العامة ومت مناقشة بعض املوضوعات 

املتعلقة بالسجون ومنها:
)السجن  املنطقة  س��ج��ون  إط���ار   -
ال��ع��ام، ال��س��ج��ون ال��ف��رع��ي��ة، سجون 

الترحيل(.
االستيعابية  ال��ط��اق��ة  م��ح��دودي��ة   -
السجن  وبخاصة  املنطقة  لسجون 

العام يف جازان. 

املرافق  السجون:  يف  التجهيزات   -
وال��ط��ع��ام  امل��ي��اه  دورات  و  واألث����اث 

والتكييف.
ال��ص��ح��ي��ة  ال��ت��غ��ذي��ة وال���رع���اي���ة   -
السجناء  مع  والتعامل  والتشميس، 

املرضى.
- سرعة احملاكمات وتوفير احملامني.
- تطبيق نظام املرافعات الشرعية.

- ب��ق��اء ال��س��ج��ن��اء ب��ع��د ان��ت��ه��اء م��دة 
أحكامهم.

- اخللوة الشرعية.
ويف ختام الزيارة  اتفق الطرفان على 
فيما  والتعاون  التبادل  تعزيز  أهمية 
ووج��ود  اإلنسانية  بالقضايا  يتعلق 
باجلهود  ال��وف��د  أش���اد  و  لها  ح��ل��ول 
املبذولة من مديرية السجون باملنطقة  
كما  للنزالء،  خدمات  من  وماتقدمه 
الشكر على حسن  الوفد جزيل  قدم 
املولى  سائلني  والضيافة  االستقبال 

عز وجل التوفيق  للجميع.

زيارة ميدانية للمديرية العامة لسجون منطقة جازان



11

2م
01

6  
وبر

كت
ق ا

واف
 امل

14
38

فر 
ص

ائة
د امل

 بع
رين

ش
لع

 و ا
ابع

 الر
عدد

ال

انطالقاً من أهداف و اختصاصات 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة 
نظامها  يف  ع��ل��ي��ه��ا  وامل���ن���ص���وص 
األس���اس���ي، وب��ع��د اإلط�����الع على 
األح����ك����ام ال��ش��رع��ي��ة واألن��ظ��م��ة 
االتفاقيات  و  الداخلية  والقرارات 
و   ، اإلنسان  حقوق  بشأن  الدولية 
للمسنني  العاملي  اليوم   ( مبناسبة 
النسائي  القسم  م��ن  فريق  ق��ام   )
مب��ك��ت��ب اجل��م��ع��ي��ة يف ال��ع��اص��م��ة 
امل���ق���دس���ة، م���ك���ون م���ن ال��ب��اح��ث��ة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��اجل��م��ع��ي��ة األس���ت���اذة 
االجتماعية  الباحثة  و  جنار،  دالل 
األستاذة جنوى احلربي بزيارة لدار 
بالعاصمة  االجتماعية  ال��رع��اي��ة 

املقدسة مؤخراً.
أهداف الزيارة :

اإلطالع  يف  الزيارة  أه��داف  تتمثل 
ع��ل��ى أوض�����اع ال�����دار اإلن��ش��ائ��ي��ة 
والرعاية  ال��س��ن  لكبار  ومالئمته 
ال��ن��زي��الت  رض���ا  وم���دى  الصحية 
باخلدمات املقدمة لهن من الناحية 
األنشطة  و  اإلعاشة  و  االجتماعية 
ال����وق����وف ع���ل���ى اإلي���ج���اب���ي���ات  و 

، ومدى تطبيق األنظمة  والسلبيات 
امل��ق��ررة حل��ق��وق اإلن��س��ان وم��ا جاء 
يف االتفاقيات و املعاهدات املنظمة 

لذلك من خالل :
أ- النظام األساسي للحكم الصادر 
باملرسوم امللكي رقم ) أ/90 ( وتاريخ 

1412/8/27ه� .
االجتماعية  ال��رع��اي��ة  ن��ظ��ام  ب- 

والئحته التنفيذية .
ج- االتفاقيات الدولية املوقعة عليها 

اململكة العربية السعودية .
حول الدار:

- مت إنشاء املبنى يف عام 1354ه� .
من   ، موظفة  املوظفات 41  - عدد 
بينهم 13 ممرضة ، و 5 أخصائيات 

اجتماعيات. 
- عدد النزيالت 44 نزيلة.

حول الزيارة:
استقبل فريق اجلمعية، األخصائية 
األمير،  األستاذة جنوى  االجتماعية 
و التي قدمت شرحاً وافياً عن الدار 

و وظيفته االجتماعية .
قام الفريق بجولة على أقسام الدار 
املقدمة  خ��دم��ات��ه  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 

للمسنات.

و  مطبوعات  اجلمعية  فريق  ق��دم 
 ، ال��دار  إص��دارات اجلمعية إلدارة 
وبعض الهدايا التذكارية للمسنات.

اإليجابيات:
يف  ع��ام  بشكل  ج��ي��دة  التهوية   -1
عنابر  خ���اص يف  وب��ش��ك��ل  امل��ب��ن��ى، 

وأجنحة النزيالت .
2- عدم وجود روائح غير مستحبة 

يف غرف النزيالت املرضى.
يقمن  الالتي  العامالت  نشاط   -3
واملشرفات  النزيالت  خدمة  على 

عليهن.
يف  وال��غ��رف  ل��ل��ف��رش  التعقيم   -4
ونقل  منتشر  فايروس  وج��ود  حالة 

النزيالت جلناح آخر مؤقت.
5- وج���ود غ��رف��ة ع��زل صحي يف 

احلاالت الطارئة.
ص��دي��ق��ات   ( ب��رن��ام��ج  تفعيل   -6
املسنات ( وه��و ع��ب��ارة ع��ن إع��داد 
صداقات بني املسنات وبني شرائح 
قائمة  ص��داق��ات  لتكوين  املجتمع 

على احلب والرحمة والتآخي.
السلبيات:

1- قدم املبنى و موقعه غير مناسب.
املبنى  يف  حديقة  وج��ود  ع��دم   -2

خاصة للمسنات.
3- ضعف اإلض��اءة بشكل ع��ام يف 

املبنى.
4- عدم وجود كاميرات مراقبة يف 

املبنى.
5- عدم وجود نظام لتصريف مياه 

األمطار.
التوصيات:

