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ق��ام امل��ق��رر اخل���اص املعني مبسألة
ال��ف��ق��ر وح���ق���وق اإلن����س����ان ب���األمم
املتحدة البروفيسور فليب ألستون،
يرافقه السيد كريستيان ف��ان فني
كبير املستشارين للمقرر اخل��اص
واستشاري مكتب املفوضية السامية
حل��ق��وق اإلن���س���ان ،وال��س��ي��دة جانكو
ت��داك��ي اإلداري�����ة امل��خ��ت��ص��ة بحقوق
اإلن��س��ان ،ب��زي��ارة للجمعية الوطنية
حلقوق اإلن��س��ان م��ؤخ��راً ،و ك��ان يف
استقبالهم س��ع��ادة رئ��ي��س اجلمعية
الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني.
يف ب��داي��ة اللقاء ق��دم س��ع��ادة رئيس

اجلمعية ش���رح م��وج��ز ع��ن أنشطة
اجلمعية ومساهمتها يف نشر الثقافة
احل��ق��وق��ي��ة ،وآل��ي��ات عملها ونوعية
القضايا التي تتلقاها ،وم��ا تقدمه
اجلمعية من جهود يف مجال حقوق
اإلن��س��ان ،والتقدم امللحوظ يف هذا
امل���ج���ال ،واجل���ه���ود ال��ت��ي ت��ب��ذل من
أج��ل ت��ع��زي��زه ،وق��د ت��ط��رق احلديث
إلى مفهوم الفقر ،ووسائل مواجهته
واألنظمة والقوانني السعودية التي
ت��ه��دف إل��ى مساعدة الفئات األق��ل
دخ ً
ال يف اململكة.
ك��م��ا ت��ط��رق احل��دي��ث إل���ى ع���دد من

املواضيع و منها أوضاع العمالة التي
التعود إلى بالدها بعد إنتهاء عقودها
مع أرباب العمل ،وما يتسبب فيه ذلك
من مخالفات ألنظمة العمل ،واإلقامة
يف اململكة ،وال��ت��ط��ور ال���ذي تشهده
اململكة يف م��ج��ال ح��ق��وق اإلن��س��ان،
وع��ل��ى وج���ه اخل���ص���وص يف م��ج��ال
حقوق امل��رأة ،ومن ذلك دخولها إلى
عضوية مجلس ال��ش��ورى ،والسماح
لها باملشاركة يف االنتخابات البلدية،
ودعم احلكومة دخولها سوق العمل،
وعملها يف مجال احملاماة.
ويف رد على م��ا أث���اره ال��وف��د الزائر

ح��ول ال��والي��ة على امل���رأة فقد أكد
رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى أن ال��والي��ة
شرعت ملصلحة امل��رأة ،وليس بهدف
اإلنتقاص من حقوقها ،وعندما يكون
هناك تطبيق خاطئ من بعض األولياء
أو استغالل لهذه ال��والي��ة فإنه يتم
العمل على معاجلته وإزالة أسبابه.
كما تناول احلديث دور اجلمعيات يف
اململكة وتنوع مجاالت اهتماماتها.
ح��ض��ر ال��ل��ق��اء س��ع��ادة األم�ي�ن ال��ع��ام
للجمعية األستاذ خالد بن عبدالرحمن
الفاخري ،وسكرتير رئيس اجلمعية
األستاذ أحمد بن محمد احملمود.
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وفد هولندي يلتقي رئيس وأعضاء اجلمعية

زار سفير مملكة ه��ول��ن��دا السيد
يوست رنتشس ،يرافقه سكرتير أول
السفارة السيد يارون خامنكا ،مؤخراً
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
وك��ان يف استقبالهما سعادة رئيس
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني،
واألم�ي�ن ال��ع��ام للجمعية املستشار
خ��ال��د ال��ف��اخ��ري ،وع��ض��و اجلمعية
الدكتور ابراهيم السليمان ،وسكرتير
رئيس اجلمعية أحمد احملمود.
يف بداية اللقاء ق��دم سعادة رئيس
اجلمعية ش��رح م��وج��ز ع��ن أنشطة
اجل��م��ع��ي��ة ،وم��س��اه��م��ت��ه��ا يف نشر
الثقافة احلقوقية ،وآل��ي��ات عملها

ونوعية القضايا التي تتلقاها وما
تقدمه اجلمعية من أعمال يف هذا
الشأن ،والتقدم امللحوظ يف مجال
حقوق اإلنسان يف اململكة واجلهود
التي تبذل من أجل تعزيزه.
وق���د ت��ط��رق احل��دي��ث إل���ى موقف
احل��ك��وم��ة الهولندية م��ن األح���داث
اجل����اري����ة يف امل��ن��ط��ق��ة ك��ال��ق��ض��ي��ة
السورية ،وأحداث اليمن ،والتدخالت
اإليرانية يف املنطقة ،وتأثيرها على
حقوق اإلنسان ،وقد ذكر السفير أن
القضية حتتاج مزيداً من االهتمام
وال��ع��ن��اي��ة مب��ا ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى حقوق
اإلنسان.
ك��م��ا ت��ط��رق احل��دي��ث إل���ى ال��ت��ط��ور

الذي تشهده اململكة يف مجال حقوق
اإلن���س���ان وع��ل��ى وج����ه اخل��ص��وص
حقوق امل��رأة ،ومن ذلك دخولها إلى
عضوية مجلس ال��ش��ورى ،والسماح
لها باملشاركة يف االنتخابات البلدية.
و ت��ط��رق احل���دي���ث أي���ض���اً لبعض
القضايا احلقوقية األخ���رى ومنها
عقوبة اإلعدام ،و موقف هولندا من
أح��ك��ام اإلع���دام ،وال��ت��ي ب�ين سعادة
رئيس اجلمعية للوفد ال��زائ��ر أنها
تستند لنصوص شرعية وال يصدر
احلكم النهائي فيها إال بعد نظرها
من عدد كبير من القضاة مبا يضمن
حتقيق العدالة ،وأن اجلمعية حريصة
على توفر ش��روط احملاكمة العادلة

يف مثل هذه القضايا ،كما أن الدولة
تسعى مع أولياء ال��دم يف مثل هذه
القضايا لتقدمي العفو على تنفيذ
العقوبة ،وأن عقوبات اإلع��دام التي
نفذت مؤخراً نفذت يف حق أشخاص
متهمني بجرائم كبيرة.
وق��د تطرق احل��دي��ث إل��ى استيعاب
اململكة ألع��داد كبيرة من الالجئني
السوريني ،واليمنيني ،ومتكينهم من
التمتع بكثير م��ن احل��ق��وق كالعمل
والتعليم ،والعالج ،والتقدم امللحوظ
يف مجال حقوق العمالة يف اململكة.
وفيما يتعلق ببعض احل���االت التي
أث��اره��ا س��ع��ادة السفير ال��زائ��ر مت
توضيح املوقف احلقوقي بشأنها.

سمو أمير جازان يناقش قضايا حقوقية مع وفد
من فرع اجلمعية
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استقبل صاحب السمو امللكي األمير
محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل
سعود أمير منطقة جازان يف مكتب
س��م��وه ب��دي��وان اإلم���ارة وفد فرع
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
باملنطقة ،الدكتور أحمد بن يحي
البهكلي امل��ش��رف على ال��ف��رع ،و
األستاذ إبراهيم بن حسني املالكي
م��دي��ر الفرع ،وال��ش��ي��خ العباس
احلازمي عضو اجلمعية.
يف ب��داي��ة اللقاء رح��ب سمو أمير
ج���ازان بالدكتور البهكلي والوفد
املرافق له متمنياً لهم دوام التوفيق

يف مهام عملهم.
وأكد سمو أمير جازان على أهمية
دور جمعية ح��ق��وق اإلن���س���ان يف
حفظ اجل��ان��ب اإلن��س��ان��ي وك��رام��ة
اإلنسان يف حياته ،ومجتمعه ،وما
يضمنه الدين اإلسالمي احلنيف
م��ن ح��ق��وق وف��ق ك��ت��اب اهلل وسنة
نبيه الكرمي ،وهو ما حترص على
تطبيقه حكومتنا الرشيدة بقيادة
خادم احلرمني الشريفني -حفظه
اهلل  .-
بعد ذل��ك ن��اق��ش س��م��وه ع��دد من
امل���وض���وع���ات م���ع وف���د اجلمعية

واس��ت��م��ع أم��ي��ر املنطقة ل��ع��دد من
القضايا وم��ن أب��رزه��ا اخل��دم��ات
الصحية يف املنطقة ،وخطورة بعض
ال��ط��رق ومنها ط��ري��ق أب��وع��ري��ش،
وصبيا وال��ق��وز ،وال��ط��رق اجلبلية
مثل طريق الداير وفيفا واحلشر
والعارضة.
كما تطرق البهكلي لقضايا تكدس
وازدح��������ام ال���س���ج���ن���اء ،وت��رح��ي��ل
امل���وق���وف�ي�ن مم���ن ل��ه��م م��ع��ام�لات
التجنيس وهم من مواليد اململكة
وإيجاد احللول لهم ،ومتابعة أوضاع
أبناء اجلاليات السورية واليمنية

وتسولهم.
كما مت بحث قضية تأخر صرف
ح��ق��وق العمالة لبعض الشركات
واملؤسسات ،وإيجاد حلول وآليات
لصرف حقوقهم ،وج��رى مناقشة
العديد من املواضيع التي تخص
جمعية حقوق اإلنسان باملنطقة.
ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء ث��م��ن امل��ش��رف
على فرع اجلمعية الدكتور أحمد
ال��ب��ه��ك��ل��ي ت��وج��ي��ه��ات س��م��و أم��ي��ر
املنطقة السديدة بشأن م��ا تقوم
اجلمعية باملنطقة من دور إنساني
و اجتماعي جتاه قضايا املجتمع.
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أخبار الجمعية

بيان من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان حول
الطفلة املعنفة من قبل والدها (دارين)

مبتابعة من رئيس اجلمعية الوطنية
حلقوق اإلن��س��ان الدكتور مفلح بن
ربيعان القحطاني ،وامل��ش��رف على
فرع اجلمعية مبنطقة مكة الكرمة
األستاذ سليمان الزايدي ،قام فرع
اجل��م��ع��ي��ة مبنطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة،
بالعثور على الرضيعة املعنفة من
والدها مبنزل جدها لوالدها بحي
اخل���ال���دي���ة ب��ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة،
ونقلت إلى مستشفى الوالدة وكانت
ترافقها األخصائية االجتماعية منى
األح��م��دي التي تسلمتها م��ن أس��رة
اجل��د ،و مت الكشف على الرضيعة
(داري������ن) يف امل��س��ت��ش��ف��ى وت��أك��دت
سالمتها ،وع��دم حاجتها للبقاء يف
املستشفى وفق التقرير ّ
الطبي الذي
اصدره املستشفى.
ك��م��ا مت ت��س��ل��ي��م ال��رض��ي��ع��ة داري���ن
جلمعية الوداد اخليرية املختصة يف
رعاية األطفال الرضع حيث أن عمر
الرضيعة ثالثة أشهر.
وت��ب�ين للجمعية ال��وط��ن��ي��ة حلقوق
اإلنسان أن وال��دة الرضيعة مطلقة
وتعيش مع أسرتها يف املدينة املنورة

