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دورية شهرية تصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

املشرف العام

د .مفلح بن ربيعان القحطاين

التحرير واإلخراج

مركز املعلومات باجلمعية
طبعت بدعم من م�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

فرع الجمعية بالعاصمة المقدسة
يقيم ندوة عن حقوق الطفل

اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي الجمعية
وإنما تعبر عن أراء أصحابها
موقع اجلمعية www.nshr.org.sa :
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زيارة ميدانية لشرطة
السليمانية
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الجمعية تستقبل وفد
من قوات أمن املنشآت

عناوين الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان
المقر الرئيسي :المملكة العربية السعودية  -الرياض  -هاتف  -0112102223 :فاكس0112102202 :
ص.ب  1881الرياض 11321مكتب الجمعية بجدة  -حي المحمدية  -طريق المدينة النازل -هاتف  -0126222261 :فاكس:
 -0126943095-0126222196ص.ب  116664جدة 21391
فرع منطقة جازان  :هاتف - 0173237041 :فاكس - 0173173344 :ص.ب 476
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فرع الجمعية بالجوف
يشارك يف مهرجان
الزيتون

فرع منطقة الجوف  :سكاكا  -حي العزيزية  -هاتف - 0146258144 :فاكس - 0146258155 :ص.ب :
2766

فرع المنطقة الشرقية  :هاتف  - 0138098353:فاكس- 0138098354 :ص.ب  15578الدمام 31454

فرع الجمعية بالعاصمة المقدسة  :هاتف - 0125545213 :فاكس 0125545212

فرع الجمعية بالمدينة المنورة  :هاتف - 0148664544 :فاكس -0148664549ص.ب  775المدينة
المنورة 41421

فرع منطقة عسير :هاتف - 0172269186 :فاكس  -0172310349 :ص .ب  4292أبها 61491

رئي�س اجلمعية يبحث عدداً من الق�ضايا احلقوقية مع وفد
اخلارجية الربيطانية

زار امل��س��ؤول املعني ب��ش��ؤون اململكة
ب���وزارة اخلارجية البريطانية السيد
دانيال روثبيرج يرافقه مدير املكتب
اإلع��ل�ام����ي ،وال��ص��ح��ف��ي ب��ال��س��ف��ارة
البريطانية بالرياض السيد صالح طه
مؤخراً ،اجلمعية وكان يف استقبالهم
سعادة رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلن��س��ان ال��دك��ت��ور مفلح ب��ن ربيعان

ال��ق��ح��ط��ان��ي ،يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء ق��دم
سعادة رئيس اجلمعية شرح موجز عن
أنشطة اجلمعية ومساهمتها يف نشر
الثقافة احلقوقية ،والتقدم امللحوظ يف
مجال حقوق اإلنسان يف اململكة ،وقد
تطرق احلديث لقضايا حقوق اإلنسان
يف اململكة وما تقوم به اجلمعية من
ج��ه��ود يف ه��ذا امل��ج��ال ،كما تطرق

احلديث ملا يثار ضد اململكة من قضايا
يف بريطانيا وخ��اص��ة تلك املتعلقة
باألحداث يف اليمن ،وقد أكد الضيف
أن وجهة نظر احلكومة البريطانية
متطابقة م��ع وج��ه��ة ن��ظ��ر احلكومة
السعودية وخاصة الدور السلبي الذي
تقوم به إي��ران يف املنطقة ،كما أكد
رئيس اجلمعية حرص قوات التحالف

خ��اص��ة ال���ق���وات اجل��وي��ة ال��س��ع��ودي��ة
على االلتزام بقواعد القانون الدولي
اإلنساني أثناء عملياتها يف اليمن ،وقد
أكد الضيف على أهمية ذلك.
حضر اللقاء األم�ين ال��ع��ام للجمعية
األس����ت����اذ خ���ال���د ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن
الفاخري ،وسكرتير رئيس اجلمعية
األستاذ أحمد بن محمد احملمود.
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في حوار أجرته صحيفة "عكاظ"

رئيس اجلمعية يؤكد تزايد الشكاوى لبطء اإلجراءات واجلمعية جتري
دراسة حول ملف احلصول على اجلنسية السعودية
يف ح��وار أجرته صحيفة عكاظ مع
الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني
رئيس اجلمعية ،كشف فيه عن تزايد
الشكاوى ح��ول ملف احلصول على
اجلنسية السعودية ال��ع��ام املاضي،
مبيناً أن مجمل الشكاوى بلغت 746
شكوى تتمحور حول «طلب اجلنسية»،
أوراق ثبوتية ،اع��ت��راض على ق��رار،
ط���ل���ب إع�������ادة ن���ظ���ر ،وط������ول م���دة
االجراءات وغيرها ،وأكد القحطاني
تلقي اجلمعية ال��ع��ام امل��اض��ي 133
ش���ك���وى ت��ت��ع��ل��ق ب��ط��ل��ب اجل��ن��س��ي��ة،
غالبيتها جاءت من جازان بواقع 107
شكوى ،تليها الرياض بـ ،19وتوزعت
بقية الشكاوى على خمس محافظات
أخ��رى (ج��دة ،الدمام ،مكة املكرمة،
املدينة املنورة ،عسير) ،مشيراً إلى أن
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شكاوى طلب األوراق الثبوتية كانت
األكثر بواقع  542شكوى.
وأب��دى القحطاني تفاؤله بتحركات
مجلس ال��ش��ورى امل��ت��وق��ع أن تخرج
ب��ت��وص��ي��ة مت��ن��ح أب���ن���اء ال��س��ع��ودي��ات
اجلنسية ،وع��زا تزايد شكاوى طلب
اجلنسية إلى نهج احلكومة يف حتويل
خدماتها إلكترونياً ،ك��ون اخلدمات
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة تتطلب رق��م �اً للهوية
الوطنية أو رقم اإلقامة ،و«هذا غير
موجود عند كثير من املشتكني».
وع����رج إل���ى اج��ت��م��اع اجل��م��ع��ي��ة مع
جلنة الشؤون االجتماعية يف مجلس
الشورى الشهر املاضي ملناقشة ملفات
طالبي اجلنسية السعودية ،الفتاً إلى
أن األعضاء «استمعوا لوجهة نظرنا
املنادية بسرعة حل امللف» ،كون «كل

يوم مير بال حل يفاقم من املشكلة» ،و
قد كان احلوار كالتالي:
• كيف تنظرون يف اجلمعية الوطنية
حل� � �ق � ��وق اإلن� � � �س � � ��ان إل� � � ��ى امل� �س ��اع ��ي
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة مل �ن��ح أب �ن��اء ال �س �ع��ودي��ات
اجلنسية السعودية؟
•• امل���وض���وع أش���م���ل يف م���ا يتعلق
باألشخاص الذين ال ميلكون هوية
ويحتاج األم��ر إل��ى معاجلة كلية ،يف
ما يتعلق بأبناء السعوديات وهم يف
الغالب يكون لديهم إقامات نظامية،
ومع وجود نظام النقاط للحصول على
اجلنسية بات األم��ر صعباً ،ودراس��ة
مجلس الشورى لهذا املوضوع يجعلنا
متفائلني بخروجهم بنتائج جيدة.
لكن أي��ض�اً يوجد أش��خ��اص آخ��رون

ي��ح��ت��اج��ون إل����ى ع��ن��اي��ة أك��ب��ر ك��ون
أوضاعهم يف األع��وام األخيرة زادت
صعوبة ،لوجود بعض االشتراطات
التي تركت كثيراً منهم من دون أوراق
ثبوتية ،واحل��ص��ول على اخل��دم��ات
األخرى ،وتعطلت مصاحلهم.
• تتحدث هنا عن البدون؟
•• ال نسميهم بـ«البدون» ألن ذلك يعني
أنهم غير سعوديني ،وهؤالء ينتسبون
إل��ى قبائل س��ع��ودي��ة وم��ن��ت��ش��رون يف
كثير من املناطق داخ��ل البالد ،وهم
ميثلون الشريحة الكبيرة من الشكاوى
والتظلمات التي ت��رد إل��ى اجلمعية،
هم أشخاص ال يحملون أرواقاً ثبوتية
حتى اآلن ،ويوجد أشخاص آباؤهم
سعوديون وأقاربهم أيضاً سعوديون