1- إنشاء مبنى حديث مناسب من 
بعيداً  والنفسية  الصحية  الناحية 

عن الضوضاء.
ال��ت��ي��ار  ت��ق��وي��ة  ال��ع��م��ل ع��ل��ى   -2

الكهربائي يف الدار.
داخ��ل  مناسبة  حديقة  إن��ش��اء   -3

الدار لتشميس النزيالت.
الوجبات  جتهيز  األف��ض��ل  م��ن   -4
مجال  يف  متخصصات  أي��دي  على 

التغذية.
5- نشر ثقافة اندماج املجتمع بفئة 
ك��ب��ار ال��س��ن ع��ب��ر وس��ائ��ل اإلع���الم 
املقروءة واملسموعة واملرئية و إقامة 
التي  اإلرش��ادي��ة  التربوية  األسابيع 
السن  بكبار  االه��ت��م��ام  على  حت��ث 
وأنهم أساس  التعامل معهم  وكيفية 

وجزء ال يتجزأ من املجتمع.

فريق نسائي يزور دار الرعاية االجتماعية يف مكة املكرمة
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يف اليوم الدولي حملو األمية العالم يحتفل 
بالذكرى اخلمسني لإلعالن الدولي حملو األمية

نشأة اليوم الدولي حملو األمية :
بعد احلرب العاملية الثانية ، و بداية انتشار حركة إستقالل الدول املستعمرة ، بدأت تظهر للعيان الفجوة العلمية بني الشعوب حديثة اإلستقالل و الدول 
األوروبية ، خصوصاً اإلستعمارية منها ، فقامت األمم املتحدة عبر منظمتها اليونيسكو بالعمل على تقليص هذه الفجوة ، و قد نادت اليونيسكو يف 17 

نوفمبر 1965 بجعل 8 سبتمبر من كل عام يوماً عاملياً حملو األمية ، و كان أول إحتفال بهذا اليوم يف 8 سبتمبر 1966.

اليوم الدولي حملو األمية 2016م:
ال��ذك��رى السنوية  ال��ع��ام  ��ث��ل ه��ذا  ميمُ
اخلمسني إلعالن اليوم الدولي حملو 
فيه  الذي حتتفل  العام  وهو  األمية، 
شعار  حت��ت  ال��ي��وم  ب��ه��ذا  اليونسكو 

"قراءة املاضي، صياغة املستقبل".
يرمي اليوم الدولي حملو األمية 2016 
باجلهود  واإلش����ادة  االح��ت��ف��ال  إل��ى 
وال��ت��ع��ه��دات وأوج���ه ال��ت��ق��دم احمل��رز 
وال��دول��ي  الوطني  الصعيدين  على 
بغية  املاضية  العقود اخلمسة  خالل 
زيادة معدالت محو األمية يف جميع 
أرجاء العالم، كما يتصدى هذا اليوم 
للتحديات الراهنة ويتطلع إلى إيجاد 
محو  تعزيز  ملواصلة  مبتكرة  حلول 

األمية يف املستقبل.

على  بالتركيز  ال��ع��ام  ه��ذا  يتميز  و 
االبتكار، وهذا هو أول عام يبدأ فيه 

لعام  املستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ 
تتماشى  السياق،  ه��ذا  ويف   ،2030
التعلم  ف��رص  مع  األمية  محو  رؤي��ة 
على  خ��اص  تركيز  مع  احلياة  م��دى 
الشباب والكبار، ويمُشكل محو األمية 
جزءاً من الهدف 4 للتنمية املستدامة 
الذي يتمثل يف »ضمان التعليم اجليد 
وتعزيز  للجميع  والشامل  املنصف 
للجميع«.  احلياة  مدى  التعلّم  فرص 
يَ��ِل��م  أن  ض��م��ان  يف  تتمثل  وال��غ��اي��ة 
من  كبيرة  ونسبة  ال��ش��ب��اب،  جميع 
الكبار، رجاالً ونساًء على حد سواء، 
بحلول  واحلساب  والكتابة  بالقراءة 

عام 2030.

رسلللاللللة األملللللني اللللعلللام لللأمم 
املتحدة: 

شرع العالم هذه السنة يف تنفيذ خطة 
لعام 2030، وهي  املستدامة  التنمية 

التحّول،  إل��ى  تفضي  طموحة  خطة 
ف��ه��ذه اخل��ط��ة ال��ت��ي ت��ت��ض��م��ن 17 
التنمية املستدامة  من أهداف  هدفاً 
الشاملة واملتكاملة واملترابطة، مبثابة 
وكوكب  الناس  أج��ل  من  عمل  خطة 
األرض، ومن أجل الشراكة والسالم.

صميم  يف  األمية  محو  قضية  وتقع 
خطة عام 2030، فمحو األمية ركيزة 
واملساواة  اإلنسان،  حقوق  ركائز  من 
مجتمعات  وإق��ام��ة  اجل��ن��س��ني،  ب��ني 
م��س��ت��دام��ة، وه���و ض����روري جلميع 
اجلهود التي نبذلها يف سبيل القضاء 
على الفقر املدقع وتعزيز رفاه جميع 
أه��داف  ف��إن  السبب  ولهذا  ال��ن��اس، 
حصول  تتوخى  املستدامة  التنمية 
اجليد  التعليم  على  جميعاً  ال��ن��اس 

وفرص التعلم طوال حياتهم.

فمن الغايات املنشودة يف إطار الهدف 

املستدامة  التنمية  أه���داف  م��ن   4
ضمان أن يَِلم جميع الشباب بالقراءة 
لنسبة  تتاح  وأن  واحلساب  والكتابة 
كبيرة من الكبار الذين يفتقرون إلى 

هذه املهارات فرصة الكتسابها.
اليوم  أمُع��ل��ن  ع��ام��اً،  خمسني  وق��ب��ل 
ال����دول����ي حمل����و األم����ي����ة م����ن أج���ل 
باعتباره  األمية  محو  على  التشجيع 
أداة لتمكني األفراد واملجتمعات، وقد 
أحرزنا تقدماً كبيراً على مدى العقود 
ال  العالم  أن  غير  املاضية،  اخلمسة 
معرفة  تعميم  عن  ج��داً  بعيداً  ي��زال 
يف  تلوح  وال��ي��وم،  والكتابة،  ال��ق��راءة 
األفق فرص جديدة يف عالم تتزايد 
نطاق  ويتسع  املعلومات  ث���روة  فيه 

التكنولوجيات الرقمية.