ووالدها اجلاني اليزال هارباً.
وق��ام��ت اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلنسان بتقدمي بالغ رسمي لشرطة
املنصور مقر سكن أسرتها بطلب
إلقاء القبض على األب اجلاني.
تكون فريق اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلنسان من الباحث القانوني بالفرع
األس��ت��اذ عبداهلل فاضل ،واألستاذ
ش��اك��ر ال��ش��ري��ف ،ال��ذي��ن ت��واج��دوا
ميدانياً ومت ت��ق��دمي ال��ب�لاغ لقسم
شرطة املنصور مب ّكة املكرمة ،وبقي
وبإشراف حلظي من املشرف على
فرع اجلمعية مبنطقة مكة املكرمة
مبتابعة حالة الرضيعة يف املستشفى
حتى تسلمتها جمعية الوداد اخليرية.
وتتقدم اجلمعية بالشكر والتقدير
لوحدة احلماية االجتماعية لتعاونها
م���ع ف���ري���ق اجل��م��ع��ي��ة ،وح��رص��ه��ا
على الرضيعة ،ونقلها إل��ى مكان
آم���ن وت��ق��دمي احل��م��اي��ة ل��ه��ا حسب
اختصاصها.
ويف ذات ال���س���ي���اق و ن���ق� ً
ل�ا عن
«العربية» فقد أك��د احمل��ام��ي عمر
ال��ع��م��ودي ،أن س��وء معاملة الطفل

مجرم بناء على نظام حماية الطفل،
حيث أكدت مواده أن للقاضي نقل
احل��ض��ان��ة وت��ع��زي��ر األب املخالف
لألنظمة ،نظراً للتأثيرات النفسية
والبدنية للطفلة ،وتتولى احلماية
االج��ت��م��اع��ي��ة رع��اي��ة ال��ط��ف��ل حتى
يتواجد من يكون مؤه ً
ال من أقاربه،
واحملكمة اجل��زائ��ي��ة ه��ي املختصة
بنظر دعوى املدعي العام نيابة عن
الطفل ومحاكم األحوال الشخصية
ملسائل احلضانة.
ونصت املادة الثالثة من نظام حماية
الطفل التي عددت أشكال اإلهمال
واإليذاء يف « 14صورة»« ،منها سوء
التعامل ،وع ّرفت الالئحة التنفيذية
للنظام سوء التعامل بأنه كل قول أو
فعل من شأنه أن يؤدي إلى اإلضرار
بالنمو النفسي والصحي للطفل،
يأخذ صفة االستمرار أو التكرار،
ويؤدي إلى املساس ببدن الطفل أو
بكرامته أو حقوقه التي كفلها الشرع
أو النظام ،كما أن املادة السادسة يف
النظام نفسه نصت على أن للطفل
احل��ق يف احلماية م��ن ك��ل أشكال

اإليذاء أو اإلهمال.
وأض����اف ال��ع��م��ودي أن «احل��ادث��ة
األخيرة لتعنيف الطفلة ليست هي
األول��ى ول��ن تكون األخيرة طاملا ال
توجد عقوبة رادع��ة وح��ازم��ة ضد
املعتدي ،سواء كان أباً للطفل أم ال»،
مشدداً على ض��رورة وج��ود عقوبة
موازية ملا ترك وخلّف من ضرر وأثر
جسدي ومعنوي يف الطفل املعتدى
عليه.
وإذا ظ��ه��ر للقاضي بسبب عنف
واق���ع ع��ل��ى ال��ط��ف��ل ع���دم مناسبة
بقاء احلضانة عند أح��د األبوين،
فللقاضي تقدير احل��ال��ة وحرمان
املعتدي أباً أو أماً من احلضانة.
أما إذا كان مصدر اإليذاء الوالدان
معاً وكانت احلالة ال حتتمل إبقاء
الطفل مع مصدر اإلي��ذاء فلوحدة
احلماية االجتماعية ،بعد دراس��ة
احل��ال��ة وتقدير املصلحة األفضل
للطفل ،أن تأمر بتسليمه فوراً ألحد
أقاربه القادر على توفير الرعاية
الالزمة له مؤقتاً حتى يتم معاجلة
وضعه.

للتعرف على أعمال اجلمعية و تخصصاتها

دفعة من ضباط قوات أمن املنشآت تزور فرعها يف
املنطقة الشرقية
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اس��ت��ق��ب��ل ف���رع اجل��م��ع��ي��ة الوطنية
حلقوق اإلنسان باملنطقة الشرقية
دف���ع���ة م���ن ض���ب���اط ق�����وات أم��ن
املنشآت مؤخراً ،يرافقهم مسؤول
التدريب مبركز تدريب ق��وات أمن
املنشآت مهنا أحمد هبة ،و املسؤول
اإلداري أح��م��د ذاك���ر امل��ط��ري ،و
ك���ان يف استقبالهم م��دي��ر ال��ف��رع
األستاذ جمعة عبد اهلل الدوسري،
و سكرتير الفرع األستاذ عبد اهلل
محمد آل رمضان ،و األستاذ سعيد
محمد قيدح آل حالي.

يف بداية اللقاء مت التعريف باجلمعية،
و أه��داف��ه��ا و اخ��ت��ص��اص��ات��ه��ا ،و
زياراتها امليدانية ،ودوره��ا يف نشر
ث��ق��اف��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان م��ن خ�لال
إقامة الفعاليات و األنشطة ،و ورش
العمل ،و ال��ن��دوات و امل��ش��ارك��ة يف
املؤمترات الدولية ،و طباعة و توزيع
اإلصدارات احلقوقية.
كما مت استعراض عملية إستقبال
الشكاوى من املواطنني واملقيمني،
س�����واءاً ب��احل��ض��ور ال��ش��خ��ص��ي ،أو
إرس��ال��ه��ا ب��ال��ب��ري��د ،أو االمي��ي��ل أو

الفاكس ،وطريقة تصنيف القضايا،
ومتابعتها م��ع اجل��ه��ات املختصة،
وال��ت��ح��ق��ق م��ن دع����اوى املخالفات
والتجاوزات املتعلقة بحقوق اإلنسان.
و بعد ذلك مت فتح املجال ملناقشة
امل��واض��ي��ع ذات ال��ع�لاق��ة ،و ط��رح
األسئلة و اإلج��اب��ة عليها م��ن قبل
فريق اجلمعية.
ويف نهاية ال��ل��ق��اء حت��دث مسؤول
التدريب مبركز تدريب ق��وات أمن
امل��ن��ش��آت مهنا أح��م��د هبة ش��اك��راً
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

على استقبالها ل��ه��ذه الدفعة من
ضباط ق��وات أمن املنشآت ،وعلى
اجلهود الكبيرة التي تبذلها اجلمعية
يف نشر الوعي والتثقيف بني جميع
فئات املجتمع ،وتوزيعها اإلصدارات،
وق��ي��ام��ه��ا ب��األن��ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات،
واملساعدة الكبيرة التي تقوم بها
اجلمعية ملساعدة أصحاب القضايا
ومعاجلتها لدى جهات االختصاص.
كما مت تسليم أعضاء الفريق الزائر
مجموعة م��ن اص����دارات اجلمعية
احلقوقية.
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أخبار الجمعية

مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة يقيم ندوة
حقوقية

مب��ن��اس��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي حل��ق��وق
اإلنسان أقام فرع اجلمعية الوطنية
حلقوق اإلنسان مبنطقة مكة املكرمة
ندوة عامة بعنوان (حقوق اإلنسان يف
ضوء الشريعة اإلسالمية) ،يف مقر
شرطة العاصمة املقدسة.
و قد حضر نخبة من منتسبي الشرطة
من مختلف الرتب العسكرية ،و مثل
اجلمعية يف اللقاء األستاذ سليمان
بن ع��واض ال��زاي��دي عضو اجلمعية
و املشرف على الفرع مبنطقة مكة
املكرمة ،و الدكتور محمد بن مطر
السهلي عضو اجلمعية ،واألس��ت��اذ
عبد اهلل بن إسماعيل اخلضراوي
عضو اجلمعية املدير التنفيذي للفرع

واألستاذ عبد اهلل بن ماهر فاضل
الباحث القانوني بالفرع.
ب���دأت ال��ن��دوة بكلمة ترحيبية من
نائب مدير شرطة العاصمة املقدسة
العميد حازم بن عبيد القثامي ،ثم
حت��دث املشرف على ف��رع اجلمعية
مبنطقة مكة املكرمة األستاذ سليمان
بن عواض الزايدي ،حيث شكر مدير
ش��رط��ة العاصمة امل��ق��دس��ة محمد
ب��ن ظ��اف��ر العمري على استضافة
اجلمعية ،ث��م أعطى نبذة تعريفية
مستفيضة عن اجلمعية وأهدافها
واختصاصاتها ،وآلية العمل فيها
واخلطة اإلستراتيجية للجمعية يف
تعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان يف

املجتمع ،ثم تطرق إل��ى العديد من
القضايا التي عاجلتها اجلمعية.
بعد ذلك قدم عضو اجلمعية الدكتور
محمد ب��ن مطر السهلي محاضرة
ب��ع��ن��وان (ح��ق��وق اإلن��س��ان يف ضوء
الشريعة اإلسالمية) و أوض��ح فيها
أص��ل حقوق اإلن��س��ان يف الشريعة
اإلس�لام��ي��ة م��ن ال��ك��ت��اب وال��س��ن��ة،
موضحاً كيفية ش��روع اإلس�لام منذ
أربعة عشر قرناً «حلقوق اإلنسان»،
و الدفاع عنها ،و حمايتها ،وغرسها
يف املجتمع مل��ب��ادئ حتمي احلقوق
وتدعمها ،كما أوض���ح أي��ض�اً كيف
حمى اإلس�لام غير املسلمني حيث
قال تعالى « ال يَنْ َها ُكم هَّ
اللُ َعنِ ا ّلَذِ ي َن
ُ

ِ
الدّينِ َولَ ْم يُخْ رِ ُجو ُك ْم
لَ ْم يُقَا ِتلُو ُك ْم فيِ
مِ � ْن دِ يَ��ارِ ُك � ْم أَ ْن تَ� َب� ّ ُرو ُه� ْم َوتُق ِْس ُطوا
ِإلَيهِ م ِإ َّن هَّ َ
الل يُ ِح ّ ُب المْ ُق ِْس ِطنيَ» ثم
ْ ْ
تطرق إلى حقوق اإلنسان يف أقوال
الصحابة معرجاً بعدها على حقوق
اإلن��س��ان يف أق���وال الفقهاء ث��م بني
حقوق اإلنسان يف النظام األساسي
للحكم وم��ا ورد يف امل���ادة  26منه
« حتمي ال��دول��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان»،
وتلى ذلك حوار مفتوح بني املشرف
وامل��ت��ح��دث يف ال��ن��دوة واحلاضرين
حول كيفية دعم حقوق اإلنسان يف
اململكة والعمل على نشر الثقافة
احلقوقية خاصة يف مجتمع األطفال
والنساء.