ولكن لظروف ما ال يحملون الهوية
الوطنية.
ن��ن��ظ��ر يف اجل��م��ع��ي��ة ل���وض���ع أب��ن��اء
ال��س��ع��ودي��ات ع��ن��ص��راً م��ن مجموعة
ع��ن��اص��ر أخ����رى حت��ت��اج إل���ى إي��ج��اد
حلول ،وكان للجمعية لقاء يف الشهر
املاضي مع جلنة الشؤون االجتماعية
يف مجلس ال��ش��ورى بخصوص هذا
امل��وض��وع ،واستمعوا لوجهة نظرنا،
وم��ت��ف��ائ��ل��ون بالتشكيلة اجل���دي���دة،
وسيكون بيننا تواصل حملاولة إيجاد
حلول لهذه القضايا.
• أشرت إلى وصول شكاوى بخصوص
قضايا اجلنسية السعودية وما يترتب
عليها من تعطيل مصالح املشتكني،
كم بلغت تلك الشكاوى؟
•• ك��ث��ي��رة وب��ل��غ��ت يف ال��ع��ام امل��اض��ي
 746قضية وك��ان��ت ت��ت��م��ح��ور ح��ول
«طلب اجلنسية ،أوراق ثبوتية ،طلب
اس��ت��رداد اجلنسية ،اع��ت��راض على
ق��رار ،طلب إع��ادة نظر ،وط��ول مدة
االج�����راءات» ،خصوصاً م��ع التوجه
احلكومي لتقدمي اخلدمات إلكترونياً،
والتي تشترط السجل املدني أو رقم
اإلقامة ،وبالتالي األشخاص الذين ال

ميلكون أرواقاً ثبوتية أو بطائق القبائل
النازحة (بطاقات التنقل) ولم جتدد
باتت مصاحلهم معطلة ولذلك جلأوا
إلى اجلمعية بأعداد كبيرة خالل العام
املاضي.

– طلب إع��ادة نظر :بلغت  11شكوى،
ثمانية منها قدمت من جازان.
– ط���ول م���دة اإلج������راءات :بلغت 19
شكوى من بينها  10شكاوى وصلت إلى
اجلمعية من الرياض.

• كم نصيب شكاوى «طلب اجلنسية»
من إجمالي العام املاضي؟
•• سأورد إحصاء رسمياً للعام املاضي
حول قضايا اجلنسية السعودية:
– طلب اجلنسية :بلغت  133شكوى،
غالبيتها جاءت من جازان بواقع ،107
تليها ال��ري��اض ب���ـ ،19وت��وزع��ت بقية
الشكاوى على خمس محافظات أخرى
(ج��دة ،الدمام ،مكة املكرمة ،املدينة
املنورة ،عسير).
– أوراق ثبوتية :بلغت  542شكوى،
وجاءت غالبية الشكاوى من الرياض
بواقع  ،460تليها جازان بـ 23شكوى،
املدينة املنورة ب��ـ ،17و 14شكوى من
ال��دم��ام ،و 11من مكة املكرمة ،و11
ج����اءت م���ن ج����دة ،وع��س��ي��ر بخمس
ش��ك��اوى ،وت��ذي��ل��ت ال��ق��ائ��م��ة اجل��وف
بشكوى واحدة.
– اعتراض على قرار :بلغت  10شكاوى
ثمانية منها جاءت من الرياض.

• توجد نقطة مهمة بخصوص توجه
منح امتيازات للمواليد يف السعودية
م��ن غ�ي��ر ال �س �ع��ودي�ين ،ك�ي��ف ت�ن�ظ��رون
إلى مثل هذه األنباء التي تطفو على
السطح بني الفينة واألخرى؟
•• كانت توجد مادة يف نظام اجلنسية
السعودية القدمي تعطي فرصة إلمكان
جتنيس من ولد يف اململكة ،لكن النظام
احلالي يأخذ بحق الدم (صلة القرابة)
وال يأخذ بحق اإلقليم إال استثنا ًء يف
بعض احلاالت كمجهولي األبوين ومن
يف حكمهم ،لذلك رمب��ا تعاد دراس��ة
مثل هذه املادة املعمول بها يف السابق
وأل��غ��اه��ا النظام احل��ال��ي ،ينبغي أن
ت��درس بعمق وت��راع��ى فيها مصالح
البالد وكذلك األشخاص املستفيدون،
ألنهم عاشوا وترعرعوا على أرض
اململكة.
• ح �س ��اب امل ��واط ��ن ض ��م ف �ق ��رة ت��ؤك��د
استفادة أص�ح��اب البطاقات املتنقلة

من الدعم احلكومي ،كيف ترون هذه
اخلطوة ،أال تعد بوادر إيجابية وتدعو
إلى التفاؤل؟
•• م��ن األهمية ح��ل ملفهم بسرعة،
هناك لألسف ب��طء يف اإلج���راءات،
كما توجد إج��راءات تصدر متعارضة
مع التوجيهات العليا الداعية إليجاد
ح��ل��ول ،وك��ل ي��وم مي��ر ب�لا ح��ل يفاقم
من املشكلة ،منح األوراق الثبوتية أو
اجلنسية ليست املشكلة الوحيدة،
ت��وج��د م��ش��ك�لات أخ����رى ك��احل��ق يف
التعليم وال��رع��اي��ة الصحية واحل��ق
يف ال������زواج ،وح���ري���ة ال��س��ف��ر ،حتى
يف ال���وف���اة؛ تخيل أن بعضهم يجد
صعوبة يف دف��ن ذوي��ه كونه ال يحمل
سج ً
ال مدنياً أو أوراق���اً ثبوتية ،يف
ال��ف��ت��رة األخ���ي���رة وج����دت إش��ك��االت
حول جتديد البطاقات لبعض أفراد
القبائل ال��ن��ازح��ة ،م��ا انعكس على
زيادة الشكاوى املتعلقة التي ترد إلى
اجلمعية.

وم��ن اجل��دي��ر بالذكر أن اجلمعية
ال��وط�ن�ي��ة حل�ق��وق اإلن �س��ان جت��ري
حالي ًا دراسة حول هذه الفئة.

شكاوى متعلقة باألحوال المدنية تلقتها الجمعية خالل العام الماضي
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إحيا ًء لليوم العاملي حلقوق الطفل

فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة يقيم ندوة عن حقوقه

مبناسبة اليوم العاملي الطفل واليوم
العاملي حلماية الطفل من االستغالل
أقام فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة
ن��دوة عامة ،حملت عنوان ( حقوق
ال��ط��ف��ل يف اإلس��ل�ام وآل��ي��ة حماية
الطفل ) ،وقد وجه الفرع الدعوات
حلضور ال��ن��دوة للجهات احلكومية
واأله��ل��ي��ة منها ال��ش��ؤون الصحية،
وك���اف���ة امل��س��ت��ش��ف��ي��ات احل��ك��وم��ي��ة
بالعاصمة املقدسة ،ومكتب املتابعة
االجتماعية ،و جلنة احلماية األسرية
ولإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة
املكرمة وجمعية كافل ،ومركز يسر
النسائي ومركز اخلياط اخليري.
خالل الندوة قدمت الباحثة القانونية
بفرع اجلمعية األس��ت��اذة دالل بنت
أحمد جنار ،واألخصائية االجتماعية
مبستشفى امللك فيصل واملتعاونة مع
ال��ف��رع األس��ت��اذة جن��وى بنت عايض
احلربي ،نبذة تعريفية عن اجلمعية
وأه��داف��ه��ا ،واخ��ت��ص��اص��ات��ه��ا وآل��ي��ة
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ال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا وت��ط��رق��ت إل���ى بعض
القضايا التي عاجلتها اجلمعية.
كما حت��دث��ت ال��دك��ت��ورة هيفاء بنت
عثمان فدا وكيلة مركز بحوث اللغة
العربية بجامعة أم ال��ق��رى ورئيس
مجلس إدارة مركز يسر النسائي،
خ�لال اللقاء ع��ن حقوق الطفل يف
اإلس�ل�ام وح��م��اي��ت��ه ،دي��ن��ي�اً وثقافياً
واج��ت��م��اع��ي�اً وح���ذرت م��ن استغالل
الطفل يف أم��ور خارجة عن طبيعته
الطفولية ،منذ بداياته إلى أن يصبح
كامل األهلية والشخصية.
و ع���رض���ت األس����ت����اذة غ�����ادة بنت
سالم املعطاني املستشارة األسرية،
واخلبيرة الدولية يف األمان األسري
بعضاً م��ن الومضات حتدثت فيها
عن آلية وأنظمة حماية الطفل حول
العالم.
يف نهاية اللقاء مت تكرمي احملاضرتني
و ت���وزي���ع م���ن���ش���ورات وم��ط��ب��وع��ات
اجلمعية على احلاضرات.

