اجلمعية ترحب بالأمر امللكي بت�شكيل جلنة عليا
حل�صر حاالت الف�ساد والتحقيق فيها وم�ساءلة
املتورطني يف ذلك
رحبت اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلن����س����ان ب���ص���دور أم����ر خ���ادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز – حفظه اهلل –
بتشكيل جلنة عليا برئاسة ولي
العهد وعضوية ك�ل ً
ا م��ن :رئيس
هيئة الرقابة والتحقيق ،ورئيس
الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد،
ورئ��ي��س دي���وان امل��راق��ب��ة العامة،
والنائب العام ،ورئيس أمن الدولة
حل��ص��ر امل���خ���ال���ف���ات واجل���رائ���م
واألش����خ����اص وال���ك���ي���ان���ات ذات

العالقة يف قضايا الفساد العام
والتحقيق فيها ،وإص���دار أوام��ر
القبض ،واملنع من السفر  ،وكشف
احلسابات واحملافظ وجتميدها،
وتتبع األموال واألصول ومنع نقلها
أو حتويلها م��ن قبل األش��خ��اص
وال��ك��ي��ان��ات أي���اً ك��ان��ت صفتها ،و
إتخاذ اإلجراءات االحترازية حتى
تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو
اجلهات القضائية بحسب األحوال
واتخاذ كل ما يلزم مع املتورطني يف
قضايا الفساد العام من األشخاص

وال��ك��ي��ان��ات واألم�����وال واألص����ول
ال��ث��اب��ت��ة وامل��ن��ق��ول��ة يف ال��داخ��ل
واخل��ارج ،وإعادة األموال للخزينة
العامة للدولة ،وتسجيل املمتلكات
واألصول باسم عقارات الدولة.
وقال رئيس اجلمعية الدكتور مفلح
بن ربيعان القحطاني أن هذا األمر
امللكي يؤكد على أن مكافحة الفساد
تأتي يف قائمة أول��وي��ات القيادة
السعودية احلالية ،وأن ليس هناك
أحد ممن ت��ورط يف قضايا فساد
وممن غلب مصاحله اخلاصة على

املصلحة العامة ،واعتدى على املال
ال��ع��ام واستغل السلطة والنفوذ،
سيبقى خارج املساءلة
وأض��اف د .القحطاني أن طبيعة
عضوية هذه اللجنة واختيار ولي
العهد لرئاستها واستثناء عملها
من بعض القيود الروتينية يؤكد
على الرغبة السامية يف محاربة
الفساد ،وحماية املال العام ،وبشكل
جاد وسريع وبدون السماح للروتني
اإلداري بأن يعترض طريق حتقيق
تلك األهداف.

3

3

بعد اجتماع جمعيتها
العمومية اجلمعية� :إعادة
انتخاب الدكتور مفلح بن
ً
رئي�سا
ربيعان القحطاين
لأربع �سنوات قادمة وافتتاح
ً
ر�سميا
املقر الرئي�سي اجلديد
يف الريا�ض
عق���دت اجلمعي���ة ي���وم الس���بت
1 4 3 9 /0 2 /0 1هـ  ،ا ملو ا ف���ق
2017/10/21م ،اجتم���اع جمعيتها
العمومية التاس���ع عش���ر يف مقرها
اجلدي���د مبدين���ة الري���اض ،وق���د
مت اع���ادة انتخ���اب الدكت���ور مفل���ح
ب���ن ربيع���ان القحطان���ي وباالجماع
رئيس���اً للجمعي���ة لألرب���ع س���نوات
القادم���ة كم���ا مت انتخ���اب ك ً
ال من:

الدكت���ور صالح اخلث�ل�ان والدكتورة
نورة العج�ل�ان نواب للرئيس كما مت
انتخ���اب األعضاء التالية أس���مائهم
لعضوية املجلس التنفيذي يف دورته
اجلديدة-:
 -١األس���تاذ س���ليمان ب���ن ع���واض
الزايدي.
-٢املستش���ار خالد بن عبدالرحمن
الفاخري.

 -٣الدكت���ور عبداجللي���ل ب���ن عل���ي
السيف.
 -٤الدكت���ورة س���هيلة بن���ت زي���ن
العابدين حماد.
 -٥الدكت���ور إبراهي���م ب���ن حم���د
القعيد.
 -٦الدكتورة وفاء بنت محمود طيبة.
كم���ا مت اعتماد احلس���اب اخلتامي
للجمعي���ة وميزانيته���ا التقديري���ة

وبح���ث بع���ض القضاي���ا احلقوقية
كقضية األشخاص بالهوية وقضايا
الس���جناء واملوقوف�ي�ن ،وق���د تل���ى
االجتم���اع افتت���اح مق���ر اجلمعي���ة
اجلدي���د مبدين���ة الري���اض رس���مياً
بعدم���ا مت االنتهاء م���ن بنائه مؤخراً
وحض���ر املناس���بة مش���ريف الف���روع
وأعض���اء اجلمعية من كافة فروعها
باململكة.

اجلمعية تدين جتميد �أموال ال�شيخ عبد اهلل بن
علي �آل ثاين وال�شيخ �سلطان بن �سحيم وانتهاك
حرمة �أمالكهما اخلا�صة
أدانت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان إقدام السلطات القطرية على جتميد أموال ك ً
ال من :الشيخ عبد اهلل بن علي آل ثاني ،والشيخ سلطان
بن سحيم ،وانتهاك حرمة أمالكهما اخلاصة ،وأشارت إلى أنه ينبغي احترام حق امللكية لهؤالء األشخاص الذين لهم رأي مخالف لسياسة
احلكومة القطرية ،كما أكدت على أهمية ضمان حقوق من يعمل لديهما ،وعدم تعريضهم لألذى وضمان تواصلهم مع ذويهم ،وأضافت اجلمعية
أن اتخاذ اجراءات عقابية تتضمن انتهاكات حلقوق اإلنسان ضد أشخاص أو ضد من يعمل لديهم بسبب مواقفهم السياسية من األزمة القطرية
أمر يخالف املواثيق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان.
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�سفري هولندا لدى اململكة يزور املقر الرئي�سي
للجمعية و يبحث عدد ًا من املوا�ضيع امل�شرتكة ذات
العالقة
زار سفير مملكة ه��ول��ن��دا ل��دى
اململكة ال��س��ي��د ي��وس��ت رنتشس
يرافقه السيد كييس فان بار سفير
حقوق اإلنسان يف وزارة اخلارجية
الهولندية والسيد يورون جانكيما
م��ؤخ��راً امل��ق��ر ال��رئ��ي��س للجمعية
ال��وط��ن��ي��ة حل���ق���وق اإلن���س���ان يف
الرياض ،وكان يف استقبالهم سعادة

رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلنسان الدكتور مفلح بن ربيعان
القحطاني ،واألمني العام للجمعية
املستشار خالد ب��ن عبدالرحمن
الفاخري وسكرتير رئيس اجلمعية
األستاذ أحمد بن محمد احملمود،
يف بداية اللقاء قدم سعادة رئيس
اجلمعية شرح موجز عن أنشطة

اجل��م��ع��ي��ة وم��س��اه��م��ت��ه��ا يف نشر
الثقافة احلقوقية ،وآليات عملها
ونوعية القضايا التي تتلقاها وما
تقدمه اجلمعية من أعمال يف هذا
الشأن.
وق��د تطرق احلديث إل��ى التطور
ال���ذي تشهده اململكة يف مجال
ح���ق���وق اإلن����س����ان وع���ل���ى وج���ه

اخلصوص حقوق املرأة.
كما ت��ط��رق احل��دي��ث إل��ى آليات
التعامل مع قضايا السجناء وفق
األن��ظ��م��ة وال��ق��وان�ين ال��س��ع��ودي��ة،
وب���ع���ض ال���ق���ض���اي���ا احل��ق��وق��ي��ة
األخ�����رى وم��ن��ه��ا ح��ري��ة التعبير
وعقوبة اإلعدام والعمالة األجنبية
وممارسة الشعائر الدينية.
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مدير الأحوال املدنية يف جازان ي�ستقبل فريق من فرع
اجلمعية

اس��ت��ك��م��االً ل��رس��ال��ة اجل��م��ع��ي��ة يف
نشر الثقافة احلقوقية و التأكد
من تنفيذ كافة احلقوق التي نص
عليها ن��ظ��ام احل��ك��م األس��اس��ي يف
اململكة ،و املواثيق الدولية ،و العمل
على متابعة تنفيذ ك��اف��ة اجلهات
لتلك احل��ق��وق ،ق��ام فريق م��ن فرع
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
يف منطقة ج��ازان يترأسهم مشرف
ال��ف��رع ال��دك��ت��ور أح��م��د البهكلي ،و
بعضوية ك�ل ً
ا م��ن األس��ت��اذ إبراهيم
بن حسني سالم املالكي مدير الفرع،
والشيخ العباس عبد الفتاح احلازمي
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عضو يف اجلمعية ،بزيارة ملدير عام
األحوال بجازان وكان يف استقبالهم
املدير العام لألحوال املدنية األستاذ
بندر بن عبد اهلل مشيط وقد متت
م��ن��اق��ش��ة ب��ع��ض امل��وض��وع��ات ذات
العالقة ومنها:
 -١تنفيذ أوام����ر م��ن��ح اجلنسية
املنتهية بأوامر صريحة.
 -٢إيجاد حلول لطلبات التجنيس
وبخاصة األسر املقيمة يف املنطقة
منذ عقود :مثل (احلريصي ،اخلوري
جلحوف .)...
 -٣سرعة البت يف إضافة األبناء

والبنات الذين أهملوا أولياء أمورهم
إضافتهم يف وقت مبكر.
 -٤م��ن��ح ذوي امل��ع��ام�لات ال��دائ��رة
مشاهد للتنقل والعالج.
 -٥معاجلة أوضاع أبناء األشخاص
ال����ذي����ن مت س���ح���ب ج��ن��س��ي��ات��ه��م
وخصوصاً املولودون يف اململكة.
 -٦معاجلة ح��االت بيع السجالت
املدنية للمواطنات مما يترتب عليه
اإلضرار بهن.
 -٧معاجلة ح���االت إض��اف��ة أبناء
ال���زوج���ات غ��ي��ر ال��س��ع��ودي��ات إل��ى
زوجات سعوديات.