على  األم��ي��ني  البالغني  ع��دد  وي��زي��د 
750 مليون شخص، منهم 115 مليوناً 

لي
 دو
وم

ي
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الهدف 4 – ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل 
للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى احلياة للجميع
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من الشباب، ومتثل اإلناث ثلثي هذا 
العدد، ويفتقر نحو 250 مليون طفل 
يف س��ن ال���دراس���ة االب��ت��دائ��ي��ة إل��ى 
وهناك  األساسية  التعلمُّم  م��ه��ارات 
124 مليون طفل ومراهق ال يتلقون 

أي تعليم على اإلطالق.
سبيل  تعترض  التي  العقبات  وه��ذه 
يجب  بل  ميكن  املستدامة  التنمية 
السياسات  وضع  خالل  من  تذليلها 
ال��ص��ح��ي��ح��ة وت��ن��ف��ي��ذه��ا، ودع��م��ه��ا 
ب��االل��ت��زام وامل����وارد، ون��ح��ن بحاجة 
عن  املنقطعني  حصول  ضمان  إل��ى 
اجليد،  التعلمُّم  فرص  على  الدراسة 
وال بد لنا من حتسني نوعية التعليم، 

ومن تشجيع تعليم الكبار وتعلمهم.

حملو  ال��دول��ي  اليوم  ه��ذا  ومبناسبة 
باحلكومات  أه��ي��ب  ف��إن��ي  األم��ي��ة، 
القطاع  ذل��ك  مب��ن يف  وش��رك��ائ��ه��ا، 
اخلاص، أن تضم جهودها من أجل 
كما  والكتابة  ال��ق��راءة  تعليم  تعميم 
عام  خطة  رؤي��ة  ترجمة  لنا  يتسنى 
وإق��ام��ة  ملموس  واق���ع  إل��ى   2030
وحاضنة  وعادلة  سلمية  مجتمعات 

للجميع ومستدامة.

فلسطني األقل أمية يف العالم:
اليونيسكو  معهد  ل��ب��ي��ان��ات  وف��ق��اً 
األم��ي��ني يف  ف���إن نسبة  ل��إح��ص��اء 
، من  العالم  تعد األقل يف  فلسطني 
رئيسة  عوض  عال  أوضحت  جهتها 
فلسطني  أن  الفلسطيني   اإلحصاء 
فيها حوالي 94 ألف أمي وأمّية يف 
الفئة العمرية 15 سنة فأكثر يف عام 

.2015

 15 األف��راد  بني  األمية  معدل  وبلغ 
 ٪3.3 ف��ل��س��ط��ني  ف��أك��ث��ر يف  س��ن��ة 
بواقع 93.843 أمياً وأمية وتتفاوت 
هذه النسبة بشكل كبير بني الذكور 

واإلناث.

حسب  األمية  ملعدالت  بالنسبة  أما 
الفئات العمرية فقد بلغ معدل األمية 
ب��ني األف����راد ك��ب��ار ال��س��ن 65 سنة 
فأكثر 38.6٪ يف عام 2015، بينما 
بلغ 4.4٪ يف الفئة العمرية 45- 64 
العمرية 30-  الفئة  سنة و1.1٪ يف 
الشباب  بني  بلغ  حني  يف  سنة،   44

15-29 سنة 0.7٪ لنفس العام.
التجمعات  يف  األم��ي��ة  م��ع��دل  وب��ل��غ 

التجمعات  يف  و٪3.0   ٪4.8 الريفية 
احلضرية و3.0٪ يف املخيمات يف عام 

.2015

كان  فقد  اجل��ن��س  مستوى  على  أم��ا 
أع��ل��ى م��ع��دل لألمية ب��ني ال��ذك��ور يف 
املناطق  تليها  ال��ري��ف��ي��ة  ال��ت��ج��م��ع��ات 
اإلناث  أما بني  واملخيمات،  احلضرية 
ف��ق��د ك���ان أع��ل��ى م��ع��دل ل��ألم��ي��ة يف 
التجمعات الريفية يليها املخيمات ومن 

ثم املناطق احلضرية.
 

مستوى  على  األمية  معدل  ويتفاوت 
معدل  أع��ل��ى  س��ج��ل  إذ  احمل��اف��ظ��ات 
فأكثر يف  سنة   15 األف��راد  بني  أمية 
بنسبة  وسلفيت  ط��وب��اس  محافظتي 
حني  يف  احمل��اف��ظ��ت��ني،  لكلتا   ٪4.7
سجل أدنى معدل أمية يف محافظتي 
غزة وشمال غزة حيث بلغ 2.7٪ لكلتا 

احملافظتني.

وطرأت حتوالت واضحة على معدالت 
األم��ي��ة خ���الل ال��ث��م��ان��ي ع��ش��رة سنة 
إلى  البيانات  أش��ارت  حيث  املاضية 
منذ  األمية  معدل  يف  كبير  انخفاض 
عام 1997 إذ بلغ معدلها بني األفراد 
15 سنة فأكثر 13.9٪ وانخفض إلى 
االجت��اه  وه��ذا   2015 ع��ام  3.3٪ يف 
اجلنسني  على  ينطبق  االنخفاض  يف 
يف   ٪7.8 من  ال��ذك��ور  بني  فانخفض 
أما   2015 يف   ٪1.5 إلى   1997 عام 
بني اإلناث فقد انخفض من 20.3 ٪ 

إلى 5.1 ٪ للفترة نفسها.

نسبة  خللفللض  يف  جنللحللت  دول 
األمية إلى أقل مستوى:

هناك كثيراً من الدول حققت جناحات 
األمية  نسبة  تخفض  أن  واستطاعت 

إلى أقل مستوى. 