زيارة ميدانية لشرطة السليمانية
ق���ام ف��ري��ق م���ن ف���رع اجلمعية
باجلوف بزيارة تفقدية إلى مركز
ش��رط��ة السليمانية ،و ك��ان يف
استقبالهم ك ً
ال من الرائد أحمد
محمد الرويلي مدير شرطة مركز
السليمانية ،النقيب محمد عبد
اهلل احلربي رئيس التحقيقات،
رق��ي��ب أول محمد ف��ه��د امل��ان��ع
محقق ،فيما تكون الفريق من:
الدكتور طارش الشمري املشرف
ع��ل��ى ف���رع اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة
حلقوق اإلنسان مبنطقة اجلوف،
األس��ت��اذ ظاهر بريد الفهيقي
مدير ال��ف��رع ،و األس��ت��اذ خليفة
مفضي امل��س��ع��ر عضو اللجنة

االستشارية بالفرع ،و األستاذ
علي مبخوت ال���دوش سكرتير
اجلمعية.
يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء مت مناقشة
املواضيع املشتركة ذات العالقة
و م��ن ث��م مت رص���د ع����دداً من
املالحظات و وض��ع توصيات و
منها التالي:
أهم اإليجابيات:
 1ــ تفهم اإلدارة ألهداف اجلهاز
واس��ت��ي��ع��اب احل���ق���وق ال��واج��ب��ة
للمتهمني ،واملوقوفني ،والتعامل
معهم بعقالنية وإمدادهم بنماذج
ح��ق��وق املتهم واط�ل�اع امل��وق��وف
ع��ل��ى ت��ل��ك احل���ق���وق وال��ت��وق��ي��ع

بالعلم.
 2ـ��ـ ال ي��وج��د م��وق��وف�ين خ�لال
ال��زي��ارة علماً أن معدل تواجد
امل��وق��وف�ين حسب إف���ادة رئيس
املركز خمسة أشخاص.
 3ــ املبنى مستأجر وهو بحالة
جيدة.
 4ـ���ـ ع���دد األف�����راد وال��ض��ب��اط
خ��م��س��ون ف���رد م��ن��ه��م 6ض��ب��اط
ورئيس رقباء.
 5ــ اتضح للفريق وجود عمدة
حي واحد فقط علماً أن املركز
يخدم عدة أحياء.
أهم التوصيات:
 1ـ��ـ ض���رورة إحل���اق منسوبي

املركز بدورات تدريبية يف مجال
حقوق اإلنسان.
 2ـ���ـ ض����رورة إدخ����ال التقنية
احلديثة ،اإلنترنت  ،وذلك لسرعة
التعامل مع القضايا التي تتطلب
إجنازها بدقة وجميع ما يتعلق
باملعرفة عن الشخص املوقوف
وإج������راءات اجل��ه��ات املختصة
األخرى ومواكبة التطور التقني.
 3ـ���ـ ي��ش��رف امل��رك��ز ع��ل��ى ع��دة
أحياء مبدينة سكاكا ويلزم زيادة
ع��دد العمد إل��ى ثالثة ليغطي
حاجة املراجعني من تلك األحياء.
 4ــ ضرورة إنشاء مبنى متكامل
للمركز.
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فرع اجلمعية بالعا�صمة
املقد�سة ي�ستقبل وفوداً
طالبية
ضمن برنامج ال��ف��رع لنشر ثقافة
ح���ق���وق اإلن����س����ان ،اس��ت��ق��ب��ل ف��رع
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
مبنطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة بالعاصمة
املقدسة ،مؤخراً وف��داً طالبياً من
مدرسة اجلعرانة االبتدائية ،وابن
اجل���زري لتحفيظ ال��ق��رآن ،وراف��ق
الوفد خ�لال ال��زي��ارة رائ��د النشاط
باملدرسة األس��ت��اذ عبد اهلل دحيم
ال���ده���اس ،واألس���ت���اذ ع��ي��ض��ة بن
خليفة الثقفي ،واألستاذ عيسى بن
عويض اللحياني ،وكان يف استقبال
الوفد املدير التنفيذي للفرع األستاذ
عبد اهلل بن إسماعيل اخلضراوي،
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والباحث القانوني بالفرع األستاذ
عبد اهلل بن ماهر فاضل ،وخالل
الزيارة قدم املدير التنفيذي للفرع
شرحاً وافياً عن اجلمعية ( نشأتها -
رسالتها  -أهدافها  -اختصاصاتها
 إجن��ازات��ه��ا ) وف��روع��ه��ا املنتشرةيف اململكة وامل��ه��ام واألع��م��ال التي
تقوم بها ،وآلية العمل فيها واخلطة
اإلستراتيجية للجمعية يف تعليم
ونشر ثقافة حقوق اإلنسان والدفاع
عنها.
قدم مدير الفرع
ويف نهاية الزيارة ّ
ع����دداً م��ن امل��ط��ب��وع��ات ال��ت��وع��وي��ة
احلقوقية للطالب.

للتعرف على اخت�صا�صاتها و �أعمالها
فرع اجلمعية باملنطقة ال�شرقية ي�ستقبل فريق من �أمن املن�ش�آت

اس��ت��ق��ب��ل ف����رع اجل��م��ع��ي��ة باملنطقة
الشرقية دفعة من ضباط قوات أمن
املنشئات م��ؤخ��راً ،يرافقهم مسؤول
ال��ت��دري��ب مب��رك��ز ت��دري��ب ق���وات أمن
امل��ن��ش��آت ع��ب��دال��ل��ه ب��ن عبدالرحمن
ال��ق��ح��ط��ان��ي ،و ك���ان يف استقبالهم
مدير الفرع 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 أهدافها و اختصاصاتها ،و زياراتها
امليدانية ،ودورها يف نشر ثقافة حقوق
اإلنسان من خالل إقامة الفعاليات،
و األنشطة ،و ورش العمل و الندوات
و املشاركة يف املؤمترات الدولية ،و
طباعة و توزيع اإلصدارات احلوقية.
كما مت استعراض عملية إستقبال
ال��ش��ك��اوى م��ن امل��واط��ن�ين واملقيمني،
س������واءاً ب��احل��ض��ور ال��ش��خ��ص��ي ،أو
إرسالها بالبريد ،أو االمييل او الفاكس،
وطريقة تصنيف القضايا ،ومتابعتها
مع اجلهات املختصة ،والتحقق من

دع����اوى امل��خ��ال��ف��ات وال��ت��ج��اوزات
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 من قبل
فريق اجلمعية.
ويف نهاية ال��ل��ق��اء حت��دث مسؤول
التدريب مبركز تدريب ق��وات أمن
املنشئات عبدالله بن عبدالرحمن
القحطاني ،شاكراً اجلمعية الوطنية
حل��ق��وق اإلن��س��ان على استقبالها
لهذه الدفعة من ضباط قوات أمن
امل��ن��ش��آت ،وع��ل��ى اجل��ه��ود الكبيرة
ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة يف نشر
الوعي ،والتثقيف بني جميع فئات
املجتمع ،وت��وزي��ع��ه��ا اإلص����دارات،
وقيامها باألنشطة والفعاليات،
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.

