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ال�سفري الرنويجي يزور اجلمعية و يبحث عدد ًا من
املوا�ضيع مع رئي�سها

زار سفير مملكة النرويج لدى اململكة
السيد أويفند ستوكه ،يرافقه املستشار
أولريك تيتزشنر نائب رئيس البعثة
والسيدة كينه روسنت مسؤول الشؤون
الثقافية ،م��ؤخ��راً اجلمعية الوطنية
حلقوق اإلن��س��ان وك��ان يف استقبالهم
سعادة رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلن��س��ان ال��دك��ت��ور مفلح ب��ن ربيعان
القحطاني ،واألم�ي�ن ال��ع��ام للجمعية
امل��س��ت��ش��ار خ��ال��د ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن
الفاخري ،وسكرتير رئيس اجلمعية
األستاذ أحمد بن محمد احملمود ،يف
بداية اللقاء قدم سعادة رئيس اجلمعية
ش��رح�اً م��وج��زاً ع��ن أنشطة اجلمعية
ومساهمتها يف نشر الثقافة احلقوقية

وآليات عملها ونوعية القضايا التي
تتلقاها وما تقدمه اجلمعية من أعمال
يف هذا الشأن.
وقد طرح الوفد الزائر بعض املواضيع
احلقوقية ومنها م��ا يتعلق بالتقدم
يف م��ج��ال ح��ق��وق امل���رأة ،وق��د أوض��ح
رئ��ي��س اجلمعية يف ه��ذا اجل��ان��ب أن
هناك اهتمام بتمكني شرائح املجتمع
املختلفة ،ومنها امل���رأة م��ن حقوقهم
وع���ل���ى وج�����ه اخل����ص����وص احل���ق���وق
االقتصادية واالجتماعية ،إضاف ًة إلى
أن التطور احل��ال��ي يف مجال حقوق
امل����رأة أم���ر م��ل��ح��وظ وخ��اص��ة احل��ق
يف العمل واملشاركة السياسية حيث
نالت عضوية مجلس الشورى وسمح

لها باملشاركة يف االنتخابات البلدية
وكذلك السماح مؤخراً للمرأة بقيادة
السيارة وقد أثنى الوفد الزائر على ما
حصل يف هذا املجال.
كما تطرق احل��دي��ث لبعض القضايا
احل��ق��وق��ي��ة األخ�����رى وم��ن��ه��ا ع��ق��وب��ة
اإلعدام وحرية التعبير ،وقد استفسر
ال��وف��د ال���زائ���ر ع��ن ب��ع��ض القضايا
احلقوقية األخ����رى ،وق��د ب�ين رئيس
اجلمعية وج��ه��ة نظر اجلمعية جتاه
هذه القضايا واآللية العدلية التي يتم
اتخاذها بِشأنها.
وق��د أث��ار رئيس اجلمعية م��ع الوفد
الزائر بعض املواقف التي تصدر من
بعض اجلهات والدول األوروبية حيال

بعض قضايا املنطقة كالقضية اليمنية
وان��ع��ك��اس ذل���ك ع��ل��ى ق��ض��اي��ا حقوق
اإلنسان حيث تطرق احلديث لألوضاع
يف اليمن ،وح���رص اململكة بصفتها
ق��ائ��دة دول التحالف على احملافظة
على حقوق املدنيني واألط��ف��ال ،وما
تبذله السعودية من مساعدات للشعب
اليمني وق��د ذك��ر السفير النرويجي
أن بالده تدعم األعمال اإلنسانية يف
اليمن ،وأن احلوثيني يضعون العراقيل
يف سبيل وصول املساعدات للمدنيني
وأنهم يستخدمون األطفال يف احلرب.
وق���د ذك���ر السفير ب���أن ال��ن��روي��ج قد
استنكرت إط�لاق احلوثيني صاروخاً
مؤخراً على اململكة.
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برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني

جمل�س الوزراء يوافق على نظام الوقاية من
«الإيدز» وحقوق امل�صابني وواجباتهم املقدم من
اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
واف��ق مجلس ال��وزراء خالل جلسته
املنعقدة يوم االثنني 1439/04/15هـ
املوافق 2018/01/02م ،على نظام
الوقاية من متالزمة العوز املناعي
املكتسب (اإلي��دز) وحقوق املصابني
وواجباتهم ،و امل��ق��دم م��ن اجلمعية
الوطنية حلقوق اإلنسان والذي ينص
على إي��ج��اد ق��ان��ون يحمي املرضى
امل��ص��اب�ين مب���رض م��ت�لازم��ة ال��ع��وز
املناعي املكتسب «اإلي��دز» ،وضمان
حقوقهم وواجباتهم يف السعودية،
وتتض ّمن مواد النظام مجموعة من
املعايير ،ومنها :عدم منع املصاب من
التمتع بحقوقه كحق متابعة التعليم،
باإلضافة إلى إعطاء ضحايا اإلصابة
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بالفيروس أو املرض بسبب العدوى
العمد أو اخلطأ ،التعويض عن ضرر
نصت املواد على عزل
اإلصابة ،كما ّ
املصاب أو حتديد إقامته يف منشأة
صحية ب��ن��ا ًء على توصية الطبيب
املختص ،إذا كانت حالته تُوجب ذلك
أو كانت تشكل خطراً على غيره ،وإذا
ك��ان املصاب محكوماً عليه ،فيجب
عزله عن السجناء ،وتقدم له العناية
الالزمة ،وحت ّدد الالئحة اشتراطات
العزل وإجراءاته.
كما دعا النظام إلى احملافظة على
اخلاصة باملصابني
سرية املعلومات
ّ
مب��رض اإلي����دز ،وش��� ّدد على جميع
ال��ع��ام��ل�ين يف اجل���ه���ات ال��ص��ح��ي��ة

وغيرها باحملافظة على السيرة ،وال
يجوز إفشاء ه��ذه املعلومات إال يف
األحوال احمل ّددة يف النظام ،ويحظر
كل فعل أو امتناع يشكل متييزاً ض ّد
امل��ص��اب�ين ،وي����ؤدي إل���ى احل���ط من
كرامتهم أو االنتقاص من حقوقهم أو
استغاللهم بسبب إصابتهم.
وبحسب النظام ،يتم ترحيل املقيمني
املصابني بفيروس اإليدز بعد تصفية
أي بلد
حقوقهم إل��ى بلدانهم ،أو ّ
آخر يختارونه ،ويعاقب كل َمن يخل
بأحكام النظام املقترح لنظام الوقاية
من العوز املناعي املكتسب بغرامة
مالية ال تتجاوز  100أل��ف ري��ال أو
بالسجن م��دة ال تزيد على خمسة

أعوام أو بكليهما ،وال يخل ذلك بحق
املتض ّرر يف املطالبة بالتعويض لدى
املختصة.
احملكمة
ّ
وفيما يلي مواد املشروع:
املادة األولى:
يعد م��رض متالزمة ال��ع��وز املناعي
امل��ك��ت��س��ب (اإلي�����دز) م��ن األم����راض
السارية ومع عدم اإلخالل بالتدابير
واالح��ت��ي��اط��ات الوقائية ال����واردة يف
نظام م��زاول��ة املهن الصحية يعمل
باإلجراءات والتدابير املبنية يف هذا
النظام للوقاية من مرض اإليدز.
املادة الثانية:

يجب على اجلهات احلكومية ك ٌل فيما
يخصه التوصية بأهمية مكافحة
م��رض اإلي��دز وبيان وسائل انتقاله
واحلث على جتنبها.
ينشأ مركز وطني أو مكتب ب��وزارة
الصحة للوقاية من األمراض السارية
ي��ن��اط ب��ه أو باجلهة ال��ت��ي يحددها
التثبت من مرض اإلصابة بفيروس
اإلي��دز وع�لاج املرضى املصابني به
وال��وق��اي��ة منه وعلى جميع األطباء
يف امل��ؤس��س��ات الصحية احلكومية
والقطاع اخل��اص حتويل األشخاص
امل��ش��ت��ب��ه ف��ي��ه��م أو امل��ص��اب�ين ب��ه��ذا
الفيروس إل��ى اجلهة التي يحددها
ه��ذا املركز أو املكتب على أال يخل
ذل��ك ويوجب تقدمي العناية الطبية
الالزمة والفورية لهؤالء املرضى.
املادة الثالثة:
ال يجوز ألي طبيب فحص أي شخص
للتأكد من خلوه من فيروس اإلي��دز
إفشاء سر إصابته بهذا امل��رض إال
لألشخاص الذين يحددهم املريض أو
للجهة الطبية أو احلكومية املختصة
وينبغي احلصول على موافقة املريض
خطياً على هذا الفحص.
ويف حالة رفضه يعد محضر بذلك
يرفع للجهة التي حتددها الالئحة
التنفيذية.
يف كل األحوال يجوز للجهة احلكومية
الطبية املختص إجراء الفحص على
أي ش��خ��ص ت��رج��ح دالئ����ل إص��اب��ت��ه
ب��ف��ي��روس اإلي�����دز رغ����م م��ع��ارض��ت��ه
للفحص وذلك بقصد التأكد من خلوه
من فيروس اإلي��دز وتقدمي الرعاية
الطبية له وضمان عدم انتقال مرضه
إلى غيره.
ال يجوز ألي طبيب أو جهة طبية أو
إسعافية االمتناع عن تقدمي العناية
الطبية الالزمة ألي مصاب مبرض
االيدز وعليه أو عليها إحالته ألقرب
جهة طبية مختصة إذا ل��م يستطع
تقدمي العناية بنفسها.
املادة الرابعة:
تقوم وزارة الصحة باتخاذ اإلجراءات
الالزمة:
أ) ت��وق��ي��ع ال��ف��ح��ص ال��ط��ب��ي على
القادمني إلى البالد من اجلهات التي
يثبت تفشي مرض اإليدز فيها وذلك

للتثبت من خلو هؤالء األشخاص من
فيروس اإليدز.
ب) فحص القادمني إلى البالد بقصد
اإلق��ام��ة بها وذل��ك للتأكد م��ن عدم
إصابتهم بفيروس اإليدز.
وحتدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات
والضوابط واألوض��اع التي تتبع عند
إج��راء هذا الفحص واآلث��ار املترتبة
عليه.
املادة اخلامسة:
يجور ع��زل املصاب بفيروس اإلي��دز
ب��ن��ا ًء ع��ل��ى ت��وص��ي��ة م��ن جل��ن��ة طبية
مختصة ي��ص��در بتشكيلها وحتديد
اختصاصها ق��رار من وزي��ر الصحة
ب��غ��رض ع�لاج��ه وللجنة الطبية أن
تقرر بدالً من عزل املصاب بفيروس
اإلي�����دز م��ت��اب��ع��ة ح��ال��ت��ه ع���ن ط��ري��ق
املراقبة الصحية وفق اإلجراءات التي
حتددها وزارة الصحة ومب��ا يضمن
عدم نقله املرض إلى غيره.
وي��ح��دد وزي��ر الصحة أم��اك��ن العزل
واالشتراطات الواجب توفرها ويجوز
االلتجاء ل���وزارة الداخلية لتفويض
بعض رجال األمن يف تنفيذ املراقبة
الصحية أو العزل إذا اقتضى األمر
ذلك على أال يخل ذلك بحقوق مرضى
اإليدز.
املادة السادسة:
مع مراعاة أحكام امل��ادة الثالثة من
هذا النظام يجب على جميع العاملني
يف م��ج��ال اخل���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة يف
اململكة احملافظة على سرية املعلومات
اخلاصة باملصابني بفيروس اإلي��دز
وال ي��ج��وز إف��ش��اء ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات
إال للجهات التي حت��دده��ا الالئحة
التنفيذية.
املادة السابعة:
ي��ج��وز ت��رح��ي��ل أو إع����ادة امل��ص��اب�ين
بفيروس اإلي��دز من غير السعوديني
إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه
م��ع ض��م��ان حصولهم ع��ل��ى ال��ع�لاج
ال��ل�ازم ح��ت��ى م��غ��ادرت��ه��م األراض����ي
السعودية.
املادة الثامنة:
يجب على ذوي املصاب مبرض اإليدز
إخ��ط��ار اجل��ه��ات التعليمية مبرضه

