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اجلمعية تقيم دورة تثقيفية بعنوان «دور املتحدثني
الر�سميني بالأجهزة احلكومية يف تعزيز و حماية
حقوق الإن�سان»
مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان
أقامت اجلمعية دورة حملت عنوان
(دور املتحدثني الرسميني باألجهزة
احلكومية يف تعزيز وحماية حقوق
اإلن��س��ان ) و التي حت��دث فيها ك ً
ال
من-:
سعادة رئيس اجلمعية الدكتور مفلح
بن ربيعان القحطاني وقد جاء حديثه
حول املتحدث الرسمي ودوره يف تعزيز
حقوق اإلن��س��ان ،كما حت��دث األم�ين
العام للجمعية املستشار خالد بن عبد
الرحمن الفاخري حول اإلعالم ودوره
يف حمايه حقوق اإلن��س��ان ،و تعزيز
ثقافة الفرد و املجتمع.
كما حت��دث س��ع��ادة ال��دك��ت��ور فيصل
السميري حول اجلوانب التي ينبغي
مراعاتها من قبل املتحدثني الرسميني
عند نشر اخلبر.
وق���د ح��ض��ر ال����دورة ع���دد كبير من
املنتسبني ل��وس��ائ��ل اإلع�ل�ام وبعض

األجهزة احلكومية.
اجلدير ذك��ره أن العالم يحتفل بيوم
حقوق اإلنسان يف  10كانون األول/
ديسمبر من كل عام ،ويرمز هذا اليوم
لليوم ال��ذي اعتمدت فيه اجلمعية
العامة يف عام  1948اإلعالن العاملي
حل��ق��وق اإلن���س���ان ،ويف ه���ذا ال��ع��ام،
نظمت ي���وم ح��ق��وق اإلن��س��ان حملة
اس��ت��م��رت ع��ام��اً ك��ام� ً
لا لالحتفال
ب��ال��ذك��رى السنوية السبعني املقبلة
ل�لإع�لان ال��ع��امل��ي حل��ق��وق اإلن��س��ان،
وه��ي وثيقة تاريخية أعلنت حقوقاً
غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل
شخص أن يتمتع بها كإنسان  -بغض
النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو
اجلنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو
غيره أو األصل القومي أو االجتماعي
أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر.
وهي الوثيقة األكثر ترجمة يف العالم،
وهي متاحة بأكثر من  500لغة.

ويضع اإلعالن ،الذي صاغه ممثلون
من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة
من جميع مناطق العالم ،القيم العاملية،
وم��ع��ي��اراً ل��ل��ه��دف امل��ش��ت��رك جلميع
الشعوب وجميع األمم ،وه��و ينص
على املساواة يف الكرامة والقيمة لكل
شخص ،وبفضل اإلعالن ،والتزامات
ال��دول مببادئها ،مت إحياء الكرامة
للماليني ووضع األس��اس لعالم أكثر
ع���دالً ،ويف ح�ين أن م��ا يصبو إليه
اإلعالن لم يتحقق بعد متاماً ،ولكن
يف احلقيقة ميكن القول أنه قد صمد
أم��ام االخ��ت��ب��ارات على م��دى الزمن
وهذا يدل على الطابع العاملي الدائم
والقيم الدائمة املتمثلة يف املساواة
والعدالة والكرامة اإلنسانية.
واإلع��ل�ان ال��ع��امل��ي حل��ق��وق اإلن��س��ان
مينح القوة للجميع ،حيث إن املبادئ
املكرسة يف اإلعالن ال تزال حتافظ
على أهميتها اليوم كما كانت عليه يف