9

بهدف ن�شر الثقافة احلقوقية بني كافة �أفراد املجتمع

فرع اجلمعية باجلوف ي�شارك يف مهرجان الزيتون

حت�����ت رع�����اي�����ة ص����اح����ب ال��س��م��و
امل��ل��ك��ي األم���ي���ر ف��ه��د ب���ن ب����در بن
ع��ب��دال��ع��زي��ز أم��ي��ر منطقة اجل���وف،
أق��ي��م يف م��رك��ز األم��ي��ر ع��ب��د اإلل��ه
احلضاري ،مهرجان الزيتون السنوي
العاشر ،املنظم من قبل أمانة منطقة
اجل��وف ،و قد ش��ارك فريق من فرع
اجلمعية فيه و ه��م امل��ش��رف العام
على الفرع الدكتور طارش الشمري،
و األستاذ ظاهر الفهيقي مدير الفرع
و األس��ت��اذ ح��م��ود م��ب��خ��وت ال���دوش
س��ك��رت��ي��ر ال���ف���رع ،و األس���ت���اذ علي
مبخوت ال��دوش منسق الفرع ،و قد
ج��اءت مشاركة الفريق بهدف نشر
الثقافة احلقوقية بني األفراد.
و ق��د ش��ارك��ت يف امل��ه��رج��ان ع��دد
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م��ن اجل��ه��ات و منها أم��ان��ة منطقة
اجلوف ،األحوال املدنية ،اجلوازات،
اإلدارة العامة للسجون ،وكالة األنباء
ال��س��ع��ودي��ة ،ق��ن��اة ال��ع��رب��ي��ة ،وق��ن��اة
الشمالية ،اخبارية اجلوف ،اجلمعية
اخليرية لتحفيظ القرآن ،هيئة األمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،املكتب
التعاوني للدعوة واالرش���اد وتوعية
اجلاليات بصوير ،صندوق التنمية
ال��زراع��ي��ة ،هيئة ال��ه�لال االح��م��ر،
ال���دف���اع امل���دن���ي ،ح����رس احل����دود
باجلوف ،إدارة مرور منطقة اجلوف،
الهيئة العامة لالحصاء ،جلنة التنمية
اإلجتماعية األهلية بسكاكا ،املوارد
البشرية وكذلك قرية براعم التحدي
ب��اجل��وف ،الهيئة العامة للرياضة،

ش���رط���ة م��ن��ط��ق��ة اجل������وف ،ال��ق��وة
اخلاصة ،فرع وزارة املياة والكهرباء
فرع الزراعة باجلوف ،مدينة األمير
محمد بن عبدالعزيز الطبية ،كلية
ط��ب االس��ن��ان ،كلية ال��ط��ب ،جامعة
اجل��وف بعدة أف��رع ،االدارة العامة
للتعليم ،الهيئة ال��ع��ام��ة للسياحة
واآلث�����ار ،جمعية ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون
التشكيلية ،مجلس التنمية السياحية،
مبنطقة اجلوف فرع وزارة االسكان
باجلوف ،مجلس شباب اجلوف ،فرع
الشؤون الصحية باجلوف ،برنامج تاج
الصحة الوقائي ،فرع وزارة االسكان
باجلوف ريادة ،فرع التجارة والصناعة
ب��اجل��وف ،شركة اجل��وف الزراعية،
شركة نادك ،األسر املنتجة ،منتجي

الزيت والزيتون ،سابك ،مطعم كودو.
و قد ج��اءت مشاركة فرع اجلمعية
م��ن خ�لال رك��ن ت��وع��وي تثقيفي مت
خالله توزيع العديد من النشرات
والكتيبات احلقوقية والتوعوية على
زوار املعرض من املواطنني ،واملقيمني
وال���زائ���ري���ن م���ن خ�����ارج امل��م��ل��ك��ة،
وداخ��ل��ه��ا رج�����االً ون���س���اء وأط��ف��ال
وتوضيح أه��داف ،ورسالة اجلمعية
واهتماماتها بحقوق اإلنسان والرد
على إس��ت��ف��س��ارات ال����زوار وق��د مت
ع����رض ف��ي��دي��و خ����اص ب��اجل��م��ع��ي��ة
وأه��داف��ه��ا ون��ش��اط��ه��ا ط��ي��ل��ة فترة
املعرض وق��د جت��اوز زوار املهرجان
اكثر من  130.000ألف زائر من
داخل وخارج اململكة.
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درا�سة وطنية ت�ؤكد �أن التعر�ض لطفولة �سيئة تزيد
من احتمالية الإ�صابة بالأمرا�ض املزمنة عند الكرب
أج���رى ب��رن��ام��ج األم����ان األس���ري
ال��وط��ن��ي ال��ت��اب��ع ل��ل��ح��رس الوطني
دراس�����ة وط��ن��ي��ة ت��ع��د األول�����ى من
نوعها تسلط الضوء على العالقة
ب�ين التعرض لتجارب سيئة أثناء
ال��ط��ف��ول��ة ،و اإلص��اب��ة ب��األم��راض
املزمنة عند الكبر ،و يضعف الصحة

اجلسدية و النفسية بشكل عام.
جت���ارب الطفولة السيئة ه��ي من
املشاكل الشائعة يف جميع البلدان
و ال��ت��ي ت��ؤث��ر ع��ل��ى ن��س��ب��ة ارت��ف��اع
أم��راض ،و وفيات الكبار حيث أن
جت��ارب الطفولة السيئة مرتبطة
مبمارسة العادات الصحية اخلاطئة

مما ي��ؤدي إلى اإلصابة باألمراض
املزمنة عند الكبر.
مت إجراء الدراسة يف اململكة العربية
السعودية خالل عام 2012م ،و قد
اشترطت الدراسة أن تكون املشاركة
م��ن قبل األش��خ��اص البالغني من
العمر 18ع��ام��اً فما ف���وق ،و قد

ج��م��ع��ت ال��ب��ي��ان��ات م���ن 10.156
مشارك من املناطق اإلدارية الثالثة
عشر يف اململكة  ٪52 ،من العينة
كانوا من الذكور  ،و  ٪38من العينة
قد أنهوا تعليمهم اجلامعي  ،و ٪59
من العينة متزجون و أخيراً  ٪51من
العينة موظفون.

معدل انتشار العادات الصحية اخلاطئة بني عينة الدراسة
ــــــــــ

%100

ــــــــــ

%80

ــــــــــ

%60

ــــــــــ

%40

ــــــــــ

%20

٪77
٪37

تعاطي املخدرات (يف
الوقت احلالي  /سابق ًا)

شرب الكحول
(يف الوقت احلالي
 /سابق ًا)

إقامة عالقات
غير شرعية خارج
نطاق الزواج

من أبرز نتائج الدراسة
 ٪29 -1من البالغني قد تعرضوا ألربعة أن��واع فأكثر من جتارب
الطفولة السيئة ،بينما  ٪20منهم لم يتعرضوا ألي نوع من جتارب
الطفولة السيئة.
 -2التعرض لتجربة واحدة أو أكثر من جتارب الطفولة السيئة يزيد
من احتمالية اإلصابة باألمراض املزمنة عند الكبر أكثر من الذين لم
يتعرضوا لهذه التجارب.
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التدخني ( يف
الوقت احلالي /
سابق ًا)

فئة ممارسة
الرياضة (< من 3
مرات أسبوعي ًا)

الوفاة املبكرة
األمراض املزمنة
تبني العادات الصحية
اخلاطئة
اضطراب السلوك االجتماعي ،
العاطفي ،االدراكي
اختالل النمو العصبي

جتارب الطفولة السيئة

معدل انتشار األمراض املزمنة بني عينة الدراسة
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معدل التعرض خلبرات الطفولة السيئة بني عينة الدراسة
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معدل اإلصابة باألمراض املزمنة و ممارسة العادات الصحية اخلاطئة عند التعرض
لتجربة أو أكثر من جتارب الطفولة للسيئة
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عادات صحية خاطئة

األمراض النفسية

األمراض اجلسدية
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�ضمن جهودها يف دعم التعليم
يف العامل