ألخذ االحتياطات الضروية لضمان
عدم انتقال مرضه إلى غيره وتقدمي
الرعاية الطبية الالزمة له إذا اقتضى
األمر ذلك.
املادة التاسعة:
إذا ثبت إصابة أحد الزوجني بفيروس
اإلي��دز فعلى اجلهة الطبية املختصة
إب�لاغ ال���زوج األخ��ر شخصياً بذلك
فوراً.
املادة العاشرة:
ع��ل��ى ال��ش��خ��ص امل���ص���اب ب��ف��ي��روس
اإلي����دز أن يخطر اجل��ه��ة املختصة
ب����وزارة الصحة بحالته ح��ال علمه
ب��ذل��ك وعليه أن يلتزم اإلج����راءات
واإلرش����ادات الوقائية التي تقررها
اجل��ه��ات الطبية املعنية وعليه أن
يتوقى نقل عدوى مرضه إلى الغير.
املادة احلادية عشر:
استثنا ًء من ح��االت املنع من السفر
املقرر نظاماً ال مينع املصاب بفيروس
اإلي����دز م��ن ال��س��ف��ر ل��ل��خ��ارج بقصد
ال��ع�لاج وع��ل��ي��ه ح���ال ع��ودت��ه للبالد
تقدمي نفسه للجهات الطبية املختصة
لفحصة ومتابعة حالته.
املادة الثانية عشر:
ال ي��ج��وز إخ����راج ج��ث��ة م��ت��وف��ى ك��ان
م��ري��ض�اً مب��رض اإلي���دز عند وفاته
بعد دفنها يف األح���وال ال��ت��ي يجوز
فيها ذلك نظاماً إال بحضور طبيب
مختص م��ن اجل��ه��ة الطبية املعنية
التخاذ اإلجراءات والتدابير الوقائية
من هذا املرض.
املادة الثالثة عشر:
ال يجوز منع املصاب مبرض اإليدز
من متابعة تعليمه أو فصله من عمله
ألس��ب��اب ت��ع��ود مل��رض��ه إال إذا ثبت
تعمده نقل مرضه إلى غيره.
وإذا ك��ان امل��ص��اب ب��ف��ي��روس اإلي��دز
يعمل ل��دى جهة حكومية أو أهلية
وثبت طبياً أنه غير قادر على العمل
فيحال إلى التقاعد على أال يقل ما
يصرف إليه عن ثلثي راتبه ويف حالة
كان املصاب يقوم بعمل يخشى معه
انتقال العدوى إلى غيره فيحال إلى
أقرب عمل آخر بنفس املزايا املالية.

املادة الرابعة عشر:
م��ع ع��دم االخ�ل�ال ب��أي عقوبة أشد
يكون منصوصاً عليها يف األنظمة
األخرى يعاقب كل من يخالف أحكام
املواد  3و  8 ،6و 9و  10و 13من هذا
النظام باحلبس مدة ال تزيد على ستة
أشهر وبغرامة ال تتجاوز خمسة آالف
ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني.
ي��ع��اق��ب ب��احل��ب��س  -إذا ل��م تتوافر
شروط إيقاع عقوبة أعلى  -مدة ال
تتجاوز خمس سنوات كل من علم أنه
مصاب بفيروس اإليدز وتسبب بسوء
قصد يف نقل ال��ع��دوى إل��ى شخص
آخر.
ال يجوز حبس املصاب مبرض اإليدز
م��ع غ��ي��ره م��ن ال��س��ج��ن��اء دون أخ��ذ
االحتياطيات الالزمة لضمان عدم
نقله املرض إلى بقية السجناء ودون
تقدمي العناية الطبية الالزمة حلالته.
يجب ترحيل السجني املصاب مبرض
االي��دز غير السعودي إلى بلده وإذا
ك���ان م��ط��ال��ب ب��ح��ق��وق خ��اص��ة ول��م
يستطع س��داده��ا إلدع��ائ��ه اإلعسار
فيجب النظر يف إعساره خالل فترة
ال تتجاوز ثالثة أشهر.
املادة اخلامسة عشر:
يصدر وزير الصحة الالئحة التنفيذية
لهذا النظام بعد التنسيق مع اجلهات
احلكومية األخرى التي تقدم خدمات
طبية يف اململكة.
املادة السادسة عشر:
يعمل بهذا النظام بعد مضي ستني
ي��وم �اً م��ن ت��اري��خ ن��ش��ره يف اجل��ري��دة
الرسمية.
اجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر أن ��ه ي �ت �ع��اي��ش أك�ث��ر
م��ن  36م�ل�ي��ون ش�خ��ص ح��ول العالم
م��ع ف �ي��روس ن�ق��ص امل �ن��اع��ة املكتسب
«اإليدز» ،بينهم قرابة  22ألف شخص
يعيشون داخل اململكة.
وعلى الرغم من ع��دم اكتشاف عالج
للقضاء على اإليدز حتى اآلن ،إال أن
االلتزام باألدوية املضادة للفيروسات،
يجعل إمكانية التعايش م��ع امل��رض
واردة إلى حد كبير؛ حيث تعمل تلك
األدوي ��ة على إب�ط��اء ت�ط� ّور الفيروس
داخل اجلسم على نحو يوحي بتوقف
نشاطه تقريب ًا.
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اجلمعية حتذر من ا�ستغالل الأطفال بالإعالنات و
ال�شهرة و عقوبات تنتظر امل�ستغلني
ج��رم��ت اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلن��س��ان ظ��اه��رة تصوير األط��ف��ال
على وسائل التواصل االجتماعي
واستغاللهم بغرض الشهرة.
وأكدت اجلمعية أن كل طفل عمره
أقل من  18عاماً يظهر يف مقاطع
أو مشاهد ال تتناسب م��ع ال��ذوق
العام سيتعرض ولي أمره للمساءلة
القانونية ،وق��د تصل العقوبة إلى
سجن سنة وغرامة  50ألف ريال.
ويف ذات السياق تواصلت صحيفة
"سبق" مع الدكتور أحمد الشيمي
املستشار التربوي والنفسي للحديث
عن اآلثار السلبية املترتبة على تلك
الشهرة واالستغالل ،وقال لـ"سبق":
لقد أصبح هوس الشهرة غوالً يلتهم
رؤوس اآلب��اء ،ويبث فيها سمومه،
حيث يجعل اآلب��اء غير املسؤولني
طفلهم "أم��ام إغ��راء الشهرة واملال"
مير بتجربة قبل أوانها دون أن يكون
لديه املهارات واإلمكانيات احلياتية،
واملهنية التي تؤهلهم من املرور من
هذه التجربة الكبيرة على عقولهم
وقلوبهم دومنا خسائر فادحة على
نفسياتهم.
وتابع "إن مما ال شك فيه أن وجود
جنم يف سن مبكرة ،سيؤثر يقيناً على
نفسيته؛ ألنها غير مهيأة أو مستعدة
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ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ش��ه��رة واألض�����واء،
وسيحدث تداخل بني مراحل الطفل
العمرية ،حيث انتزعت مرحلة دور
م��رح��ل��ة أخ����رى ل���دى ال��ط��ف��ل مما
يحدث اضطراباً نفسياً يؤثر حتماً
على الطفل ،وأغلب الظن سيؤدي
إل��ى فشله امل���دوي الح��ق �اً ،وهناك
أمثلة كثيرة يف مجتمعاتنا العربية
مرت بهذه التجربة وكان مصيرها
املستقبلي مشؤو ًما.
وق��ال��ت املستشارة النفسية عبير
دقمة لـ"سبق" :عند استغالل الطفل
من قبل الوالدين يف وسائل التواصل
االجتماعي وذلك من أجل الشهرة
وكسب املال ،لها األثر الكبير النفسي
والعقلي والسلوكي التي تظهر على
الطفل ،حيث إن الطفل يف مراحل
من��وه الطبيعية لديه حاجات يجب
على الوالدين حتقيقها لنمو طفل
خال من املشكالت النفسية،
سليم ٍ
منها حاجة الطفل للشعور باألمان
واالطمئنان ويحققها له ال��وال��دان
ع��ن ط��ري��ق احل��م��اي��ة وااله��ت��م��ام".
وبينت" :عند استغالل الطفل عبر
التواصل ومخالطة الغرباء واألكبر
منه سناً والتصرف بتصرفات إلثارة
واإلع��ج��اب يشعر الطفل باخلوف
وعدم األمان ،باإلضافة إلى تعرضه

ل�لاس��ت��غ�لال وال��ت��ح��رش اجلنسي
واالع��ت��داء من احمليطني ،وأضافت
ً
"أيضا الطفل
املستشارة النفسية:
املستغل ألغ���راض ال��ش��ه��رة يفتقد
إلى تقدير الذات بالشكل الطبيعي،
ويسلب منه حقه بإعطائه احلرية
الختيار هواياته وتنميتها بالصورة
املناسبة ،مما يسبب له القلق والتوتر
املستمر يؤدي به إلى االكتئاب.
وب���دوره أوض��ح املستشار القانوني
عبداهلل العنزي لـ"سبق" العقوبات
القانونية التي يتعرض لها الوالدان
يف اس��ت��غ�لال ال��ط��ف��ل ل��ل��ش��ه��رة أو
التكسب ،بقوله" :استغالل الطفل
م��ن ق��ب��ل أول��ي��اء أم���ره وأق���ارب���ه أو
م��ن ال��غ��ي��ر يعتبر م��ن اإلي����ذاء ب��ه،
ومم����ارس اس��ت��غ�لال ال��ط��ف��ل يعتبر
م��خ��ال��ف �اً ل��ن��ظ��ام ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل
الصادر باملرسوم امللكي رقم م14/
وت��اري��خ 1436/2/3ه�����ـ ،حيث ورد
تعريف اإلي��ذاء يف امل��ادة األول��ى من
النظام بأن اإليذاء هو كل شكل من
أشكال اإلساءة للطفل أو استغالله
أو ال��ت��ه��دي��د ب��ذل��ك.وب�ين ال��ع��ن��زي:
"أن اإلس���اءة تكون م��ادي��ة ومعنوية
نفسية تعرض الطفل لإلساءة لسوء
التعامل ،وص��ور وأش��ك��ال استغالل
سوء التعامل مع الطفل كثيرة ،ومنها

استغالل الطفل للشهرة أو التكسب
امل���ادي س��واء ك��ان م��ن ال��وال��دي��ن أو
األقارب أو غيرهم.
وت��ص��وي��ر األط��ف��ال ون��ش��ره��م على
مواقع التواصل االجتماعي ،ومنها
السناب شات واالنستقرام وغيرها
يعتبر مخالفاً للنظام ومتكني الطفل
من قبل األب ،أو األم ،من تصوير
نفسه وممارسة التصوير والنشر يف
مقاطع ال تتناسب مع سنه أو مقاطع
ً
إفراطاً
للضحك والسخرية يعتبر
وتقصيراً يف حماية الطفل ،ألنه غير
راشد وغير مسؤول عن تصرفاته.
ك��م��ا ت��وع��د م��ت��ح��دث وزارة العمل
والتنمية االج��ت��م��اع��ي��ة ،خ��ال��د أب��ا
اخل���ي���ل ،مب�لاح��ق��ة ك���ل أم أو أب
يستغل أطفاله للتكسب امل��ادي أو
الشهرة ،وجت��اوب مع احلملة التي
أطلقها املجتمع «أطفال بال طفولة»،
وطالب عبر حسابه بـ «تويتر»اإلبالغ
عن أي استغالل للطفل أو الطفلة
بغرض التكسب أو الشهرة من خالل
الرقم ( ،)1919وأش��ار إل��ى أن��ه مت
مخاطبة اجلهات األمنية الستدعاء
بعض أول��ي��اء األم���ور ال��ذي��ن يظهر
أطفالهم يف مواد إعالمية حترمهم
من الطفولة وق��ال «لن نرضى بأي
جتاوز لنظام حماية الطفل».