ومن أهم هذه الدول اإلحتاد السوفيتي 
سابقاً حيث اخفضت نسبة األمية إلى 
6.5٪ للذكور ، 18.4٪ لإناث وذلك 
إص��دار  خ��الل  م��ن   1939 ع��ام  منذ 
تشريع عام 1916 والذي يقضي بإلزام 
-8( السكان من سن  األميني من  كل 
50( على تعلم القراءة والكتابة باللغة 
العرقية  املجموعات  لغة  أو  الروسية 
األخرى وقد مت تنفيذ هذا التشريع من 
خالل حملة قومية أستغرقت عشرين 
عاماً )1919-1939( ومت خاللها محو 

أمية 20 مليوناً من األسر.
 

األمية  نسبة  أصبحت  اليابان  ويف 
الفئة  يف   1989 ع���ام  م��ن��ذ  ف��ي��ه��ا 
بالنسبة  سنة   25-15 من  العمرية 
لإناث 0.2٪ وكذلك احلال بالنسبة 
 25 من  العمرية  الفئة  ويف  للذكور، 
 ٪  0.9 لإناث  بالنسبة  فأكثر  سنة 

والذكور 0.2 ٪. 
أما يف الصني فقد انتظمت يف عام 
1945 أكبر احلمالت التي استهدفت 
محو أمية 200 مليون أمي يف الفئة 
العمرية )25-45( سنة وكانت نسبة 
تبلغ  ع��ام 1949  ال��ص��ني  األم��ي��ة يف 
 ٪ إلى 30  النسبة  وأنخفضت   ٪  80
بني الفالحني ، 8 ٪ بني العمال سنة 

 .1995
أنها  م��ن  بالرغم  املتحدة  واململكة 

التعداد  حيث  من  مصر  مع  تتقارب 
القراءة  يعرفون  الذين  نسبة  وكانت 
والكتابة يف اململكة املتحدة ال تتجاوز 
عام  حتى  اململكة  أف���راد  م��ن   ٪  40
أصبحت   1966 ع��ام  ويف   ،  1800
يستفيد  ك��م��ا   ٪  5 األم��ي��ة  النسبة 
حالياً  األم��ي��ة  محو  م��ش��روع��ات  م��ن 
واستطاعت  األج��ان��ب،  امل��ه��اج��رون 
من   ٪  5 إل���ى  األم��ي��ة  نسبة  خ��ف��ض 
خ���الل ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دي��ن��ي وم����دارس 
اخلاصة  املسائية  وامل��دارس  اآلح��اد 
األمية  محو  وبرامج  األميني  بالكبار 
لنزالء السجون واملجندين يف اجليش 
وجهود  التطوعية  الهيئات  وج��ه��ود 

االحتاد الوطني للقراءة. 
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مجلس وزراء العدل العرب يقرر تشكيل جلنة لتعديل 14
االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب

وزراء  ملجلس  التنفيذي  املكتب  ق��رر 
مشتركة  جلنة  تشكيل  العرب،  العدل 
ال��ع��دل  وزارات  ومم��ث��ل��ي  خ��ب��راء  م��ن 
لتحديث  العربية،  الدول  والداخلية يف 
ملكافحة  العربية  االتفاقية  وت��ع��دي��ل 
االجتماع  نتائج  ض��وء  على  اإلره���اب، 
التحضيري ملمثلي وزراء العدل العرب 
لتفعيل االتفاقيات العربية ذات الصلة 

مبكافحة اإلرهاب.
و  الثامنة  دورت���ه  أع��م��ال  خ��ت��ام  و يف 
األمانة،  مبقر  عقدت  التي  اخلمسني 
اقتراح  على  التنفيذي  املكتب  واف��ق 
الداخلية  وزراء  ملجلس  العامة  األمانة 
من  مشتركة  جل��ن��ة  بتشكيل  ال��ع��رب 
ال��ع��دل  وزارات  ومم��ث��ل��ي  خ����ب����راء، 
لتحديث  العربية،  الدول  والداخلية يف 
النموذجي  العربي  ال��ق��ان��ون  وتعديل 
املكتب  واف��ق  كما  اإلره���اب،  ملكافحة 
العامة  األمانة  اقتراح  على  التنفيذي 

بعقد  العرب  الداخلية  وزراء  ملجلس 
العدل  ل��وزراء  ثالث  اجتماع حتضيري 
االتفاقيات  لتفعيل  العرب  والداخلية 
العربية ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب.

العامة  األمانة  التنفيذي  املكتب  وكلّف 
باحتياجات  قائمة  ب��إع��داد  للمجلس 
قدراتها  بناء  مجال  يف  العربية  الدول 
ب��ش��ك��ل م��ت��ك��ام��ل ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ص��ك��وك 
مبكافحة  والدولية  العربية  القانونية 
اإلرهاب وتعزيز قدرة موظفي العدالة 

اجلنائية واملكلفني بإنقاذ القانون.
ورح����ب امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��إط��الق 
اإلقليمي  البرنامج  من  الثانية  املرحلة 
مل��ن��ع وم��ك��اف��ح��ة اجل��رمي��ة واإلره����اب 
نظم  وت��ع��زي��ز  الصحية  وال��ت��ه��دي��دات 
مع  يتماشى  مب��ا  اجل��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��دال��ة 
 ( اإلن��س��ان  بحقوق  ال��دول��ي��ة  املعايير 
يعقد  ال��ذي   )  2021 إل��ى   2016 م��ن 
املتحدة  األمم  مكتب  ب��ني  بالشراكة 

واجلرمية  باملخدرات  املعني  اإلقليمي 
ل��ل��ش��رق األوس�����ط وش���م���ال إف��ري��ق��ي��ا 
العربية،  ال����دول  وج��ام��ع��ة  ب��ال��ق��اه��رة 
ومواصلة التعاون والتنسيق مع املكتب 
و وزارات العدل بالدول العربية للعمل 
مجال  يف  الوطنية  القدرات  بناء  على 

مكافحة اإلرهاب.
ض��رورة  إل��ى  التنفيذي  املكتب  ودع��ا 
ت��ك��ث��ي��ف ال���ت���ع���اون ال��ع��رب��ي ال��ث��ن��ائ��ي 
يف  القضائية  اجلهات  بني  واجلماعي 
التحقيقات  مجال  يف  العربية  ال��دول 
القضائية  واإلج������راءات  وامل��ت��اب��ع��ات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��غ��س��ل األم������وال وحت��وي��ل 