 -٨معاجلة عقود ال��زواج الصادرة
م���ن خ����ارج امل��م��ل��ك��ة ب��ال��ت��ع��اون مع
اجل��ه��ات األخ���رى املعنية (ال��ع��دل،
اجلوازات ،اخلارجية .)...
 -٩وض���ع آل��ي��ات دق��ي��ق��ة وسريعة
الستقبال طلبات اجلنسية ،وحفظ
امل��ع��ام�لات ،وم��راح��ل ال��دراس��ة مبا
يوفر على املتقدمني الوقت واجلهد
ووضوح الرؤية.
ويف ختام الزيارة شكر الوفد مدير
األح����وال امل��دن��ي��ة يف املنطقة على
جهوده احلثيثة واستجابته لرغبة
وفد اجلمعية يف اللقاء واملناقشة.

زيارة ميدانية مل�ست�شفى ال�صحة النف�سية باجلوف

اس���ت���م���راراً خل��ط��ة ف���رع اجلمعية
الوطنية حلقوق اإلن��س��ان باجلوف
بالتأكد من تطبيق حقوق املرضى
يف ك���اف���ة اجل���ه���ات ،إض���اف���ة إل��ى
التوعية و نشر الثقافة احلقوقية
بني كافة شرائح املجتمع ،قام فريق
م��ن ف��رع اجلمعية ب��اجل��وف يزيارة
ميدانية ملستشفى الصحة النفسية،
وقد تكون الفريق من املشرف على
الفرع الدكتور ط��ارش الشمري ،و
األستاذ ظاهر الفهيقي مدير الفرع،
و األستاذ خليفة املسعر ،و األستاذ
ثاني بطي العنزي أع��ض��اء اللجنة
االستشارية يف الفرع ،فيما كان يف
استقبالهم األستاذ عبداهلل مسلم
ال��ب��ل��وي م��س��اع��د م��دي��ر مستشفى
األم���ل ،ال��دك��ت��ور نبهان استشاري
أم���راض نفسية ،ال��دك��ت��ور معتصم
اسحاق علي أخصائي متريض نائب
م��دي��ر اجل�����ودة ،األس���ت���اذ شويحط
كساب العنزي مساعد مدير حقوق
املرضى ،و قد رص��د الفريق ع��دداً
من اإليجابيات و السلبيات و بناءاً
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عليها مت وضع عدد من التوصيات
جاء أهمها على النحو التالي:
 -1املبنى جديد يتسع لعدد كبير من
األسرة.
 -2وج��������ود ص�����ن�����دوق ش���ك���اوى
باملستشفى.
 -3وجود طبيب استشاري زائر ثالثة
أيام باألسبوع.
 -4توجد صيدلية و قاعة اجتماعات
و ي���وج���د أك���ث���ر م���ن ف���ن���اء م��ت��ع��دد
االستعماالت.
فيما ج���اءت أب���رز السلبيات على
النحو التالي:
 -1ع��دم اهتمام ادارة املستشفى
مب��ت��اب��ع��ة وت��ه��ي��ئ��ة األم���اك���ن امل��ت��اح��ة
للترفيه وت���روي���ح امل��رض��ى وت��دن��ي
مستوى النظافة.
 -2عدم وجود تعاون بني املستشفى و
الشرطة يف موضوع مرافقة املريض
يف حال رفضت أسرته استالمه.
أما التوصيات فقد جاء أهمها:
 -1ض��رورة وج��ود تعاون بني ادارة
املستشفى والشرطة يف األمور التي

تخدم املرضى وذويهم.
 -2ضرورة وجود آلية واضحة لتعاون
أسرة املريض مع ادراة املستشفى من
حيث عالجه واستالمه عند خروجه
من املستشفى.
 -3ضرورة حتسني مستوى التفتيش
للزوار أثناء فترة الزيارة.
 - 4ض��رورة الربط االلكتروني بني
املستشفى ومستشفيات املنطقة
لتسهيل اخلدمات الطبية للمريض.
 -5ضرورة حتسني مستوى النظافة
والصيانة مل��راف��ق املستشفى بوجه
ع��ام وم��ه��اج��ع امل��رض��ى وال��س��اح��ات

بوجه خاص.
 -6العمل على تأمني العالج املطلوب
للمريض ال سيما و أن أغ��ل��ب من
شكاوى املرضى تتلخص بعدم توفر
ال��ع�لاج وك��ذل��ك متابعة التأكد من
تناول املرضى للعالج و ضبط عملية
التدخني.
 -8ضرورة زيادة الكوادر املتخصصة
املؤهلة بتفعيل دور وب��رام��ج املركز
ال��ت��رف��ي��ه��ي وال��ت��أه��ي��ل م��ث��ل ال��ع�لاج
الطبيعي ،والفن التشكيلي ،واحلاسب
اآللي وايجاد مالعب كرة قدم وسلة
وساحات المكانية رياضة املشي.

اجلمعية ت�شارك يف املخيم الدعوي
ب�أبها
استمراراً لرسالة الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في نشر الثقافة الحقوقية و سعياً منها للمساهمة يف حتقيق
أهداف اجلمعية وتواجدها يف املناسبات ،واملشاركات التوعوية والتثقيفية ،وتفعي ً
ال خلطة نشاطات الفروع،

فقد قام فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف منطقة عسير ،باملشاركة يف فعاليات املخيم الدعوي
بأبها و ذلك من خالل ركنني توعويني (رجالي  -نسائي) ،و التعريف باجلمعية و أهدافها ورسالتها و رؤيتها
و آلية استقبالها و تعاملها مع القضايا و تواصلها مع اجلهات ذات العالقة من أجل إيجاد احللول املناسبة
لها.

منح «وزارة العمل والتنمية االجتماعية» حق الوالية
ملن ال ويل له يف حاالت االعتداء والإيذاء
أقر مجلس الشورى مؤخراً منح «وزارة
العمل والتنمية االجتماعية» حق الوالية
ملن ال ولي أمر له ،يف اختصاص محدد
يف حاالت االعتداء أو اإليذاء اجلسدي،
أو النفسي ،وكذلك احلقوق االجتماعية
والصحية والتربوية ،وتعديل مشروعات
النصوص النظامية املقترح إضافتها
إلى بعض اللوائح بشأن تخويل الوزارة
حق الوالية على بعض فئات املجتمع،
ممن ليس يف مقدورهم رعاية أنفسهم
وحماية حقوقهم مب��ا يكفل لهم حق
إق��ام��ة ال��دع��وى ،وخلص املجلس إلى
إعطاء وزارة العمل والتنمية االجتماعية
حق الوالية على النفس للقصر مجهولي
األب��وي��ن ،وتعديل الالئحة األساسية

للبيوت االجتماعية لتحقيق هذا
ال��غ��رض ،كما أضافت م��ادة لالئحة
دور ال��رع��اي��ة االجتماعية ،وأخ��رى
لالئحة األساسية لبرامج تأهيل ذوي
االحتياجات اخلاصة ،تخول الوزارة
بالوالية على النفس لفاقدي وناقصي
األهلية من فئة املسنني واألشخاص
ذوي االحتياجات اخلاصة الذين ليس
لهم ولي ،أو كان لهم ولي ولكن تخلى
أو تقاعس ع��ن املطالبة بحقوقهم
املتعلقة بالنفس ،على أن يتم إثبات
ذل��ك والتحقق م��ن ع��دم وج��ود ولي
قريب عن طريق احملكمة املختصة.
وأك��د تقرير ش��وري أهمية إضافة
ه��ذه النصوص النظامية لتخويل

الدولة عبر «وزارة العمل والتنمية
االجتماعية» حلماية القصر مجهولي
األبوين وذوي اإلعاقة واملسنني ،من
حاالت االعتداء أو اإليذاء اجلسدي
وال���ن���ف���س���ي وال���ت���ح���رش اجل��ن��س��ي
واحل���ق���وق االج��ت��م��اع��ي��ة والصحية
والتربوية ،وأن الفكرة انطلقت من
مبدأ أن الشخص القاصر غير قادر
على اتخاذ القرار السليم يف نفسه أو
أمواله ،وأوضح تقرير جلنة األسرة
والشباب أن ال���وزارة واجهت بعض
الصعوبات لهذه الفئات من خالل
تعامل إدارات مختلفة مباشرة يف
الوزارة مع هذه الفئات ،وعدم توافر
اآلل��ي��ات النظامية التي متكنها من