فريق من فرع اجلمعية باجلوف يف زيارة ملركز �شرطة
قارا

استكماالً لرسالة اجلمعية من التأكد
من تطبيق املواثيق الدولية حلقوق
اإلنسان قام فريق من فرع اجلمعية
باجلوف بإشراف من الدكتور طارش
ال��ش��م��ري م��ش��رف ال��ف��رع ت��ك��ون من
األستاذ ظاهر بريد الفهيقي مدير
ال��ف��رع ،و األس��ت��اذ خليفة مفضي
املسعر عضو اللجنة االستشارية
بالفرع ،و األستاذ علي مبخوت دوش
منسق ال��ف��رع ،ب��زي��ارة ملركز شرطة
قارا ،و قد كان يف استقبالهم العقيد
مساعد صقر الرويلي مدير املركز ،و
النقيب ماجد احلارثي مساعد مدير
املركز.
يف ب��داي��ة ال��زي��ارة مت مناقشة عدد
من املواضيع املشتركة ذات العالقة،
و بعد ذلك جتول الفريق يف أنحاء
امل���رك���ز رص����د خ�لال��ه��ا ع�����دداً من
اإليجابيات و املالحظات و بناءاً على
ذل��ك مت وض��ع ع��دد م��ن التوصيات
جاء أبرزها على النحو التالي:
اإليجابيات:
 -1تفهم اإلدارة أله���داف اجلهاز
واس��ت��ي��ع��اب احل���ق���وق وال��واج��ب��ات
للمتهمني واملوقوفني والتعامل معها

بعقالنية.
 -2ع����دم وج�����ود م��وق��وف�ين خ�لال
الزيارة.
 -3املبنى مستأجر ويتكون من () 20
غرفة وملحق خاص للتوقيف.
 -4عدد الضباط باملركز سبعة مبا
فيهم مدير املركز واإلفراد و ( ) 45
بني عسكري وصف ضابط.
 -5ي��وج��د ع��دد ث�لاث��ة عمد باحلي
اإلداري وك���ذل���ك ب��ح��ي الفيصلية
والطوير و بقرية خوعاء.
 -6يوجد باملركز عدد من منسوبي
البحث اجلنائي إلحضار املطلوبني.
 -7ت���وف���ر ب����اص م��خ��ص��ص لنقل
املوقوفني إل��ى اجلهات التي يتطلب
حضورهم.
 -8ت��وف��ر م��ن��دوب ل��دي��ه��م إلح��ض��ار
التقارير والتحاليل للموقوفني من
مستوصف قوى األمن.
أم��ا أب��رز املالحظات التي مت رصدها
جاءت:
 -1يشرف امل��رك��ز على ع��دة أحياء
باملنطقة باإلضافة إلى مدينة خوعاء
وحتى مدينة عذفاء والتي تبعد عن
املقر مبا يقارب 175كم.

 -2ع���دم ال��ت��ح��اق منسوبي امل��رك��ز
ب����دورات تدريبية يف م��ج��ال حقوق
اإلنسان.
 -3حضور م��ن��دوب م��ن مستوصف
قوى األمن لفحص املوقوفني و أخذ
العينات الالزمة متى ما طلب منهم
ويف أي وقت ويف أيام العطلة.
 -4بعض املوقوفني بقضايا كبيرة
يرغب توكيل محامي وه��ذا يتطلب
حضور مكاتب العدل إلثبات الوكالة
وه����ذا األم����ر ي��ع��د أف��ض��ل م��ن نقل
املوقوف.
 -5ع���دم اس��ت��ق��ب��ال امل���وق���وف عند
ال��ت��وج��ي��ه بالسجن ح��ي��ث أن إدارة
ال��س��ج��ن ال ت��ت��ج��اوب م��ع ذل���ك أي��ام
اجلمعة والسبت وبعد الساعة الثانية
عشر لي ً
ال.
 -6بعض املوقوفني يتجاوز إيقافهم
أكثر من خمسة أي��ام وه��ذا يتطلب
وج����ود م��ك��ت��ب��ة ت��وع��وي��ة ل��ل��ق��راءة و
استثمار وقت املوقوف مبا يفيده.
أم��ا أب��رز التوصيات فقد ج��اءت على
النحو التالي:
 1ــ ضرورة زيادة عدد أفراد املركز
م��ن العسكر خاصة ال سيما و أنه

يشرف على عدة أحياء وقرى تتجازو
 175كم.
 -2ض���رورة إحل��اق منسوبي املركز
ب��دورات تدريبية يف مجال التثقيف
احلقوقي.
 3ــ ضرورة سرعة إنهاء املبنى الدائم
املخصص ملقر املركز.
 4ــ يتطلب من مستوصف قوى األمن
يف حالة الطلب ويف أي وقت و أيام
العطل فيما طلب منهم بأخذ عينات
م��ن امل��وق��وف وك��ذل��ك فحصه دون
إحضار املوقوف لهم وذل��ك حفاظاَ
على ش��ع��ور امل��وق��وف و أف��ض��ل من
نقلهم.
 5ــ يف حالة توقيف أحد األشخاص
ب��ق��ض��اي��ا ورغ��ب��ت��ه ب��ت��وك��ي��ل محامي
ي��ف��ت��رض أن ي��ق��وم ك��ات��ب ال��ع��دل أو
من ينيبه باحلضور للمركز إلثبات
الوكالة.
 6ــ ضرورة أن تتجاوب إدارة السجن
باستقبال املوقوف املطلوب سجنه يف
أي وقت ويف أيام العطل.
 7ــ احلاجة إلى وجود مكتبة توعوية
مبقر التوقيف ليتمكن املوقوف من
القراء وكذلك وجود تلفاز.
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منظمة ال�صحة العاملية تدعو �إىل بذل
املزيد من اجلهود ملكافحة مر�ض االكتئاب
اليوم العاملي للصحة:
يف عام 1948م دعت جمعية الصحة
ال��ع��امل��ي��ة األول����ى إل���ى ت��ك��ري��س «ي��وم
عاملي للصحة» إلحياء ذكرى تأسيس
منظمة الصحة العاملية ،ومنذ عام
 ،1950ج��رى االحتفال سنوياً بيوم
الصحة العاملي يف السابع من أبريل.
ويتم كل ع��ام ،اختيار موضوع ليوم
الصحة العاملي للتركيز على مجال
من املجاالت التي تثير القلق وحتظى
ب��األول��ي��ة يف س �لّ��م منظمة الصحة
العاملية.

فاالكتئاب يؤثر على الناس بجميع
أعمارهم ويف جميع مناحي احلياة
بالبلدان كافة ،وه��و يسبب لهم أملاً
نفسياً ويؤثر يف قدرتهم على القيام
حتى بأبسط املهام اليومية ،ويخلّف
أحياناً عواقب مدمرة على عالقاتهم
مع أسرهم وأصدقائهم وقدرتهم على
كسب لقمة العيش ،وميكن أن يؤدي
يف أسوأ األحوال إلى االنتحار ،وهو
اآلن السبب الرئيسي الثاني للوفاة
فيما بني األش��خ��اص الذين تتراوح
أعمارهم بني  15و 29عاماً.

واالكتئاب هو موضوع حملتنا ليوم
الصحة العاملي .2017

ول��ك��ن ميكن ال��وق��اي��ة م��ن االكتئاب
وع�ل�اج���ه ،وس��ي��س��اع��د ف��ه��م��ه على
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نحو أف��ض��ل وف��ه��م السبل الكفيلة
بالوقاية منه وعالجه على التقليل
من الوصم الناجم عن اإلصابة به،
وسيفضي إلى زيادة عدد من يسعون
من املصابني به إل��ى احلصول على
املساعدة يف عالجه.
ويهدف اليوم العاملي لعام 2017م
إلى:
 -1حتسني إط�ل�اع ع��ام��ة اجلمهور
على مرض االكتئاب وأسبابه وعواقبه
احملتملة ،ومنها االن��ت��ح��ار ،وماهية
املساعدة املتاحة ،أو تلك التي ميكن
إتاحتها ،بشأن الوقاية منه وعالجه؛
 -2حمل غير املعاجلني من املصابني

باالكتئاب على السعي إلى احلصول
على املساعدة لعالجه؛
 -3مت��ك�ين أف�����راد أس���ر امل��ص��اب�ين
باالكتئاب وأصدقائهم وزمالئهم من
تقدمي الدعم إلى املصابني به؛
ما هو مرض االكتئاب؟
االكتئاب مرض مي ّيزه الشعور الدائم
باحلزن وفقدان االهتمام يف األنشطة
التي يتمتع فيها الشخص عاد ًة ،وهو
يقترن بالعجز ع��ن أداء األنشطة
اليومية مل��دة أسبوعني على األق��ل.
وإض��اف��ة إل��ى ذل��ك ،يبدي املصابون
ب��االك��ت��ئ��اب ال��ع��دي��د م��ن األع����راض
التالية يف ال��ع��ادة :ف��ق��دان الطاقة؛
وتغ ّير الشهية؛ والنوم لفترات أطول

أو أقصر؛ والقلق؛ وانخفاض معدل
ال��ت��رك��ي��ز؛ وال����ت����ر ّدد؛ واالض���ط���راب؛
والشعور بعدم احترام الذات أو بالذنب
أو باليأس؛ والتفكير يف إيذاء النفس أو
االنتحار.
حملة اليوم العاملي للصحة:
ي���ن���درج االه��ت��م��ام يف ال��ت��ح�� ّدث عن
االكتئاب يف صلب هذه احلملة بوصفه
عنصراً حيوياً من عناصر التعايف من
امل��رض ،وال ي��زال الوصم الناجم عن
اإلص��اب��ة ب��األم��راض النفسية ،ومنها
االك��ت��ئ��اب ،ح��اج��زاً ي��ح��ول دون سعي
الناس إلى طلب املساعدة لعالجه يف
جميع أنحاء العالم ،ويساعد التح ّدث
ع��ن االك��ت��ئ��اب ،س��واء م��ع أح��د أف��راد
األس����رة أو م��ع ص��دي��ق أو م��ع مهني
متخصص بالشؤون الطبية يف إطار
مجموعات أك��ب��ر ،م��ن قبيل امل��دارس
وأماكن العمل واألوساط االجتماعية؛
أو يف امل��ج��ال ال��ع��ام ،أو يف وسائط
اإلع�لام ،أو املدونات اإللكترونية ،أو
وس��ائ��ط اإلع�ل�ام االج��ت��م��اع��ي��ة ،على
حتطيم هذا الوصم ،وي��ؤدي يف نهاية
املطاف إلى زيادة عدد من يسعون إلى
طلب املساعدة يف التخلّص منه.
شعار احلملة لعام :2017
دعونا نتح ّدث عن االكتئاب.

شخص يهتم بهم.
 -2اط���ل���ب امل����س����اع����دة امل��ه��ن��ي��ة
املتخصصة ،وأف��ض��ل م��ك��ان للبدء
بطلبها ه��و ل���دى ع��ام��ل ال��رع��اي��ة
الصحية احمللّي أو الطبيب احمللّي
بجوارك.
 -3ت��ذ ّك��ر أن ب��إم��ك��ان��ك أن تشعر
�س��ن بفضل احل��ص��ول على
ب��ال��ت��ح� ّ
املساعدة املناسبة.
 -4واظب على أداء األنشطة التي
اعتدت على التمتع بها عندما كنت
على ما يرام.
 -5اح�����رص ع��ل��ى ال���ت���واص���ل مع
اآلخ����ري����ن ،وم����ع أف������راد األس����رة
واألصدقاء.
 -6م����ارس ال��ت��م��اري��ن ال��ري��اض��ي��ة
ب��ان��ت��ظ��ام ،حتى ل��و مشيت ملسافة
قصيرة ال غير.
 -7متسك بالعادات املفيدة فيما
يخص االنتظام يف األكل والنوم.
 -8تق ّبل إمكانية إصابتك باالكتئاب
واضبط توقعاتك على هذا األساس،
وأن���ك ق��د تعجز ع��ن إجن���از القدر
نفسه م��ن العمل ال���ذي تنجزه يف
العادة.

االكتئاب هو مرض ميكن

من هي الفئات التي تستهدفها؟
ميكن أن يصيب االكتئاب أي شخص،
ل��ذا ف��إن ه��ذه احلملة مع ّدة للجميع،
بغض النظر ع��ن عمر الشخص أو
جنسه أو م��رك��زه االج��ت��م��اع��ي ،وقد
اخ��ت��ارت منظمة الصحة العاملية أن
تولي اهتماماً خاصاً للفئات الثالث
التالية املتأثرة باملرض على نحو غير
متناسب و هم:
 -1األشخاص الذين تتراوح أعمارهم
بني  15و 24عاماً.
هن يف سن اإلجناب
 -2النساء الالتي ّ
(وخاص ًة عقب الوالدة).
 -3املسنون (الذين تزيد أعمارهم على
 60عاماً).