فريق من فرع اجلمعية باجلوف يزور إمارة
املنطقة الشمالية
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تنفيذاً لتوجهات اجلمعية الوطنية
حل��ق��وق اإلن���س���ان وس��ع��ي �اً لتحقيق
أه��داف��ه��ا ،فقد ق��ام وف��د م��ن فرع
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
مبنطقة اجل����وف ب��رئ��اس��ة س��ع��ادة
الدكتور ط��ارش بن مسلم الشمري
املشرف العام على الفرع ،وعضوية

ك� ً
لا م��ن :األس��ت��اذ ظ��اه��ر الفهيقي
م��دي��ر ال���ف���رع ،و ع��ض��وي اللجنة
االستشارية بالفرع األستاذ خليفة
امل��س��ع��ر ،األس���ت���اذ ث��ان��ي ال��ع��ن��زي،
واألستاذ علي دوش مساعد إداري
يف ال��ف��رع ،ب��زي��ارة إلم���ارة احل��دود
الشمالية ومقابلة صاحب السمو

األمير مشعل بن عبد اهلل بن عبد
العزيز بن مساعد آل سعود أمير
منطقة احلدود الشمالية.
مت خالل اللقاء نقل حتيات وتقدير
س��ع��ادة رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة الوطنية
حل��ق��وق اإلن���س���ان ال���دك���ت���ور مفلح
ال��ق��ح��ط��ان��ي ل��س��م��وه ،وك���ذل���ك مت

ال��ت��ع��ري��ف ب��اجل��م��ع��ي��ة ،وأه��داف��ه��ا،
وطبيعة م��ه��ام��ه��ا ،ك��م��ا مت التطرق
إلى بعض املوضوعات ذات العالقة
بحقوق اإلنسان من منظور الشريعة
اإلسالمية ،والنظام األساسي للحكم،
واالتفاقيات واملواثيق التي ال تتعارض
مع الشريعة اإلسالمية الغراء.
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منوعات

األمم املتحدة تؤكد أن العنف ضد املرأة هو مسألة
حياة أو موت
قال األمني العام لألمم املتحدة بان
كي مون يف رسالته مبناسبة اليوم
ال��دول��ي للقضاء على العنف ضد
املرأة
ً
«وأخ��ي��را وبعد ط��ول انتظار ،أخذ
اعتراف العالم يتزايد بأن العنف
ضد النساء والفتيات هو انتهاك
حل��ق��وق اإلن���س���ان ،وج��ائ��ح��ة متس
الصحة العامة ،وعقبة خطيرة أمام
التنمية املستدامة ،بيد أنه ال يزال
هناك الكثير مما ميكننا أن نفعله،
بل ويجب علينا أن نفعله ،من أجل
حتويل ه��ذا ال��وع��ي إل��ى إج���راءات
مجدية تفيد يف اتقاء هذا العنف
والتصدي له.
وي����ف����رض ال���ع���ن���ف ض����د ال��ن��س��اء
وال��ف��ت��ي��ات ت��ك��ال��ي��ف ضخمة على
األس������ر وامل���ج���ت���م���ع���ات احمل��ل��ي��ة،
واالقتصادات .فعندما تعجز املرأة
عن العمل نتيجة لتعرضها للعنف،
ف��إن ذل��ك قد يهدد ف��رص عملها،
وب��ال��ت��ال��ي ف����رص ال���دخ���ل ال���ذي
تشتد حاجتها إليه ،واستقالليتها،
وقدرتها على التخلي عن العالقات
التي تتعرض فيها لألذى ،ويتسبب
العنف ضد املرأة أيضاً يف خسائر
ل��ل��م��ؤس��س��ات ال��ت��ج��اري��ة م��ن حيث
اإلن���ت���اج���ي���ة ،وي��س��ت��ن��زف امل�����وارد

م��ن اخل��دم��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ،ون��ظ��ام
العدالة ،ووك��االت الرعاية الصحية.
وال يزال العنف العائلي وعنف العشير
مستشريان ،وه��م��ا يتفاقمان بفعل
انتشار اإلفالت من العقاب على تلك
اجل��رائ��م ،والنتيجة الصافية لذلك
هي قدر هائل من املعاناة ،واستبعاد
للمرأة من النهوض باألدوار الصحيحة
والكاملة املنوطة بها يف املجتمع.
وليس يف إمكان العالم أن يدفع هذا
الثمن ،وال يف مقدور النساء والفتيات
حتمل هذه التكلفة  -بل وال ينبغي أن
يضطررن إلى حتملها ومع ذلك ،فإن
ه��ذا العنف ال ي��زال مستمراً بصفة
يومية يف جميع أنحاء العالم ،وتواجه
اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة إل��ى التصدي لهذا
التحدي نقصاً مزمناً يف التمويل ،على
الرغم من وفرة االلتزامات السياسية
يف هذا الصدد.
وق��د توليت ،منذ ع��ام  ،2008قيادة
حملة احتدوا إلنهاء العنف ضد املرأة،
التي تدعو إلى اتخاذ إج��راءات على
الصعيد العاملي من أجل زيادة املوارد
والتشجيع على إيجاد احللول .وأدعو
احل��ك��وم��ات إل��ى إب���داء ال��ت��زام��ه��ا من
خالل زيادة اإلنفاق الوطني بشكل كبير
يف جميع املجاالت ذات الصلة ،مبا يف
ذلك دعم احلركات النسائية ومنظمات

املجتمع امل��دن��ي ،كذلك أشجع قادة
العالم على املساهمة يف هيئة األمم
امل��ت��ح��دة ل��ل��م��رأة وص���ن���دوق األمم
املتحدة االستئماني لدعم اإلجراءات
الرامية إلى القضاء على العنف ضد
املرأة ،ونحن نتطلع أيضا إلى أن يقوم
القطاع اخلاص واملؤسسات اخليرية
واملواطنون الذين يهمهم األمر بالدور
املنوط بهم.
وال��ي��وم ،نشهد ال��ع��ال��م وق��د أض��اءه
اللون البرتقالي ،ليرمز بذلك إلى
م��س��ت��ق��ب��ل م���ش���رق ي��ن��ت��ظ��ر ال��ن��س��اء
والفتيات ،ويف وسعنا أن نبقي على
ه���ذه األض����واء س��اط��ع��ة ،وأن نعلي
حقوق اإلنسان ،ونقضي على العنف
ضد النساء والفتيات إلى األبد ،من
خالل تخصيص االستثمارات لهذا
الغرض».
ملاذا العالم يحتفل باليوم الدولي؟
 -1ألن ال��ع��ن��ف ض��د امل����رأة يعتبر
انتهاك حلقوق اإلنسان.
 -2ي��ن��ج��م ال��ع��ن��ف ض��د امل����رأة عن
التمييز ضد املرأة قانونياً وعملياً.
 -3م��ن اآلث���ار السلبية للعنف ضد
امل��رأة إعاقة التقدم يف العديد من
امل��ج��االت مثال القضاء على الفقر
وم��ك��اف��ح��ة ف��ي��روس ن��ق��ص امل��ن��اع��ة
البشرية/اإليدز والسالم واألمن.

 -4ال��ع��ن��ف ض��د امل����رأة وال��ف��ت��ي��ات
ليس باألمر ال��ذي ال ميكن اجتنابه
فمكافحته أمر ممكن وحتمي.
 -5يبقى العنف ضد املرأة وبا ًء عاملياً
وت��ع��ان��ي أك��ث��ر م��ن  70يف امل��ائ��ة من
النساء من العنف يف حياتهن.
قصة ال�ي��وم العاملي ملناهضة العنف
ضد املرأة:
أتى هذا التاريخ من عملية االغتيال
الوحشية يف  1960لألخوات ميرابال
الناشطات السياسيات يف جمهورية
ال��دوم��ن��ي��ك��ان ب��أوام��ر م��ن ديكتاتور
الدومنيكان رافاييل تروخيلو (1930
  ،)1961و تعود قصة اليوم العامليملناهضة العنف ضد املرأة إلى إعالن
ناشطات نسويات أن يوم  25نوفمبر
من كل عام يوم عاملي للقضاء على
ال��ع��ن��ف ض��د امل�����رأة ،ح��ي��ث أعلنته
اجلمعية العامة ل�لأمم املتحدة يف
ديسمبر  1999م  ،ودعت احلكومات
و املنظمات الغير حكومية لتنظيم
نشاطات ترفع من وعي الناس حول
مدى حجم املشكلة التي تتعرض لها
النساء حول العالم من االغتصاب و
العنف املنزلي ،و غيرها من أشكال
العنف ،ال سيما وأن ق��ي��اس حجم
طبيعة املشكلة من األمور التي يصعب
جتميعها بدقة.

دول العالم حتتفل
بذكرى اليوم العاملي
للطفل
نشأة اليوم العاملي للطفل:
يف م��ن��ت��ص��ف ال���ع���ام 1954م ق��ام��ت
اجلمعية العامة ل�لأمم املتحدة بعقد
اجتماع لكل ال���دول ،بغية إن��ش��اء يوم
ع��امل��ي للطفل ،و ق��د مت اخ��ت��ي��ار يوم
 20نوفمبر يوماً عاملياً للطفل ،حيث
اعتمدت فيه اجلمعية العامة إعالن
حقوق الطفل ،يف عام  1959واتفاقية
حقوق الطفل يف عام  ،1989و يحتفل
به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على
النطاق العاملي بني األطفال.
ف��األط��ف��ال ه���م أث��م��ن ك��ن��ز ،وأع��ظ��م
سعادة يف كل املجتمعات ،ولذا جاءت
ف��ك��رة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للطفل مبثابة
تذكير للبالغني بضرورة احترام حقوق
األطفال ،ومنها حقهم يف احلياة ،ويف
حرية الرأي ،والتعليم والراحة ،ووقت
الفراغ ،واحلماية من العنف اجلسدي
والنفسي ،وعدم استغاللهم يف العمل
قبل االستمتاع ببراءة الطفولة وفترتها
الكاملة.