عام  ،1948ونحن بحاجة إلى الدفاع
عن حقوقنا وحقوق اآلخرين ،وميكننا
من خطوات عملية يف ه��ذا االجت��اه
خ�لال حياتنا اليومية ،وأن نتمسك
باحلقوق التي حتمينا جميعاً ،وأن
نعزز بذلك الصلة بني جميع البشر.
م��ن جهته ق��ال األم�ي�ن ال��ع��ام لألمم
املتحدة أنطونيو غوتيريس ،يف رسالة
ل��ه مبناسبة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي حلقوق
اإلنسان «إن إحياء يوم حقوق اإلنسان
ه��ذا العام ميثل بداية احتفال على
مدار السنة مبرور سبعة عقود منذ
اعتماد أحد أعمق االتفاقات الدولية
وأبعدها أثراً ،ويُرسي اإلعالن العاملي
حل��ق��وق اإلن���س���ان م��ب��دأي امل��س��اواة
والكرامة لكل إنسان وينص على أن
كل حكومة يقع على عاتقها واجب
أساسي يقضي بتمكني جميع الناس
من التمتع بجميع حقوقهم وحرياتهم
غير القابلة للتصرف».
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بعد املوافقة على �إن�شاء هيئة رعاية ذوي الإعاقة

رئي�س اجلمعية :القرار يعزز حقوق ذوي الإعاقة و
�سي�ضمن رفع م�ستوى الرعاية و اخلدمات املقدمة لهم
رحب رئيس اجلمعية الدكتور مفلح
ب���ن رب��ي��ع��ان ال��ق��ح��ط��ان��ي مب��واف��ق��ة
مجلس ال�����وزراء ع��ل��ى تنظيم هيئة
رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة الذي
سيضمن تعزيز حقوقهم يف اململكة
وسيضمن رف���ع م��س��ت��وى اخل��دم��ات
والرعاية املقدمة لهم.
فيما أش���ار وزي���ر ال��ع��م��ل والتنمية
االج��ت��م��اع��ي��ة رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة
“هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة”
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن ن��اص��ر الغفيص
إلى أن الهيئة ستكون مستقلة مال ًيا
وإدار ًي���ا ،وستعمل على رف��ع مستوى
خدمات ومتطلبات األشخاص ذوي
اإلع���اق���ة واح��ت��ي��اج��ات��ه��م م���ن حيث
التعليم وال��ع�لاج والتأهيل ،وتوفير
ف���رص ال��ع��م��ل ،وت��ي��س��ي��ر ال��وص��ول
وتقدمي التسهيالت لهم لالستفادة
من املرافق واخلدمات العامة ،ووضع
برامج لتحفيز القطاع اخلاص والغير
ال��رب��ح��ي ع��ل��ى اإلس���ه���ام يف تقدمي
اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة،
ووض��ع السياسات واالستراتيجيات
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وال��ب��رام��ج واخل��ط��ط واألدوات التي
حتقق األهداف ذات الصلة مبشاريع
الهيئة ،والتي منها بناء القدرات يف
مراكز التأهيل الشامل ،وذل��ك وفق
اإلجراءات النظامية املتبعة ،ومتابعة
تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع
اجلهات املختصة.
كما ستعمل الهيئة على حتديد أدوار
األج��ه��زة ذات العالقة فيما يخص
ش����ؤون األش���خ���اص ذوي اإلع��اق��ة،
وحت��دي��د م��ؤش��رات ج��ودة اخلدمات
امل��ق��دم��ة ل�لأش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة
وقياسها ،والرفع عن النتائج بشكل
دوري ،وإع��داد ال��دراس��ات والبحوث
واإلح��ص��ائ��ي��ات وال��ت��ق��اري��ر ،ودع��م
تشجيع إج��راء البحوث يف مجاالت
اإلعاقة.
وك��م��ا أ ّك����د وزي����ر ال��ع��م��ل والتنمية
االجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة،
أن التعاون والتنسيق مع اجلهات ذات
العالقة سيُمكن الهيئة م��ن القيام
ب��دوره��ا يف ت��ق��دمي العناية ال�لازم��ة
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وإشراكهم