إلى االنتحار

ما ال��ذي ميكنك فعله إن كنت تعتقد
أنك مصاب باالكتئاب؟
 -1احرص على البوح مبا يخجلك من
مشاعر لشخص تثق به ،فمعظم الناس
يشعرون بتحسن عقب التح ّدث إلى

أنواع و أعراض مرض االكتئاب:
بنا ًء على عدد األعراض وشدتها ،يتم
تصنيف حاالت االكتئاب باعتبارها

أن يصيب أي شخص و
يسبب ل��ه أمل��� ًا نفسي ًا و
يؤثر يف قدرته على أداء
امل��ه��ام اليومية و يخلف
أحيان ًا أث��ار ًا مدمرة على
ع�لاق��ات��ه م��ع األس���رة و
األص���دق���اء ،و مي��ك��ن أن
ي��ؤدي يف أس��وء األح��وال

طفيفة ،أو متوسطة ،أو حادة.
وثمة فرق أساسي أيضاً بني االكتئاب
لدى األشخاص الذين سبق لهم أن
عانوا من نوبات الهوس أو لم يسبق
لهم أن عانوا منها ،وميكن أن يكون
نوعاً االكتئاب من األنواع املزمنة (أي
على مدى فترة طويلة من الزمن) مع
حدوث انتكاسات ،وال سيما يف حالة
ترك االكتئاب دون عالج.
اضطراب االكتئاب املتكرر :ينطوي
هذا االضطراب على نوبات اكتئاب
متكررة ،وخالل هذه النوبات ،يعاني
الشخص من اعتالل احلالة املزاجية،
وع��دم االه��ت��م��ام والتمتع باألشياء،
وت��دن��ي الطاقة مم��ا ي���ؤدي إل��ى قلة
النشاط مل��دة أسبوعني على األق��ل.
وي��ع��ان��ي كثير مم��ن مي���رون بحاالت
اك��ت��ئ��اب ك��ذل��ك م��ن أع���راض القلق،
واضطراب النوم والشهية ،وقد يكون
لديهم شعور بالذنب أو قلة تقدير
ال���ذات وض��ع��ف التركيز ،ب��ل وحتى
أعراض بدون تفسير طبي.
وبنا ًء على عدد األع��راض وشدتها،
ميكن تصنيف نوبة االكتئاب بأنها
ط��ف��ي��ف��ة ،أو م��ت��وس��ط��ة ،أو ح���ادة.
وق����د ي��ج��د م���ن ي��ع��ان��ي م���ن ن��وب��ات
اك��ت��ئ��اب طفيفة بعض الصعوبة يف
االستمرار يف العمل العادي واألنشطة
االجتماعية ،ولكنه قد ال يتوقف عن
العمل متاماً ،وخ�لال نوبة االكتئاب
احل�����ادة ،ف��م��ن غ��ي��ر امل��رج��ح مت��ام�اً
أن يتمكن م��ن يعانون االكتئاب من
مواصلة األنشطة االجتماعية ،أو
العمل ،أو األنشطة املنزلية ،إال بقدر
محدود للغاية.
االض����ط����راب ال���وج���دان���ي ال��ث��ن��ائ��ي
القُطب :وع��اد ًة ما يتألف هذا النوع
من االكتئاب من نوبات هوس واكتئاب
تفصلها فترات من امل��زاج الطبيعي.
وتنطوي ن��وب��ات ال��ه��وس على ال��روح
املعنوية العالية أو امل��زاج العصبي،
والنشاط الزائد ،والتحدث بسرعة،
وتضخم تقدير الذات ،وقلة احلاجة
إلى النوم.
ال �ع��وام��ل امل �س��اه �م��ة يف ال� �ع�ل�اج منه
والوقاية:

ينجم االكتئاب عن نوع من التفاعل
امل��ع��ق��د ب�ين ال��ع��وام��ل االج��ت��م��اع��ي��ة
والنفسية والبيولوجية ،وي��ك��ون من
ع��ان��وا م��ن أح����داث ح��ي��ات��ي��ة صعبة
(ال��ب��ط��ال��ة ،ال��ف��ج��ي��ع��ة ،ال��ص��دم��ات
النفسية) أك��ث��ر ت��ع��رض�اً لالكتئاب.
وميكن أن يؤدي االكتئاب ب��دوره إلى
مزيد من التوتر وع��دم القدرة على
أداء الوظائف وتردي حياة الشخص
املصاب واالكتئاب ذاته.
وهناك عالقة متبادلة بني االكتئاب
والصحة البدنية ،فعلى سبيل املثال،
مي��ك��ن أن ت���ؤدي األم����راض القلبية
ال��وع��ائ��ي��ة إل���ى االك��ت��ئ��اب ،والعكس
صحيح.
وقد ثبت أن برامج الوقاية حتد من
االك��ت��ئ��اب ،وتشمل النهج املجتمعية
الفعالة للوقاية من االكتئاب البرامج
امل���درس���ي���ة ل��ت��ع��زي��ز من���ط التفكير
اإليجابي لدى األطفال واملراهقني ،إن
تقدمي تدخالت آلباء وأمهات األطفال
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن مشاكل سلوكية
قد يحد من أع��راض االكتئاب لدى
الوالدين ويحسن احلصائل بالنسبة
ألطفالهم .ومي��ك��ن أن ت��ك��ون برامج
التدريب لكبار السن فعالة كذلك يف
الوقاية من االكتئاب.
التشخيص والعالج
ه��ن��اك ط��رق ع�لاج فعالة لالكتئاب
املعتدل واحل���اد ،وق��د يوفر مقدموا
الرعاية الصحية طرق العالج النفسي
(م��ث��ل التحفيز ال��س��ل��وك��ي ،وال��ع�لاج
السلوكي امل��ع��ريف ،وال��ع�لاج النفسي
بني األش��خ��اص ،أو األدوي���ة املضادة
لالكتئاب مثل مثبطات امتصاص
السيروتونني االنتقائية وم��ض��ادات
االكتئاب ثالثية احللقات ،ويجب على
مقدمي الرعاية الصحية أن يأخذوا
بعني االعتبار اآلثار السلبية احملتملة
املرتبطة باألدوية املضادة لالكتئاب،
وال��ق��درة على تقدمي أي تدخل (من
حيث اخل��ب��رة و/أو ت��واف��ر ال��ع�لاج)،
والتفضيالت الفردية ،وتشمل مختلف
أشكال العالج النفسي محل الدراسة
العالج النفسي الفردي أو اجلماعي
وجهاً لوجه أو كليهما ،والتي يقدمها
املهنيون ويشرف عليها املعاجلون.
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درا�سة حديثة لليون�سكو
ت� ��� �ش�ي�ر �إىل ام� �ك ��ان� �ي ��ة
خف�ض الفقر يف العامل
�إىل ال�ن���ص��ف �إذا �أك�م��ل
ال � �ب� ��ال � �غ �ي�ن ت �ع �ل �ي �م �ه��م
الثانوي
كشفت وثيقة علمية جديدة صادرة
عن اليونسكو أن � ّه باإلمكان خفض
معدل الفقر يف العالم إلى أكثر من
النصف إذا أك��م��ل جميع البالغني
دراس��ت��ه��م ال��ث��ان��وي��ة ،ول��ك��ن بعض
البيانات اجلديدة الصادرة عن معهد
اليونسكو لإلحصاء تُبينّ استمرار
ارت��ف��اع م��ع��دالت ت��رك امل��درس��ة يف
ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان ،األم���ر ال��ذي
يرجح أنّ مستويات إجن��از التعليم
ستظل أقل بكثير من الهدف املنشود
لألجيال القادمة.
احلد من الفقر:
وت��ب�ين الوثيقة املعنونة “احلد من
الفقر يف العالم م��ن خ�لال تعميم
التعليم االبتدائي والثانوي” الوثيقة
أهمية االع��ت��راف بالتعليم بوصفه
أداة أس��اس��ي��ة الس��ت��ئ��ص��ال الفقر
بأشكاله كافة ،يف كل مكان.
فوائد التعليم:
وقالت إيرينا بوكوفا ،املديرة العامة
لليونسكو “إن التحليل اجلديد للفوائد
البعيدة املدى يف مجال التعليم ،الذي
ص��در م��ؤخ��راً ،ينبغي أن يكون نبأ
سعيداً جلميع العاملني على حتقيق
الهدف املتمثل يف القضاء على الفقر
من أهداف التنمية املستدامة بحلول
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ع���ام  ،”2030وأض���اف���ت أن “ذلك
ي��دل على أن لدينا خطة ملموسة
تضمن أن الناس لن يكونوا بعد اآلن
مرغمني على العيش مبا ال يتجاوز
عدة دوالرات يف اليوم ،وأن التعليم
هو يف صميم هذه اخلطة”.
وه��ذا التحليل اجلديد ألثر التعليم
يف الفقر ،الذي أعده فريق اليونسكو
امل��ع��ن��ي ب��ال��ت��ق��ري��ر ال��ع��امل��ي ل��رص��د
التعليم ،يستند إل��ى متوسط نتائج
التعليم على النمو واحلد من الفقر
يف البلدان النامية بني عامي 1965
و.2010
ستون مليون شخص:
يتضح أنه بإمكان ما يقرب من 60
مليون شخص تفادي الفقر إذا أكمل
جميع البالغني سنتني إضافيتني
من الدراسة فقط ،ف��إذا أمت جميع
البالغني تعليمهم الثانوي ،أمكن إبعاد
شبح الفقر عن  420مليون شخص،
األمر الذي يقلص العدد اإلجمالي
للفقراء إلى أكثر من النصف على
الصعيد العاملي ،وبنحو الثلثني يف
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ويف
جنوب آسيا.
النمو االقتصادي والفقر
أظهرت الدراسات أن للتعليم نتائج

مباشرة وغير مباشرة على النمو
االقتصادي والفقر ،ويوفر التعليم
امل��ه��ارات ال��ت��ي ت��ع��زز ف��رص العمل
وال��دخ��ل وتساعد يف ال��وق��ت نفسه
يف ح��م��اي��ة ال���ن���اس م���ن ال��ه��ش��اش��ة
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة ،وم��ن
امل��رج��ح أن ي���ؤدي ان��ت��ش��ار التعليم
بشكل أكثر إنصافاً إل��ى احل��د من
عدم املساواة ،وينتشل يف الوقت ذاته
أشد الناس فقراً من أسفل الدرك.
ترك املدارس مشكلة:
وعلى الرغم من إمكانات التعليم،
ت��ظ��ه��ر ال��ب��ي��ان��ات اجل���دي���دة ملعهد
اليونسكو لإلحصاء أنه لم يح َرز أي
تقدم تقريباً يف تخفيض معدالت
ترك املدرسة يف السنوات األخيرة.
وعلى الصعيد العاملي ،ال ي��زال ٪9
م��ن جميع األط���ف���ال ال���ذي ه��م يف
س��ن التعليم االب��ت��دائ��ي محرومني
م��ن حقهم يف التعليم ،حيث تصل
نسبتهم إلى  ٪16و ٪37من الشباب
يف سن التعليم األدنى والثانوي ،على
ال��ت��وال��ي ،ويف امل��ج��م��وع ،ل��م يلتحق
 264مليوناً من األطفال واملراهقني
والشباب باملدرسة يف عام .2015
أفريقيا األولى يف ترك التعليم:
ال ت���زال أفريقيا ج��ن��وب الصحراء

الكبرى املنطقة التي تشهد أعلى
معدالت ترك املدرسة جلميع فئات
األع���م���ار :إذ إن أك��ث��ر م���ن نصف
جميع الشباب ( )٪57الذين تتراوح
أع��م��اره��م ب�ين  15و 17ع��ام �اً غير
ملتحقني ب��امل��دارس ،وك��ذل��ك األم��ر
بالنسبة ألك��ث��ر م��ن ثلث املراهقني
( )٪36الذين تتراوح أعمارهم بني
 12و 14ع��ام��اً ،وخ��م��س األط��ف��ال
( )٪21الذين تتراوح أعمارهم بني
 6و 11عاماً ،وتضم ستة بلدان أكثر
من ثلث جميع األطفال الذين هم يف
سن التعليم االبتدائي وغير ملتحقني
بالسلك ال���دراس���ي ،وه���ي :إثيوبيا
وإن��دون��ي��س��ي��ا وب��اك��س��ت��ان وال��س��ودان
ونيجيريا والهند.
وم��ن أص��ل  61مليون طفل ه��م يف
سن التعليم االبتدائي وغير ملتحقني
باملدارس حالياً 17 ،مليون لن يطأوا
أب���داً ف��ص� ً
لا دراس��ي �اً إذا استمرت
االجت��اه��ات احل��ال��ي��ة ،ويشمل ذلك
ط��ف� ً
لا م��ن ك��ل ث�لاث��ة أط��ف��ال غير
م��ل��ت��ح��ق�ين ب��امل��درس��ة يف أف��ري��ق��ي��ا
جنوب الصحراء الكبرى وغرب آسيا
وشمال أفريقيا ،وأكثر من طفل من
كل أربعة أطفال يف آسيا الوسطى
وجنوب آسيا.