ال�ي��ون�ي�س�ك��و ت�ط�ل��ق ف �ل �م � ًا ت��وع��وي � ًا عن
حقوق الطفل:
أطلق مركز اليونيسكو اإلقليمي للجودة
والتميز يف التعليم فلم ت��وع��وي عبر
منصات اإلعالم اجلديد مبناسبة اليوم
العاملي للطفل بعنوان ”التعليم اجليد
حق لكل طفل” ،ويهدف الفلم إلى رفع
مستوى الوعي احلقوقي حول أحقية
كل طفل بالعالم بالتعليم اجليد.
وأوض�����ح م��ع��ال��ي م���دي���ر ع����ام م��رك��ز
اليونيسكو اإلقليمي للجودة والتميز يف
التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب

زمان ،أن التعليم اجليد حق أصيل لكل
طفل بالعالم ،حتى يف تلك الدول التي
تعاني من الصراع والتوتر العسكري
والسياسي ،و أضاف «إن التعليم اجليد
يحصن األطفال من الفكر اإلجرامي
واإلره���اب���ي وي��ض��م��ن ل��ه��م االس��ت��ق��رار
النفسي والعقلي».
وأش��ار الدكتور زم��ان إل��ى أن الفكرة
الرئيسية للفلم تؤكد ب��أن اجل��ودة يف
تعليم األط��ف��ال عامل مهم يف حتقيق
ودعم التنمية الوطنية ،وتعزيز فرص
التطور والتحديث ،والبناء احلضاري
وال��ص��ن��اع��ي وب��ال��ت��ال��ي ال��ق��وة والثقل
السياسي العاملي ،وأض��اف بأن الفلم
يستهدف واضعي السياسات التعليمية،
وكذلك أول��ي��اء أم��ور الطالب حملاولة
استثمار مناسبة اليوم العاملي للطفل،
وإب�����راز أه���م ح��ق��وق��ه ال��وط��ن��ي��ة وه��و
احلصول على التعليم اجليد مبا يشمل
البيئة التعليمية اجل��اذب��ة ،واملناهج
احملدثة ،واستثمار تكنولوجيا التعليم.
اإليسيسكو ت�ع��رب ع��ن قلقها الشديد
على أطفال فلسطني:
طالبت املنظمة اإلس�لام��ي��ة للتربية
وال��ع��ل��وم وال��ث��ق��اف��ة «اإلي��س��ي��س��ك��و»،
املجتمع بتقدمي اخل��دم��ات اإلنسانية
الالزمة لألطفال يف فلسطني ومناطق
النزاعات ،جاء ذلك يف بيان صحفي
مبناسبة احتفال العالم باليوم العاملي
للطفل الذي يصادف يوم  20نوفمبر/
تشرين الثاني من كل عام.

األمم املتحدة تؤ
العنف ضد املر
مسألة حياة أو

وأع��رب��ت اإليسيسكو يف بيانها ،عن
قلقها الشديد م��ن وضعية األط��ف��ال
ض��ح��اي��ا االح���ت�ل�ال اإلس��رائ��ي��ل��ي يف
فلسطني ،وضحايا احلروب والنزاعات
والصراعات املسلحة يف عدد من الدول
األع��ض��اء كسوريا ،وال��ع��راق ،واليمن،
والصومال ،وليبيا ،وأفغانستان ،التي
يعاني أطفالها م��ن وي�ل�ات احل��روب
والتمييز الطائفي أو القبلي ،واللجوء
والنزوح ،وما يترتب عليها من معاناة
متعددة املظاهر واألشكال.
وقال البيان «إننا ندعو الدول األعضاء،
إلى مواصلة جهودها وتعبئة مواردها
وجتديد سياساتها اخلاصة بالطفولة،
ان��ط�لاق �اً م��ن جملة امل��ب��ادئ والقيم
ال�����واردة يف ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق الطفل،
واإلع�ل�ان العاملي بشأن بقاء الطفل
وحمايته ومنائه ،وإعالن األمم املتحدة
ب��ش��أن األه����داف اإلمن��ائ��ي��ة لأللفية،
واستناداً إلى تعاليم اإلسالم السمحة
الداعية إل��ى توفير الرعاية الواجبة
لألطفال وضمان حقوقهم.
أم��ا اليونيسيف فقد دش��ن��ت أسبوع
القصص القصيرة لالحتفال بهذا اليوم
مبناسبة الذكرى السنوية الـ 70للهيئة،
حيث ق��ام أكثر من مئتني من الكتاب
امل��رم��وق�ين ب��ت��أل��ي��ف ق��ص��ص قصيرة
ال تزيد كل واح��دة عن سبعة أسطر،
للتأكيد ع��ل��ى أه��م��ي��ة ه���ذه املناسبة
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي يواجهها األط��ف��ال
األكثر فقراً وحرماناً يف العديد من
دول العالم.
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امل �ض �م��ون األس ��اس ��ي الت �ف��اق �ي��ة ح�ق��وق
الطفل:
 لكل طفل حول العالم دون أي استثناءأو متييز احل��ق يف التمتع باحلقوق
نصت عليها اإلتفاق ّية ،وجتنّب
التي ّ
أي متييز بسبب اللون ،أو العرق ،أو
الدين ،أو اجلنس ،أو األص��ل القومي
أو اجتماعي أو النسب أو الثروة أو ألي
سبب آخر.
ٍ
 منح الطفل التسهيالت وال��ف��رصالتي تسهم يف منوه العقلي واجلسدي
بشكل
والروحي واخللقي واالجتماعي
ٍ
سليم يف جوٍ تسوده الكرامة واحلرية
وتوفير احلماية اخلاصة له.
 لكل طفل احلق يف أن يكون له إس ٌموجنس ّية منذ حلظة ميالده.
 يجب أن يتمتع جميع األطفال بفوائدال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي ،وأن ي��ك��ون��وا
بشكل صحي وسليم،
مؤهلني للنمو
ٍ
ومن هنا يجب توفير الرعاية واحلماية
لألم قبل الوضع وبعده ،وضمان حق
الطفل يف الغذاء وامل��أوى وأماكن للهو

واخلدمات الصح ّية.
 األطفال املعاقني جسدياً وعقل ّياً أومن مت إقصاؤهم اجتماع ّياً ،لهم احلق
بالتربية والعالج وتوفير العناية الالزمة
والتي تقتضيها حاالتهم.
 توفير احلب والتفهم لينعم الطفلبشخص ّي ٍة سليمة ،ويت ّم هذا عن طريق
ضمان نشأته برعاية والديه يف جوٍ من
احلنان واألمن املادي واملعنوي ،ومينع
فصل الطفل ع��ن أ ّم��ه إال يف ح� ٍ
�االت
خاصة ،وعلى املجتمع توفير العنايةِ
اخل���اص���ة ل�لأط��ف��ال احمل���روم�ي�ن من
األسرة ،واألطفال الفقراء.
 احلق يف التعليم ،بحيث يكون التعليمإلزام ّياً مجان ّياً على األقل يف املرحلة
االبتدائ ّية ،واملسؤولية يف ه��ذا األمر
تقع بالدرجة األولى على الوالدين.
 حماية الطفل من جميع صور القسو ِةواإلهمال واالستغالل ،ويحظر إجبار
األطفال على العمل يف جميع األحوال،
أو االقتراب من املهن واألعمال التي
تشكل خطور ًة على صحته وحياته ،أو
تقف عائقاً أمام تلقيه العلم أو تعمل
ع��ل��ى ع��رق��ل��ة من���وه العقلي واخللقي
واجلسدي.
 ح��م��اي��ة األط��ف��ال ح���ول ال��ع��ال��م منجميع أش��ك��ال التمييز العنصري أو
شكل من
اجلنسي أو الديني ،أو أي
ٍ
أشكال التمييز ،والعمل على غرس روح
التعاون والتسامح وال��س�لام واألخ��وة
العاملية فيه.

"العنف ضد النساء والفتيات هو انتهاك
لحقوق اإلنسان ،وجائحة تمس الصحة العامة،
وعقبة خطيرة أمام التنمية المستدامة.
ويفرض العنف ضد النساء والفتيات تكاليف
ضخمة على األسر والمجتمعات المحلية
واالقتصادات .وليس في إمكان العالم أن يدفع
هذا الثمن
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مبناسبة اليوم العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة

األمم املتحدة تدعو إلى بذل املزيد من اجلهود
ملساعدتهم
ما معنى اإلعاقة؟
اإلعاقة هي حالة أو وظيفة يحكم
عليها بأنها أقل قدرة قياساً باملعيار
املستخدم لقياس مثيالتها يف نفس
املجموعة ،ويستخدم املصطلح عادة
يف اإلش��ارة إلى األداء الفردي ،مبا
يف ذل���ك ال��ع��ج��ز ال��ب��دن��ي ،والعجز
احلسي ،وضعف اإلدراك ،والقصور
ال��ف��ك��ري ،وامل����رض العقلي وأن���واع
عديدة من األمراض املزمنة ،ويصف
بعض األشخاض ذوي اإلعاقة هذا
املصطلح باعتباره مرتبطاً بالنموذج
الطبي لإلعاقة.
واملعوقون أق ّل حظاً من غيرهم فيما
يخص احلالة الصحية واإلجن��ازات
التعليمية والفرص االقتصادية ،كما
أ ّن��ه��م أك��ث��ر ف��ق��راً م��ق��ارن��ة بغيرهم.
وه��ن��اك أس��ب��اب ع���دة ل��ذل��ك منها،
أساساً نقص اخلدمات املتاحة لهم
والعقبات الكثيرة التي يواجهونها يف
حياتهم اليومية.
وتأخذ ه��ذه العقبات أشكاالً عدة،
مبا يف ذلك األشكال املتعلقة بالبيئة
املادية أو تلك األشكال الناجتة عن
القوانني والسياسات ،أو التصرفات
االجتماعية أو التمييز.
األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة هم
أكثر عرضة من غيرهم ألعمال
العنف:

 -1األط���ف���ال ذوي االح��ت��ي��اج��ات
اخلاصة أكثر عرضة للعنف بأربعة
أض��ع��اف غيرهم م��ن األط��ف��ال غير
املعوقني.
 -2البالغني ممن يعانون من اإلعاقة
بصورة أو بأخرى أكثر عرضة للعنف
بواحدة ونصف من غير املعاقني.
 -3يتعرض البالغون من املصابني
بحاالت صحية عقلية للعنف بنسبة
أرب��ع��ة أض��ع��اف م��ا يتعرض ل��ه غير
املصابني بحاالت كتلك.
ومن العوامل التي تعرض األشخاص
ذوي اإلعاقة للعنف :التمييز ،واجلهل
ب��اإلع��اق��ة ،فض ً
ال ع��ن االفتقار إلى
الدعم االجتماعي ملن يقومون على
رعاية هؤالء األشخاص.
اليوم العاملي لذوي االحتياجات
اخلاصة:
يصادف يوم  3ديسمبر من كل عام
ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات
اخلاصة وهو يوم عاملي خصص من
قبل األمم املتحدة منذ ع��ام 1992
لدعم ذوي االحتياجات اخلاصة.
يهدف هذا اليوم إلى زيادة اهتمامهم
بقضايا اإلع��اق��ة ودع���م التصاميم
الصديقة للجميع م��ن أج��ل ضمان
حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة.
كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي
يف إدخ��ال أشخاص لديهم إعاقات
يف احل��ي��اة السياسية واالقتصادية
والثقافية.