واجباتها جتاهها.
و يف ذات السياق طالب عضو مجلس
الشورى الدكتور خالد العقيل بتوسيع
تخويل التنمية االجتماعية لوالية من
ليس يف مقدورهم رع��اي��ة أنفسهم
وحماية حقوقهم لتشمل املعنفني
واألح��داث ،واملساجني املنبوذين من
أسرهم ،واملرضى املهملني من قبل
ذويهم ،واملضطهدين كحاالت الهجر
والعضل ،كما دعا إلى إشراك هيئة
ح��ق��وق اإلن��س��ان يف ك��اف��ة مجريات
تقصي تقاعس األولياء عن املطالبة
بحقوق فئات املجتمع ممن ليس يف
مقدورهم رعاية أنفسهم عن طريق
احملكمة املختصة.
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اجلمعية حتتفل باليوم الدويل للم�سنني

والأمم املتحدة ت�ؤكد على �أهمية النظر �إىل
ال�شخ�ص امل�سن ك�شخ�ص منتج وقادر على
العطاء
الشيخوخة يف العالم:
لقد طرأ تغير ج��ذري على التركيبة
السكانية يف العالم يف العقود األخيرة،
ففي الفترة ما بني عام  1950وعام
 ،2010ارتفع العمر املتوقع يف جميع
أنحاء العالم من  46عاماً إل��ى 68
عاماً ،ويتوقع أن يزيد ليبلغ  81عاماً
بحلول نهاية ه��ذا ال��ق��رن ،ويجدر
ب��امل�لاح��ظ��ة أن ع���دد ال��ن��س��اء يفوق
ع��دد الرجال يف الوقت احلالي مبا
ي��ق� ّدر بنحو  66مليون نسمة فيما
بني السكان الذين تبلغ أعمارهم 60
سنة أو أكثر ،ومن مجموع َمن بلغوا
 80سنة أو أكثر ،يصل عدد النساء
إلى ِضعف عدد الرجال تقريباً ،ومن
بني املع ّمرين الذين بلغوا من العمر
مائة سنة يصل عدد النساء إلى ما
ب�ين أرب��ع��ة أو خمسة أض��ع��اف عدد
ال���رج���ال ،ول��ل��م��رة األول����ى يف ت��اري��خ
البشرية ،سيزيد ع��دد األش��خ��اص
ال��ذي��ن جت�����اوزوا ال��س��ت�ين ع��ن ع��دد
األطفال يف العالم يف عام 2050م.
وهناك اآلن ما يربو على  700مليون
نسمة تزيد أعمارهم عن  60عاماً.
وبحلول ع��ام  ،2050سيكون هناك
بليونا نسمة ،أي ما يزيد عن  20يف
املائة من مجموع سكان العالم ،تبلغ
أعمارهم  60عاماً أو أكثر ،وستكون
زيادة عدد كبار السن أكثر وأسرع يف
بلدان العالم النامي ،وستُصبح آسيا
املنطقة التي تضم أكبر عدد من كبار
ال��س��ن ،وت��واج��ه أفريقيا أكبر زي��ادة

متناسبة يف هذا الصدد ،ومع مراعاة
هذا ،من الواضح أنه يلزم إيالء املزيد
من االهتمام لالحتياجات والتحديات
اخل���اص���ة ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال��ع��دي��د
م��ن ك��ب��ار ال��س��ن ،بيد أن املساهمة
اجل��وه��ري��ة ال��ت��ي مي��ك��ن أن يُسهم
بها أغلبية كبار السن م��ن الرجال
والنساء يف أعمال املجتمع إذا توفرت
ضمانات كافية ،تتسم بالقدر نفسه
من األهمية .وتكمن حقوق اإلنسان
يف صميم جميع اجلهود املبذولة يف
هذا الشأن.
من هم كبار السن؟
تعرف منظمة الصحة العاملية كبار
السن على أنهم أول��ئ��ك األشخاص
الذين بلغت أعمارهم سن اخلامسة
وال��س��ت�ين ،ويصنفهم بعض العلماء
إلى:
 .1املسن الشاب ،وهو الذي يبلغ من
العمر  74 - 65سنة.
 .2املسن الكهل ،وهو الذي يبلغ من
العمر  84 - 75سنة.
 .3املسن الهرم ،وهو الذي يبلغ 84
من العمر فما فوق.
وق��د أوضحت التقديرات ب��أن عدد
كبار السن بالعالم سوف يتضاعف
من  900مليون إلى ملياري شخص
ما بني عامي  2015و ،2050وهذا
يعني بالنسبة املئوية زي��ادة من 12
يف امل��ائ��ة إل��ى  22يف امل��ائ��ة ،أم��ا يف
اململكة العربية السعودية فتشير
اإلح��ص��ائ��ي��ات إل���ى أن ه���ذه الفئة

ما هو اليوم الدولي
للمسنني
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العمرية تشكل نحو  3يف املائة من
السكان حال ًيا ،وهذه النسبة مرشحة
للزيادة إلى نحو  18يف املائة ،بحلول
خصوصا إذا ما علمنا أن
عام ،2050
ً
أحد أهداف رؤية  2030باململكة هو
رف��ع متوسط األعمار يف السعودية
إلى  80سنة.
ه��ذه األرق����ام يجب أن ت��ؤخ��ذ بعني
االعتبار من قبل املتخصصني وصناع
ال���ق���رار يف اجل��ه��ات ذات العالقة
��وص���ا ال��ق��ط��اع��ات ال��ص��ح��ي��ة
خ���ص� ً
وقطاع التوظيف وقطاع البلديات،
حيث يجب النظر إلى هذه الشريحة
كمستفيد مهم عند التخطيط للبنية
ال��ت��ح��ت��ي��ة وع��ن��د ص��ي��اغ��ة ال��ب��رام��ج
واملبادرات الوطنية.
التمييز العمري ضد كبار السن:
إن التمييز العمري ضد كبار السن
م��ن��ت��ش��ر يف أغ���ل���ب ب���ل���دان ال��ع��ال��م
وميارسه كثير من األفراد واملؤسسات
بصور مختلفة.
ومن صور التمييز العمري للمسنني،
ي��ذك��ر املختصني على سبيل املثال
أن ك��ث��ي � ًرا م��ن ك��ب��ار ال��س��ن يعانون
م��ن احل���رم���ان ال��وظ��ي��ف��ي ب��ع��د سن
ال��ت��ق��اع��د رغ���م ق��درت��ه��م اجل��س��دي��ة
والعقلية التي تؤهلهم ملواصلة العمل
والعطاء ،كذلك يف بعض ال��دول يتم
سحب رخصة القيادة ممن جتاوزت
أعمارهم الستني سنة دون مبرر ،غير
أنهم بلغوا هذه السن.
ً
أيضا هناك العديد من البنوك التي

تشرين  -اكتوبر

1
ال تقرض من تتجاوز أعمارهم سن
اخلامسة والستني ،كل هذه األمثلة
وغيرها تدل على أن هنالك نوعاً من
التمييز العمري ضد هذه الشريحة
املهمة من شرائح املجتمع.
موضوع عام  2017هو ''اخلطى نحو
املستقبل من خالل اكتشاف مواهب
املسنني ومساهماتهم ومشاركاتهم يف
املجتمع'':
ي��رت��ك��ز اح��ت��ف��ال ه����ذا ال���ع���ام على
إعمال مشاركات املسنني يف أسرهم
ومحيطهم االجتماعي ومجتمعاتهم
وتوسيع نطاق تلك املشاركات ،ويركز
احتفاء هذا العام على السبل املمكنة
لدعم مشاركات املسنني دعماً كام ً
ال
وفعاالً ومبا يتوافق مع حقوق املسنني
وحاجاتهم ورغباتهم.
واخ���ت���ارت األمم امل��ت��ح��دة أن يكون
موضوع هذا العام من اليوم العاملي
للمسنني مناسبة للتأكيد على أهمية
النظر إلى الشخص املسن كشخص
منتج وق��ادر على العطاء داعية إلى
اكتشاف مواهبه.
ويرتكز احتفال منظمة األمم املتحدة
باملسنني هذا العام على استحضار
مشاركات املسنني داخ��ل محيطهم
االجتماعي ،كما يرون أيضاً توسيع
دائ�����رة ن��ش��اط��ه��م ل��ت��ش��م��ل م��ج��االت
مختلفة.
واختارت املنظمة شعار ''اخلطى نحو

حتتفل دول العالم يف األول من أكتوبر/تشرين األول كل عام باليوم العاملي للمسنني.
وكانت اجلمعية العمومية لألمم املتحدة قد قررت يف العام  1991اعتبار اليوم األول من
شهر أكتوبر/تشرين األول من كل عام يوم ًا عاملي ًا للمسنني ،والهدف من هذا القرار كان
جذب اهتمام املجتمع إلى مشاكل األشخاص الذين هم يف مرحلة الشيخوخة من كال
اجلنسني.