من �أجل مكافحة التلوث البال�ستيكي
اململكة املتحدة تخ�ص�ص له �أموال امل�ساعدات اخلارجية

ب��ع��د حتقيق م��ك��اس��ب ع��دي��دة يف
م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ل��وث ال��ب�لاس��ت��ي��ك��ي،
أك��دت تيريزا م��اي رئيسة ال��وزراء
البريطانية أن ميزانية املساعدات
اخل���ارج���ي���ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة
س��وف تستخدم ملكافحة التلوث
البالستيكي يف ال��ع��ال��م ال��ن��ام��ي.
وي��أت��ي ه���ذا االع��ل�ان ب��ع��د حملة
م��ب��اش��رة ح��ول ه��ذه القضية قام
بها السيد لويس بو راع احمليطات
لألمم املتحدة للبيئة.
وق���ال���ت ت��ي��ري��زا يف م��ؤمت��ر قمة
ال��ك��وك��ب ال���واح���د ال���ذي ع��ق��د يف
باريس «لقد شعرنا جميعاً بقلق
بالغ إزاء الصور التي شاهدناها
يف األشهر األخيرة من تأثير التلوث
على احلياة البحرية وتأثير التلوث
البالستيكي».
وأضافت «بالطبع اتخذت حكومة
اململكة امل��ت��ح��دة بالفعل خطوات
فيما يتعلق البالستيك  -تهمة

على أك��ي��اس ال��ن��اق��ل ،وح��ظ��ر على
احلبيبات الدقيقة ،ولكننا نبحث يف
ما ميكننا القيام به أكثر.
هذا لن يقع فقط على عاتق وزير
البيئة ولكن وزي��ر التنمية الدولية
أيضاً لنرى كيف ميكننا استخدام
أموال املساعدات اخلارجية لضمان
قيامنا مبا أعتقد قد يبغاه اجلميع،
وهو احلد من هذا التلوث الرهيب
ال���ذي ي��ح��دث وي��ؤث��ر على احلياة
البحرية بشكل مدمر جداً».
اجلدير بالذكر أن قناة سكاي نيوز
البريطانية بينت أن وزي��ر البيئة
البريطاني مايكل ج��وف قد طلب
م��ن وزارة التنمية الدولية النظر
يف زيادة نسبة ميزانية املساعدات
اخلارجية التي تكرس لوقف التلوث
البالستيكي يف محيطات العالم.
وقال املتحدث باسم رئيس الوزراء
حسبما ورد يف ج��ري��دة ال��دي��ل��ي
ميل أن وزي��ر البيئة ووزي��ر التنمية

ال��دول��ي�ين يعملون م��ع�اً ملعرفة ما
ميكننا ال��ق��ي��ام ب���ه ،وأض����اف «أن
اإلدارات لديها سجل ق��وي فيما
يتعلق بالعمل بشأن البيئة والتنمية».
وجاء هذا اإلعالن عقب اجتماع بني
لويس بوغ ووزي��ر اخلارجية غوف،
يقول فيه بوغ أنه طالب من وزير
البيئة البريطاني استخدام ميزانية
مساعدات البالد اخلارجية ملعاجلة
التلوث البالستيكي يف محيطات
العالم.
وق��د نشر ل��وي��س ب��وغ على تويتر
تغريدة مفادها «لقد ُطلب من اململكة
امل��ت��ح��دة ات��خ��اذ إج�����راءات عاجلة
بشأن التلوث البالستيك ،واليوم
لدينا سبب لالحتفال بهذا! «أشعر
بسعادة غامرة ألن رئيسة ال��وزراء
البريطانية ت��ي��ري��زا م���اي واف��ق��ت
على توصيتي وتعهدت باستخدام
أموال املساعدات اخلارجية ملعاجلة
ال��ت��ل��وث البالستيكي ،إن��ه��ا أزم��ة

عاملية وحتتاج إلى معاجلة عاجلة».
وأض����اف «ل��ق��د رأي���ت ك��ي��ف يلوث
التلوث البالستيكي االقتصادات
احمللية ويلوث املياه العذبة ويقتل
األسماك التي يعتمد عليها أفقر
الناس ويدمر أي إمكانات سياحية
وي��س��ب��ب خ��ط��راً ع��ل��ى ال��ص��ح��ة يف
العالم النامي».
ويدعم إعالن احلكومة البريطانية
أه��داف حملة بحار نظيفة التابعة
لألمم املتحدة للبيئة ،والتي تهدف
إل��ى مكافحة السيول من القمامة
البالستيكية التي تهدد محيطاتنا
وت���ع���رض احل���ي���اة ل��ل��خ��ط��ر ،وق��د
اجتذبت احلملة بالفعل يف مؤمتر
القمة العاملي للمحيطات يف بالي
يف فبراير  ،2017دع��م م��ا يقرب
من  40بلداً  -من كينيا إلى كندا
وإندونيسيا إل��ى ال��ب��رازي��ل ،ومتثل
ه���ذه ال��ب��ل��دان مجتمعة أك��ث��ر من
نصف اخلط الساحلي يف العالم.
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هيئة كبار العلماء يف ال�سعودية ت�ؤكد �أن العنف
ً
�شرعا و يتنافى مع تعاليم ال�شريعة
الأ�سري حمرم
الإ�سالمية
ح�����ذرت ه��ي��ئ��ة ك���ب���ار ال��ع��ل��م��اء من
مم��ارس��ات العنف األس���ري بجميع
أشكالها ،مؤكدة أنها محرمة شرعاً
وتتنافى مع تعاليم اإلسالم السمحة،
وقالت الهيئة يف تغريدة على حسابها
مب��وق��ع «ت���وي���ت���ر» ،ن��س��ب��ت��ه��ا للشيخ
عبدالعزيز آل الشيخ مفتي اململكة
«العنف األسري والسلوك العدواني،
ضد أفراد األسرة أو غيرهم محرم
شرعاً ،ويتنافى مع تعاليم اإلسالم
السمحة».
يشكل العنف األس��ري والعنف ضد
الطفل و املرأة هاجساً و قضية عاملية
يتم ألجلها بشكل مستمر البحث عن
املسببات و العمل على الكشف عن
األدوات ،و الطرق املناسبة للقضاء
عليه واحل��د منه م��ا أمكن لضمان
حق الطفل بسالمته واحلفاظ عليه،
و كما أن سالمة ال��ف��رد وأم��ان��ه يف
مرحلة طفولته تعني مجتمع سليم و
صحي.
وقد شكلت األنظمة السعودية كنظام
احلماية من اإليذاء الذي أقره مجلس
الوزراء و جاء فيه  17مادة تهدف إلى
ضمان توفير احلماية من اإلي��ذاء،
وتوفير اإليواء والرعاية االجتماعية
والنفسية والصحية وتقدمي املساعدة
ال�لازم��ة لكل م��ن يتعرض ل�لإي��ذاء،
إضافة إلى اتخاذ اإلجراءات النظامية
الالزمة ملساءلة املتسبب ومعاقبته،
وأيضاً نشر الوعي بني أفراد املجتمع
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حول مفهوم اإلي��ذاء واآلث��ار املترتبة
عليه ،ومعاجلة الظواهر السلوكية
يف املجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة
مناسبة حلدوث حاالت إيذاء وإيجاد
آل��ي��ات علمية وتطبيقية للتعامل
معها ،وق��د عرفت امل��ادة األول��ى من
نظام اإلي��ذاء بأنه :ممارسة العنف
اجلسدي ،أو االعتداء اجلنسي ،أو
إساءة املعاملة العاطفية ،أو اإلهمال
بحق املرأة أو الطفل من قبل شخص
ميلك سلطة على أي منهما ،أياً كان
نوع ومصدر هذه السلطة مبا يف ذلك
اإلي��ذاء والعنف األس��ري ،وينتج عنه
ضرر نفسي أو مادي ،كما أنه يهدف
إل��ى ضمان توفير احلماية للمرأة
والطفل من اإلي��ذاء مبختلف أنواعه
من خالل الوقاية ،وتقدمي املساعدة
وامل��ع��اجل��ة وال��رع��اي��ة االجتماعية
والنفسية والصحية ال�لازم��ة .كما
أن املادة ( )4من النظام حددت بأن
الشرطة ووزارة الشؤون االجتماعية
هي اجلهة التي تتولى تلقي البالغات
عن ح��االت اإلي��ذاء ،س��واء كان ذلك
ممن يتعرض له مباشرة أو عن طريق
اجلهات احلكومية مبا فيها اجلهات
األم��ن��ي��ة املختصة أو الصحية ،أو
اجلهات األهلية ،أو ممن يطلع عليها،
أما عن العقوبة املقررة ملثل هذا النوع
من اجلرائم؛ فقد حددت املادة ()13
من النظام العقوبة متمثلة يف السجن
ملدة ال تقل عن شهر وال تزيد على

س��ن��ة ،ومي��ك��ن مضاعفتها يف ح��ال
التكرار ،إضافة إلى دفع غرامة مالية
ال تقل عن خمسة آالف وال تزيد على
 50ألف ريال ،و نظام حماية الطفل
ق��اع��دة ه��ام��ة لتفعيل ح��ق الطفل
بحمايته من أي ضرر أو ايذاء اياً كان
نوعه أو شكله ،باإلضافة إلى انضمام
اململكة ل�لات��ف��اق��ي��ات م��ث��ل اتفاقية
حقوق الطفل.
ج �ه��ود اجل �م �ع �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة حل�ق��وق
اإلنسان للحد من ظاهرة العنف:
ت��ق��وم اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق
اإلنسان بالعديد من اجلهود للحد
م���ن ظ���اه���رة ال��ع��ن��ف ح��ي��ث دش��ن��ت
العديد من احلمالت التوعوية لكافة
أفراد املجتمع و الندوات و املؤمترات
ملناقشة أه��م أسبابه و العمل على
معاجلتها بالتعاون مع اجلهات ذات
االختصاص ،كما قامت بالتعاون مع
برنامج األم���ان األس���ري ،بعدد من
احل��م�لات اإلع�لان��ي��ة ل��وق��ف العنف
حتت شعارات منها :باحملبة ربوهم،
وغصون الرحمة ،حيث يحمل الشعار
األخير ذك��رى الطفلة غصون التي
ُقتلت كضحية عنف أسري.
أم���ا ب��خ��ص��وص ن��ظ��ام احل��م��اي��ة من
اإليذاء فقد أكدت اجلمعية أن زيادة
نسبة التبليغ عن اإليذاء واردة يف ظل
إلزامية التبليغ ،وأن نسبة العنف ضد
الطفل تتفاوت من عام آلخر بحسب
نوع العنف ،وأن قانون حماية الطفل

اجلديد يشمل تعزيز حقوقه بجانب
حمايته من أنواع اإليذاء كافة.
وذكر رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلن��س��ان الدكتور مفلح القحطاني
يف تصريح لـصحيفة «احل��ي��اة» أن
اجلمعية تتوقع زيادة يف نسبة التبليغ
عن اإلي��ذاء بعد إلزاميته مع حفاظ
النظام على سرية اسم املبلغ ،ويُسأل
أي شخص شهد ح��ادث��ة إي���ذاء عن
أسباب عدم تبليغه ،ويُعفي النظام
حسن النية يف التبليغ ،مثل سماع
صوت من بيت اجليران وبعد التبليغ
يتبني أن األمر طبيعي».
ووصف نسبة العنف ضد الطفل يف
السعودية بـ «املتفاوتة» ،الفتاً إلى
أن «النسبة يف صعود وه��ب��وط من
عام آلخر ،وتسجل اجلمعية حاالت
العنف فيما تتنوع وتتباين بني العنف
اجل��ن��س��ي واحل���رم���ان م���ن األب��وي��ن
كأمثلة أشمل من العنف اجلسدي،
كذلك حرمانه من التعليم ،وسيركز
ق��ان��ون حماية الطفل اجل��دي��د على
حماية الطفل من اإلهمال واإلي��ذاء
وتعزيز حمايته ومنع كل ما يضر به
من ألعاب خطرة ودخ��ان ومؤثرات
ع��ق��ل��ي��ة ،وت��ع��زي��ز ح��ق��وق��ه املتعلقة
بالتعليم ومنع املخاطر التي تلحق
بصحته اجلسدية».
ك��م��ا ق���ال األم��ي�ن ال��ع��ام للجمعية
امل��س��ت��ش��ار خ��ال��د ال��ف��اخ��ري ح��ول
القانون أن��ه جيد ويخدم قطاعات