اليوني�سكو ترحب
بال�صندوق اجلديد
للتعليم و تطلق
تقريراً حوله

رح��ب��ت امل��دي��رة ال��ع��ام��ة لليونسكو،
ّ
إيرينا بوكوفا ،بالصندوق اجلديد
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م يف ح�����االت ال����ط����وارئ:
"التعليم ال يستطيع االنتظار" الذي
مت إط�لاق��ه يف دورة خاصة للقمة
العاملية للعمل اإلنساني يف اسطنبول
بحضور األمني العام لألمم املتحدة
بان كي مون.
ويف ه����ذا ال���س���ي���اق ،ق����ال األم�ي�ن
العام ل�لأمم املتحدة «هناك حاجة
مستعجلة ل��وض��ع ت��داب��ي��ر خاصة
لتلبية احل��اج��ات التعليم ّية ملاليني
األط��ف��ال والشباب ال��ذي��ن يتع ّرض
مستقبلهم للخطر بسبب النزاعات
ال��ق��ائ��م��ة وال��ت��ش��ري��د وال����ك����وارث
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الطبيع ّية» ،وأضاف قائ ً
ال «يل ّبي هذا
الصندوق ضرورات إنسان ّية وأمن ّية
وتنمو ّية ،ويهدف إل��ى ع��دم إهمال
أي فرد وهو الهدف الشامل جلدول
أعمال  ،2030والعمل ي��داً بيد من
أجل توفير التعليم اجل ّيد حتّى يف
أصعب الظروف».
ي��ت��م � ّث��ل ال���ه���دف ال��رئ��ي��س��ي ل��ه��ذا
الصندوق بجمع  3.85مليار دوالر
خ�لال ال��س��ن��وات اخل��م��س القادمة
بهدف مساعدة  13.6مليون طفل
فقدوا فرصتهم يف التعليم بسبب
ال���ن���زاع���ات وغ��ي��ره��ا م���ن ح���االت
الطوارئ اإلنسان ّية ،ومن املتو ّقع أن

يساعد ه��ذا الصندوق  75مليون
طفل وش��اب مع حلول ع��ام .2030
وأظهرت الدراسات أن كل طالب من
بني كل أربعة طالب يعيش يف بالد
تع ّمها األزمات أي ما يقارب نصف
مليار طالب ،ويصنّف هؤالء الطالب
عدة فئات :إ ّما ال يحصلون على
إلى ّ
التعليم أو يحصلون على تعليم غير
ج ّيد أو مع ّرضني خلطر الهروب من
املدرسة.
ويذكر أن مجال التعليم يف حاالت
ال��ط��وارئ ال يحصل على التمويل
ال��ك��ايف م��ن املجتمع ال��دول��ي حيث
ي��ت��م ت��خ��ص��ي��ص أق����ل م���ن  %2من
املساعدات اإلنسان ّية لهذا املجال.

ويف ه���ذا ال��س��ي��اق ،ق��ال��ت بوكوفا
«ي��ج��ب أن نسعى لتخصيص %10
م��ن امل��س��اع��دات اإلنسان ّية للتعليم
يف حاالت الطوارئ من أجل ضمان
امللحة» ،كما ذكرت
تلبية احلاجات
ّ
أن االحت����اد األوروب�����ي أع���رب عن
نيته لزيادة املساعدات التي يقدمها
للتعليم يف ح��االت ال��ط��وارئ بنسبة
.%4
ال سيما و أن امل��دي��رة العامة هي
واحدة من مناصري صندوق "التعليم
ال يستطيع االنتظار" ومن مناصري
هذا الصندوق أيضاً املبعوث اخلاص
لألمم املتحدة املعني بالتعليم العاملي،

ج���وردن ب���راون ،وامل��دي��ر التنفيذي
لليونيسيف ،أنتوني ليك ،واملفوض
ال��س��ام��ي ل�ل�أمم امل��ت��ح��دة ل��ش��ؤون
الالجئني ،فيليبو غراندي ،ورئيسة
مجلس إدارة الشراكة العامل ّية من
أجل التعليم ،جوليا غيالرد ،وستكون
اليونسكو عضواً يف الفريق التوجيهي
رفيع املستوى املعني باإلشراف على
عمل صندوق "التعليم ال يستطيع
االنتظار".

ه��ذا ه��و م��ا أك���ده التقرير العاملي
لرصد التعليم 2016م ال��ذي حمل
ع��ن��وان «التعليم م��ن أج��ل اإلنسان
واألرض :ب��ن��اء مستقبل مستدام
للجميع» ،و ال��ذي يعتبر التقرير
األول يف سلسلة من التقارير التي
ملدة  15عاماً ،ويعنى هذا
ستتعاقب ّ
التقرير برصد حالة التعليم يف ظل
اإلط���ار اجل��دي��د أله���داف التنمية
املستدامة ،وي��ح� ّ�دد التقرير األول
يف السلسلة ،وهو تقرير عام ،2016
إط��ار رص��د جديد للتعليم مل��ا بعد
ع��ام  ،2015كما ينظر التقرير يف
التحديات الرئيسية التي تواجه ك ً
ال
من التمويل واحلوكمة يف مرحلة ما
بعد عام .2015
و بحث التقرير العالقات والروابط
املتشابكة بني كل من التعليم من جهة
والقطاعات اإلمنائية الرئيسة من
جهة أخرى.

وت��ت��واف��ق ف��ك��رة ال��ص��ن��دوق اجلديد
مع جهود اليونسكو بصفتها وكالة
األمم املتحدة املعن ّية بتنسيق الهدف
 4للتنمية املستدامة وه��و :ضمان
التعليم اجل��ي��د املنصف والشامل
للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى
احلياة للجميع.
ومت نشر وثيقة توجيه ّية بعنوان "ال
مجال بعد اليوم لألعذار" قبل القمة
الدولية للعمل اإلنساني أفادت بأن
 %50من الطالب املهاجرين يلتحقون
باملدارس االبتدائ ّية و %25منهم يف
املدارس الثانو ّية.

و يف رس��ال��ة لها مبناسبة انطالق
التقرير قالت أيرينا بوكوفا املدير
ال��ع��ام لليونسكو «إن ه��ذا التقرير
يقدم ثالث رسائل واضحة وضوح
الشمس:

رحبت املديرة العامة باعتراف
كما ّ
ال��ص��ن��دوق ب��أه��م � ّي��ة وض���ع خطط
ت��ع��ل��ي��م � ّي��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال���دالئ���ل
والبراهني ،وبناء القدرات ،وأعلنت
عن التزام املنظمة بتوفير كل ما يلزم
من خبرة لهذا الصندوق خصوصاً،
عن طريق كل من معهد اليونسكو
ال��دول��ي لتخطيط التربية ،ومعهد
اليونسكو لإلحصاء.

تقرير «التعليم من أجل اإلنسان
واألرض :بناء مستقبل مستدام
للجميع» :
التعليم هو املدخل األكثر أهمية لكل
بعد م��ن أب�ع��اد التنمية املستدامة.
ف ��ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م األف� � �ض � ��ل ي � � � ��ؤدي إل ��ى
امل��زي��د م��ن ال��رخ��اء وحت�س��ن ال��زراع��ة
واحلصول على نتائج صحية أفضل
وان�خ�ف��اض م�ع��دالت العنف وامل��زي��د
م��ن امل� �س ��اواة ب�ي�ن اجل �ن �س�ين وزي� ��ادة
رأس املال االجتماعي وحتسن البيئة
الطبيعية.

األول� � � � ��ى ،احل���اج���ة امل��ل��ح��ة ملناهج
ج��دي��دة ،ففي االجت��اه��ات احلالية،
سيحظى  %70ف��ق��ط م��ن أط��ف��ال
الدول ذات الدخل املنخفض بإمتام
ال���دراس���ة االب��ت��دائ��ي��ة يف ،2030
وه��و ه��دف ك��ان ينبغي حتقيقه يف
 ،2015ونحن يف حاجة إلى الرغبة
السياسية وال��س��ي��اس��ات واالب��ت��ك��ار
واملوارد ملواجهة هذا االجتاه.
الثانية ،إذا كنا جادين حيال ،SDG4
يجب أن نتصرف بحس من اإلحلاح
ال��ش��دي��د ب��ال��ت��زام ط��وي��ل األج���ل.
وليس من شأن اإلخفاق يف القيام
ب��ذل��ك التأثير سل ًبا على التعليم
فقط وإمن��ا إعاقة التقدم نحو كل
أه����داف التنمية :تقليل م��ع��دالت
الفقر ،وال��ق��ض��اء على املجاعات،
وحتسني مستوى الصحة ،واملساواة
بني اجلنسني ومتكني املرأة واإلنتاج