الجئ من الروهينغا الواصلين حديثاً يستريح على جانب الطريق بالقرب من مخيم كوتوبالونغ العشوائي في كوتوبالونغ ،بنغالديش في  10سبتمبر
2017 © UNHCR/Adam Dean

بعد ت�صاعد �أزمة الالجئني من الروهينغا
طائرات تابعة للمفو�ضية املفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني حتط للمرة الأوىل يف دكا
أج���رت املفوضية السامية لألمم
املتحدة ل��ش��ؤون الالجئني م��ؤخ��راً
عملية نقل م��واد اإلغ��اث��ة الطارئة
لالجئني الروهينغا يف بنغالديش
وذل��ك عن طريق اجل��و ،وقد حطت
مؤخراً الطائرة األولى يف دكا.
ف��ق��د ن��ق��ل��ت ط���ائ���رة ب��وي��ن��غ 777
املستأجرة م��ن قبل املفوضية 91
ط��ن �اً م��ت��ري �اً م��ن امل��س��اع��دات ،مبا
يف ذل���ك م���واد اإلي����واء ال��ض��روري��ة
واألوعية والبطانيات وف��رش النوم
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وغ��ي��ره��ا م��ن ال���ل���وازم ال��ض��روري��ة،
وذلك من مخازن املفوضية العاملية
يف دب��ي ،وقد مت حتميل هذه املواد
يف شاحنات ستنقلها إلى مخيمات
الالجئني يف كوكس بازار يف جنوب
شرق بنغالديش.
ك��م��ا ت��واص��ل��ت امل��س��اع��دات لتصل
طائرة مساعدات ثانية تبرعت بها
اإلمارات العربية املتحدة للمفوضية
ناقل ًة حوالي  1,700خيمة عائلية.
وق��د مت إرس���ال ه��ات�ين الطائرتني

لتلبية االحتياجات امللحة حلوالي
 25,000الج��ئ ،ومن املقرر إرسال
طائرات أخ��رى لتقدمي املساعدات
ال��ط��ارئ��ة حل��وال��ي  120,000الجئ
باإلجمال.
ووف��ق �اً للمنظمة فإنها ت��ق��در أن
يصل عدد الالجئني من الروهينغا
العدميي اجلنسية الذين ف��روا إلى
بنغالديش منذ  25أغسطس من
العام اجلاري إلى  .313,000ويعود
سبب ارتفاع العدد املقدر إلى وجود

عدد أكبر من فرق التقييم املشتركة
بني الوكاالت القادرة على الوصول
إل��ى ق��رى وأم��اك��ن إضافية يتجمع
فيها الالجئون.
ف�ل�ا ي����زال ال�لاج��ئ��ون ال��روه��ي��ن��غ��ا
ي��ص��ل��ون إل���ى مخيمي ك��وت��وب��ال��ون��غ
ون��اي��اب��ارا حيث للمفوضية تواجد
هناك ،ومع وجود أكثر من 70,000
الجئ حالياً يف املخيمني ،ازداد عدد
الالجئني بأكثر من ضعفني منذ 25
أغسطس .وق��د استنزف املوقعان

قدرتهما االستيعابية ،بعض الالجئني
الذين يعيشون يف هذين املخيمني
يستضيفون ما يصل إلى  15عائلة
واف��دة حديثاً يف أكواخهم الصغيرة
وم���ا زال ي��ت��وزع واف�����دون ج���دد يف
املمرات حتت األغطية البالستيكية.
ومت فتح املباني العامة و إنشاء خياماً
كبيرة إلسكان الواصلني اجلدد.
ويعيش العديد من الالجئني اجلدد
يف جتمعات مؤقتة أو يف املجتمعات
البنغالديشية املضيفة والتي تتقاسم
كافة م��وارده��ا التي متلكها معهم.
ت��ت��ط��ل��ب ه���ذه امل���واق���ع ال��ع��ش��وائ��ي��ة
ت��خ��ط��ي��ط�اً م��ن��اس��ب �اً ل��ض��م��ان تلبية
معايير امل��آوي والسالمة والنظافة
األساسية.

من هم «الروهينغيا»:

«روهينغيا أو روهنيجيا» اسم قومية
عرقية تنتمي إل��ى عائلة الشعوب
الهندية وتقطن يف والية أراكان غربي
بورما أو ميامنار ،فحسب التقديرات
الرسمية لسنة  2012يوجد 800,000
روهينجي يف أراك��ان ،وتعدهم األمم
املتحدة أكثر األقليات اضطهادا يف
العالم ،وهناك العديد منهم قد فر
ويعيشون الج��ئ�ين يف مخيمات يف
بنغالديش امل��ج��اورة وع���دة مناطق
داخل تايالند على احلدود مع بورما.
مسلموا «الروهينغيا»:
تصفهم األمم املتحدة بأكثر األقليات
اض��ط��ه��اداً يف ال��ع��ال��م ،ه��م طائفة
عرقية ت��رج��ع أصولها إل��ى الهند،
وت��ت��خ��ذ م���ن راخ��ي��ن ،ال���واق���ع���ة يف
الساحل الغربي لبورما (املعروفة
أيضا باسم ميامنار) ،مكاناً للعيش.
تعرضت أقلية الروهينغا للعنصرية
واالضطهاد والتطهير العرقي ،قبل
استقالل بورما عن بريطانيا ،ويف
سنة  1942وقع أول اصطدام عنيف
بني البوذيني والروهينغا ،ما أدى إلى
مقتل حوالي  100ألف مسلم.
بعض احلقائق عن الروهينغا:
 -1انتشر اإلسالم يف راخني ،بفضل
احلركة التجارية التي كانت تعرفها
املنطقة ،إذ حتدثت املصادر التاريخية
عن وصول التجار املسلمني إليها يف

سنة  788م.
 -2ت����ق����ول ح���ك���وم���ة ب����ورم����ا إن
ال��روه��ي��ن��غ��ا مي��ث��ل��ون أرب��ع��ة يف املئة
من سكان البالد ،وتتحدث تقارير
املنظمات الدولية عن  20يف املئة،
وترفض بورما حسب األمم املتحدة
إحصاءهم.
 -3ال يدرجهم دستور بورما ضمن
ج��م��اع��ات ال��س��ك��ان األص��ل��ي�ين وال
يعترف لهم بأي مواطنة ،وال يشملهم
قانون اجلنسية.
 -4وفق الدستور ال يحق لهم امتالك
ال��ع��ق��ارات ،وت��ف��رض ق��وان�ين البالد
ض��رائ��ب باهظة على جت��اره��م ،وال
يحق ألبنائهم ولوج املدارس الثانوية.
 -5ال تسمح لهم ب��ورم��ا باملشاركة
يف احل��ي��اة السياسية والعسكرية،
ومتنعهم من الرقي االجتماعي.
 -6يمُ نعون من ممارسة شعائرهم
الدينية ،كصوم رم��ض��ان ،أو الذبح
على الطريقة اإلسالمية ،أو الصالة
يف املساجد.
 -7يتعرض الروهينغا إلى «اضطهاد
مستمر من طرف حركة  ،969وهي
حركة بوذية قومية ،تنادي باجتناب
التعامل مع مسلمي ب��ورم��ا ،وتنشر
خطاب الكراهية ضدهم ،كما تنادي
بتطهير بورما من الروهينغا» ،حسب
األمم املتحدة.
 -8تعرضت منطقة راخ�ين ألعمال
عنف يف  ،2012دمرت خاللها املئات
من املنازل وتشرد أكثر من  80ألف
من الروهينغا ،دفع الكثير منهم إلى
مغادرة البالد ،إذ ركب أكثر من 120
أل��ف��ا منهم ق���وارب خشبية باحثني
عن وطن جديد يرحب بهم ،بحسب

السعودية:
ما يتعرض له
الروهينغا من
أسوأ صور اإلرهاب
وحشية ودموية

املفوضية السامية ل�لأمم املتحدة
لشؤون الالجئني.