كبيرة من املجتمع السعودي بينها
النساء واألطفال واخلادمات ،وقال
ال��ف��اخ��ري إن م��ن أس��ب��اب انتشار
العنف املنزلي يف السعودية التقاليد
القبلية التي متنع النساء من اإلبالغ
ع��ن ت��ع��رض��ه��ن ل�ل�اي���ذاء خ��وف��ا من
وصمة اجتماعية ،وأضاف أن املرأة
تفكر فيما سيقوله املجتمع إن قدمت
شكوى.
التعايش مع العنف:
م���ن ج���ان���ب آخ�����ر ،ت��ش��ي��ر إح���دى
مطبوعات اإلدارة العامة للحماية
االجتماعية للدكتور سليمان الغديان،
أستاذ العالج النفسي املُساعد ،إلى
أن املعنّفني عادة يترددون يف اإلبالغ
ع ّما يتعرضون له من عنف وخاصة
فئة النساء واألطفال وذلك ألسباب
منها :صلة القرابة التي قد تربط
امل��ع��ت��دي ب��ال��ض��ح��ي��ة ،اخل����وف من
املالحقة القضائية للمعتدي واخلوف
من الفضيحة من ناحية الضحية بني
أق��ران��ه أو م��ن ناحية األس���رة بني
األق���ارب واجل��ي��ران .كما أن امل��رأة
املتزوجة ع��ادة ما تفضل البقاء مع
ال���زوج العنيف ألس��ب��اب اجتماعية
ك��احل��ف��اظ ع��ل��ى األط���ف���ال وت��وف��ي��ر
متطلباتهم املادية واالجتماعية ،حيث
إن الدخول يف إجراءات قضائية ضد
ال��زوج ال يعد دخ��والً آمناً وضامناً
للحقوق يف نظر الكثيرات.
وأردف أن «االعتمادية على الرجل

بشكل كامل» جتعل امل��رأة يف املجتمع
ال���س���ع���ودي جت���د ص��ع��وب��ة ب��ال��غ��ة يف
مم��ارس��ة احل��ي��اة بشكل طبيعي دون
االعتماد على رجل ،بغض النظر عن
كون هذا الرجل زوجاً أو أخاً أو ولداً،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن ف��ق��دان امل��ه��ارات
وال��ش��ه��ادات ي��ق��ف ع��ائ��ق �اً يف سبيل
االس��ت��ق�لال واحل��ص��ول ع��ل��ى مصدر
دخل ك��رمي ،كما أن ع��دداً من النساء
يعتقدن أن الظروف ستتحسن مقابل
حتملهن للعنف ويعتقدن أن املجتمع
يفرض عليهن صورة امل��رأة املتزوجة،
حيث إن أي فشل يف ال����زواج يعني
فشل املرأة وتراجع مستوى تق ّبلها يف
املجتمع.
وي��ذك��ر ال��غ��دي��ان ل��ـ «العربية ن��ت» أن
ك��ث��ي��راً م��ن ال��ذي��ن يعيشون يف أس��ر
ترتكب العنف بشكل مستمر يجدون
أنفسهم مضطرين للتعايش مع العنف،
وذل���ك م��ن أج��ل احل��ف��اظ على كيان
األسرة وحمايتها من التصدع ،أو حتى
عدم القدرة على اتخاذ قرار االبتعاد
عن بيئة العنف ،مع عدم وجود أقارب
ملساعدة ضحايا العنف ونقص التعليم
واجل��ه��ل ب��احل��ق��وق ،وك���ل ذل���ك يدفع
املُعنَّـفني إلى التعايش مع العنف بدل
اخل���روج ع��ن األس���رة مل�لاق��اة مصير
مجهول.
دراسات عن الوعي بالعنف األسري:
أجرى برنامج األمان األسري الوطني،
ال���ذي ي��ه��دف إل���ى ال��ت��ص��دي للعنف

األس���ري ورف���ع وع��ي املجتمع جتاه
احل��ق��وق الشخصية ،دراس���ة شاملة
ح��ول م��دى وع��ي املجتمع مبختلف
ف��ئ��ات��ه ب��ال��ع��ن��ف ،وخ��ل��ص إل���ى نتائج
منها :أن  %56م��ن العينة الشاملة
اتفقوا على أن االعتداء على األطفال
وإهمالهم ميثل ظاهرة يف السعودية،
كما أن  %61من العينة يعتقدون أن
األرق���ام الواقعية حل��االت االع��ت��داء
على األطفال تفوق األرق��ام املذكورة
يف التقارير الرسمية.
وأب��دى منسوبوا اجلمعيات اخليرية
واملستشفيات من العينة وعياً أكبراً
مبوضوع العنف ضد األطفال بنسبة
 %45و %44لكل منهما على التوالي،
يف ح�ي�ن ك����ان م��ن��س��وب��وا احمل��اك��م
الشرعية وم����دارس البنني بحسب
الدراسة هما األدن��ى وعياً مبوضوع
العنف ضد األطفال بنسبة  %28لكل
منهما ،وقد ذكر  %97من أفراد العينة
أنهم لم يحصلوا أبداً على أي تدريب
يف مجالي العنف األس���ري والعنف
ضد األف��راد ،مقابل  %3فقط كانوا
قد حصلوا على تدريب يف ذلك.
العنف ضد األطفال عاملي ًا:
العنف ضد األطفال ظاهرة معقدة
ذات أس��ب��اب متعددة ،يظهر العنف
بأشكال مختلفة منها :إهمال الطفل
االعتداء اجلسدي ،االعتداء اجلنسي
واالعتداء النفسي والعاطفي ،ومتثل
حماية األطفال من العنف واالستغالل

واإلي���ذاء عنصراً أص��ي� ً
لا يف حماية
حقوقهم وتسعى املنظمات العاملية
ومنها منظمة األمم املتحدة للطفولة
الن��ت��ه��اج استراتيجية تكفل حماية
الطفل وتعزز ق��درة الطفل الذاتية
على املواجهة ،تتمركز االستراتيجية
حول :تعزيز نظم حماية الطفل ،مبا
فيها مجموعة القوانني والسياسات
واألنظمة واخل��دم��ات الضرورية يف
كافة القطاعات االجتماعية ،والسيما
الرعاية االجتماعية والتعليم والصحة
واألم����ن وال���ع���دال���ة ،ل��دع��م ال��وق��اي��ة
ومواجهة املخاطر املرتبطة باحلماية
و حول هذا املوضوع أوردت املنظمة
بعض احلقائق والبيانات ومنها:
يصعب قياس احلجم الفعلي للعنف
املرتكب ضد األطفال يف أنحاء العالم،
فهناك افتقار إلى البيانات عن العدد
الدقيق للضحايا األطفال لكثرة ما
يحدث سراً وال يتم اإلبالغ عنه ،غير
أن التقديرات تشير إلى تعرض ما بني
 500مليون و 1.5بليون طفل للعنف
سنوياً .ويقدر ع��دد األطفال الذين
يشهدون العنف املنزلي يف كل عام مبا
يصل إلى  275مليون طفل على نطاق
العالم ،ويف ال��دراس��ة االستقصائية
العاملية لصحة الطالب يف املدارس،
أفاد ما بني  20يف املائة و 65يف املائة
من األطفال الذين يف سن املدرسة
بتعرضهم للتحرش اللفظي أو البدني
يف املدرسة.
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م�شاريع و�أفكار
�أفكار وم�شاريع

زي���ادة نسبة تعليم الفتيات
بنسبة واحد يف املائة قد تؤدي
إلى زيادة منو نصيب الفرد من
الدخل  0.3يف املائة

جمموعة البنك الدويل ت�ساعد على النهو�ض بتعليم
الفتيات والن�ساء
يف ض��وء التحديات وامل��خ��اط��ر التي
تواجهها الفتيات والنساء والتي يتوجب
عليهن التغلب عليها ،ف��إن هاشتاغ
الشعار العاملي لالحتفال باليوم الدولي
للمرأة لعام « 2017كن جريئاً من أجل
التغيير» ( )#BeBoldForChangeيعد
مناسباً ،وهو دعوة واضحة للعمل ،ول َم

ال وتوفير الدعم للفتيات والنساء عامل
أساسي لتحقيق هديف مجموعة البنك
الدولي إلنهاء الفقر املدقع بحلول عام
 2030وتعزيز الرخاء املشترك.
يف أبريل/نيسان  ،2016تعهد رئيس
مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم

باستثمار  2.5مليار دوالر على مدى
خ��م��س س��ن��وات م��ن خ�ل�ال امل��ش��اري��ع
التعليمية التي تعود بالنفع املباشر
على امل��راه��ق��ات ،ويف أق��ل م��ن ع��ام،
ارتبطت املجموعة بالفعل بتقدمي 600
مليون دوالر يف مشاريع تعزز التغيير
اإليجابي من خالل تعليم املراهقات

© �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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ومتكينهن من أسباب القوة ،ونسلط
الضوء فيما يلي على مشروعني من
أحدث األمثلة على ذلك يف أوروغواي
وهايتي.
أوروغواي:
يف أوروغواي ،تواجه الفتيات والنساء
م��ع��دالت ع��ال��ي��ة للعنف ال��ق��ائ��م على
ن��وع اجل��ن��س يف امل����دارس ،إذ حتدث
األفكار والقوالب النمطية للجنسني
يف املناهج الدراسية تأثيراً سلبياً يف
أدائهن الدراسي ،وهو ما يزداد سوءاً
من ج��راء نقص الوعي وع��دم مراعاة
احتياجاتهن يف الفصول الدراسية.
ويتعلق األمر مباشرة باألفكار النمطية
السائدة يف مجتمع أوروغواي عن دور
ال��ذك��ور واإلن���اث ،ول��ذل��ك آث��ار طويلة
األم��د على ف��رص تطوير امل��رأة ،مثل
فرص التشغيل ،ومتثل معاجلة التحيز
الذي تواجهه النساء والفتيات إحدى
أهم أولويات احلكومة.
وسيعمل مشروع حتسني نوعية التعليم
األول��ي واالب��ت��دائ��ي يف أورغ���واي (40
مليون دوالر) على تعميم مجموعة من
األنشطة يف قطاع التعليم بغرض تزويد
املدرسني بأدوات جديدة ملعاجلة أوجه
عدم املساواة بني اجلنسني ،وسيدعم
املشروع التدريب الذي يركز على تعزيز
ال��وع��ي بأبعاد ال��ف��روق ب�ين اجلنسني
يف عملية التعليم ،وخاصة القواعد
االجتماعية ال��راس��خ��ة ب��ش��أن موقع
ك��ل م��ن ال��رج��ل وامل���رأة ،كما سيجري
دراس���ة يف رب��وع ال��ب�لاد ع��ن امل��س��اواة
بني اجلنسني سيتم استخدامها كخط
أس���اس إلع����داد خ��ط��ة ال��ع��م��ل بشأن
املساواة بني اجلنسني للفترة من 2017
إل��ى  2020للتصدي للتحديات التي
تواجهها الفتيات يف املدرسة.
وع��ن ذل��ك ،تقول رمي��ا ن��ي��ار ،املديرة
بقطاع امل��م��ارس��ات العاملية للتعليم
مبكتب منطقة أمريكا الالتينية والبحر
ال��ك��اري��ب��ي مبجموعة البنك ال��دول��ي
«نأمل أن يصبح ذلك حافزاً للحلول

طويلة األجل مثل تعزيز وصول املرأة
إلى سوق العمل ومنع العنف املنزلي
ضد النساء والفتيات».
هايتي:
يف هايتي ،تترك العديد من الفتيات
الدراسة يف سن مبكرة ،ويرتبط ذلك
بعوامل اجتماعية مثل ال��زواج املبكر،
حيث تظهر أح��دث البحوث أن %17
من الفتيات يتزوجن قبل سن  18عاماً.
سيشمل مشروع توفير التعليم جيد
النوعية يف هايتي  -الذي متت املوافقة
عليه مؤخراً بتكلفة  30مليون دوالر -
أنشطة تدخلية من شأنها إدماج منظور
املساواة بني اجلنسني يف تصميم البنية
التحتية مل��راف��ق ال��ص��رف الصحي،
وت��دري��ب املعلمني ،وأنشطة املشاركة
املجتمعية لدعم حصول األطفال على
تعليم ابتدائي جيد وإمتامه بنجاح.
وي��س��اع��د «ب��رن��ام��ج التعليم للجميع
يف ه��اي��ت��ي» ع��ل��ى مت��ك�ين األط���ف���ال
م��ن امل��واظ��ب��ة على ح��ض��ور ال��دراس��ة
االبتدائية وإمتامها من خالل برنامج
لإلعفاء م��ن امل��ص��روف��ات املدرسية.
وجيسيكا ب��رودن��ت ،ابنة األح��د عشر
ربيعاً والتلميذة بالصف السادس ،هي
إحدى املستفيدات من هذا املشروع،
وهي تعيش يف أحد أفقر األحياء يف
العاصمة بورت أو برانس ،ومع ضمان
حصولها على التعليم ،متضي جيسيكا
على طريق حتقيق أحالمها.
وع��ن ذل���ك ،ت��ق��ول جيسيكا «أود أن
أكون ممرضة عندما أكبر ،وذلك كي
أمتكن إذا م��رض أح��د أف��راد أسرتي
من العناية به .لكن لكي أجنح البد أن
أمت دراستي ،ويجب كذلك أن اجتهد
يف اس��ت��ذك��ار دروس���ي ك��ي أمت��ك��ن من
االنتقال إل��ى الصف ال��ت��ال��ي» .يُشار
هنا إل��ى أن نسبة ال تتعدى  %50من
التالميذ والتلميذات يف هايتي هي
التي تتم بنجاح املرحلة االبتدائية يف