بفعالية يف مختلف مسارات التنمية،
مب��ا يجعل م��ن ه���ذه ال��ف��ئ��ة ط��اق��ات
منتجة انطالقاً من برنامج التحول
الوطني أحد مستهدفات رؤية اململكة
.2030
ويف ذات السياق رفع رئيس مجلس
أم��ن��اء م��رك��ز امل��ل��ك سلمان ألبحاث
اإلع��اق��ة األم��ي��ر سلطان ب��ن سلمان
باسمه وباسم أعضاء مجلس أمناء
امل���رك���ز وم��ؤس��س��ي��ه ال��ش��ك��ر خل���ادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز -حفظه اهلل« -مؤسس
املركز» الهتمامه املتواصل بقضايا
اإلعاقة واملعوقني وحرصه على أن
تكون من أولويات واهتمامات الدولة.
وثمن موافقة مجلس ال���وزراء على
تنظيم «هيئة رعاية األشخاص ذوي
اإلع��اق��ة» ،ال��ت��ي تتفق م��ع التوصية
الثالثة عشرة الفقرة ( )1من توصيات
امل���ؤمت���ر ال���دول���ي ال���راب���ع ل�لإع��اق��ة
والتأهيل ،ال��ذي نظمه مركز امللك
سلمان ألبحاث اإلعاقة خالل الفترة
من  25إلى  27ذي احلجة 1435هـ،

املوافق من  19إلى  21أكتوبر 2014م،
حيث تضمنت استحداث هيئة وطنية
عامة مستقلة تعنى برسم السياسة
ال��ع��ام��ة يف م��ج��ال اإلع���اق���ة وتعمل
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ال��ب��رام��ج واخل��دم��ات
امل��ق��دم��ة ل�لأش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة
يف القطاعات احلكومية واألهلية
واخليرية.
وقال األمير سلطان «إن هذه اخلطوة
تأتي كإضافة ل�لإجن��ازات السابقة
التي حققها املركز التي منها تبني
ال��دول��ة لبرنامج ال��وص��ول الشامل
حسب التوجيه السامي الكرمي رقم
( )35362بتاريخ 1434 /9 /22ه��ـ،
إضافة إل��ى حتقيق املركز لعدد من
اإلجن�����ازات ال��وط��ن��ي��ة ال��س��اب��ق��ة ويف
مقدمتها صدور نظام رعاية املعوقني
يف اململكة ،وكذلك برامج الفحص
املبكر حلديثي ال��والدة ،التي تعد من
أهم اإلجنازات الوطنية التي حتققت
على أرض الواقع حتت قيادة خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز ،أيده اهلل».

رئي�س اجلمعية ي�ستقبل وفد ًا من ال�سفارة
الأمريكية

قام وفد من السفارة األمريكية
بزيارة للجمعية الوطنية حلقوق
اإلنسان مؤخراً ،وكان يف استقباله
رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن
ربيعان القحطاني واألمني العام
للجمعية املستشار خالد بن عبد
الرحمن الفاخري .
وقد تطرق احلديث لقرار الرئيس

األمريكي بشأن القدس وما ميثله
م��ن ت��ع��دي وجت���اوز على حقوق
ومشاعر جميع املسلمني ،والوضع
احلقوقي يف اليمن وما تقوم به
مليشيات احلوثي من انتهاكات
صارخة حلقوق املدنيني وخاصة
األطفال ،وأسباب التركيز الدولي
على أعمال قوات التحالف وترك

أصل املشكلة واملتمثل يف استيالء
احل��وث��ي�ين على السلطة وع��دم
التقيد ب��ق��رارات مجلس األم��ن،
كما تطرق احل��دي��ث للتطورات
احل���ق���وق���ي���ة يف امل��م��ل��ك��ة وق���د
أوض��ح رئيس اجلمعية يف هذا
اجلانب أن هناك اهتمام بتمكني
شرائح املجتمع املختلفة ومنها