موضوع عام « 2016بلوغ أهداف
التنمية املستدامة الـ 17من أجل
املستقبل الذي نريد»:
يركز موضوع هذا العام على « حتقيق
أه����داف التنمية امل��س��ت��دام��ة ال���ـ17
للمستقبل الذي نريد» ،ويشير هذا
موضوع إلى إعتماد أهداف التنمية
املستدامة ودورها يف بناء عالم أكثر
ش��م��والً وإن��ص��اف �اً ل�لأش��خ��اص ذوي
اإلعاقة.

االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي ه��ي أح���د صكوك
حقوق اإلنسان الدولية التي حظيت
بالتصديق على أوسع نطاق ،إذ بلغ
عدد األطراف فيها  169طرفاً ،كانت
وال ت��زال ح��اف��زاً على إح���راز تقدم
كبير يف االل��ت��زام ،والعمل من أجل
حتقيق املساواة ،واإلدماج ،والتمكني
يف أرجاء العالم ،حيث يتزايد إدماج
اإلعاقة يف اخلطط العاملية املتعلقة
باحلقوق والتنمية.

وتشمل أهداف هذا العام إلى تقييم
ال���وض���ع ال���راه���ن إلت��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق
األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة ،وأه��داف
التنمية املستدامة ال���ـ ، 17ووض��ع
حجر األس��اس ملستقبل يشمل فيه
األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة أكبر.
وي��ت��زام��ن االح��ت��ف��ال ب��ه��ذا ال��ي��وم مع
ال��ذك��رى السنوية العاشرة العتماد
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وهي
واح��دة من املعاهدات الدولية التي
وضعتها األمم املتحدة ،حيث كانت
األكثر انتشاراً واألسرع تصديقاً حتى
اآلن.

وهذا العام ،شرعت الدول األعضاء
يف األمم امل��ت��ح��دة يف تنفيذ خطة
التنمية املستدامة لعام  ،2030وهي
خطتنا األس��اس��ي��ة لتحقيق السالم
واالزده��ار والكرامة وتوفير الفرص
للجميع على كوكب موفور العافية.
وخ���ط���ة ع����ام  2030ت��ت��ض��م��ن 17
هدفاً مترابطا من أه��داف التنمية
املستدامة وت��ق��وم على تع ّ ُهد بعدم
أي أحد خلف الركب .ويتطلب
ترك ِ ّ
حتقيق ذلك اإلدماج الكامل واملشاركة
الفعالة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف
املجتمع والتنمية.

رسالة األمني العام لألمم املتحدة
مبناسبة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ذوي
االحتياجات اخلاصة:
«ق��ب��ل ع��ش��ر س��ن��وات يف م��ث��ل ه��ذا
ال��ش��ه��ر اع��ت��م��دت اجلمعية العامة
ل��ل�أمم امل���ت���ح���دة ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق
األش���خ���اص ذوي اإلع���اق���ة ،وه���ذه

وما زال يتعني إجناز الكثير قبل أن
يتمكن األش��خ��اص ذوو اإلع��اق��ة من
حتقيق كامل إمكاناتهم باعتبارهم
أعضاء متساوين يحظون بالتقدير
يف املجتمع .ويجب أن نقضي على
التمييز وال��ق��وال��ب النمطية التي
تدمي استبعادهم وتهيئة بيئة ميسرة

ما من اإلعاقة.
 -2ما يزيد عن  100مليون معاق هم
من األطفال.
 -3يتعرض األطفال الذين يعانون من
اإلعاقة للعنف بنسبة أربع أضعاف
ما ميكن أن يتعرضه األطفال غير
املعاقني.
 -4ي��ع��ش  80يف امل��ائ��ة م��ن جميع
املعاقني يف الدول النامية.
 -5ال يستطيع  50يف امل��ائ��ة من
امل��ع��اق�ين حت��م��ل ن��ف��ق��ات ال��رع��اي��ة
الصحية.
 -5وقع  153بلداً على اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -6يتعايش أكثر من مليار نسمة مع
شكل م��ا م��ن أش��ك��ال العجز ،وذل��ك
يعادل  %15من سكان العالم تقريباً،
ويواجه نحو  110ماليني إلى 190
مليون من الكبار صعوبات كبيرة يف
ت��أدي��ة وظائفهم ال��ع��ادي��ة ،وتُالحظ
حالياً ،زيادة يف معدالت العجز بسبب
ت��ش� ّي��خ ال��س��ك��ان وت��زاي��د األم���راض
املزمنة على الصعيد العاملي.

ي��زي��د ع��دد س��ك��ان العالم
ال���ي���وم ع���ن س��ب��ع��ة مليار
نسمة ،ويعيش ما يزيد عن
بليون شخص معاق ،أو 15
يف املائة من سكان العالم ،مع
نوع ما من اإلعاقة ،ويعيش
 80يف امل��ائ��ة م��ن أول��ئ��ك يف
البلدان النامية

ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة يف
اململكة:
وف��ق �اً للهيئة ال��ع��ام��ة ل�لإح��ص��اء يف
امل��م��ل��ك��ة ف����إن ب�ي�ن ك���ل  1000من
ال��س��ك��ان ال��س��ع��ودي�ين ه��ن��اك  33من
ذوي االحتياجات اخلاصة ،أي حوالي
 ٪ 3.3من إجمالي السكان من ذوي
االحتيجات اخلاصة.
و قد جاء نظام رعاية املعوقني الذي
صدر مبوجب املرسوم امللكي بالرقم
(م )37/وال��ت��اري��خ 1421/9/23ه�����ـ
القاضي باملوافقة على قرار مجلس
ال�����وزراء ب��ال��رق��م ( )224وال��ت��اري��خ
1421/9/14ه���������ـ اخل����اص ب��إق��رار
النظام تتويجاً لكافة اجلهود الرائدة
يف مجال رعاية املعوقني وتأهيلهم.
دمج ذوي االحتياجات اخلاصة
يف التعليم يف اململكة:
ميثل دمج املعوقني -بصرياً وسمعياً
ون��ط��ق��ي�اً وح��رك��ي �اً وع��ق��ل��ي�اً -إح��دى
الطرائق احلديثة التي يتم بها تقدمي
أفضل اخلدمات التربوية التي يحتاج
إل��ي��ه��ا ذوو االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة،
وي��ق��ص��د ب��ال��دم��ج ت��ق��دمي مختلف
اخلدمات التربوية والتعليمية لذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة يف ال��ظ��روف
البيئية ال��ع��ادي��ة ال��ت��ي يحصل فيها
أقرانهم من العاديني على اخلدمات
نفسها ،والعمل بقدر اإلم��ك��ان على
ع��دم عزلهم يف أماكن منفصلة ،إن
مفهوم الدمج يف جوهره إجتماعي
أخ�ل�اق���ي ض���د ال��ت��ص��ن��ي��ف وال��ع��زل
ألي ف���رد ب��س��ب��ب إع��اق��ت��ه ،ورف���ض
الوصمة االجتماعية لألشخاص ذوي

ميكن تطبيق مبدأ الدمج خالل
عدد من األساليب من أبرزها:
 -1اس��ت��ح��داث ف��ص��ول ملحقة يف
املدرسة العادية إلتاحة الفرصة أمام
املعوقني للتعامل مع أقرانهم العاديني.
 -2توفير غرفة امل��ص��ادر باملدرسة
ال���ع���ادي���ة ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ل��ط��ف��ل ذي
االح��ت��ي��اج��ات التربوية اخل��اص��ة أن
يتلقى فيها مساعدة خاصة من قبل
اختصاصيني كلما دعت احلاجة إلى
ذلك.
 -3توفير اخلدمات املساندة لألطفال
ذوي االحتياجات اخلاصة باملدرسة
العادية ،بواسطة معلمني متجولني
يقومون بزيارات املدارس وفق جدول
منظم وذلك لتقدمي خدمات التربية
اخلاصة.
أهمية دمج ذوي االحتياجات
اخلاصة :
مي��ك��ن إي���ج���از أه��م��ي��ة دم����ج ذوي
االحتياجات اخلاصة يف اإليجابيات
اآلتية:
 -1يتيح الدمج لألطفال املعوقني
فرصة تعليمهم مع بقائهم يف منازلهم
مع أسرهم طول حياتهم.
 -2يسهم احتكاك األطفال املعوقني
بأقرانهم العاديني يف سن مبكرة يف
حتسني اجتاهات األطفال املعوقني
والعاديني نحو بعضهم بعضاً ،ويعمل
على إي��ج��اد بيئة اجتماعية يتمكن
فيها األطفال العاديون من التخلص
م��ن املفاهيم اخل��اط��ئ��ة لديهم عن
املعوقني.
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 -7احتمال استفادة األطفال املعوقني
من التعليم أق ّل من احتمال استفادة
غيرهم منه ،فهناك ف��ج��وات قائمة
يف جميع الفئات العمرية ويف جميع
األم��اك��ن فيما يخص إكمال التعليم،
علماً بأ ّنها أكثر اتساعاً يف البلدان
الفقيرة ،فمن املالحظ مث ً
ال ،أنّ الفرق
ب�ين نسبة األط��ف��ال املعوقني ونسبة
األطفال غير املعوقني الذين يتابعون
الدراسة االبتدائية يتراوح بني  %10يف
الهند و %60يف إندونيسيا.
 -8احتمال استفادة األطفال املعوقني
من التعليم أق ّل من احتمال استفادة
غيرهم منه ،فهناك ف��ج��وات قائمة
يف جميع الفئات العمرية ويف جميع
األم��اك��ن فيما يخص إكمال التعليم،
علماً بأ ّنها أكثر اتساعاً يف البلدان
الفقيرة ،فمن املالحظ مث ً
ال ،أنّ الفرق
ب�ين نسبة األط��ف��ال املعوقني ونسبة
األطفال غير املعوقني الذين يتابعون
الدراسة االبتدائية يتراوح بني  %10يف
الهند و %60يف إندونيسيا.
 -9املعوقون أق ّل حظاً من غيرهم يف
احل��ص��ول على وظ��ي��ف��ة ،حيث تشير
التقديرات العاملية إل��ى أنّ معدالت
العمالة أق��� ّل ل��دى ال��رج��ال املعوقني
( )%53وال��ن��س��اء امل��ع��وق��ات ()%20
مقارنة بالرجال غير املعوقني ()%65
والنساء غير املعوقات ( ،)%30ويف
ب��ل��دان منظمة ال��ت��ع��اون والتنمية يف
امليدان االقتصادي بلغ معدل العمالة
بني املعوقني ()%44؛ أكثر بقليل من
�ج��ل ب�ين غير
ن��ص��ف امل��س��ت��وى املُ��س� ّ
املعوقني (.)%75
 -10ميكن للمعوقني العيش بطريقة
ع���ادي���ة وامل���ش���ارك���ة يف مجتمعاتهم
احمل��ل��ي��ة ،ح��ت��ى يف ال��ب��ل��دان املرتفعة
ال��دخ��ل ال يتلقى  %20إل��ى  %40من
املعوقني م��ا يحتاجونه م��ن مساعدة
للقيام بأنشطتهم اليومية ،ويف الواليات

املتحدة األمريكية يعتمد  %70من
املعوقني البالغني على املساعدة التي
يقدمها لهم أفراد أسرهم وأصدقائهم
لالضطالع بأنشطتهم اليومية.