اإلرهاب.
وعن إعداد مشروع البروتوكول العربي 
املكتب  قرر  بالبشر،  االجت��ار  ملكافحة 
الفنية  العامة  التنفيذي تكليف األمانة 
خبراء  للجنة  اجتماع  بعقد  للمجلس 
وال��داخ��ل��ي��ة  ال��ع��دل  وزارات  ومم��ث��ل��ي 

مبراجعة  املعنية  األع��ض��اء  ال��دول  يف 
ملكافحة  العربي  البروتوكول  مشروع 
املالحظات  ومناقشة  بالبشر،  االجتار 
ال����واردة م��ن ال���دول األع��ض��اء بشأن 
الصيغة  وعرض  البروتوكول،  مشروع 
يف  املجلس  على  للمشروع  النهائية 

الدورة القادمة العتمادها.
العربي  ال��ب��روت��وك��ول  م��ش��روع  وح���ول 
البحرية  القرصنة  مبكافحة  اخل��اص 
والسطو املسلح، كلّف املكتب التنفيذي 
ل���وزراء ال��ع��دل ال��ع��رب األم��ان��ة الفنية 
للمجلس بعقد اجتماع للجنة املشتركة 
ال��ع��دل  وزارات  ومم��ث��ل��ي  خ��ب��راء  م��ن 
الدول األعضاء ملراجعة  والداخلية يف 
ومناقشة  العربي،  البروتوكول  مشروع 
املالحظات الواردة من الدول األعضاء 
ب��ش��أن م��ش��روع ال��ب��روت��وك��ول، وع��رض 
الصيغة النهائية للمشروع على املجلس 

يف الدورة املقبلة العتمادها.
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األمم املتحدة تدعو إلى تغليف منتجات التبغ بتغليف 
بسيط ملكافحته

دعا األمني العام لألمم املتحدة بان 
وجهها مبناسبة  رسالة  مون يف  كي 
تعاطي  عن  لالمتناع  العاملي  اليوم 
إلى  العالم  ح��ول  احلكومات  التبغ 
التبغ  منتجات  لتغليف  االستعداد 

بتغليف بسيط. 
دعمها  املتحدة  األمم  »تقدم  وق��ال، 
يف  فعاليته  أث��ب��ت  بسيط  إلج����راء 
تقليص الطلب وهو تغليف منتجات 
النحو  وعلى  بسيط،  بتغليف  التبغ 
األمم  معاهدة  يف  عليه  املنصوص 
املتحدة بشأن مكافحة التبغ، يستتبع 
ذل���ك ت��ق��ي��ي��د أو ح��ظ��ر اس��ت��خ��دام 
سمعة  أو  األل�����وان  أو  ال��ش��ع��ارات 
معلومات  أي  أو  التجارية  العالمات 
ت��روي��ج��ي��ة غ��ي��ر أس��م��اء ال��ع��الم��ات 
وامل��ن��ت��ج��ات امل��ع��روض��ة ب��ل��ون وبنط 

موحدين«.

التبغ يعد  إلى أن استعمال   وأش��ار 
م��ن أب���رز أس��ب��اب األم�����راض غير 
املعدية التي ميكن الوقاية منها، مبا 
والقلب  السرطان  أم��راض  ذلك  يف 
املداخيل  يحِوّل  أن��ه  كما  والرئتني، 
غير  إل��ى  املعيشية  لألسر  القِيّمة 
منتجات  تغليف  ويخفف  غرضها، 
جاذبية  م��ن  بسيط  بتغليف  التبغ 
منتجات التبغ، ويقِيّد اإلعالن للتبغ 
ل��ه، وي��ح��دمُّ م��ن التوسيم  وال��ت��روي��ج 
التحذيرات  فعالية  ويزيد  املضِلّل، 

الصحية.
العاملية  الصحة  منظمة  وحتتفل   
مايو  أي��ار/   31 ي��وم  يف  وشركاؤها 
لالمتناع  العاملي  باليوم  عام  كل  من 
الضوء  وتسلط  التبغ،  تعاطي  عن 
الصلة  ذات  الصحية  املخاطر  على 
ات��ب��اع  إل���ى  وت��دع��و  ال��ت��ب��غ  بتعاطي 

سياسات فعالة للحد من استهالك 
التبغ، ودعت املنظمة جميع البلدان 
للتغليف  االستعداد  إلى  العام  هذا 
التبغ،  ملنتجات  )القياسي(  البسيط 
للمادتني  التوجيهية  املبادئ  وتوصي 
11 و 13 من اتفاقية منظمة الصحة 
مكافحة  ب��ش��أن  اإلط��اري��ة  العاملية 
التبغ بأن تنظر األطراف يف اعتماد 
التغليف  ويعتمد  البسيط،  التغليف 
البسيط على التدابير األخرى كجزء 
القطاعات  متعدد  شامل  نهج  م��ن 
راسمو  يتخذ  وق��د  التبغ،  ملكافحة 
السياسات، واملجتمع املدني، وعامة 
للتأكد من نظر  اجلمهور، إجراءات 
التغليف  اع��ت��م��اد  يف  ح��ك��وم��ات��ه��م 
العاملي  ال��ي��وم  وي��ه��دف   ، البسيط 
لالمتناع عن تعاطي التبغ 2016 إلى 

ما يلي: 

التغليف  دور  على  الضوء  تسليط   •
البسيط كجزء من نهج شامل متعدد 

القطاعات ملكافحة التبغ.
 • تيسير عملية وضع السياسات من 
قبل الدول األعضاء، وعوملة التغليف 
توفير معلومات  البسيط عن طريق 

غنية باحلقائق، ومقنعة ومحفزة.  
ت��ش��ج��ي��ع ال�����دول األع���ض���اء على   •
بالتغليف  اخلاصة  التدابير  تعزيز 
والتوسيم البسيط، وفرض قيود على 
األحداث  ورعاية  والترويج  اإلعالن 
متدرجاً صوب  التباعها نهجاً  نظراً 