امل���رأة م��ن حقوقها وع��ل��ى وجه
اخلصوص احلقوق االقتصادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ،كما أن التطور
احلالي يف مجال حقوق املرأة أمر
ملحوظ وخاصة احلق يف العمل
واملشاركة السياسية والسماح لها
مؤخراً بقيادة السيارة وقد أثنى
الوفد الزائر على هذه التطورات.
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فرع اجلمعية باجلوف ي�شارك يف اليوم العاملي
للطفل
مب��ن��اس��ب��ة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي لضحايا
العنف م��ن األط��ف��ال األب��ري��اء ،قام
ف����رع اجل��م��ع��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة اجل���وف
ب��امل��ش��ارك��ة ف��ي��ه و ذل���ك م��ن خ�لال
مخاطبة اإلدارات احلكومية باملنطقة
وكذلك منطقة حائل ،تبوك ،احلدود
الشمالية ،حيث مت إرف��اق الكتيبات
التي تتضمن التعريف بالعنف ضد
األطفال ،وأسبابه وأشكاله ،وكذلك
ال��دل��ي��ل اإلرش�������ادي حل��م��ل��ة وق��ف
العنف ضد األطفال ،وحقوق الطفل
باإلسالم.
كما مت وضع اللوحات اإلرشادية يف
الطرق وامليادين العامة التي توضح
دور اإلسالم يف حماية حقوق الطفل،
ودور األس��رة واملجتمع يف ذل��ك ،ال
سيما و أن للجمعية دور كبير يف
توعية أف���راد املجتمع ،و ذل��ك من
خالل حضور املهرجانات واملشاركة
ب��اإلح��ت��ف��االت ال��ت��ي ت��ق��ام باملنطقة
بتوزيع النشرات التي تُعرف بحقوق
األطفال ،وحمايتهم وتوزيع النشرات
اخل��اص��ة ول��ل��ت��واص��ل م��ع اجلمعية
حيال جميع مايتعرض حلقوقهم،
ومبا يكفل مساعدتهم للتغلب على
أي عقبات تواجههم.
ف��األط��ف��ال ه��م أث��م��ن كنز و أعظم
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سعادة يف كل املجتمعات ،ولذا جاءت
فكرة ال��ي��وم العاملي للطفل مبثابة
ت��ذك��ي��راً للبالغني ب��ض��رورة اح��ت��رام
حقوق األطفال ومنها حقهم يف احلياة
ويف حرية ال���رأي وال��دي��ن والتعليم
والراحة ووقت الفراغ ،واحلماية من
العنف اجل��س��دي والنفسي ،وع��دم
استغاللهم يف العمل قبل االستمتاع
ببراءة الطفولة وفترتها الكاملة.
اليوم العاملي حلقوق الطفل أقرته
ٍ
وتسعمائة
األمم املتحدة ع��ام أل� ٍ�ف
وتسع وثمانني و ذلك بغرض حاجة
ٍ
ٍ
خاصة
التفاقية
األطفال حول العالم
ّ
ب��ه��م ،واألط���ف���ال ه��م م��ا دون سن
الثامنة عشر ،الذين يحتاجون إلى
ٍ
رعاية خاصة ،و يتم ّثل دور منظمة
األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)
يف مناصرة حقوق الطفل وحمايتها
وال��ع��م��ل ع��ل��ى م��س��اع��دت��ه��م لتلبية
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م األس���اس��� ّي���ة وذل���ك
بتوفير جميع ال��ف��رص املتاحة لهم
لبلوغ احل�� ّد األق��ص��ى م��ن قدراتهم
وتوضح اتفاقية الطفل
وطاقاتهم،
ّ
املوقعة حقوق اإلن��س��ان األساس ّية
ال��ت��ي ي��ج��ب ع��ل��ى ج��م��ي��ع األط��ف��ال
حول العالم دون متييز التمتع فيها،
وتتض ّمن االتفاقية أربعاً وخمسني

مادة وبروتوكوالن اختياريان ،وحقوق
الطفل هي :حق األطفال حول العالم
يف البقاء ،حق ّهم يف النم ّو والتط ّور،
حماية جميع األطفال من التأثيرات
السلبية والتي تعود بالضرر عليهم،
العمل على حمايتهم من سوء املعاملة
شكل أو
ومحاولة استغاللهم ب��أي
ٍ
طريقة ،ض��م��ان مشاركته الكاملة
يف األس����رة واحل���ي���اة االج��ت��م��اع� ّي��ة
والثقاف ّية.
وتتلخص مبادئ االتفاقية األساسية
األربعة يف:
 -1ع��دم التمييز؛ تضافر اجلهود
من أجل املصلحة الفضلى للطفل؛
واحلق يف احلياة ،واحلق يف البقاء،
واحلق يف النماء؛ وحق احترام رأي
الطفل.
وكل حق من احلقوق التي تنص عليه
االتفاقية بوضوح ،يتالزم بطبيعته مع
الكرامة اإلنسانية للطفل وتطويره
وتنميته املنسجمة معها.
 -3وحت���م���ي االت���ف���اق���ي���ة ح��ق��وق
األط��ف��ال ع��ن طريق وض��ع املعايير
اخلاصة بالرعاية الصحية والتعليم
واخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة وامل��دن��ي��ة
والقانونية املتعلقة بالطفل.