الوقت احملدد ،كما فعلت جيسيكا.
دع� ��م ال �ف �ت �ي��ات وال �ن �س ��اء م ��ن خ�لال
التعليم واألنشطة التي تعزز التمكني:
إن اتخاذ إج��راءات شجاعة من أجل
متكني الفتيات والنساء أمر ضروري
على الصعيد العاملي ،وهو ما تعكسه
األول��وي��ات املؤسسية ملجموعة البنك
الدولي وما تقوم به من عمل حتليلي
واستثمارات :من تنفيذ استراتيجية
امل��س��اواة ب�ين اجل��ن��س�ين ،إل��ى إج��راء
حتليل احلالة بشأن استمرار الفتيات
يف الدراسة يف زامبيا ومالوي ،ودعم
بنات الالجئني السوريني لاللتحاق
ب��امل��دارس يف لبنان ،وتوفير قسائم
للرسوم املدرسية للفتيات املراهقات
األك��ث��ر ضعفا يف إق��ل��ي��م ال��ب��ن��ج��اب،
بباكستان.
ح �ق��ائ��ق ع ��ن دور ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي يف
التعليم:
 الهدف الرابع من أهداف التنميةاملستدامة يدعو إلى تيسير احلصول
على تعليم جيد والتعلّ ُم مدى احلياة
للجميع ،أ َّم��ا الهدف اخلامس فهو
حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني
كل النساء والفتيات ،وتوفير التعليم
للمراهقات ضروري يف البلدان التي
تسعي لتحقيق هذه األهداف.
 ما يُق َّدر بنحو  62مليون فتاة يفأنحاء العالم غير ملتحقات باملدارس،
نصفهن مراهقات ،و 16مليون فتاة
أعمارهن بني ستة أعوام و 11عاماً
لن يلتحقن أبداً باملدارس ،باملقارنة
مع ثمانية ماليني فتى.
 يف م��س��ت��وى التعليم االب��ت��دائ��ي،ح� َّق��ق��ت  23يف امل��ائ��ة م��ن ال��ب��ل��دان
امل��ن��خ��ف��ض��ة ال���دخ���ل امل����س����اواة بني
اجل��ن��س�ين ،ويف م��س��ت��وى التعليم
الثانوي ،ح َقّقت  15يف املائة فحسب
من البلدان منخفضة الدخل املساواة
بني اجلنسني.
 املنطقتان الناميتان اللتان بهما أكبرعدد من املراهقات غير امللتحقات

باملدارس هما جنوب آسيا وأفريقيا
جنوب الصحراء ،ففي جنوب آسيا،
 12.6مليون ف��ت��اة يف س��ن مرحلة
التعليم اإلع��دادي كن غير ملتحقات
يف  ،2012ويف أف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب
الصحراء كان العدد  11.8مليون.
 خالل الفترة  ،2020-2011ستصبحأك��ث��ر م��ن  140مليون ف��ت��اة عرائس
ص��غ��ار ال��س��ن ،وذل���ك وف��ق �اً لتقدير
ص���ن���دوق األمم امل��ت��ح��دة ل��ل��س��ك��ان.
وسيتس َّرب الكثير من الفتيات من
املدارس.
 تشير الدراسات التحليلية اجلاريةمل��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال���دول���ي وامل��رك��ز
الدولي لبحوث املرأة عن تكلفة الزواج
املبكر إل��ى أن له آث��اراً سلبية كبيرة
يف م��ج��االت منها على سبيل املثال
اخلصوبة والتعليم وال��دخ��ل وصحة
األطفال.
 يف أمريكا الالتينية ،حينما زادمعدل مشاركة النساء يف سوق العمل
 15يف املائة يف عقد واحد ،انخفض
معدل الفقر  30يف املائة.
 يجلب تعليم امل��راه��ق��ات مكاسبواسعة لألسر واملجتمعات والبلدان.
ويف ض��وء ف��رص العمل امل��ت��اح��ة يف
السوق ،فإن زي��ادة نسبتها واح��د يف
املائة فحسب يف عدد الفتيات الالتي
أمتمن تعليمهن الثانوي قد تؤدي إلى
زي��ادة منو نصيب الفرد من الدخل
 0.3يف املائة.
 تستثمر مجموعة البنك الدولي 2.5مليار دوالر على مدى السنوات
اخلمس القادمة يف مشاريع تعليمية
ت��ع��ود بالنفع م��ب��اش��ر ًة ع��ل��ى فتيات
م��راه��ق��ات أع��م��اره��ن ب�ين  12و17
عاماً.
 نحو  75يف املائة من هذا االستثمارسيكون يف بلدان منخفضة الدخل،
معظمها يف أفريقيا جنوب الصحراء
وج��ن��وب آس��ي��ا ،وت��ق��دم��ه امل��ؤس��س��ة
ال��دول��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ،وه���ي ص��ن��دوق
مجموعة البنك الدولي ملساعدة أشد
بلدان العالم فقراً.
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بهدف التعريف باملنظومة العدلية و توعية املر�أة بحقوقها

وزارة العدل تطلق عدد ًا من املعار�ض التوعوية

بهدف التعريف بإجراءات وخدمات
املنظومة العدلية يف اململكة ،وتوعية
املرأة بحقوقها الشرعية والقانونية،
دشنت وزارة العدل معرضها األول
للثقافة العدلية «معرفة وإث���راء»،
ضمن سلسلة معارض موجهة إلى
األس��رة وامل��رأة يف عدد من مناطق
اململكة ،و جاءت النسخة األولى من
املعرض يف مجمع غرناطة التجاري
يف الرياض خالل الفترة من  15إلى
 17جمادى األولى املاضي ،على أن
يتم نقل امل��ع��رض الح��ق�اً إل��ى مدن
أخ��رى يف اململكة بحسب احلاجة
واخلطة املعدة لذلك.
وت��ض��م��ن امل���ع���رض أرب����ع منصات
رئيسة ،ه��ي :املعرفة ،واخلدمات،
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وال���ص���ل���ح ،واألن���ظ���م���ة ،وأج���اب���ت
م��ج��م��وع��ة م���ن اإلخ��ت��ص��اص��ي��ات
يف م��ج��االت ال��ش��ري��ع��ة وال��ق��ان��ون
واالجتماع على أسئلة ال��زوار ،كما
ق��دم��ت منصة امل��ع��رف��ة املعلومات
األساسية لزيادة الوعي والتثقيف
يف ق��ض��اي��ا األح�����وال الشخصية،
فيما عرفت منصة اخل��دم��ات يف
مجموعة من اخلدمات اإللكترونية
التي تقدمها الوزارة.
وعملت منصة الصلح على تثقيف
ال���زوار وتوعيتهم بأهمية تسوية
اخلالفات قبل وصولها إلى أروقة
ال���ق���ض���اء ،ب��ي��ن��م��ا ض��م��ت منصة
األن��ظ��م��ة م��ج��م��وع��ة م��ن األنظمة
العدلية للتعريف بها وشرح آليات

االس��ت��ف��ادة منها ،ووف���رت ال���وزارة
متحدثات باللغة اإلجنليزية خلدمة
زائرات املعرض من غير الناطقات
بالعربية.
وقد شهد املعرض عرضاً ملبادرات
تخدم املستفيدين يف وزارة العدل،
ومت توزيع منشورات حتوي معلومات
وإرش���ادات حول تسوية اخلالفات
أو التعريفات القانونية والعدلية،
إض���اف���ة إل����ى م��ط��ب��وع��ات ل��ش��رح
اخل��دم��ات اإللكترونية ،كما شمل
امل��ع��رض ع��روض �اً مرئية للتوعية
والتثقيف حول املفاهيم الشرعية
والقانونية واخلدمات العدلية.
م��ن جانبه أوض���ح امل��ش��رف العام
على اإلعالم واالتصال املؤسسي يف

وزارة العدل ماجد محمد اخلميس،
أن املعرض يسعى إلى نشر الثقافة
العدلية عبر التواصل املباشر مع
أف���راد املجتمع بشكل ع��ام وامل��رأة
خ��ص��وص �اً ل��رف��ع م��س��ت��وى ال��وع��ي
يف احل��ق��وق وال��واج��ب��ات الشرعية
والقانونية يف مرافق القضاء.
وأكد اخلميس أن املعارض التثقيفية
تأتي ضمن مبادرة «إب��راز مميزات
القضاء ونشر الثقافة العدلية»،
بوصفها إحدى مبادرات الوزارة يف
برنامج «التحول الوطني ،»2020
مبيناً أن امل��ع��رض األول يتضمن
منصات معرفية وتفاعلية ،تراعي
اجلوانب التوعوية التي تكثر حاجة
املجتمع إليها.

اعرف �أكرث عن جمعية امللك �سلمان للإ�سكان
اخلريي

رؤيتها:
أن ي��ك��ون لها دور مهم رئيسي يف
م��ج��ال اإلس��ك��ان اخل��ي��ري التنموي
املتميز مبنطقة الرياض.
رسالتها:
ت��وف��ي��ر ال��س��ك��ن امل��ن��اس��ب ل�لأس��ر
احمل���ت���اج���ة مب��ن��ط��ق��ة ال����ري����اض ،و
االرت��ق��اء مبستواهم االق��ت��ص��ادي و

االجتماعي من خالل مجموعة من
البرامج التنموية إسهامها يف نهضة
الوطن.
أهدافها:
 .1إن��ش��اء مجمعات سكنية مهيأة
الحتضان احملتاجني ومساعدتهم
على تنمية قدراتهم الذاتية للخروج
من دائرة الفقر.
 .2ت��ق��دمي ب��رام��ج تنموية لساكني
وح��دات املشروع السكنية من أجل
تأهيلهم ومساعدتهم على التحول
من معتمدين إلى محتاجني.

اعرف حقوقك و واجباتك
املادة السادسة و األربعون «املساعدة
القانونية املتبادلة» ()5-4
 -13تُس ّمي ك��ل دول��ة ط��رف سلطة
م���رك���زي���ة ت��س��ن��د إل��ي��ه��ا م��س��ؤول��ي��ة
وص�لاح��ي��ة تلقي طلبات املساعدة
ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ت��ب��ادل��ة وت��ن��ف��ي��ذ تلك
الطلبات أو إحالتها إل��ى السلطات
املعنية لتنفيذها ،وحيثما كان للدولة
الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص
ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية
املتبادلة ،ج��از لها أن تسمي سلطة
مركزية منفردة تتولى املهام ذاتها يف
تلك املنطقة أو ذلك اإلقليم ،وتكفل
السلطات املركزية تنفيذ الطلبات
امل��ت��ل��ق��اة أو إح��ال��ت��ه��ا ب��س��رع��ة وعلى
نحو مناسب .وحيثما تقوم السلطة
املركزية بإحالة الطلب إل��ى سلطة
معنية لتنفيذه ،عليها أن ت َُش ِ ّجع تلك
السلطة املعنية على تنفيذ الطلب
بسرعة وبطريقة سليمة .ويتعني إبالغ

األم�ي�ن ال��ع��ام ل�لأمم امل��ت��ح��دة باسم
السلطة املركزية املسماة لهذا الغرض
وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك
تصديقها ع��ل��ى ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة أو
قبولها أو إقرارها أو االنضمام إليها.
وتُ��وج��ه طلبات املساعدة القانونية
املتبادلة وأي مراسالت تتعلق بها إلى
السلطات املركزية التي تسميها الدول
األطراف ،وال ميس هذا الشرط حق
أي دولة طرف يف أن تشترط توجيه
مثل هذه الطلبات واملراسالت إليها
عبر القنوات الدبلوماسية ،أم��ا يف
احل����االت ال��ع��اج��ل��ة ،وح��ي��ث��م��ا تتفق
ال��دول��ت��ان ال��ط��رف��ان املعنيتان ،فعن
ط��ري��ق امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة للشرطة
اجلنائية ،إن أمكن ذلك.
 -14تُقدم الطلبات كتابة أو ،حيثما
أم��ك��ن ،ب��أي وسيلة كفيلة ب��أن تنتج
س��ج�لا م��ك��ت��وب�اً ،بلغة مقبولة ل��دى
الدولة الطرف متلقية الطلب ،ويف

 .3ال��ع��م��ل ع��ل��ى اس��ت��ق��رار األس��ر
الفقيرة بتوفير السكن املناسب لها.
 .4احل��د من املظاهر والسلوكيات
السلبية املنتشرة يف أوساط الفقراء
والتي تشجع على االستمرار يف حالة
الفقر.
 .5العمل على إيجاد وقف مؤسسي
دائ��م ال يعتريه ما يعتري األوق��اف
غير املؤسسية من قصور واندثار
جتسيداً ملفهوم الصدقة اجلارية.
 .6اإلسهام يف مكافحة الفقر ضمن
اجلهود التي تبذلها الدولة وتشارك

فيها مؤسسات املجتمع.
 .7امل��ش��ارك��ة يف التنمية املتكاملة
اق��ت��ص��ادي �اً واج��ت��م��اع��ي�اً وع��م��ران��ي�اً
من خ�لال تقدمي منظومة متكاملة
البرامج التنموية.
بعض من برامجها:
 .1برنامج اإلصالح األسري.
 .2برنامج األفراد واألسر املنتجة.
 .3ب��رن��ام��ج اخل���دم���ات التعليمية
والتربوية.
 .4برنامج األنشطة العامة.