التغليف البسيط. 
• دع����م ج���ه���ود ال������دول األع���ض���اء 
لتدخل  امل��ن��اوئ��ة  امل��دن��ي  واملجتمع 
صناعة التبغ يف العمليات السياسية 
القوانني  اعتماد  إلى  التي ستفضي 

اخلاصة بالتغليف البسيط.
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16
بهدف تقدمي خدمات املساندة احلقوقية والتوعية واإلرشاد

 يف القضايا األسرية والزوجية

افتتاح أقسام نسائية يف كتابات العدل بكوادر مدربة
الدكتور  الشيخ  العدل  وزي��ر  وج��ه 
ول���ي���د ب���ن م��ح��م��د ال��ص��م��ع��ان��ي، 
ب��اس��ت��ح��داث أق��س��ام ن��س��ائ��ي��ة يف 
األم��اك��ن  وتهيئة  ال��ع��دل،  ك��ت��اب��ات 
مبا  املراجعات  الستقبال  اخلاصة 
إل��ى  خصوصيتهن،  ل��ه��ن  يحفظ 
نسائي  ك��ادر  إع��داد  جانب سرعة 
مدرب للعمل يف األقسام النسائية 
ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ة ل��ل��م��راج��ع��ات 

بالسرعة والدقة.
ي��أت��ي ذل��ك يف إط���ار ت��وس��ع وزارة 
ال���ع���دل يف اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��ق��دمي 
استحداث  عبر  العدلية  اخلدمات 
املرافق  يف  مساندة  نسوية  أقسام 
العدلية، تضمن اخلصوصية التامة 

اإلج���راءات  استكمال  عند  للمرأة 
اخلاصة مبعامالتها.

املكاتب  ه��ذه  عبر  ال���وزارة  وتسعى 
النسوية املستحدثة يف كتابات العدل 
إل��ى ت��ق��دمي اخل��دم��ات األس��اس��ي��ة، 
ك��ال��ت��أك��د م��ن اس��ت��ك��م��ال إج����راءات 
وت��ق��دمي  ومتطلباتها،  امل��ع��ام��الت، 
للمرأة  والتثقيف  اإلرش��اد  خدمات 
اخلاصة بأنواع الوكاالت واإلجراءات 
بينها  وم��ن  الستخراجها،  املطلوبة 
يف  بالتقاضي  اخل��اص��ة  ال��وك��االت 
حاالت الطالق واخللع وفسخ النكاح، 
املالية  احلقوق  استالم  إلى  إضافة 
واستالم احملضون، ومدى املسؤولية 
القانونية التي تترتب على كل إجراء.

املرحلة  أن  ال��ع��دل  وزارة  وأك���دت 
إلنشاء  الزمنية  خطتها  يف  األول��ى 
ه����ذه األق���س���ام س��ت��ش��ه��د اف��ت��ت��اح 
يف  النسوية  األقسام  تلك  من  عدد 
كتابات العدل يف العاصمة الرياض 
بالتعاون مع جمعية »مودة« اخليرية، 
على أن يتم افتتاح باقي األقسام يف 
اخلطة  لهذه  وفقاً  اململكة  مناطق 
وكالة  يف  دراس��ت��ه��ا  استكمال  بعد 

الوزارة لشؤون التوثيق.
استكملت  ال�����وزارة  أن  إل���ى  ي��ش��ار 
محاكم  النسوية يف  األقسام  افتتاح 
اململكة  يف  ال��ش��خ��ص��ي��ة  األح�����وال 
»م��ودة«،  جمعية  مع  بالتعاون  كافة 
مع  بالتعاون  ال��وزارة  ضمن مشروع 

القطاع الثالث غير الربحي خلدمة 
املراجعني واملستفيدين كافة.

وت���ق���دم ه����ذه امل���ك���ات���ب، خ��دم��ات 
امل���س���ان���دة احل��ق��وق��ي��ة وال��ت��وع��ي��ة 
محاكم  يف  )امل���وج���ودة  واإلرش�����اد 
القضايا  يف  الشخصية(،  األح��وال 
األسرية والزوجية من خالل كوادر 
املجالني  يف  ومؤهلة  مدربة  نسائية 
االج��ت��م��اع��ي، وال���ش���رع���ي، وع��ب��ر 
الذي  القانونية  احلاضنة  برنامج 
للمختصات  م���ودة  جمعية  تقدمه 
ب��ش��ك��ل س���ن���وي، وي��ت��ض��م��ن خطة 
عليها  ي��ق��وم  متخصصة  أك��ادمي��ي��ة 
يف  ومختصون  جامعيون  أس��ات��ذة 

املجال العدلي.
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املادة الثالثة و العشرون : غسل العائدات اإلجرامية
 

1- تعتمد كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، ما 
قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما 

ترتكب عمداً:
إجرامية،  عائدات  بأنها  العلم  م�ع  إحالتها،  أو  املمتلكات  إب��دال  )أ(‘1‘   
بغرض إخفاء أو متويه مصدر تلك املمتلكات غير املشروع أو مساعدة 
أي شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت من العواقب 

القانونية لفعلته؛
إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها   ‘2‘ 
أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة بها، مع 

العلم بأن تلك املمتلكات هي عائدات إجرامية؛   
2- ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه املادة:

 )أ( تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه املادة على أوسع 
مجموعة من اجلرائم األصلية؛

 )ب( تدرج كل دولة طرف يف عداد اجلرائم األصلية، كحد أدنى، مجموعة 
شاملة من األفعال املجّرمة وفقا لهذه االتفاقية؛

األصلية  اجل��رائ��م  تشمل  أع��اله،  )ب(  الفرعية  الفقرة  ألغ��راض  )ج(   
اجلرائم املرتكبة داخل الوالية القضائية للدولة الطرف املعنية وخارجها. 
غير أن اجلرائم املرتكبة خارج الوالية القضائية للدولة الطرف ال متثل 
جرائم أصلية إال إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعاًل إجرامياً مبقتضى 
القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وكان من شأنه أن يعتبر فعاًل 
تمُطّبق  أو  ذ  تمُنِفّ التي  الطرف  للدولة  الداخلي  القانون  إجرامياً مبقتضى 

هذه املادة لو كان قد ارتكب هناك؛
)د( تزّود كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها 
نْفذة لهذه املادة وبنسخ من أي تغييرات تمُدخل على تلك القوانني الحقاً  ال�ممُ

أو بوصف لها؛
 )ه( يجوز النص على أن اجلرائم املبّينة يف الفقرة 1 من هذه املادة ال 
املبادئ  كانت  إذا  األصلي،  ارتكبوا اجلرم  الذين  األشخاص  تسري على 

األساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك.