 -3ومب��واف��ق��ت��ه��ا ع��ل��ى االل���ت���زام
(بتصديقها ع��ل��ى ه���ذا ال��ص��ك أو
االنضمام إل��ي��ه) ،تكون احلكومات
الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية
وض��م��ان ح��ق��وق األط��ف��ال ،وواف��ق��ت
على حتمل مسؤولية ه��ذا االلتزام
أمام املجتمع الدولي.
 -4وتُلزم االتفاقية الدول األطراف
بتطوير وتنفيذ جميع إج��راءات��ه��ا
وس��ي��اس��ات��ه��ا ع��ل��ى ض���وء امل��ص��ال��ح
الفُضلى للطفل.
تقرير حول الطفولة يف العالم:
كشف تقرير جديد أصدره «صندوق
إن��ق��اذ ال��ط��ف��ول��ة» ل��ع��ام  ،2017عن
ال��ع��وام��ل الرئيسية ال��ت��ي تسهم يف
القضاء على الطفولة يف جميع أنحاء
العالم ،ووفقاً للتقرير ،تعد الطفولة
يف البلدان االسكندنافية واألوروبية
«أك��ث��ر س�لام��ة» ،فيما تصبح «أكثر
عرضة للتهديد» يف أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى» ،وقالت «كارولني
مايلز» الرئيسة التنفيذية ملنظمة
إنقاذ الطفولة ،إنه كل يوم ميوت 16
ألف طفل قبل بلوغهم سن اخلامسة،
م���ن أس���ب���اب مي��ك��ن ال��وق��اي��ة منها
وعالجها.

اتفاقية تعاون بني فرع اجلمعية يف ع�سري و جامعة
امللك خالد

وقعت جامعة امللك خالد اتفاقية
تعاون مع فرع اجلمعية يف منطقة
ع��س��ي��ر ،وم��ث��ل اجل��ام��ع��ة وكيلها
ل��ل��ش��ؤون التعليمية واألك��ادمي��ي��ة
ال��دك��ت��ور سعد دع��ج��م ،بينما مثل
فرع اجلمعية املشرف على الفرع
الدكتور علي بن عيسى الشعبي.
يأتي ذلك انطالقاً من مسؤوليات
اجلامعة واجلمعية املشتركة جتاه
مجتمع منطقة عسير ،وم��ا يلزم
من السعي إلى حتقيق التكامل بني
اجلهتني ،للرفع من مستوى البرامج

واألنشطة التي تخدم تنمية اإلنسان
واحل��ف��اظ على حقوقه يف منطقة
عسير.
وتشمل امل��ذك��رة ع��دد م��ن مجاالت
التعاون والتي منها عقد ال��دروس
واحمل��اض��رات والكلمات التوجيهية
يف مجال حقوق اإلنسان ،واملجاالت
األخ����رى ذات االه��ت��م��ام املشترك
ب�ي�ن ال��ط��رف�ين ،وإق���ام���ة دورات
تدريبية مشتركة بني الطرفني يف
م��ج��ال ح��ق��وق اإلن��س��ان وك��ذل��ك يف
م��ج��ال األم���ن وال��س�لام��ة األس��ري��ة

وغ��ي��ره��ا م���ن امل���ج���االت املتعلقة
بحقوق اإلنسان ،وتنفيذ الدراسات
العلمية يف مجال حقوق اإلنسان،
وأي��ض�اً االستفادة من اإلمكانيات
ال��ت��ي ميتلكها ال��ط��رف��ان يف تبادل
اخلبراء واملتخصصني ونشر ثقافة
حقوق اإلنسان ،من خالل األنشطة
والفعاليات التي تنفذها اجلامعة
لطالبها وطالباتها ومنسوبيها.
م��ن ج��ان��ب��ه ،أوض���ح عميد معهد
ال��ب��ح��وث واالس��ت��ش��ارات ال��دك��ت��ور
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف احل��دي��ث��ي أن ه��ذه