واالستهالك املستدام وامل��دن التي
تتسم باملرونة واملجتمعات األكثر
مساواة وشمولية وعدالة.
أخيراً ،يجب أن نغير طريقة تفكيرنا
يف التعليم ودوره يف رفاهية البشر
والتنمية ال��ع��امل��ي��ة بشكل ج���ذري.
يتحمل التعليم اآلن ،وأكثر من أي
وقت مضى ،مسؤولية تعزيز النوع
الصحيح م��ن امل���ه���ارات وامل��واق��ف
والسلوكيات التي ستؤدي إلى النمو
املستدام والشامل.
ي��دع��ون��ا ج���دول أع��م��ال  2030من
أجل التنمية املستدامة إلى تطوير
االس��ت��ج��اب��ات ال��ش��ام��ل��ة واملتكاملة
للعديد من التحديات االجتماعية
واالقتصادية والبيئية التي نواجهها.
وهذا يعني الوصول ملا هو أبعد من
احل���دود التقليدية وخلق شراكات
فعالة بني القطاعات.
ي���دور املستقبل امل��س��ت��دام للجميع
حول الكرامة اإلنسانية والشمولية
االجتماعية واحلماية البيئية ،فهو
مستقبل حيث يزيد النمو االقتصادي
من حاالت عدم املساواة وإمنا يرسخ
ال��رف��اه��ي��ة للجميع؛ ح��ي��ث تُصمم
املناطق احلضرية وأس���واق العمل
لتمكني اجل��م��ي��ع وح��ي��ث األنشطة
االقتصادية واجلماعات واملؤسسات
ذات توجه صديق للبيئة .التنمية
املستدامة هي اعتقاد بأنه ال ميكن
حدوث التنمية البشرية بدون كوكب
صحي.
و يتطلب اإلقدام على جدول أعمال
أه����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة منا
جمي ًعا التفكير يف الغرض األسمى
للتعلم ط��وال احل��ي��اة ،ألن التعليم،
إذا مت بالطريقة الصحيحة ،فلديه
ق���وة ل��ي��س��ت ل���دى أي ش���يء غيره
لتغذية املواطنني املمكنني واملتأملني
واملشتركني وامل��ه��رة ال��ذي��ن ميكنهم
رسم الطريق نحو كوكب أكثر أمنًا
وص��داق��ة للبيئة وع����دالً للجميع.
يوفر ه��ذا التقرير اجلديد الدليل
ذي الصلة إلث���راء ه��ذه املناقشات
وصياغة السياسات الالزمة جلعل
األمر حقيقة واقعة للجميع.

كما يوفر التقرير السبب الرسمي
العتبار التعليم املدخل األكثر أهمية
لكل بعد من أبعاد التنمية املستدامة.
فالتعليم األفضل يؤدي إلى املزيد من
الرخاء ،وحتسن الزراعة ،واحلصول
على نتائج صحية أفضل وانخفاض
معدالت العنف ،واملزيد من املساواة
ب�ين اجل��ن��س�ين ،وزي����ادة رأس امل��ال
االجتماعي وحتسن البيئة الطبيعية.
والتعليم هو املفتاح ملساعدة الناس
يف جميع أن��ح��اء ال��ع��ال��م على فهم
س��ب��ب ك����ون ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة
مفهوماً حيوياً ملستقبلنا املشترك.
مينحنا التعليم أدوات رئيسية -
اقتصادية واجتماعية وتقنية وحتى
أخالقية  -لتبني أه��داف التنمية
املستدامة وحتقيقها ،وردت هذه
احلقائق بتفصيل رائ��ع واستثنائي
م��ن خ�لال ه��ذا ال��ت��ق��ري��ر ،وهناك
ثروة من املعلومات يجب ترسيخها
يف اجل�����داول وال���رس���وم البيانية
والنصوص.
كما يؤكد التقرير كذلك على الثغرات
امللحوظة ب�ين مكان ت��واج��د العالم
اليوم فيما يتعلق بالتعليم وما وعد
بالوصول إليه اعتباراً من .2030
وب��ك��ل ب��س��اط��ة ،تُعتبر ال��ث��غ��رات يف
التحصيل العلمي بني ال��دول الغنية
والفقيرة ،داخل وبني الدول مروعة.
ف��ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال����دول الفقيرة،
ي��واج��ه األط��ف��ال ال��ف��ق��راء ع��وائ��ق ال
ميكن التغلب عليها يف ظل الظروف
احلالية .حيث يفتقرون إلى الكتب
يف امل��ن��ازل؛ وال ميلكون أي فرصة
للتعليم قبل االب��ت��دائ��ي؛ ويدخلون
منشآت ليس بها كهرباء وماء ونظافة
صحية ،ومعلمني ،م��ؤه��ل�ين ،وكتب
مدرسية ،وغيرها من مالحق التعليم
األساسية ،ناهيك عن جودة التعليم.
وتكون التداعيات مذهلة .بالرغم من
أن هدف التنمية املستدامة  4يدعو
إلى إجناز عاملي يف املرحلة العليا من
التعليم الثانوي بحلول  ،2030إال أن
معدل اإلجناز احلالي يف الدول ذات
الدخل املنخفض ضئيل .%14
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�إطالق ا�سرتاتيجية بيئية جديدة لعمليات حفظ ال�سالم
التابعة للأمم املتحدة

أط��ل��ق وك��ي��ل األم��ي�ن ال���ع���ام للدعم
امل��ي��دان��ي ،أت��ول ك���اري ،استراتيجية
جديدة بشأن عمليات األمم املتحدة
حل��ف��ظ ال��س�لام وال��ب��ي��ئ��ة يف جامعة
كولومبيا مساء اليوم الثالثاء.
وقدم وكيل األمني العام رؤية اإلدارة
للبعثات املسؤولة والتي «تعمل بأقصى
قدر من الكفاءة يف استخدام املوارد
الطبيعية ،وبحد أدن��ى من املخاطر
على األشخاص واملجتمعات والنظم
اإليكولوجية؛ فض ً
ال ع��ن املساهمة
يف التأثير اإليجابي حيثما كان ذلك
ممكنا» ،وحتدد االستراتيجية مسار
س��ت س��ن��وات لتحقيق ه��ذه ال��رؤي��ة،
وذل��ك بناء على السياسات احلالية
وال���دروس املستفادة واملمارسات يف
جميع أنحاء منظومة األمم املتحدة
لضمان األداء العالي باستمرار يف
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ه���ذا امل��ج��ال ،وت��ع��د االستراتيجية
متوازية مع أهداف التنمية املستدامة
حلماية كوكب األرض م��ن التدهور
واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية.
ويف كلمته ال��ت��ي أل��ق��اه��ا يف جامعة
ك��ول��وم��ب��ي��ا ،أك���د ال��س��ي��د ك���اري على
احل��اج��ة إل��ى عمليات س�لام كبيرة
للحد م��ن البصمة البيئية ،وذل��ك
عندما تعمل يف مناطق غالباً ما ال
متلك البنية التحتية للحفاظ على
البيئات املعرضة للخطر ،وشدد على
أن «األداء البيئي أمر حاسم لضمان
عدم إحلاق أي ضرر بالشعب املكلفني
ب��ح��م��اي��ت��ه» ،وت��ع��ت��ب��ر االستراتيجية
«وثيقة حية» سيتم حتديثها بشكل
مستمر ،وحتدد التحديات واألهداف
بناء على خمسة ركائز وهي :الطاقة
وامل����ي����اه وم���ي���اه ال���ص���رف ال��ص��ح��ي

والنفايات والتأثير األوس���ع نطاقاً،
ونظم اإلدارة البيئية ،مركزاً يف كلمته
بشكل خ��اص على املياه ،وأك��د أتول
ك��اري االلتزام مبعاجلة مناسبة ملياه
ال��ص��رف الصحي ،وال��رص��د املتكرر
مل��م��ارس��ات التخلص م��ن النفايات

«ن��ح��ن بحاجة إل��ى تغيير
األنظمة ،ونحن بحاجة إلى
تغيير تفكيرنا» وكيل األمني
ال��ع��ام للدعم امل��ي��دان��ي السيد
أتول كاري

وتوفير املعلومات ح��ول اإلج���راءات
ال��ت��اب��ع��ة ل�ل�أمم امل��ت��ح��دة ع��ل��ن�اًعلى
أس��اس منتظم ،وق��ال «نحن بحاجة
إلى تغيير األنظمة ،ونحن بحاجة إلى
تغيير تفكيرنا» ،وحتدد االستراتيجية
م��ؤش��رات األداء الرئيسية الواجب
توافرها يف عام  ،2020وتقدم نظام
إدارة األداء ،وتوضح هياكل اإلدارة
والتنفيذ ،وتقدم توجيهات مستكملة
للبعثات كما حتدد اإلجراءات الالزمة
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب��راج��ع��ة ال��س��ي��اس��ة،
وت��ن��م��ي��ة امل������وارد ال��ب��ش��ري��ة ،ون��ظ��م
إدارة املعلومات ،ومستوى تخطيط
البعثة ووض���ع امل��ي��زان��ي��ة وال��ت��دري��ب
واالتصاالت ،وستعتمد على الشراكة
التي مت االتفاق عليها مع برنامج األمم
املتحدة للبيئة ،التي ستقدم املساعدة
التقنية جلميع املقرات والبعثات.