تاريخ اللجنة الدولية للصليب األحمر
هدف  ك��ان   ،1863 ع��ام  نشأتها  منذ 
األح��م��ر  للصليب  ال��دول��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
النزاعات  ضحايا  حماية  هو  الوحيد 

ومساعدتهم،  واالضطرابات  املسلحة 
عبر  املباشر  عملها  طريق  عن  وذل��ك 
أنحاء العالم، وكذلك من خالل تشجيع 
ت��ط��وي��ر ال��ق��ان��ون ال���دول���ي اإلن��س��ان��ي 

احلكومات  ِقبَل  من  احترامه  وتعزيز 
قصة  وتعكس  السالح،  حاملي  وجميع 
اإلنساني  العمل  تطور  الدولية  اللجنة 
الصليب  وح��رك��ة  جنيف  وات��ف��اق��ي��ات 

األحمر والهالل األحمر.

مـــهـــمـــة الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب 
األحمر وعملها

يقوم عمل اللجنة الدولية على اتفاقيات 
وب��روت��وك��والت��ه��ا   1949 ل��ع��ام  ج��ن��ي��ف 
اإلضافية، ونظامها األساسي، والنظام 
للصليب  ال��دول��ي��ة  للحركة  األس��اس��ي 
األح��م��ر وال��ه��الل األح��م��ر، وق���رارات 
األحمر  للصليب  الدولية  امل��ؤمت��رات 

والهالل األحمر.
مستقلة  منظمة  هي  الدولية  واللجنة 
واملساعدة  احلماية  تضمن  ومحايدة 
يف املجال اإلنساني لضحايا الن�زاعات 
امل��س��ل��ح��ة وح����االت ال��ع��ن��ف األخ����رى. 
وت��ت��خ��ذ إج������راءات مل��واج��ه��ة ح���االت 
الطوارئ وتعزز يف الوقت ذاته احترام 
وإدراج��ه يف  اإلنساني  الدولي  القانون 

القوانني الوطنية.

مناطق عملها:
دولة،   80 يف  موظف   14.500 لديها 
النزاعات  م��ن  املتضررين  يساعدون 

املسلحة والعنف.

أنشطة اللجنة الدولية:
للصليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  تستجيب 
األح�����م�����ر ب���ش���ك���ل س����ري����ع وف���ع���ال 
لألشخاص،  اإلنسانية  لالحتياجات 
أو  املسلحة،  النزاعات  من  املتضررين 
منطقة  يف  الواقعة  الطبيعية  الكوارث 
االعتبار  األخ���ذ يف  م��ع  وذل���ك  ن���زاع، 
بأن الطوارئ قد تقع على غير انتظار 
ورمبا تضاعفت آثارها يف البلدان التي 
مواجهة  ويف  بالفعل،  احل��رب  متزقها 
مثل هذه الطوارئ غير القابلة للتوقع، 
كبيرة  أهمية  ال��دول��ي��ة  اللجنة  ت��ول��ي 
ل��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى االن��ت��ش��ار ب��س��رع��ة يف 

امليدان.
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متى يجوز لقاضي التنفيذ حبس املدين ، وماهي احلاالت 
ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGالتي ال يجوز فيها للقاضي األمر بحبس املدين ؟

…ôNÉØdG øªMôdG óÑY øH ódÉN ت
نيا
نو
قا

نقالً عن صحيفة

ما  على  ب��ن��اًء  التنفيذ  للقاضي 
يصدر  أن  التنفيذ  نظام  يف  ج��اء 
له  أثبت  إذا  املدين  بحبس  حكماً 
ويستمر   ، التنفيذ  ع��ن  امتناعه 
احلبس حتى يتم التنفيذ ، إال أن 
هناك أحوال ال يجوز فيها احلبس 

التنفيذي للمدين وهي :

أم��وال ظاهرة  لديه  كانت  إذا   -1
عليه  ال��ذي  باحلق  للوفاء  كافية 

وميكن احلجز والتنفيذ عليها .
2- إذا قدم كفالة مصرفية ، أو قدم كفياًل 

مليئاً ، أو كفالة عينية تعادل الدين .
3- إذا ثبت إعساره وفقاً ألحكام 

هذا النظام .

من خالل “أبشر”

وزارة العدل تنهي معاناة الزوجات املقيمات من 
استغالل أزواجهن عند النزاعات 

بعد دراسة مقدمة من ممثلني لوزارة 
للجوازات  العامة  وامل��دي��ري��ة  ال��ع��دل 
عند  املقيمات  الزوجات  معاناة  حول 
حدوث نزاعات مع أزواجهن ، شددت 
أنه يف حال وجود  العدل على  وزارة 
الشخصية  األح��وال  ن��زاع يف قضايا 
ل��دى احمل��اك��م ب��ني زوج���ني أحدهما 
كفالة  »على  مقيم  وهو  سعودي  غير 
غير  الطرف  وتقدم  اآلخر«،  الطرف 
السعودي لدى احملكمة بطلب اإلبقاء 
حق  القضية  فلناظر  اململكة  داخ��ل 

إبقائه.
وأوضحت الدراسة أن الطرف طالب 

البقاء يف اململكة حلني انتهاء القضية 
يمُشترط أن يرى القاضي بقاءه، وأن ال 
يكون هناك قيود لدى إدارة اجلوازات 
توجب ترحيله، وبالتالي فإن للطرف 
الغير  بتوكيل  احل��ق  ال��ب��ق��اء  ط��ال��ب 

ملتابعة القضية.
 واشتمل التعديل اجلديد على حماية 
يقيم يف  حق أي طرف غير سعودي 
اآلخر«،  الطرف  كفالة  »على  اململكة 
إذ سيمنع التعديل أيضاً منح الزوجة 
تأشيرة  إص��دار  صالحية  السعودية 
خروج نهائي لزوجها األجنبي يف حال 
وجود نزاع بينهما يف محاكم اململكة.