االتفاقية تهدف إل��ى رف��ع مستوى
التنسيق وال��ت��ع��اون ب�ين الطرفني،
وتقدم اجلامعة امكانياتها العلمية
يف دعم الدراسات والقضايا التي
ت��رص��ده��ا اجل��م��ع��ي��ة يف امل��ج��االت
احلقوقية واالجتماعية واإلنسانية
واألس��ري��ة ،كما ستحرص اجلامعة
على تسهيل االستفادة من اخلبرات
واملعلومات والتقارير وال��دراس��ات
وت��ب��ادل��ه��ا م��ع اجلمعية وبالشكل
الذي يخدم تنمية اإلنسان مبنطقة
عسير.
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فريق من اجلمعية ي�شارك يف االحتفال باليوم
اخلليجي حلقوق املر�ضى مب�ست�شفى امللك في�صل
بالعا�صمة املقد�سة
إن توعية املجتمع بثقافة حقوق
ومسؤوليات املرضى جتاه املنشآت
الصحية له تأثير إيجابي كبير يف
حت��س�ين ن��وع��ي��ة اخل��دم��ة الصحية
املقدمة ،وعليه فقد ارت���أت وزارة
الصحة متمثلة يف اإلدارة العامة
حلقوق وعالقات املرضى ،وبالتعاون
مع املكتب التنفيذي ملجلس وزراء
ال��ص��ح��ة ل����دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون،
ت��خ��ص��ي��ص ي����وم خ��ل��ي��ج��ي حل��ق��وق
املرضى ومت اعتماد ي��وم  1فبراير
م��ن ك��ل ع���ام ،ي��ه��دف إل���ى ترسيخ
املفاهيم ونشر الوعي مباهية حقوق
وم��س��ؤول��ي��ات امل��رض��ى وذوي��ه��م بني
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شرائح متعددة يف املجتمع.
ال سيما وأن تبادل اخلبرات بني دول
مجلس التعاون ونشرها يحقق مبدأ
الشفافية واجلودة واملبادرة واإلبداع،
باإلضافة إلى االستفادة من التجارب
الناجحة وتطبيقها ،وكذلك تسليط
الضوء على إجن���ازات إدارة حقوق
وعالقات املرضى يف اململكة العربية
السعودية؛ لالستفادة منها وتطبيقها
يف بيئات متشابهة؛ ن��ظ� ًرا لتشابه
احل���ض���ارات وال��ث��ق��اف��ات ب�ين ه��ذه
ال��دول و لذلك ،فقد ش��ارك فريق
من ف��رع اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلن��س��ان بالعاصمة املقدسة حتت

إشراف و متابعة من مشرف الفرع
األستاذ سليمان الزايدي يف املعرض
ال��ت��وع��وي ال���ذي أق��ي��م مبستشفى
امل��ل��ك فيصل بالعاصمة املقدسة
مؤخراً ،والذي عقد مبناسبة اليوم
اخلليجي حلقوق املرضى ،برعاية
فضيلة الشيخ الدكتور صالح أبو
طالب إمام املسجد احلرام  ،ومدير
املستشفى الدكتور ح��امت خوقير ،
وم��دي��ر ع�لاق��ات امل��رض��ى األس��ت��اذ
كامل بغدادي ،وقد جاءت املشاركة
من خالل ركن توعوي تثقيفي مت فيه
توزيع العديد من مطبوعات اجلمعية
احلقوقية و التي منها:

 ن��ظ��ام م���زاول���ة امل��ه��ن الصحيةوالئحته التنفيذية .
 حقوق الطفل يف اإلسالم. نظام احلماية من اإليذاء. اإلص����دارات ال��دوري��ة للجمعية. ات��ف��اق��ي��ة ال��ق��ض��اء ع��ل��ى التمييزالعنصري.
ويف نهاية الفعالية مت منح درع شكر
وتقدير ل��ف��رع اجلمعية ملشاركتها
ال��ف��ع��ال��ة يف امل��ع��رض ،و ق��د تكون
فريق اجلمعية من األستاذ محمد
كلننت ع��ض��و اجل��م��ع��ي��ة ،وال��ب��اح��ث
القانوني األستاذ عبد اهلل بن ماهر
فاضل.