االحتياجات اخل��اص��ة ،فالدمج هو
التطبيق التربوي ملبدأ التطبيع نحو
العادية يف أق��ل البيئات قيوداً عند
تقدمي اخلدمات ل��ذوي االحتياجات
اخلاصة.
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يوم دولي

يف اليوم العاملي للمسنني

األمم املتحدة تدعو للتصدي للتمييز ضد كبار
السن بكافة أشكاله
قصة اليوم العاملي للمسنني:
بهدف التجاوب مع الفرص املتاحة و التحديات التي تواجه الشيخوخة يف القرن احلادي و العشرين و إللقاء الضوء على هذه الفئة باملجتمع ومشاكلهم وإبراز
االستراتيجيات التي تضمن كرامة وسعادة كبار السن ،أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  -14كانون األول  /ديسمبر عام  ،1990اليوم األول من تشرين
األول  /أكتوبر ليكون اليوم العاملي لكبار السن  ،حيث يعد فرصة للتحفيز حول نشر حقوق كبار السن ولضمان مساهمتهم القصوى يف املجتمع.
اليوم العاملي للمسنني لعام :2016
اتخذ ال��ي��وم العاملي للمسنني لعام
 2016موقفاً ضد التمييز ضد كبار
السن ،من خ�لال لفت األنظار إلى
الصور النمطية السلبية واملفاهيم
اخلاطئة حول كبار السن والشيخوخة
وحتديها.
تنتشر مواقف التمييز الضارة ضد
ك��ب��ار ال��س��ن على ن��ط��اق واس���ع ،من
خالل اإلفتراض أن إهمال كبار السن
وسوء معاملتهم مقبولة اجتماعياً ،إن
التمييز ضد كبار السن هي حقيقة
واق��ع��ة وت��أخ��ذ أش��ك��االً مختلفة يف
جميع املجتمعات ،من خالل التعبير
عنها يف مواقف األفراد واملمارسات

املؤسسية والسياسية ،ف��ض� ً
لا عن
النظر إليها يف وسائل اإلعالم ،والتي
تقلل من قيمة واستبعاد كبار السن.
يف عام  ،2014اعتمدت احلكومات يف
جميع أنحاء العالم قراراً يف املجلس
االق��ت��ص��ادي ،واالج��ت��م��اع��ي ،وال��ذي
ي��ع��ت��رف بالتمييز ض��د ك��ب��ار السن
على أنه «املصدر املشترك للمبررات
وال��ق��وة ال��داف��ع��ة وراء التمييز على
أساس السن».
رسالة األمني العام لألمم املتحدة يف
اليوم العاملي للمسنني:
«رغ��م أنه يقال كثيراً إن كبار السن
ي��ح��ظ��ون ب���اح���ت���رام خ����اص ،إال أن
ال��واق��ع ي���دل ع��ل��ى أن ع����دداً كثيراً

ج��داً م��ن املجتمعات تضع العوائق
أمامهم بحرمانهم من احلصول على
الوظائف ،ومن االستفادة من القروض
واخلدمات األساسية ،ولتهميش كبار
السن وتبخيس قيمتهم آثار جسيمة،
إذ ينجم عن ذلك النيل من قدرتهم
اإلنتاجية ،واحلط من قيمة خبرتهم
يف صفوف القوة العاملة ويف مجال
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وال��ع��م��ل امل��دن��ي،
وي���ؤدي يف ال��وق��ت نفسه إل��ى تقييد
قدرتهم على تقدمي الرعاية والدعم
امل���ال���ي ،وغ��ي��ر امل���ال���ي إل����ى األس���ر
واملجتمعات احمللية ،ويتقاطع التمييز
ضد كبار السن يف أحيان كثيرة مع
أشكال أخرى من التمييز القائم على

أساس نوع اجلنس والعرق واإلعاقة
وغير ذلك من األسس ،مما يزيد من
تفاقم وتشديد مضاعفاته.
والقضاء على التمييز ضد كبار السن
وكفالة حقوق اإلنسان الواجبة لهم
ض���رورة حتمية أخ�لاق��ي��ة وعملية.
فاخلطر احمل���دق ش��دي��د وم��ت��زاي��د.
ذلك أن عدد سكان العالم من كبار
السن يُتوقع أن يرتفع عما يزيد عن
 900مليون نسمة يف عام  2015ليبلغ
 1.4بليون نسمة بحلول عام 2030،
و  2.1بليون نسمة بحلول عام 2050
ال���ذي سيتساوى فيه إج��م��االً عدد
كبار السن وع��دد األطفال دون سن
اخلامسة عشرة.

ويف هذا الصدد ،أدين التمييز ضد
كبار السن بجميع أشكاله ،وأدعو إلى
اتخاذ التدابير ملعاجلة هذا الشكل من
انتهاكات حقوق اإلنسان ونحن نسعى
إلى االرتقاء باملجتمعات ملا فيه صالح
اجلميع دون متييز يف األعمار ،وذلك
ما يتطلب تغيير ال��ص��ورة املرسومة
عن كبار السن ،والنظرة املوجهة لهم،
بالكف عن اعتبارهم عبئاً ،و وضعهم
م��وض��ع ال��ت��ق��دي��ر مل���ا ي��ق��دم��ون��ه من
إسهامات إيجابية يف أسرتنا البشرية.
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وفق ًا إلحصائيات منظمة
األمم املتحدة هناك أكثر
من  700مليون نسمة تزيد
أع��م��اره��م ع��ن  60ع��ام � ًا،
وبحلول عام  2050سيكون
هناك بليون ًا نسمة ،أي ما
يزيد ع��ن  20يف امل��ائ��ة من
مجموع سكان العالم ،تبلغ
أعمارهم  60عام ًا أو أكثر

وأدع���و أي��ض �اً إل��ى توفير م��زي��د من
الضمانات القانونية ملعاملة املسنني
ع��ل��ى ق����دم امل����س����اواة م���ع غ��ي��ره��م
واحليلولة دون جتسيد التمييز ضد
ك��ب��ار ال��س��ن يف س��ي��اس��ات وق��وان�ين
ومعامالت متييزية ،وأح��ث اجلهات
ال��ت��ي تتولى رس��م ال��س��ي��اس��ات على
جتميع ب��ي��ان��ات وإح���ص���اءات أفضل
ن��وع��ي��ة ب���ش���أن ص��ح��ة ك���ب���ار ال��س��ن
ووضعهم االقتصادي ،ورفاههم على
العموم من أجل التصدي لشواغلهم
بطريقة أفضل ،وكلي أمل بأن منعن
التفكير جميعاً يف مواقفنا املتحيزة
وأن ننظر يف سبل ال��ق��ي��ام ك��أف��راد
مبكافحة التمييز ضد كبار السن.
ولدينا لهذا الغرض خريطة طريق
واضحة من أج��ل التغيير هي خطة
التنمية املستدامة لعام  ،2030فهذه
اخلطة النيرة ،مبا تتضمنه من أهداف
التنمية املستدامة ،تشدد على مبدأ
الشمولية وعلى امل��س��اواة وتعد بأال
يخلف الركب أحداً وراءه ،وكبار السن
يحدثون التغيير و يستفيدون منه يف
آن واحد ،وبإحراز التقدم نحو حتقيق
أهداف التنمية املستدامة ،ميكننا أن
نعبئ ما يتمتع به جميع كبار السن من
مواهب وطاقات وخبرات كبيرة يف
سبيل تنفيذ تلك اخلطة.

فلنحتفل باليوم العاملي لكبار السن
بالتصميم ب��ق��وة على رف��ض جميع
أش��ك��ال التمييز ض��د ك��ب��ار ال��س��ن،
والعمل على متكني كبار السن بغية
حتقيق إمكاناتهم ،ونحن نعمل من
أجل الوفاء بتعهدنا بتهيئة حياة كرمية
تكفل فيها حقوق اإلنسان للجميع».
امل� �م� �ل� �ك ��ة ت� � �ش � ��ارك دول ال � �ع� ��ال� ��م يف
االح�ت�ف��ال ب��ال�ي��وم ال�ع��امل��ي للمسنني:
ش���ارك���ت امل��م��ل��ك��ة مم��ث��ل��ة يف وزارة
العمل والتنمية االجتماعية ،و عدد
م��ن ال��ق��ط��اع��ات احلكومية األخ��رى
ومؤسسات املجتمع املدني ،املجتمع
ال��دول��ي يف االحتفاء باليوم العاملي
للمسنني ،وت��أت��ي م��ش��ارك��ة اململكة
بجهاتها املختصة يف إط��ار إميانها
بأهمية هذه املناسبة ،وانطالقاً من
القيم والثوابت اإلسالمية الداعية
لرعاية املسنني ،والعناية واالهتمام
بهم.
من جانبه أوض��ح املتحدث الرسمي
ل���وزارة العمل والتنمية االجتماعية
خالد أبا اخليل ،أن ال��وزارة ال تألوا
جهداً يف سبيل تقدمي الدعم لهذه
ال��ف��ئ��ة ،م��ش��ي��راً إل���ى أن اخل��دم��ات
الطبية والبرامج االجتماعية املتنوعة
التي تقدم لكبار السن ممن هم خارج
الدور ،يستفيد منها أكثر من  32ألف