السعودية :م��ا يتعرض له
الروهينغا من أسوأ صور اإلرهاب
وحشية ودموية:

أعلنت اململكة العربية السعودية
ال��ت��زام��ه��ا بتقدمي مبلغ  20مليون
دوالر أميركي لصالح أزمة الالجئني
ال��روه��ي��ن��غ��ا ،ل��ت��ن��ف��ي��ذ ب���رام���ج من
خ�لال مركز امللك سلمان لإلغاثة
واإلنسانية؛ دعماً لتخفيف املعاناة
اإلن��س��ان��ي��ة ع��ن أق��ل��ي��ة ال��روه��ي��ن��غ��ا،
وخصوصاً الفئات األكثر ضعفاً.
وألقى الدكتور يحيى الشمري ،رئيس
وف���د م��رك��ز امل��ل��ك س��ل��م��ان لإلغاثة
واألع��م��ال اإلنسانية ال���ذي نظمته
وك��االت يف األمم املتحدة واالحت��اد
األوروب��ي والكويت مؤخراً ،كلمة يف
أع��م��ال م��ؤمت��ر امل��ان��ح�ين يف مدينة
جنيف ،أوضح خاللها أن بالده دأبت
منذ توحيدها على يد املؤسس امللك
عبد العزيز آل سعود -رحمه اهلل-
على م��د ج��س��ور ال��دع��م وامل��س��ان��دة
ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات وال������دول احمل��ت��اج��ة،
وأن السعودية أصبحت يف مقدمة
الداعمني للعمل اإلنساني والتنموي
على مستوى العالم ،كما أنها على
ه����ذا ال�����دور ال����ري����ادي م���ن خ�لال
استقبالها يف األربعني عاماً املاضية
أكثر من  300ألف من أقلية الروهينغا
املستضعفة؛ ما يجعلها البلد الثاني
بعد بنغالديش يف استضافة تلك
األقلية ،الذين يتمتعون بحرية العمل
والتعليم والرعاية الصحية املجانية
داخل األراضي السعودية ،وال يوجد
أحد منهم يعيش يف مخيمات الجئني.
وق��ال الشمري «لقد حظيت األزمة
التي متر بها أقلية الروهينغا بجزء
وافر من هذا الدعم على مر التاريخ،
حيث قدمت اململكة نحو  66مليون
دوالر ف��ق��ط يف ال��س��ن��وات العشر
األخيرة».

وأضاف ،إن السعودية كانت من أوائل
الدول التي بادرت بالتدخل إنسانياً
يف األزمة األخيرة من خالل إرسالها
فريقاً من مركز امللك سلمان لإلغاثة
واألع��م��ال اإلنسانية للوقوف على
ال��وض��ع اإلنساني ال��راه��ن لالجئني

الروهينغا يف بنغالديش ،كما قامت
بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة
ب��إرس��ال  100ط��ن م��ن املساعدات
العاجلة لصالح الالجئني الروهينغا
يف بنغالديش ،للتخفيف من معاناتهم
جراء األزمة التي يعيشونها حالياً.
وأشار الدكتور الشمري إلى أن املركز
يثمن الشراكة مع جميع منظمات
األمم املتحدة اإلنسانية واملنظمات
الدولية واإلقليمية واحمللية ،ويتطلع
إل��ى س��رع��ة االس��ت��ج��اب��ة اإلنسانية
لتخفيف معاناة الالجئني الروهينغا،
وخصوصاً الفئات األكثر ضعفاً من
األطفال والنساء.
وناشد املركز ،األمم املتحدة ودول
العالم الصديقة واحمل��ب��ة للسالم،
الضغط على حكومة احتاد ميامنار
الح��ت��رام التزاماتها وحماية حقوق
اإلن��س��ان دون متييز ،ودع��وت��ه إلى
وقف التهجير القسري للروهينغا،
وإع��ادة املهجرين منهم إلى ديارهم
بشكل آمن مبا يحفظ كرامتهم.
وعبر الدكتور الشمري عن إش��ادة
املركز بالدور اإلنساني العظيم الذي
تقوم به بنغالديش نظير استقبالها
منذ تاريخ  25أغسطس من العام
احلالي ألكثر من  580ألف الجئ من
الروهينغا يف واحدة من أكبر حركات
اللجوء بالعالم.
وال��روه��ي��ن��غ��ا ه���م أك��ب��ر مجموعة
محرومة م��ن اجلنسية يف العالم،
ويعامل أفرادها بصفتهم أجانب يف
ميامنار ،حيث يشكل البوذيون 90
يف املائة من السكان .وهم ضحايا
متييز ،وال ميكنهم السفر أو الزواج
من دون موافقة السلطات .كما أنهم
ال يستطيعون دخول سوق العمل ،وال
يحصلون على اخلدمات العامة مثل
املدارس واملستشفيات.
وأف���اد تقرير ل�لأمم امل��ت��ح��دة نشر
مؤخراً بأن أكثر من  600ألف الجئ
من أقلية الروهينغا املسلمة فروا من
ميامنار إلى بنغالدش ،منذ انطالق
حملة العنف والقمع ضد األقلية يف
والية راخني الشمالية يف أغسطس
املاضي.
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�أفكار وم�شاريع

 ٪32من سكان اليمن
يعانون من سوء التغذية
و انعدام األمن الغذائي

برنامج «النقد مقابل العمل» يت�صدى لأزمة الغذاء
يف اليمن
يف منطقة مرتفعة من ت�لال اليمن
الريفية ،جلس أحمد غالب حام ً
ال
ابنته على ركبتيه استعداداً لتناول
الغداء خ�لال استراحة قصيرة من
عمله يف تشييد ط��ري��ق ج��دي��د من
الصخور واإلسمنت يف قرية حبابة.
وتُعد القرية واح��دة من بني العديد
م��ن مناطق اليمن ال��ت��ي ت��ن��در فيها
فرص العمل ويكافح فيها الناس من

أجل احلصول على قوت يومهم ،لكن
اآلن سيصبح هذا الكفاح أقل صعوبة
ولو إلى حني ،وذل��ك بفضل مشروع
«النقد مقابل العمل» ال��ذي ميوله
البنك الدولي.
ويف ه���ذا ال��س��ي��اق ي��ق��ول أح��م��د إن
ال��ق��ري��ة «ك���ان���ت ب��ح��اج��ة إل���ى ه��ذا
الطريق ،لهذا عندما ج��اء املشروع

حصلنا على الطريق وأيضاً على املال
الالزم لبنائه ،وأصبحنا قادرين اآلن
على شراء األساسيات من احتياجات
األسرة مثل الدقيق».
وكان املشروع واحداً من مشروعات
عديدة يف البالد صممت ملساعدة
امل��ج��ت��م��ع��ات احمل��ل��ي��ة ال��ف��ق��ي��رة على
مواكبة االرتفاع يف أسعار الغذاء من

© �صفحة تهتم بن�شر �أهم امل�شاريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�صني و املهتمني بحقوق الإن�سان من �أجل العمل على حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل
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خ�لال تشغيل ع��دد كبير من الناس
لبناء أو إص�ل�اح البنية األساسية
احمللية.
ومنذ م���ارس/آذار  2010كان أحمد
م���ن ب�ي�ن  41أل���ف ش��خ��ص آخ��ري��ن
حصلوا على مثل هذا العمل املؤقت.
وحتى اآلن أف��ادت املشروعات التي
ميولها ص��ن��دوق خ��اص ل��دى البنك
الدولي ملساعدة البلدان على التعايف
من أزمة ارتفاع أسعار الغذاء  17ألف
أس��رة وبلغ ما دفعته من أج��ور 6.7
مليون دوالر.
وتُقر أفراح علوي األحمدي ،أخصائي
أول التنمية ال��ب��ش��ري��ة ل���دى البنك
وال��ت��ي تعمل يف ب��رام��ج املساعدات
االجتماعية باليمن ،بأن هذه أرقام
صغيرة نسبياً يف بلد يضم  23مليون
نسمة حيث يعيش  40يف املائة من
سكان الريف حتت خط الفقر.

السلع الغذائية ناجماً عن اجلفاف
األخ��ي��ر واالرت��ف��اع احل���اد يف أسعار
السلع الغذائية املستوردة والسماد،
باإلضافة إلى احلبوب بوجه خاص.
وتقول األحمدي إن احلكومة اليمنية
ح��اول��ت يف ال��ب��داي��ة السيطرة على
أسعار القمح ع��ام  2008من خالل
زي����ادة م��ا ت��س��ت��ورده م��ن ال��ق��م��ح من
اخل���ارج ،إال أن االنخفاض الالحق
يف هذا العام ألسعار النفط -املصدر
الرئيسي لدخل اليمن من الصادرات-
اضطر احلكومة إلى تقليص إنفاقها
على القطاعات االجتماعية ،وقد
أدى ت��خ��ف��ي��ض اإلن����ف����اق وارت���ف���اع
أسعار الغذاء إلى تفاقم الصعوبات
االقتصادية وزيادة كبيرة يف معدالت
الفقر وخاصة بالنسبة لغالبية سكان
الريف ،واليوم يعاني  32يف املائة من
سكان اليمن من سوء التغذية وانعدام
األم��ن ال��غ��ذائ��ي فيما تظل األسعار
مرتفعة.

وت��ق��ول األح��م��دي إن جن��اح املرحلة
األولى من برنامج النقد مقابل العمل
يفضي إل��ى م��ح��اوالت أوس��ع نطاقاً
ملساعدة الفقراء عبر برامج التشغيل
وم���ن خ�ل�ال م��س��اع��دات اجتماعية
أخ����رى م��ث��ل ال��ت��ح��وي�لات ال��ن��ق��دي��ة
املباشرة.

وت��ق��ول األح���م���دي إن���ه يف ح�ين أن
األس��ع��ار س��ت��واص��ل ارت��ف��اع��ه��ا على
األرجح فإن احلكومة تتخلى تدريجياً
عن دعم أسعار الطاقة التي ال ميكن
اس��ت��م��راره��ا ،مم��ا ي��ف��اق��م املشكلة
بالنسبة للفقراء على املدى القصير.