á«æµ°S ∫ƒ∏M!
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4- إذا كان من أصول الدائن ، ما 
لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

5- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية 
املختصة إصابته مبرض ال يتحمل 

معه احلبس .
كان  أو   ، ام��رأة حاماًل  كانت  إذا   -6
لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

تقرير دولي يؤكد على أهمية االستثمار بالفتيات البالغات من 
العمر عشر سنوات كمؤشر للتنمية

املتحدة  األمم  ص��ن��دوق  تقرير  أك��د 
أن  على   ، م��ؤخ��راً  ال��ص��ادر  للسكان 
أهداف التنمية املستدامة لن تتحقق 
يحقق  أن  اجلميع  إستطاع  إذا  إال 
الفتيات  ذل���ك  يف  مب��ا   ، إم��ك��ان��ي��ات��ه 
العمر 10 سنوات،  يبلغن من  اللواتي 
وال���ل���وات���ي يف ال��غ��ال��ب م���ا يمُ���ق���َوضمُ 

واحلمل  ال����زواج  بسبب  مستقبلهن 
امل��ب��ك��ر  وغ��ي��ره��ا م���ن امل��م��ارس��ات 

الضارة. 
عنوان  حمل  ال���ذي  التقرير  دع��ا  و 
إلى  العالم عام 2016«  »حالة سكان 
من  البالغات  الفتيات  يف  االستثمار 
العمر عشر سنوات، ألن هذا األمر، 

املدير  أوسيتيمني  باباتوندي  بحسب 
املتحدة  األمم  ل��ص��ن��دوق  التنفيذي 
عائد  عن  يسفر  أن  ميكن  للسكان، 
دمي��غ��رايف ه��ائ��ل، وي��ض��خ م��ل��ي��ارات 

الدوالرات يف االقتصادات الوطنية.
و ق���ال »ل��ق��د ق��ررن��ا اخ��ت��ي��ار عشر 
للتنمية،  كمؤشر  العمر  من  سنوات 

املستدامة  ل��أله��داف  بالنسبة  ألن��ه 
عام  يف  عليها  جميعاً  اتفقنا  ال��ت��ي 
بلغت  قد  الفتاة  هذه  ستكون   ،2015
سن اخلامسة والعشرين عندما نكون 
قد فعلنا كل ما يتعني علينا القيام به 
يف  وستكون  األه���داف،  تلك  لتنفيذ 

الواقع مؤشر جناحنا«.
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عقد يف مدينة الرياض خالل الفترة من 15-1438/2/17 ه�  امللتقى الوطني للوقاية من 
االستغالل اجلنسي لألطفال عبر اإلنترنت، والذي نظمته وزارة الداخلية ممثلة بإدارة األمن 
العام، وبرعاية كرمية من قبل صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث يهدف امللتقى 
التقنية،  ووسائل  اإلنترنت،  عبر  لألطفال  اجلنسي  االستغالل  مبخاطر  الوقائية  للتوعية 
وعرض مناذج إقليمية ودولية يف هذا املجال ، وكيفية تأمني الشبكة العنكبوتية من مخاطر 
املجال،  املختصة يف هذا  الدولية  التجارب  واالستفادة من  االستغالل اجلنسي لألطفال،  
والعمل على تبيان أساليب استخدام اإلنترنت، ووسائل التقنية يف مجال االستغالل اجلنسي 
والنظامية يف  القانونية،  التدابير  أهمية  على  والوقوف   ، لها  التصدي  وأساليب  لألطفال 
تعزيز  التركيز على  ، مع  الوقاية من االستغالل اجلنسي لألطفال، ومدى فاعليتها  مجال 
الدور الوقائي لألسرة واملؤسسات االجتماعية املختصة، من خالل العمل على نشر الوعي 
الوقائي مبخاطر االستغالل اجلنسي لألطفال عبر اإلنترنت ووسائل الفضاء السيبراني ، 
مع إبراز اجلهود الوطنية يف مجال الوقاية  والتصدي  واملكافحة جلرائم االستغالل اجلنسي 

لألطفال. 
الشك أن إقامة مثل هذا امللتقى ساهم يف تسليط مزيداً من الضوء حول األساليب النظامية 
حلماية الطفل يف اململكة، والتجارب الدولية يف هذا املجال، مما سيكون لها بالغ األثر يف 
القضاء على أي استغالل قد يتعرض له األطفال، حيث أن التوعية والتثقيف من أهم الركائز 
األساسية والنافعة للقضاء على أي سلوكيات سلبية قد يتعرض لها األطفال ، وتغفل عنها 
األسرة ، ويعتبر صدور نظام حماية الطفل يف اململكة، و الئحته التنفيذية نقلة نوعية يف 
تعزيز وحماية حقوق الطفل، ووفاء بالتزامات اململكة التي تفرضها اتفاقية حقوق الطفل 
الطفل يف  وتهتم بحماية حقوق  تعمل  التي  قوياً جلميع اجلهات  لها، ودعماً  انضمت  التي 
اململكة والشك أن هذا النظام ساهم بشكل مقبول يف توفر حماية للطفل من العنف الواقع 
 ، أو حتى استغالله عبر اإلنترنت  الرعاية،  أو دور  أو املدرسة،  عليه داخل نطاق األسرة، 
ومن خالل االطالع على أهداف هذا النظام، جنده يوفر احلماية املناسبة والدعم الالزم 
جلميع احلاالت التي قد تتعرض للعنف، ومنها اإلستغالل اجلنسي بكافة أشكاله وأنواعه ، 
حيث حددت املادة التاسعة من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل احلاالت التي حتظر 
استغالل الطفل جنسياً أو تعريضه ألشكال االستغالل اجلنسي، أو املتاجرة به يف اإلجرام 
أو التسول ، وكل ما نحتاج إليه هو الوعي واإلدراك بأن الطفل هو نواة املستقبل وحمايته 

مسئولية اجلميع .
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