اعرف �أكرث عن املنظمة العربية
للتنمية الإدارية
نشأة املنظمة
أن��ش��ئ��ت امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة للتنمية
اإلدارية سنة  1961كإحدى املنظمات
املتخصصة املنبثقة عن جامعة الدول
العربية للمساهمة يف حتقيق التنمية
اإلدارية يف األقطار العربية مبا يخدم
قضايا التنمية الشاملة.
ويف سعيها لتحقيق ه��ذه الرسالة،
ت���وج���ه امل��ن��ظ��م��ة ج���ه���وده���ا وت��ق��دم
خدماتها وبرامجها حلكومات الدول
العربية األعضاء يف املنظمة ،وعددها
 22دولة.
ويتسع نطاق خدمات املنظمة كذلك
ليشمل املنظمات احلكومية ومنظمات
األعمال والقطاع اخلاص واملؤسسات
غير الربحية م��ن خ�لال أنشطتها
ال��رئ��ي��س��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف ال���دراس���ات
االستشارية والتدريب واجل��وائ��ز...
إلخ.

التوجهات اإلستراتيجية
تقدم املنظمة مجموعة من اخلدمات
االستشارية تهدف إلى زيادة القدرة
التنافسية للمؤسسات العربية من
خالل-:
 -1ت���ط���وي���ر ال���ن���ظ���م وال���ه���ي���اك���ل
واالستراتيجيات مما يؤدي إلى حسن
توظيف واستثمار امل���وارد البشرية
واملالية.
 -2رف��ع مستوى وإمكانيات امل��وارد
البشرية وزي���ادة والئ��ه��م وانتمائهم
للمؤسسة من خالل تطوير مناخ عمل
محفز.
 -3إدخ����ال امل��ع��اي��ي��ر وامل��واص��ف��ات
ال��دول��ي��ة يف أع��م��ال امل��ؤس��س��ات مبا
يؤهلها للوصول إلى عاملية األداء.
 -4تطوير اخلدمات واملنتجات مبا
يحسن من سمعة املؤسسات ويزيد
من رضا املتعاملني معها.

اعرف حقوقك و واجباتك
املادة الواحد و الثالثون ()2-2
التجميد واحلجز واملصادرة
 -3ت��ت��خ��ذ ك���ل دول����ة ط����رف ،وف��ق �اً
لقانونها الداخلي ،ما قد يلزم من
ت��داب��ي��ر ت��ش��ري��ع��ي��ة وت��داب��ي��ر أخ��رى
لتنظيم ادارة السلطات املختصة
للممتلكات املجمدة أو احملجوزة أو
املصادرة ،املشمولة يف الفقرتني  1و2
من هذه املادة.
 -4إذا ُح���� ّول����ت ه����ذه ال���ع���ائ���دات
اإلج��رام��ي��ة إل��ى ممتلكات أخ��رى أو
ب��دل��ت ب��ه��ا ،ج��زئ��ي �اً أو ك��ل��ي �اً ،وج��ب
إخ��ض��اع ت��ل��ك امل��م��ت��ل��ك��ات ،ب���دالً من
العائدات ،للتدابير املشار إليها يف

هذه املادة.
 -5إذا خُ ��ل��ط��ت ه����ذه ال���ع���ائ���دات
اإلج��رام��ي��ة مبمتلكات اكتُسبت من
م��ص��ادر م��ش��روع��ة ،وج���ب إخ��ض��اع
تلك املمتلكات للمصادرة يف حدود
القيمة امل��ق� ّدرة للعائدات املخلوطة،
مع عدم املساس بأي صالحيات تتعلق
بتجميدها أو حجزها.
 -6تُ��خ��ض��ع أي��ض �اً للتدابير امل��ش��ار
إليها يف هذه املادة ،على نفس النحو
وبنفس القدر الساريني على العائدات
اإلج���رام���ي���ة ،اإلي������رادات أو امل��ن��اف��ع
األخ���رى املتأتية م��ن ه��ذه العائدات
االج��رام��ي��ة ،أو م��ن املمتلكات التي

 -5زي���ادة اإلنتاجية والربحية مما
ي��ؤدي إل��ى بقاء املؤسسات وريادتها
لألسواق.
 -6إدخال منظومة العمل اإللكترونية
لتحسني األداء والتوافق مع متطلبات
عصر العوملة.
التعاون العربي والدولي
ت��رت��ب��ط امل��ن��ظ��م��ة ب���ع�ل�اق���ات عمل
وط��ي��دة م��ع جامعة ال���دول العربية
وأجهزتها ومنظماتها املتخصصة.
كما ترتبط بعالقات وثيقة تتمثل يف
التنسيق والتبادل والتعاون مع عدد
من املؤسسات واملنظمات اإلقليمية
والدولية ال��رائ��دة يف مجال التنمية
اإلداري���ة والتطوير اإلداري ،وقامت
بتوقيع ع��دد م��ن م��ذك��رات التعاون
وال��ت��ف��اه��م م��ع ع���دد كبير م��ن تلك
املؤسسات ،كما أن للمنظمة تواجداً
فعاالً يف املؤمترات واحملافل العلمية

على املستويني القطري والدولي .ومن
املنظمات التي تتعامل معها املنظمة:
 -1األمم امل��ت��ح��دة  /UNال��والي��ات
املتحدة األمريكية.
 -2البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة
 /UNDPالواليات املتحدة األمريكية.
 -3مجموعة البنك ال��دول��ي /WB
الواليات املتحدة األمريكية.
 -4املعهد الدولي للعلوم اإلدارية IIAS
 /بلجيكا.
 -5االحت��اد الدولي مل��دارس ومعاهد
اإلدارة التابع للمعهد الدولي للعلوم
اإلدارية  /IASIAبلجيكا.
 -6املعهد الوطني املاليزي ل�لإدارة
العامة  /INTANماليزيا.
 -7م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي
والتنمية  /OECDفرنسا.
 -8املؤسسة األوروبية للتنمية اإلدارية
 /efmdبلجيكا.

اجلزء العشرون من «اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة الفساد»
ُح ّولت تلك العائدات إليها أو بُ ّدلت
بها ،أو من املمتلكات التي اختلطت
بها تلك العائدات.
 -7ألغ���راض ه��ذه امل���ادة وامل���ادة 55
م��ن ه��ذه االتفاقية ،ت��خ� ِ ّ�ول ك��ل دول��ة
طرف محاكمها أو سلطاتها املختصة
األخ���رى أن تأمر بإتاحة السجالت
املصرفية أو املالية أو التجارية أو
بحجزها .وال يجوز للدولة الطرف أن
ترفض االمتثال ألحكام هذه الفقرة
بحجة السرية املصرفية.
 -8يجوز للدول األطراف أن تنظر يف
إمكانية إلزام اجلاني بأن يبينّ املصدر
امل��ش��روع لهذه ال��ع��ائ��دات االجرامية

امل��زع��وم��ة أو للممتلكات األخ���رى
اخل��اض��ع��ة ل��ل��م��ص��ادرة ،م��ا دام ذلك
اإلل��زام يتوافق مع املبادئ األساسية
ل��ق��ان��ون��ه��ا ال���داخ���ل���ي وم����ع طبيعة
اإلج�����راءات القضائية واإلج����راءات
األخرى.
 -9ال يجوز تأويل أحكام هذه املادة
مبا ميس بحقوق أطراف ثالثة حسنة
النية.
 -10ليس يف هذه املادة ما ميس باملبدأ
ال��ق��اض��ي ب��أن ي��ك��ون حت��دي��د وتنفيذ
التدابير التي تشير إليها متوافقني
مع أحكام القانون الداخلي للدولة
الطرف وخاضعني لتلك األحكام.