وتضيف األحمدي «نظراً لالحتياج
والجت���اه مستوى الفقر ،ف��إن مزايا
برنامج التشغيل واضحة ،واآلن نريد
أن ن��ك��ون أك��ث��ر ش��م��والً وأن نصقل
تصميم البرنامج للتعامل مع الفقر
املزمن ويف نفس الوقت منتلك املرونة
الالزمة للتعامل مع الصدمات عند
حدوثها».

وتضيف «األمر بسيط للغاية فالناس
يأكلون أقل عندما يقل لديهم املال.
ويف بلد يعاني بالفعل م��ن ارت��ف��اع
نسبي يف معدالت سوء التغذية ،فإن
هذا يعني تناول وجبات أقل وكميات
أق��ل يف الوجبة ال��واح��دة ،وتشتد يف
ال��وق��ت احل��ال��ي احل��اج��ة إل��ى شبكة
أمان على نطاق واسع».

اليمن يكافح من أجل التعايف
ما زال اليمن ،ال��ذي يعد واح��داً من
أفقر بلدان العالم ،يكافح من أجل
التعايف من أزمة الغذاء العاملية التي
حدثت خ�لال عامي  2007و 2008
والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً يف أسعار
امل��واد الغذائية الرئيسية مثل الذرة
والقمح واألرز ،واآلن يواجه اليمن
نقصاً يف الغذاء وارتفاعاً يف أسعار

املنح املقدمة خالل أزمة الغذاء
تساعد املجتمعات احمللية
خ��ص��ص ب��رن��ام��ج ال��ت��ص��دي ألزم���ة
الغذاء العاملية  GFRPالتابع للبنك
الدولي  10ماليني دوالر لليمن عند
وق���وع األزم���ة ،مت منحها م��ن خالل
املؤسسة الدولية للتنمية  ،IDAوهي
مبثابة صندوق البنك الدولي اخلاص
مبساعدة أشد البلدان فقراً ،حيث

استخدمت األم��وال يف متويل طريق
ح��ب��اب��ة وم��ش��روع��ات أخ���رى تتطلب
عمالة كثيفة عام .2009
ومت تصميم مشروعات النقد مقابل
العمل بحيث توظف الناس لفترات
تتراوح بني  50إلى  60يوم عمل حتى
يتسنى لكل عامل أن يكسب ما بني
 300و 400دوالر -وه��و م��ا يكفي
لتغطية ال��ف��ج��وات يف ال��دخ��ل على
مدى عام ملواجهة التكاليف اإلضافية
للمواد الغذائية الرئيسية ،واملساعدة
يف تسديد الديون التي تراكمت خالل
أزم��ة ال��غ��ذاء ،ون��ظ��راً لتدني األج��ور
ع��ن مستوى م��ع��دالت ال��س��وق ،فإن
املشروعات جتذب يف الغالب الفقراء
الباحثني عن عمل.
وت��ق��ول األح��م��دي ،التي ت��رأس فرق
ع��م��ل مل��ش��روع آخ���ر مي��ول��ه ب��رن��ام��ج
التصدي ألزمة الغذاء العاملية بقيمة
 17.5مليون دوالر مقدمة من االحتاد
األوروبي ،إن جناح البرنامج حتى اآلن
أدى إلى الدعوة لكي يشمل املزيد من
األسر واملناطق.
وسيساعد هذا املشروع نحو  14ألف
أس���رة م��ن خ�لال برنامج التشغيل،
وس���ي���ق���دم حت���وي�ل�ات م��ال��ي��ة غير
مشروطة إل��ى  41أل��ف أس��رة أخرى
على مدى  12شهراً.
 60مليون دوالر للصندوق
االجتماعي باليمن
مت تنفيذ منحتي برنامج التصدي
ألزم�����ة ال����غ����ذاء ال��ع��امل��ي��ة م���ن قبل
الصندوق االجتماعي للتنمية ،وهو
برنامج حكومي أنشأ يف اليمن قبل
 13عاما مبساندة  15مانحاً من بينهم
البنك الدولي.
وقد جنح الصندوق ،املعروف بتوجهه
نحو التنمية القائمة على املجتمع
احمللي وال��ذي تقرر فيه املجتمعات
ك��ي��ف ت��س��اع��د ن��ف��س��ه��ا ،يف ت��ق��دمي
خدمات اجتماعية يف بيئة تتدنى فيها
القدرات احلكومية وغير احلكومية.
وأض��اف��ت األح��م��دي أن ال��ص��ن��دوق
اعتبر مبثابة أس��رع الطرق وأكثرها
فاعلية يف توجيه مساعدات برنامج
التصدي ألزمة الغذاء العاملية لسكان

الريف.
ويف م��ارس/آذار  ،2010وافق البنك
على تقدمي  60مليون دوالر يف شكل
م��ن��ح ج��دي��دة م��ق��دم��ة م��ن املؤسسة
ال��دول��ي��ة للتنمية إل���ى ال��ص��ن��دوق
االجتماعي للتنمية ،منها  25مليون
دوالر لتحسني سبل ال��وص��ول إلى
اخل��دم��ات االجتماعية األس��اس��ي��ة،
و 15مليون دوالر ملساندة مقدمي
التمويل املتناهي الصغر ،و  5ماليني
دوالر لزيادة ق��درة احلكومة احمللية
واملركزية على إدارة البرامج.
وستستخدم  25مليون دوالر أخرى
يف برامج النقد مقابل العمل والتي
يرجح أن تستمر لسنوات عديدة يف
املجتمعات احمللية األك��ث��ر ت��ض��رراً.
وسيكون الهدف هو خلق شبكة أمان
حلماية  100أل��ف شخص مبدئياً،
ثم  300ألف شخص ،من الصدمات
االقتصادية ونقص اإلنتاج الزراعي.
اجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر أن م �ن �ظ �م��ة األمم
امل�ت�ح��دة ل�لأغ��ذي��ة وال ��زراع ��ة (ال �ف��او)
ق ��د ح� � ��ذرت م ��ن أن أك� �ث ��ر م ��ن ث�ل�ث��ي
سكان اليمن يتهددهم خطر اجل��وع
وي � �ح � �ت� ��اج� ��ون «ب� �ش� �ك ��ل ع� ��اج� ��ل إل ��ى
مساعدات» ،معتبرة أن اليمن يواجه
حالي ًا «إح��دى أس��وأ أزم��ات اجل��وع يف
العالم».
وق ��ال ��ت امل �ن �ظ �م��ة يف ب �ي��ان ص� ��در لها
م ��إخ ��ر ًا إن «ان� �ع ��دام األم� ��ن ال �غ��ذائ��ي
احل� � ��اد ي� �ه ��دد أك� �ث ��ر م� ��ن  17م �ل �ي��ون
ش� �خ ��ص يف ال� �ي� �م ��ن ال� � � ��ذي م��زق �ت��ه
الصراعات ،وتعاني  20محافظة من
أصل  22يف اليمن من انعدام األمن
الغذائي ،ويواجه أكثر من ثلثي سكان
اليمن خطر اجلوع ويحتاجون بشكل
عاجل إلى مساعدات إلنقاذ أرواحهم
واحلفاظ على سبل معيشتهم».
وح � ��ذر ال �ب �ي��ان م ��ن أن� ��ه «إذا ل ��م يتم
ت �ق ��دمي دع� ��م إن �س��ان��ي إض � ��ايف ودع ��م
لسبل ال�ع�ي��ش ،فستواجه محافظتا
ت �ع��ز و احل� ��دي� ��دة ،ح �ي��ث ي �ق �ط��ن رب��ع
سكان اليمن تقريب ًا ،خطر االن��زالق
إلى املجاعة».
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يف اليوم العاملي للغذاء