ف��رد ،وم��ن تلك اخل��دم��ات ال��زي��ارات
امل��ن��زل��ي��ة ،وت��وف��ي��ر خ��دم��ة األج��ه��زة
الطبية ،كما تقدم برامج اجتماعية
عبر أكثر من (  )37مركزاً للتنمية
االجتماعية ،و ( )489جلنة تنمية
أه��ل��ي��ة ،و ( )37دي��وان��ي��ة شعبية ،و
( )782جمعية خيرية و ( )10جمعيات
متخصصة للمسنني.
وأض���اف أب��ا اخل��ي��ل ب��أن اخل��دم��ات
الطبية وال��رع��اي��ة التي تقدم لكبار
السن من ذوي االحتياجات اخلاصة،
وت��ش��م��ل اع���ان���ات م��ال��ي��ة ،وأج��ه��زة
طبية ،وبرامج السيارات ،وبطاقات
التخفيض واملواقف ،قد استفاد منها
أكثر من  99ألف فرد.
وأش����ار أب���ا اخل��ي��ل إل���ى أن ال����وزارة
خ���ص���ص���ت  12داراً ل���ل���رع���اي���ة
االجتماعية لإليواء ،يف عدد من املدن
واحملافظات ،منها ثالثة دور نسائية،
وذلك إليواء املسنني ممن لم تسعفهم
ظ��روف��ه��م االج��ت��م��اع��ي��ة ،واألس��ري��ة
بالسكن داخ��ل أس��ره��م ،ويقدم لهم
جميع اخلدمات الصحية ،والعالجية،
والتأهيلية ،والعالج الطبيعي ،يف تلك
ال���دور ،حت��ت إش���راف ط��واق��م طبية
متكاملة ،وفرق مدربة يف هذا املجال،
حيث يستفيد من تلك الدور نحو 404
من الذكور ،و  255من اإلناث.
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منوعات

مسؤولون يؤكدون أن ضحايا االختفاء القسري
يفوق مئات اآلالف

حثت مجموعتان من خبراء األمم
امل��ت��ح��دة املعنية ب��ح��االت االختفاء
ال��ق��س��ري ،جميع دول العالم على
ال��وق��اي��ة م���ن االخ��ت��ف��اء ال��ق��س��ري
وال���ق���ض���اء ع���ل���ي���ه ،مب����ا يف ذل���ك
ممارسة االختفاء القسري قصير
األم��د ،وضمان حق أق��ارب األف��راد
احملرومني من احلرية يف احلصول
بسرعة على املعلومات وبشكل كامل
حول احتجازهم.
فبمناسبة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي لضحايا
االختفاء القسري ،أعربت اللجنة
املعنية ب��ح��االت االختفاء القسري
جلنة االتفاقية -والفريق العاملاملعني ب��ح��االت االخ��ت��ف��اء القسري
أو غير الطوعي ع��ن قلقهما إزاء
ادع���اءات التخويف واالن��ت��ق��ام ضد
ض��ح��اي��ا االخ��ت��ف��اء ال��ق��س��ري وم��ن
يبلغون عن هذه احلاالت.
وق���ال اخل��ب��راء املعنيون باالختفاء
ال��ق��س��ري أن����ه ل��ي��س ه���ن���اك أج��ل
أدن���ى م��ن ال��زم��ن ي��ج��ب استيفاؤه

للحديث عن حالة اختفاء قسري،
بل لكل دقيقة أهميتها عندما يتم
وضع الشخص خ��ارج نطاق حماية
القانون ،وعندما يختفي شخص ما،
فإن كل دقيقة من املعاناة التي مير
بها األقارب دون أي خبر عن مصير
هذا الشخص متثل وقتاً ال متناهياً
من العذاب.
م��ن جهته ق��ال األم�ين ال��ع��ام لألمم
امل��ت��ح��دة ب���ان ك��ي م���ون يف رسالته
مبناسبة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي لالختفاء
القسري «لعل الصورة التقليدية التي
ترتسم يف األذه����ان ع��ن الشخص
الذي يقع ضحية االختفاء القسري
�ب حريته
ه��ي ص���ورة شخص تُ��س�لَ� ُ
ويساق إل��ى معتقل س��ري ثم يُترك
ه��ن��اك م���ن دون أن ي��ك��ون ل���ه أي
اتصال جديد بالعالم اخلارجي ،بيد
أن ضحايا االخ��ت��ف��اء القسري هم
أيضاً آب��اء األش��خ��اص املختفني أو
أطفالهم أو أخالؤهم أو أصدقاؤهم
وهم النساء والرجال الذين يسعون

حثيثاً إلى احلصول على أي معلومة
تقودهم إلى العثور على أحبتهم ،ولو
كانت مجرد دليل بسيط.
وحسب التعريف الوارد يف االتفاقية
فإنه يقع على كاهل جميع ال��دول
واجب التحقيق يف حاالت االختفاء
القسري ومالحقة املتورطني فيها
قضائياً ومعاقبتهم على ذل��ك ،كما
يقع على كاهلها أيضاً واجب توفير
سبل االنتصاف لضحاياها ،غير أن
الضحايا غالباً ما يواجهون بعدم
االستجابة ملطالبهم ب��ل بعدوانية
ك��ام��ل��ة م���ن ق��ب��ل ال��س��ل��ط��ات ال��ت��ي
يقصدونها ،وقد تلقى كل من اللجنة
املعنية ب��ح��االت االختفاء القسري
وال��ف��ري��ق ال��ع��ام��ل امل��ع��ن��ي ب��ح��االت
االختفاء القسري أو غير الطوعي،
وه��م��ا هيئتا اخل��ب��راء الرئيسيتان
التابعتان ل�لأمم امل��ت��ح��دة يف هذا
امل��ي��دان ،ت��ق��اري��ر ع��ن االن��ت��ق��ام من
أق���ارب الضحايا أو م��ن املنظمات
غير احلكومية واملدافعني عن حقوق

اإلنسان واحملامني الذين يؤازرونهم،
بوسائل من قبيل االعتقال التعسفي
والتهديد والتخويف.
وإنني ألناشد الدول مبناسبة اليوم
الدولي لضحايا االختفاء القسري
أن تعترف بأن أفراد أسر األشخاص
امل��خ��ت��ف�ين وأص��دق��ائ��ه��م ه��م أي��ض�اً
ضحايا ،وأن تضمن لهم احل��ق يف
احلماية الكاملة من أعمال االنتقام.
وأحث كذلك جميع الدول األعضاء
على توقيع االتفاقية الدولية حلماية
ج��م��ي��ع األش���خ���اص م���ن االخ��ت��ف��اء
القسري ،أو تصديقها أو االنضمام
إليها ،وه��ي ص��ك يتضمن أحكاماً
محددة ضد ترهيب الشهود واألقارب
واألش���خ���اص ال��ذي��ن ي��ش��ارك��ون يف
التحقيق يف حاالت االختفاء القسري
أو إساءة معاملتهم.
فلنبدِ جميعاً تضامننا مع الضحايا
ومع أقاربهم يف سعيهم إلى إعمال
ح��ق��ه��م يف إق��ام��ة ال��ع��دل وم��ع��رف��ة
احلقيقة».

اعرف أكثر عن جمعية سند

ه���ي ج��م��ع��ي��ة خ��ي��ري��ة غ��ي��ر ربحية
هدفها دعم مراكز سرطان األطفال
يف اململكة مبا حتتاج له من موارد
مالية أو عينية وت��ق��دمي خدمات
اجتماعية وإيوائية للمرضى وذويهم
احمل���ت���اج�ي�ن ب��ع��د إج������راء ال��ب��ح��ث
امليداني ،باإلضافة إلى إعداد برامج
التعليم والتثقيف للمرضى وذويهم
عن مرض سرطان األطفال وكيفية
التعامل معه.
رؤيتها:
الوصول لكل طفل يعاني من سرطان
الطفولة وتكون سنداً له وألسرته.

رسالتها:
هي جمعية خيرية سعودية تسعى
إل��ى خلق البيئة الداعمة وجتنيد
امل���وارد امل��س��ان��دة ال�لازم��ة لتحقيق
الدعم الشامل لألطفال املصابني
بالسرطان من خالل توظيف املوارد
واخلدمات املتميزة بكفاءة وفاعلية
لتخفيف اآلثار النفسية واالجتماعية
على األطفال وأسرهم.
أملها:
إكمال الطريق الذي بدأته وحتقيق
األهداف التي رسمتها ،بتوفيق اهلل
أوالً ثم بجهود وبذل املخلصني من
م��س��ؤول�ين وم��ت��ط��وع�ين ومتبرعني
وكذلك أعضاء وعضوات اجلمعية
وكل من سعى وساهم وشارك وقدم
عطاءه املادي واملعنوي.
أهدافها:
• حشد أوجه الدعم واملساندة ملراكز

اعرف حقوقك وواجباتك
املادة الثامنة و العشرون  :العلم
والنية والغرض كأركان للفعل
اإلجرامي
مي��ك��ن االس����ت����دالل م���ن امل�لاب��س��ات
ال��وق��ائ��ع��ي��ة امل��وض��وع��ي��ة ع��ل��ى ت��واف��ر
عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته
ركناً لفعل مج ّرم وفقاً لهذه االتفاقية.
املادة التاسعة و العشرون  :التقادم
حتدد كل دولة طرف يف اطار قانونها
الداخلي ،عند االقتضاء ،فترة تقادم

 -1تأمني تذاكر السفر
 -2إسكان احلاالت و املرافقني
 -3تشغيل ن���زل امل��ط��وع اخل��ي��ري
(ال��ت��اب��ع مل��رك��ز امل��ل��ك فهد الوطني
ألورام األطفال)
 -4اإلعانات املالية
 -5ت��أم�ين أدوي����ة و أج��ه��زة طبية
تعويضية
 -6عالج مرافقي األطفال املرضى
(غير السعوديني)
 -7توفير مواصالت
 -8حقيبة سند
 -9دفع رسوم دراسية
 -10ت��زي�ين غ��رف ومم���رات جناح
األورام
 -11تأثيث غرف األلعاب

اجلزء الثامن عشر من «اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الفساد»
طويلة تبدأ فيها االجراءات القضائية
ب��ش��أن أي ف��ع��ل م���ج��� َّرم وف��ق �اً لهذه
االتفاقية ،وحت��دد فترة تقادم أطول
أو تعلّق العمل بالتقادم يف حال إفالت
اجلاني املزعوم من يد العدالة.
املادة الثالثون :املالحقة واملقاضاة
واجلزاءات ()2-1
 -1جتعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل
مج ّرم وفقاً لهذه االتفاقية خاضعاً
لعقوبات تُ��راع��ى فيها جسامة ذلك
اجلرم.
 -2تتخذ كل دولة طرف ،وفقاً لنظامها
القانوني ومبادئها الدستورية ،ما قد
يلزم من تدابير إلرساء أو إبقاء توازن

مناسب بني أي حصانات أو امتيازات
قضائية ممنوحة ملوظفيها العموميني
م��ن أج���ل أداء وظ��ائ��ف��ه��م وإم��ك��ان��ي��ة
القيام ،عند الضرورة ،بعمليات حتقيق
ومالحقة ومقاضاة فعالة يف األفعال
املج ّرمة وفقاً لهذه االتفاقية.
 -3تسعى كل دولة طرف إلى ضمان
مم���ارس���ة أي ص�لاح��ي��ات ق��ان��ون��ي��ة
تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما
يتعلق مبالحقة األشخاص الرتكابهم
أفعاال مج ّرمة وفقاً لهذه االتفاقية ،من
أجل حتقيق الفعالية القصوى لتدابير
إنفاذ القانون التي تُتخذ بشأن تلك
اجلرائم ،ومع إيالء االعتبار الواجب
لضرورة الردع عن ارتكابها.