* 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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ماهي احلاالت التي يستحق فيها العسكري معاش ًا
تقاعدي ًا ؟

امل�ست�شار القانوين
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

عاماً بحيث ال تقل اخلدمة الفعلية
العسكرية عن ثمان سنوات ،بشرط
أال يكون إنهاء اخلدمة بسبب الغياب
أو بحكم تأديبي أو مت إنهاء خدمته
ب��ق��وة ال��ن��ظ��ام الرت��ك��اب��ه ج��رمي��ة من
اجلرائم.
 -5املتوفى (بدون سبب العمل) أو من
أنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية
بغير سبب العمل ،ويكون قد أكمل
الفترة التجريبية.
 -6املتوفى أثناء العمل وبسببه .
 -7من يصاب من العسكريني بعجز
ك��ل��ي أو ج��زئ��ي ب��س��ب��ب ال��ع��م��ل��ي��ات
احلربية ،أو بسبب األسر ،أو نتيجة
إصابته خ�لال خدمة أم��ر بها أثناء
مواجهة التنظيمات املسلحة املعادية،
أو أثناء إط�لاق النار خ�لال اقتحام
أماكن املخربني أو مطاردة املهربني،
أو أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة
احل��ي��ة ،أو اق��ت��ح��ام امل��وان��ع ،أو بث
األلغام أو ازالتها ،أو أثناء االن��زال

ال��ت��ي ص���در ب��ه��ا ق����رار م��ن مجلس
الوزراء.

بني نظام التقاعد العسكري عدد من
احلاالت التي يستحق فيها العسكري
رات��ب�اً تقاعدياً وس��وف نذكر بعضاً
منها :
 - 1بلوغه السن احمل��ددة لإلحالة
على التقاعد نظاماً على أن يكون
تعيينه أو اعادته للخدمة نظامية.
 -2من انتهت خدمته ولدية خدمه
فعلية عسكرية محتسبة ال تقل عن
ثمانية عشر عاماً أو بلغت خدمته
الفعلية العسكرية واملدنية عشرون
عاماً بحيث ال تقل اخلدمة الفعلية
العسكرية عن ثمان سنوات.
 -3احملال على التقاعد املبكر بناء
على طلبه ،ولدية خدمة ال تقل عن
خمسة عشر عاماً منها ثمان سنوات
خدمة عسكرية بشرط موافقة الوزير
املختص.
 -4من انهيت خدمته ملصلحة العمل
وف��ق �اً ألن��ظ��م��ة اخل��دم��ة العسكرية
ولديه خدمة ال تقل عن خمسة عشر

كاريكاتير

سوق
العمل

نقالً عن صحيفة
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اجلوي والبحري ،أو التدريب اجلوي
والبحري ،ويف كافة احلاالت املشابهة

بهدف خدمة ذوي االحتياجات اخلا�صة

انطالق م�شروع «مهدوا لنا
الطريق»
برعاية وحضور سمو األمير أحمد
ب��ن ع��ب��د اهلل م��ح��اف��ظ ال��درع��ي��ة
أط��ل��ق��ت وزارة ال��ع��م��ل والتنمية
االجتماعية مؤخراً ،مشروع «مهدوا
لنا الطريق» حتت شعار «ألجلهم
رياضنا أجمل» ،و ذلك بهدف متهيد
الطرق واملرافق لذوي االحتياجات
اخل����اص����ة ،وإت����اح����ة اخل���دم���ات
الالزمة بأنواعها ،وأشكالها لذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة ،وتعريف
املجتمع بالصعوبات التي تواجههم
والدعوة لتذليلها ،وذلك مبقر مركز

التأهيل الشامل مبحافظة الدرعية،
ب��ح��ض��ور م��س��ؤول�ين ومم��ث��ل�ين عن
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة والتطوعية
املعنية بذوي االحتياجات اخلاصة.
من جهته أك��د وكيل وزارة العمل
وال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة للرعاية
االجتماعية واألس��رة عبد احلكيم
ال��ش��ه��ران��ي ،يف كلمة ل��ه ،ض��رورة
نشر الثقافة وال��وع��ي ب�ين أف��راد
املجتمع بأهمية هذه الفئة ،وأن يتم
التعامل معهم مبسؤولية لدعم هذه
املبادرة.

ثقافة حقوق اإلنسان

احلضارة اليونانية و حقوق اإلنسان
()2-2
تحدثنا في العدد الماضي عن حقوق اإلنسان في الحضارة اليونانية وتعرفنا على تقسيم
المجتمع ،والذي قسم إلى ثالث طبقات وكيفية التفريق بين هذه الطبقات ،وفي هذا العدد
سنسلط الضوء على ما نادا به الفالسفة اليونانيين والذين طالبوا بإخضاع الفرد خضوع ًا تام ًا

للدولة  ،فقد نادى أفالطون بسيادة الدولة سيادة مطلقة  ،حيث بين أن صالح الفرد ال يختلف
في حقيقته عن الصالح العام للدولة التي ينتمي إليها  ،وبين أن الفرد ناقص بطبيعته  ،وعاجز
عن أن يستقل بنفسه  ،لذلك فمن الضروري أن تقوم الدولية باستيعاب حياته ونشاطه  ،وأن
تسيطر عليه سيطرة ال حد لها  ،لتزول في ظلها حرية األفراد جميع ًا  ،بما في ذلك حريتهم في
كل شيء في تكوين أسرهم وتربية أطفالهم وتنظيم إنتاجهم  ،أما أرسطو فلقد برر انتشار ظاهرة
الرق في ظل الحضارة اليونانية بأن بين أن الغاية من اجتماع الناس هي الحياة الهانئة اآلمنة
المستقرة  ،ولكن المعضلة الكبرى في فكر أرسطو هي أن الحياة التي ينشدها ليست لكافة أفراد
المجتمع  ،بل للمواطنين اليونانيين فقط  ،فعلى الرغم من إصرار أرسطو على أن تكون المدينة
«العمل» تطلق مشروعاً لجعل الرياض «صديقة
مجتمع األفراد المتساوين  ،إال أنه استثنى التجار ،والصناع ،والزراع ،والعبيد ،ألنهم اليملكون
للمعوقين»
الفضيلة ،حتى أنه ذهب لنقطة أبعد من هذا ليزعم أن أحداً من هذه الفئات ال يتسلم منصب ًا
ديني ًا بحجة أن اآللهة ال تفهم إال لغة المواطنين ،والمواطن األرسطي هو ذلك القادر على أن
يحكم ويحكم وفي الوقت ذاته يتمتع ببطالة فاضلة ،وهذا يعني أن على أي شخص آخر أن
يقوم بالعمل الميداني ،بل إن أرسطو اعتبر نظام الرق أمراً طبيعي ًا  ،وأوجد له مبرراً بأنه يعود
بالنفع على المجتمع ،ويمكن األفراد من االنصراف لمهام السياسة والنفوذ والفلسفة ويعفيهم
من األعمال اليدوية.
ولم تكن المرأة في الشرائع والنظم والفلسفات اليونانية أسعد حظ ًا من الرقيق فتنص قوانينهم
على تجريد المرأة من حقوقها المدنية ،ووضعها تحت السيطرة الكلية للرجل في مختلف
مراحل حياتها  ،كما أنهم يعتبرونها من ممتلكات ولي أمرها  ،وتنتقل لزوجها بعد الزواج  ،فلم
يكن من حق المرأة أن تتعلم ،حرة كانت أم أمه ،فقوانين أثينا  ،التي تعتبر من أرقى قوانين
اليونان ال تتيح فرصة التعليم إال لألحرار الذكور دون النساء ،وقد استمر هذا عند اليونانيين
قرون ًا طويلة ،عزلت فيها المرأة عن الحياة العامة وعن أي عمل ،وإذا ما اضطرتها الظروف
للعمل سقطت من نظر المجتمع .

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
Nshr1@yahoo.com

19