منظمة الفاو تدعو �إىل اال�ستثمار يف الأمن الغذائي و
التنمية الريفية

منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة ©
يحتقل العالم كل ع��ام يف ال��ـ 16من
أكتوبر ،بيوم ال��غ��ذاء العاملي ،لرفع
م��س��ت��وى ال���وع���ي ب����اجل����وع ،وس���وء
التغذية ،ونشر وسائل القضاء على
اجلوع.
وي��ؤك��د م��وض��وع ه��ذا ال��ع��ام أهمية
االستثمار يف التنمية الريفية كمحرك
إلنتعاش على املدى الطويل ،والنمو
ال��ش��ام��ل وامل���س���ت���دام ،وخ���اص���ة يف
مواجهة ع��دم اإلستقرار السياسي
وك��ذل��ك ال��ظ��واه��ر البيئية املرتبطة
بتغير املناخ.
فال شك أن يوم الطعام العاملي هو
وق��ت مهم إلع���ادة تأكيد احل��ق يف
ال��غ��ذاء ب��وص��ف��ه ح � ًق��ا أس��اس � ًي��ا من
حقوق اإلنسان ،واالستثمار يف النظم
الغذائية املستدامة ،والتنمية الريفية
يعني معاجلة بعض التحديات العاملية
الرئيسية ملعاجلة األسباب اجلذرية
للجوع وسوء التغذية ،وهو ً
أيضا وقت
لتذكير اجلميع بأن حتقيق أهداف
التنمية املستدامة ال ميكن أن يحدث
دون إنهاء اجلوع.
ً
و قد أف��اد تقرير ص��در مؤخرا عن
برنامج األغذية العاملي التابع لألمم
امل��ت��ح��دة ب��وج��ود ع�لاق��ة ك��ب��ي��رة بني
م��س��ت��وي��ات ان��ع��دام األم���ن ال��غ��ذائ��ي
ومعدالت الهجرة العاملية.
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وق��ال التقرير إن املستويات العالية
الن��ع��دام األم���ن ال��غ��ذائ��ي ت���ؤدي إلى
م��س��ت��وي��ات أع��ل��ى م��ن ال��ه��ج��رة عبر
احل��دود ،وأوضح أن كل زيادة مئوية
واح��دة يف انعدام األمن الغذائي يف
عدد السكان جتبر أكثر من % 1.9
على الهجرة كما يهرب أكثر من 0.4
يف املائة من السكان يف البالد التي
تشهد النزاعات مع كل سنة اضافية
للصراع سواء كان ذلك بالهجرة إلى
اخلارج أو بابعاد الناس عن ديارهم.
وشدد على أن انعدام األمن الغذائي
ه��و س��ب��ب ه���ام ل��وق��وع ال��ص��راع��ات
املسلحة ،وأنه مبجرد أن تبدأ رحلة
املهاجرين ف��إن االفتقار إل��ى فرص
العمل باإلضافة إلى القليل من سبل
احلصول على الغذاء وغير ذلك من
املساعدات اإلنسانية أو عدم توفرها
إمن��ا متثل ع��وام��ل دف��ع هامة تدفع
الناس إلى مواصلة التحرك.
وح���ذر التقرير م��ن أن��ه يف الوقت
ال��ذي قد يسعى الناس إلى الهجرة
للحد من معاناتهم من انعدام األمن
ال��غ��ذائ��ي ف���إن ال��ه��ج��رة نفسها قد
توصلهم إل��ى ان��ع��دام جديد لألمن
الغذائي نظراً لتكاليفها والظروف
التى حتيطها وغالباً ماتكون خطرة
على امتداد الرحلة.

التقرير ال��ذى بني أن��ه كانت هناك
موجة من الهجرة يف كل أنحاء العالم
خ�لال ال��س��ن��وات االخ��ي��رة أف���اد بأن
ع��دد ه��ؤالء املهاجرين بلغ يف عام
 2015ق��راب��ة  244مليون مهاجر،
وأش���ار إل��ى أن ع��دد م��ن اض��ط��روا
إلى التهجير القسري بلغ عددهم يف
نفس العام قرابة  63مليون شخص
مبن فيهم الالجئون والنازحون داخل
البلدان أو املتقدمون للجوء.
كما أكد برنامج األغذية العاملي يف
تقريره على أن انعدام األمن الغذائي
له دور كبير كذلك يف بداية وشدة
الصراعات املسلحة ،وقال يف التقرير
وه���و األول م��ن ن��وع��ه ال���ذي يقدم
حتلي ً
ال كمياً ونوعياً لظاهرة الهجرة
أنه من خالل فهم مايجبر األشخاص
على ال��ت��ح��رك ف��إن��ه ميكن معاجلة
مايحيط بالهجرة القسرية بشكل
أفضل ومايجب عمله النهاء معاناة
املهاجرين.
وأوصى بأن يستثمر املجتمع الدولي
يف األمن الغذائي وسبل العيش يف أو
بالقرب من مكان املنشأ ،ون��وه إلى
أن ذلك قد يؤدي إلى منع املزيد من
التشرد واحلد من الهجرة القسرية
إلى اخل��ارج كما يؤدي إلى تدخالت
إن��س��ان��ي��ة أك��ث��ر ف��ع��ال��ي��ة م���ن حيث

التكلفة ،ويسفر عن فوائد اجتماعية
واق��ت��ص��ادي��ة أك��ب��ر اآلن ويف األج��ل
الطويل ،و ذكر أن العدد االجمالي
للمهاجرين زاد بنسبة ك��ب��ي��رة يف
السنوات الـ  15األخيرة و أن نسبتهم
من سكان العالم مازال مستقراً عند
نسبة  % 3واش��ار الى ان التصنيف
املبسط لبعض اجلنسيات باعتبارهم
مهاجرين اقتصاديني هو فى كثير من
االحيان اليتوافق مع الواقع وخلص
التقرير إلى أن األشخاص املشردين
كثيرا ما ال يرغبون يف االنتقال من
ديارهم ويحاولون البقاء بالقرب من
أماكنهم األصلية قدر اإلمكان ،ولفت
إلى أن ما يقرب من ثماني من أصل
عشر أسر الجئة سورية أجريت معهم
مقابالت نزحوا داخلياً داخل سوريا
مرة واحدة على األقل و  65يف املائة
مرتني أو أكثر حيث أكد كل مشارك
سوري تقريباً يف الدراسة وبقوة على
ال��رغ��ب��ة يف ال��ع��ودة إل��ى س��وري��ا إذا
استقر الوضع واستقر األم��ن ،ونوه
البرنامج األمم���ي إل��ى أن��ه سيكون
بحاجة لتمويل يبلغ  600مليون دوالر
ملواصلة تقدمي املساعدة إلى مايقرب
م��ن سبعة ماليني الج��ئ يف الفترة
من ابريل وحتى سبتمبر من العام
اجلاري .2017

اعرف �أكرث عن جمعية واعي

تأسيسها:
تأسست جمعية التوعية والتأهيل
االجتماعي (واع��ي) طبقاً ألحكام
الئ��ح��ة اجل��م��ع��ي��ات وامل��ؤس��س��ات
اخليرية.
وق���د ص���در ق���رار وزي���ر ال��ش��ؤون
االجتماعية رقم  ،53711/6وتاريخ
1427/ 7/ 20هـ بتسجيل اجلمعية
برقم .340

رؤيتها:
ن���ح���و م��ج��ت��م��ع ي��ت��م��ي��ز أف������راده
ومؤسساته ب��ال��وع��ي االجتماعي
والسلوك احلضاري.
رسالتها:
تنمية الوعي والسلوك احلضاري
ل���دى ال��ف��رد واألس����رة واملجتمع،
وتفعيل طاقات األفراد واملؤسسات،
وغ���رس ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل املؤسسي
التطوعي ،وذلك بالسعي للتكامل
مع املؤسسات التربوية والثقافية

اعرف حقوقك و واجباتك
املادة الرابعة و األربعون «تسليم
املجرمني» ()3-3
 -12عندما ال يجيز القانون الداخلي
للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها
أو التخلي عنه إال بشرط أن يعاد
ذل���ك ال��ش��خ��ص إل���ى ت��ل��ك ال��دول��ة
الطرف لقضاء العقوبة املفروضة
عليه بعد احملاكمة أو اإلج���راءات
التي ُطلب تسليم ذلك الشخص من
أجلها ،وتتفق تلك ال��دول��ة الطرف
والدولة الطرف التي طلبت تسليم
الشخص على هذا اخليار وعلى ما
قد تريانه مناسباً من شروط أخرى،
يعتبر ذلك التسليم املشروط كافياً
للوفاء بااللتزام املبينّ يف الفقرة 11
من هذه املادة.
 -13إذا ُرف��ض طلب تسليم مق َّدم
لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة
أن الشخص املطلوب تسليمه هو
من مواطني الدولة الطرف متلقية

الطلب ،وج��ب على الدولة الطرف
متلقية ال��ط��ل��ب ،إذا ك���ان قانونها
ال���داخ���ل���ي ي��س��م��ح ب���ذل���ك ووف���ق���اً
ملقتضيات ذل��ك القانون ،أن تنظر،
بنا ًء على طلب من الدولة الطرف
الطالبة ،يف إنفاذ العقوبة املفروضة
مبقتضى القانون الداخلي للدولة
الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.
 -14تُكفل ألي شخص تُتخذ بشأنه
إجراءات فيما يتعلق بأي من اجلرائم
التي تنطبق عليها هذه املادة معاملة
منصفة يف كل مراحل اإلج���راءات،
مبا يف ذلك التمتع بجميع احلقوق
والضمانات التي ينص عليها القانون
الداخلي للدولة الطرف التي يوجد
ذلك الشخص يف إقليمها.
 -15ال يجوز تفسير أي حكم يف هذه
االتفاقية على أن��ه يفرض التزاماً
بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف
متلقية الطلب أسباب وجيهة العتقاد

واإلعالمية ،واإلفادة من الدراسات
والتجارب احملل ّية والعاملية.
نطاق عملها:
ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة العربية
ال��س��ع��ودي��ة وم��ك��ت��ب��ه��ا ال��رئ��ي��س��ي
بالرياض.
أهدافها االستراتيجية:
 -1الريادة يف العمل االجتماعي
والتطوعي.
 -2تنمية امل����وارد امل��ال��ي��ة وب��ن��اء
الشراكات االستراتيجية.

 -3تنمية ونشر الوعي االجتماعي
يف املجتمع.
 -4تفعيل الدور النسائي.
 -5ال��ت��ن��وع والتميز يف البرامج
واألنشطة االجتماعية.
 -6االستخدام األمثل لإليرادات
وضبط النفقات واملصروفات.
 -7ال��ت��واص��ل اإلع�لام��ي وتفعيل
العالقات العامة.
 -8حتقيق رضا املستفيدين.
 -9توفير البيئة الفاعلة.
 -10رف�����ع ك����ف����اءات ال��ع��ام��ل�ين
واملتطوعني.