* دخلت اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ) (UNCACحيز النفاذ يف  ١٤كانون الأول /دي�سمرب  ،٢٠٠٥و هي تُعد االتفاقية الأكرث �شموالً وقوة يف مكافحة الف�ساد على نطاق عاملي ،وحتى
يناير � ،2013صادقت عليها  ١٦٥دولة ،وقد وقعت على االتفاقية اململكة العربية ال�سعودية يف 2004/9/1م ،فيما ان�ضمت و�صادقت عليها يف 2013/4/29م.
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املادة السابعة و العشرون  :املشاركة
والشروع
 -1تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم
من تدابير تشريعية وتدابير أخرى
لكي جت � ّرم ،وف ًقا لقانونها الداخلي،
املشاركة بأي صفة ،كطرف متواطئ
أو مساعد أو محرض مث ً
ال ،يف فعل
مج ّرم وفقاً لهذه االتفاقية.
 -2يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما
قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير
أخ���رى ل��ك��ي جت���� ّرم ،وف��ق �اً لقانونها
الداخلي ،أي ش��روع يف ارتكاب فعل
مج ّرم وفقاً لهذه االتفاقية.
 -3تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم
من تدابير تشريعية وتدابير أخرى

لكي جت � ّرم ،وفقاً لقانونها الداخلي،
اإلعداد الرتكاب فعل مج ّرم وفقاً لهذه
االتفاقية.

سرطان األطفال باململكة العربية
السعودية و ذلك عن طريق الدعم
ال��ن��ف��س��ي و االج��ت��م��اع��ي و امل���ادي
لألطفال املرضى بالسرطان و ذويهم
و الوقوف على احتياجات األسرة و
تأمني اخلدمات املباشرة خالل فترة
ع�لاج األط��ف��ال املرضى (السكن –
اإلعاشة – النقل).
• تقدمي البرامج التدريبية والتوعوية
ل�لأط��ف��ال امل��رض��ى وأس��ره��م حول
م��رض ال��س��رط��ان وكيفية التعامل
معه ،و نشر الوعي يف املجتمع حول
مرض السرطان و طرق مكافحته و
الوقاية منه.
• تشجيع ودعم الدراسات واألبحاث
يف مجال سرطان الطفولة.
• التنسيق والتكامل مع القطاعات
احلكومية واألهلية ذات العالقة.
خدماتها:
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قانونيات

هل يحق للمدعي او املدعي عليه تقدمي طلبات عارضة
أثناء نظر الدعوى من قبل احملكمة ؟
يحق لكل من املدعي واملدعى عليه
ال��ت��ق��دم بطلباتهم ال��ع��ارض��ة أث��ن��اء
سير الدعوى و الطلبات التي ميكن
للمدعي تقدميها أثناء نظر الدعوى
وهي:
أ -م���ا ي��ت��ض��م��ن ت��ص��ح��ي��ح ال��ط��ل��ب
األصلي ،أو تعديل موضوعه ملواجهة
ظ���روف ط���رأت أو تبينت بعد رفع
الدعوى.
ً
ب  -ما يكون مكمال للطلب األصلي ،
ال به اتصاالً
أو مترتباً عليه  ،أو متص ً
ال يقبل التجزئة.
ج  -م��ا يتضمن إض��اف��ة أو تغييراً
يف سبب الدعوى مع إبقاء موضوع
الطلب األصلي على حاله.
د  -طلب األم��ر بإجراء حتفظي أو
وقتي.

ه��ـ م��ا ت���أذن احملكمة بتقدميه مما
يكون مرتبطاً بالطلب األصلي.
و الطلبات التى ميكن للمدعى عليه
تقدميها أثناء نظر ال��دع��وى تتمثل
فيما يلي:
أ  -طلب املقاصة القضائية.
ب  -طلب احلكم ل��ه بتعويض عن
ضرر حلقه من الدعوى األصلية ،أو
من إجراء فيها.
ج  -أي طلب يترتب على إجابته
أال يحكم للمدعي بطلباته كلها أو
بعضها ،أو أن يحكم له بها مقيدة
بقيد ملصلحة املدعى عليه.
ً
د  -أي طلب يكون متصال بالدعوى
األصلية اتصاالً ال يقبل التجزئة.
ه��ـ م��ا ت���أذن احملكمة بتقدميه مما
يكون مرتبطاً بالدعوى األصلية.

كاريكاتري

ال عن صحيفة
نق ً

امل�ست�شار القانوين
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

وزارة العمل تطلق برنامج ًا للرعاية
الصحية امل�ن��زل�ي��ة للمسنني وذوي
اإلعاقة

ش��رع��ت وزارة ال��ع��م��ل و والتنمية
االجتماعية ممثلة يف وكالة الوزارة
للرعاية االجتماعية واألسرة  ،بتنفيذ
برنامج يقدم خدماته إلى كبـار السن
واألشخاص ذوي اإلعاقة املوجودين
يف م��ح��ي��ط��ه��م األس�������ري ،خ��اص��ة
الذين يعانون من اإلعاقة اجلسدية
الشديدة بجميع أنواعها ،مثل الشلل
الرباعي ،أو الثالثي والشلل النصفي،
أو الشقي والضعف ال��رب��اع��ي ،أو
الثالثي ،س��وا ًء كانت ه��ذه اإلعاقة
لوحدها أم ترافقت معها إعاقات

أخرى ،حيث سيقدم خدماته يف 19
مدينة باململكة يباشرها  72فريقاً
طبياً مختصاً من اجلنسني.
م����ن ج��ه��ت��ه ب��ي�ن وك���ي���ل ال�������وزارة
للرعاية االجتماعية عبد احلكيم
الشهراني ،أن الفريق يضم مختلف
االخ��ت��ص��اص��ات الصحية (طبيب،
أخصائي ،ع�لاج طبيعي ،متريض،
أخ��ص��ائ��ي اج��ت��م��اع��ي ،أخ��ص��ائ��ي
ن��ف��س��ي) ،وم����ن امل��ت��وق��ع أن ينفذ
البرنامج أكثر من  100ألف زيارة
ميدانية.

ثقافة حقوق اإلنسان

احلضارة الرومانية و حقوق اإلنسان
يتبادر إلى الذهن عند ذكر احلضارة الرومانية ،تلك اإلمبراطورية املترامية األطراف والتي أنشأت
نظاماً خاصاً بها شمل مناطق شتى من العالم ،حيث كانت املواطنة فيها ليست مقصورة على أحد
األمر الذي جعل من اإلمبراطورية قوة عظمى ،ومع هذه الصورة البراقة التي تظهر من خالل تقدم
اإلمبراطورية العمراني ،وحكومات بلدياتها ذات احلكم الذاتي ،إال أن اإلمبراطورية لم تستطع أن
تطبق مبادئ العدل ،واملساواة ،والتي تعتبر من أهم مبادي حقوق اإلنسان ،كما فشلت يف وضع أسس
اقتصادية ثابتة ونظام سياسي عادل قائم على املشاركة السياسية ،وعليه فإنها لم تتمكن من حتقيق
فكرة العدالة بني شعوب إمبراطوريتها.

إذا نظرنا للمساواة يف احلضارة الرومانية فإننا جند أن الطابع املميز للمجتمع الروماني
يف عصوره املختلفة هو التقسيم الطبقي ،والتفاوت يف احلقوق والواجبات بني األفراد
والطبقات ،فقد كان املجتمع الروماني عند ظهوره مكونا من طبقتني هما طبقة األشراف،

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
Nshr1@yahoo.com

وتضم ربع السكان ،وطبقة العامة ،والعبيد ،التي تضم ثالثة أرب��اع السكان وبناءاً عليه
فقد كان التمييز والتفاضل بني طبقة األشراف والعامة شام ً
ال لكافة مجاالت احلياة ،أما
حقوق املرأة فكانت منتهكة ومسلوبة ،فليس لها حقوق سياسية حيث حرمت من الترشيح،
واالنتخاب ،و تولي الوظائف العامة ،كما أنها حرمت من حقوقها املدنية يف مختلف مراحل
حياتها فمنذ والدتها تكون حتت سيطرة رب األسرة ،سيطرة مطلقة مسلوبة اإلرادة ليس
لها حق يف التصرف يف أي من شؤونها ،وقد عرفت احلضارة الرومانية الرق وكان العبيد
عنصراَ أساسياً يف اقتصاد الدولة ،واألسرة املالكة للعبد ،وقد انحطت مكانة العبيد يف ظل
احلضارة الرومانية ليقوم السيد باستغالله بالطريقة التي تناسبه ،فالعبيد يعملون نهاراً
يف اإلقطاعيات ،ويكبلون لي ً
ال بالسالسل ويلقى بهم يف الكهوف ليقضوا فيها الليل حتت
إلى استخدامهم كوسيلة لتسلية األحرار من خالل املبارزات الوحشية ،أو مقاتلة األسود،
وبذلك نرى أن الرقيق لم يكن لهم أي حق يف مال ،وال ذمة ،وليس من حقهم أن يقاضوا أو
يشتكوا ،بل كان للسيد عليهم حق امللكية من االستعمال ،واالنتفاع ،والتصرف ،واإلعدام ،أما
احلرية الدينية فقد شهدت العصور الرومانية أفظع حاالت االنتهاك حلرية العقيدة خاصة
بعد انتشار املسيحية واجتذابها للناس ،ويف اخلتام نحمد اهلل على نعمة اإلسالم والذي كرم
اإلنسان وحفظ له حقوقه من االمتهان واالستغالل.
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حراسة رجال أشداء ،غالظ القلوب ،وعقوباتهم كانت تتراوح بني اجللد والصلب ،إضافة

19