اجلزء التا�سع و الع�شرون من «اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد»
ظ���روف تتيح لتلك ال��دول��ة الطرف
أن تتحقق من صحته ،ويتعني إبالغ
األمني العام لألمم املتحدة باللغة أو
اللغات املقبولة لدى الدولة الطرف
وق���ت ق��ي��ام ك��ل دول���ة ط���رف ب��إي��داع
صك تصديقها على هذه االتفاقية أو
قبولها أو إقرارها أو االنضمام إليها.
أما يف احلاالت العاجلة ،وحيثما تتفق
الدولتان الطرفان على ذلك ،فيجوز
أن ت��ق� َّدم الطلبات شفوياً ،على أن
تؤ َّكد كتابة على الفور.
 -15يتضمن طلب املساعدة القانونية
املتبادلة:
(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛
(ب) م��وض��وع وطبيعة التحقيق أو
املالحقة أو اإلج��راء القضائي الذي
يتعلق ب��ه ال��ط��ل��ب ،واس���م ووظ��ائ��ف
ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ي ت��ت��ول��ى التحقيق أو
املالحقة أو اإلجراء القضائي؛
(ج) ملخصاً ل��ل��وق��ائ��ع ذات الصلة

باملوضوع ،باستثناء ما يتعلق بالطلبات
امل��ق��دم��ة ل��غ��رض ت��ب��ل��ي��غ م��س��ت��ن��دات
قضائية؛
(د) وص���ف���اً ل��ل��م��س��اع��دة امل��ل�تَ��م��س��ة
وت��ف��اص��ي��ل أي إج�����راءات معينة ت��ود
الدولة الطرف الطالبة اتباعها؛
(ﻫ) هوية أي شخص معني ومكانه
وجنسيته ،حيثما أمكن ذلك؛
(و) ال��غ��رض ال��ذي تُلتمس م��ن أجله
األدلة أو املعلومات أو التدابير.
 -16ي��ج��وز للدولة ال��ط��رف متلقية
الطلب أن تطلب معلومات إضافية
عندما يتبينّ أن��ه��ا ض��روري��ة لتنفيذ
الطلب وفقاً لقانونها الداخلي أو ميكن
أن تس ّهل ذلك التنفيذ.
 -17ين َفّذ الطلب وفقاً للقانون الداخلي
للدولة الطرف متلقية الطلب ،وكذلك
وفقا ل�لإج��راءات احمل��ددة يف الطلب،
حيثما أمكن ،ما لم يتعارض مع القانون
الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

* 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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امل�ست�شار القانوين
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ماهي احلاالت التى ميكن فيها طلب اعادة النظر يف األحكام النهائية الصادرة يف العقوبة ؟
ماهي احل���االت التى ميكن فيها
ط��ل��ب اع����ادة ال��ن��ظ��ر يف األح��ك��ام
النهائية الصادرة يف العقوبة ؟
نظام االج��راءات اجلزائية أوضح
أن��ه يجوز ألي من اخلصوم طلب
إع��ادة النظر يف األحكام النهائية
ال��ص��ادرة بالعقوبة وف��ق�اً ألح��وال
محددة وهي :
 -1إذا حكم على املتهم يف جرمية
قتل ثم وجد املدعى قتله حياً.

 -2إذا ص��در حكم على شخص
م��ن أج���ل واق��ع��ة ث��م ص���در حكم
على شخص آخر من أجل الواقعة
ذاتها ،وكان بني احلكمني تناقض
يفهم منه عدم إدانة أحد احملكوم
عليهما.
 -3إذا ك��ان احلكم ق��د بني على
أوراق ظهر بعد احلكم تزويرها أو
بني على شهادة ظهر بعد احلكم
أنها شهادة زور.

كاريكاتير

نقالً عن صحيفة
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 -4إذا كان احلكم بني على حكم
صادر من إحدى احملاكم ثم ألغي
هذا احلكم.
 -5إذا ظهر بعد احلكم بينات أو
وقائع لم تكن معلومة وقت احملاكمة
وك��ان م��ن ش��أن ه��ذه البيانات أو
الوقائع ع��دم إدان��ة احملكوم عليه
أو تخفيف العقوبة ،حيث يتم رفع
طلب إع��ادة النظر بصحيفة تقدم
إلى احملكمة التي أصدرت احلكم،

ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب
على بيان احلكم املطلوب إع��ادة
النظر فيه وأسباب الطلب ،إال أنه
ال يترتب على قبول احملكمة طلب
إعادة النظر من حيث الشكل وقف
تنفيذ احلكم إال إذا ك��ان ص��ادراً
بعقوبة جسدية م��ن ق��ص��اص أو
حد أو تعزير ويف غير ذلك يجوز
للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ يف
قرارها بقبول طلب إعادة النظر.

منظمة العمل الدولية تقرتح حلول للق�ضاء
على عمالة الأطفال بحلول عام 2025
أكد تقرير جديد صادر عن منظمة
ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة أن مكافحة عمل
األط��ف��ال يتطلب حت��س�ين احلماية
القانونية وإدارة سوق العمل واحلماية
االجتماعية وف��رص احل��ص��ول على
تعليم جيد واحل��وار االجتماعي بني
احلكومات والشركاء االجتماعيني
وغ��ي��ره��م م���ن أص���ح���اب املصلحة
املهتمني.
التقرير الذي حمل عنوان «القضاء
ع��ل��ى ع��م��ل األط���ف���ال ب��ح��ل��ول ع��ام
 :2025مراجعة للسياسات والبرامج»
تضمن أربع ركائز رئيسية للسياسات
يف م��ج��ال مكافحة ع��م��ل األط��ف��ال
وه���ي :ت��ع��زي��ز احل��م��اي��ة القانونية،
وحت���س�ي�ن إدارة أس�������واق ال��ع��م��ل
واملنشآت األسرية ،وتدعيم الرعاية
االجتماعية ،واالستثمار يف التعليم
املجاني واجليد.

وأش���ارت منظمة العمل الدولية يف
ه��ذا التقرير ،ال��ذي ص��در بالتزامن
م��ع امل��ؤمت��ر ال��دول��ي ال��راب��ع للقضاء
املستدام على عمل األط��ف��ال ال��ذي
سيعقد يف بوينس آي��رس يف الفترة
القادمة ،إلى أنها متضي يف االجتاه
الصحيح ،ولكنها شددت على ضرورة
التحرك بشكل أس��رع ملكافحة عمل
األطفال.
وت��ش��ي��ر ال��ت��ق��دي��رات إل���ى أن ع��دد
األط��ف��ال العاملني ي��زي��د على 150
مليونا مب��ا ي��ع��ادل طف ً
ال واح���داً من
ب�ين ك��ل عشرة أط��ف��ال تقريباً ،وقد
تباطأت وتيرة ارتفاع عدد األطفال
العاملني بني عامي  2012و ،2016
وم��ن املتوقع أن يبلغ ع��دد األطفال
العاملني يف أنحاء العالم بحلول عام
 2025حوالي  121مليون طفل.

ثقافة حقوق اإلنسان

احلوار حق من حقوق اإلنسان
يعد احلوار والتفاوض واستيعاب اآلخر واحترامه ،ومحاولة الوصول إلى نقاط االتفاق عوضاً عن
االختالف ،هي أهم ركيزة من ركائز الرقي احلضاري والتطور اإلنساني ،هذا عوضا عن أن احلوار
هو وسيلة خالقة لتبادل األفكار وتطويرها والوصول إلى أفضل السبل للتعايش مع اآلخر ،باإلضافة
إلى كونه وسيلة للتعلم وتوسيع األفق وتقبل االختالف.
فاحلوار مطلب إنساني ،تتمثل أهميته باستخدام أساليب احلوار البناء إلشباع حاجة اإلنسان لالندماج
يف جماعة ،والتواصل مع اآلخرين ،فاحلوار يحقق التوازن بني حاجة اإلنسان لالستقاللية ،وحاجته
للمشاركة والتفاعل مع اآلخرين ،كما يعكس احلوار الواقع احلضاري والثقايف لألمم والشعوب ،حيث
تعلو مرتبته وقيمته وفقاً للقيمة اإلنسانية لهذه احلضارة وتلك ،وتعد الندوات واللقاءات واملؤمترات
إحدى وسائل ممارسة احلوار الفعـال ،الذي يعالج القضايا واملشكالت التي تواجه اإلنسان املعاصر.

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

وقد جاء اإلسالم مرسخاً للقيم اإلنسانية النبيلة ومؤكدا عليها ،فنجد احلث على حسن تقبل اآلخر
واحترامه و حفظ حقوقه ،حيث إن اإلسالم هو دين السالم والتسامح ،ويشكل التعايش السلمي
ّاس ِإ ّنَا َخل َ ْقنَا ُك ْم مِ ْن َذ َك ٍر َوأُنْثَى َو َج َعلْنَا ُك ْم
واحلوار أحد أهم دعائم هذا املفهوم ،قال تعالى ( يَا أَ ّيُ َها النَ ُ
ُش ُعو ًبا َو َقبَا ِئ َل ِلتَ َعا َر ُفوا ِإ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعنْ َد هَّ ِ
الل أَتْقَا ُك ْم) ،حيث حتمل هذه اآلية دعوة للتقارب ولتقبل
االختالف وكيف يكون ذلك إال باحلوار ،وجند أن الدين اإلسالمي قد كفل لغير املسلمني كافة
احلقوق اإلنسانية وحرص على احترامها وصيانتها ،ومن ذلك احترام كافة األديان السماوية وعدم
املساس بقدسيتها ،قال اهلل تعالى(ال يَنْ َها ُكم هَّ
اللُ َعنِ ا ّلَذِ ي َن لَ ْم يُقَا ِتلُو ُك ْم فيِ ِ
الدّينِ َولَ ْم يُخْ رِ ُجو ُك ْم مِ ْن
ُ
دِ يَارِ ُكم أَ ْن تَبرو ُهم َوتُق ِْس ُطوا ِإلَيهِ م ِإ َّن هَّ َ
َاب إ اَِّل
الل يُ ِح ّ ُب المْ ُق ِْس ِطنيَ) وقال تعالى ( َولاَ تجُ َ ادِ لُوا أَ ْه َل الْكِ ت ِ
ْ ْ
َ ُّ ْ
ْ

بِا ّلَتِي ِه َي أَ ْح َس ُن إ اَِّل ا ّلَذِ ي َن َظل َ ُموا مِ نْ ُه ْم َ ،و ُقولُوا آ َمنَّا بِا ّلَذِ ي أُنزِ َل ِإلَيْنَا َوأُنزِ َل ِإلَيْ ُك ْم َوإِل ُهنَا َوإِل ُه ُك ْم َو ِ
اح ٌد
َونَ ْح ُن لَ ُه ُم ْس ِل ُمونَ) ولنا يف رسول اهلل أسوة حسنة ،حيث كان جاره صلى اهلل عليه وسلم يهودياً ورغم

أذيته للرسول إال أنه لم يتعرض له بل على عكس ذلك متاما فقابل اإلساءة باإلحسان حتى كان ذلك
سببا يف إعجابه بهذا الدين وتعاليمه السمحة ومن ثم اعتناقه اإلسالم.
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