اجلزء ال�ساد�س و الع�شرين من «اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد»
���دم ل��غ��رض مالحقة
أن ال��ط��ل��ب ق� ّ
أو م��ع��اق��ب��ة ش��خ��ص بسبب جنسه
أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو
أصله اإلثني أو آرائه السياسية ،أو
أن االمتثال للطلب سيلحق ض��رراً
بوضعية ذلك الشخص ألي سبب من
هذه األسباب.
 -16ال ي��ج��وز ل��ل��دول األط���راف أن
ترفض طلب تسليم ملجرد أن اجلرم
يعتبر جرماً يتعلق أيضاً بأمور مالية.
 -17قبل رف��ض التسليم ،تتشاور
الدولة الطرف متلقية الطلب ،حيثما
اقتضى األم���ر ،م��ع ال��دول��ة الطرف
الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية
ل��ع��رض آرائ���ه���ا وت��ق��دمي معلومات
داعمة الدعائها.
 -18تسعى ال���دول األط����راف إلى
إب���رام ات��ف��اق��ات أو ترتيبات ثنائية
ومتعددة األطراف لتنفيذ التسليم أو
لتعزيز فاعليته.

امل� � ��ادة اخل��ام �س��ة و األرب � �ع� ��ون «ن �ق��ل
األشخاص احملكوم عليهم»
يجوز للدول األط��راف أن تنظر يف
إب���رام ات��ف��اق��ات أو ترتيبات ثنائية
أو م��ت��ع��ددة األط�����راف ب��ش��أن نقل
األش���خ���اص ال���ذي���ن ي��ح��ك��م عليهم
بعقوبة احلبس ،أو بأشكال أخرى
من احلرمان من احلرية ،الرتكابهم
أفعاال مج ّرمة وفقاً لهذه االتفاقية،
إل���ى إق��ل��ي��م��ه��ا ل��ك��ي ي��ك��م��ل أول��ئ��ك
األشخاص مدة عقوبتهم هناك.
املادة السادسة و األربعون «املساعدة
القانونية املتبادلة» ()5-1
تقدم الدول األطراف بعضها إلى
ّ ِ -1
بعض أكبر قدر ممكن من املساعدة
القانونية املتبادلة يف التحقيقات
واملالحقات واالج���راءات القضائية
املتصلة ب��اجل��رائ��م املشمولة بهذه
االتفاقية.

* 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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ما هي الدعاوي التي ميكن رفعها ونظرها من قبل املحكمة العامة؟
< تخت�ص املحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والق�ضايا والإثباتات
الإنهائية وما يف حكمها اخلارجة عن اخت�صا�ص املحاكم الأخرى
وكتابات العدل وديوان املظامل ،ولها بوجه خا�ص النظر يف الآتي:
�أ  -الدعاوى املتعلقة بالعقار ،من املنازعة يف امللكية� ،أو حق مت�صل
به� ،أو دعوى ال�ضرر من العقار نف�سه �أو من املنتفعني به� ،أو دعوى
�أقيام املنافع �أو الإخالء �أو دفع الأجرة �أو امل�ساهمة فيه� ،أو دعوى منع
التعر�ض حليازته �أو ا�سرتداده ،ونحو ذلك ،ما مل ين�ص النظام على
خالف ذلك.

ب � -إ�صدار �صكوك اال�ستحكام مبلكية العقار �أو وقفيته.
ج  -الدعاوى النا�شئة عن حوادث ال�سري وعن املخالفات املن�صو�ص
عليها يف نظام املرور والئحته التنفيذية.
< تخت�ص املحكمة العامة يف املحافظة �أو املركز اللذين لي�س فيهما
حمكمة متخ�ص�صة بنظر جميع الدعاوى والق�ضايا والإثباتات الإنهائية
وما يف حكمها الداخلة يف اخت�صا�ص تلك املحكمة املتخ�ص�صة ،وذلك
ما مل يقرر املجل�س الأعلى للق�ضاء خالف ذلك.

ثقافة حقوق اإلنسان

نظام التحرش والوعي باحلقوق
الشك أن الدور الرقابي للجهات احلقوقية ومؤسسات املجتمع املدني كاجلمعية الوطنية حلقوق
اإلنسان يقوم على رصد وتلقي الشكاوى ،والتظلمات من أصحابها ،والعمل على معاجلتها وإزالة
أسبابها وهو الهدف الذي تسعى اليه من خالل معاجلة ما يرفع لها من شكاوى مع اجلهات ذات
العالقة ،حتى يتم التأكد من حصول املتظلم على حقه سواء مت ذلك عن طريق اجلهة املعنية مبوضوع
التظلم أو اجلهة األعلى منها يف حالة عدم قيامها بدورها حيث أن األمر ال يتوقف على مجرد رفع
التظلم إمنا العمل على إزالة أسباب التظلم وإعادة احلق ألصحابه وهو الهدف الذي من أجله مت
استقبال الشكوى.
إال أن نقص الثقافة احلقوقية لدى بعض أفراد املجتمع أدى لظهور بعض التجاوزات بحقهم مما
يتطلب التركيز على موضوع نشر ثقافة حقوق اإلنسان واعطائه أهمية خاصة ،حيث إن موضوع
ثقافة حقوق اإلنسان سيظل أحد املواضيع األساسية التي حتتاج مزيد من اجلهد ،والفكر ،والنظر
يف أفضل األساليب املناسبة لنشرها وتعزيزها لتصل ملستوى املواطن العادي ،بحيث تصبح هذه
الثقافة يف متناول اجلميع ،وبذلك ميكن حماية حقوق اإلنسان وتعزيز حرياته األساسية والدفاع
عنها من أي انتهاك أو جتاوز  ،حيث إن إدراك مفاهيم حقوق اإلنسان يجب أن يخضع للفهم املنطقي
ملاهية احلقوق وهذا يتطلب فعلياً تكريس الوعي مبا لألفراد من حقوق وما عليهم من واجبات ،والتي
تقوم عليها مبادئ حقوق اإلنسان يف الكثير من املجتمعات التي ساهمت يف دعم وتفعيل اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان ،لذا أدعو كافة مؤسسات وأجهزة الدولة أن تتعاون يف عملية نشر الثقافة
احلقوقية ،وذلك عن طريق التوعية باألنظمة واإلجراءات التي تختص بها كل جهة حيث أن الوعي
باللوائح ،واألنظمة ،واإلجراءات اإلدارية ،والقانونية يؤدي إلى الوعي باحلقوق والواجبات على حد
سواء ،فمثل هذا األمر سيساهم حتماً يف التقليل من كثرة الشكاوي والتظلمات ،كما أن املناداة بنشر
ثقافة حقوق اإلنسان تأتي متوافقة مع توجيهات خادم احلرمني الشريفني بالعمل على نشر ثقافة
حقوق اإلنسان والذي سيكون له الدور البارز يف املزيد من تعزيز مبادئ العدل ،واملساواة ،وتعميقها
بني أفراد املجتمع والذي يعطي مؤشر أكيد على توجه بالدنا نحو االهتمام بتعزيز وحماية حقوق
اإلنسان  ،وفيما يتعلق بقضايا التحرش التي قد تتعرض لها املرأة فهي أنواع فقد تكون بالقول ،أو
الفعل ،أو االيحاء ،وجميعها البد أن حتمل مفهوماً جنسياً بقصد مضايقة أو استغالل املراة وتتراوح
حاالت التحرش بني التحرش اللفظي ،واجلسدي ،أو النظرات املوحية إلى ذلك ،وبصورة عامة يطلق
على هذه املظاهر مصطلح التحرش سواء حصل االعتداء أو مت االكتفاء بالقول واإليحاء  ،إال أن
املشكلة تثور من عدم قيام من تعرض لالستغالل والتحرش من إبالغ اجلهات ذات العالقة للقيام
بدورها يف حماية حقه حيث أن مثل هذه القضايا دائماً ما يفضل أصحابها السكوت عنها خوفاً من
تبعاتها االجتماعية وقد يكون سبب ذلك ايضاً هو عدم املعرف مبا قد ينتج عن الشكوى يف حال
التقدم بها لعدم وجود نظام ينظم هذا النوع من القضايا والتي تخضع حالياً للسوابق واالجتهادات
القضائية بحسب حيثيات كل قضية على حدا ونتطلع يف القريب العاجل تقنني مثل هذه احلاالت
من خالل نظام التحرش والذي وجهة خادم احلرمني الشريفني بالعمل على إصداره بشكل عاجل
والذي سيكون له دور يف احلد من بعض السلوكيات السلبية التي قد تتعرض لها املرأه حيث أن وجود
نظام معلن للجميع متضمن العقوبات التي قد تطال من يتحرش باملرأة سواء يف األماكن العامة أو
يف مجال العمل سيحد بالتأكيد من بعض الظواهر السلبية و استغالل بعض ضعفاء النفوس للمرأة.
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Nshr1@yahoo.com
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