يف «اليوم العاملي للعدالة االجتماعية»
دعوات لعدم ا�ستغالل العمال الالجئني املهاجرين
أله��م��ي��ة ال���ع���دال���ة اإلج��ت��م��اع��ي��ة يف
املجتمعات اإلنسانية ،يحتفل العالم
يف ال��ـ  20م��ن شهر ش��ب��اط /فبراير
م��ن ك��ل ع��ام ب��ـ «ال��ي��وم العاملي للعدالة
اإلجتماعية» ،الذي مت إق��راره من قبل
األمم املتحدة بشكل رسمي خالل العام
 ،2007لتحقيق العديد من األه��داف
املهمة فيما يتعلق بهذا املوضوع ،وحمل
ه��ذا العام  2018شعار «تنقل العمال
طلباً للعدالة االجتماعية».
ويعتبر اليوم العاملي للعدالة اإلجتماعية،
ص��ن��اع القرار
مبثابة منبه أمم��ي لكل ُ
وامل��س��ؤول�ين يف ال��ع��ال��م ،ع��ن اجل��ه��ود
التي بذلوها يف بلدانهم ومناطقهم،
وم����دى جن��اح��ه��ا ف��ي��م��ا ي��خ��ص حتقيق
ال��ع��دال��ة اإلج��ت��م��اع��ي��ة للجميع ،وه��ل
متكنوا من وضع قوانني وآليات حقيقية

وفاعلة لتحقيق ه��ذا الهدف داخل
م��ج��ت��م��ع��ات��ه��م ،يف ج��م��ي��ع م��ج��االت
احلياة املختلفة ،واألم���ور الرئيسية
التي يحتاجها الفرد حتى يعيش حياة
كرمية.
من جهتها أص��درت “منظمة العمل
الدولية” بيا ًنا أن��ذرت فيه من سوء
وض��ع العمالة املهاجرة ،بقولها “إن
الكثير من العمال املهاجرين يعانون
من استغالل ومتييز وعنف ،وافتقار
ألبسط إجراءات احلماية ،األمر الذي
ينطبق بشكل أكبر على النساء”.
وتقدر املنظمة الدولية أن هناك 150
مليون عامل مهاجر على األقل%56 ،
منهم رجال و  %44نساء.
وك���ان���ت اجل��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل�لأمم
املتحدة ق���ررت ،ع��ام  ،2016إع��داد

امل��ي��ث��اق ال��ع��امل��ي م���ن أج���ل “الهجرة
اآلمنة واملنظمة والنظامية” ،ملواجهة
التحديات وتعزيز مساهمة املهاجرين
يف التنمية املستدامة.
من جانبه ،شدد املدير العام ملنظمة
العمل الدولية ،غاي راي��در ،على حق
العمال املهاجرين ،ككل العمال ،يف
معاملة ع��ادل��ة ،وق���ال يف ال��ب��ي��ان إن
ذلك “يعتبر عاملاً رئيس ًيا يف احلفاظ
على النسيج االجتماعي للمجتمعات
وحتقيق التنمية املستدامة” ،وأضاف
أن الكثير من العمال املهاجرين ينتهي
بهم املطاف إل��ى م��زاول��ة أعمال غير
آمنة وبأجور متدنية ويف ظروف عمل
غير صحية ،دون احترام حلقوقهم،
ف��ض�ًل�اً ع��ن دف��ع��ه��م رس���وم اس��ت��ق��دام
مرتفعة ،تتجاوز أج��ر ع��ام كامل يف

املتوسط ،على حد قوله.
ودعا يف ختام البيان إلى تبني أطر عادلة
لتنظيم هجرة اليد العاملة على جميع
املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية،
من خالل أسلوب شامل ومتكامل يضم
مختلف اجلهات احلكومية ومنظمات
األعمال وأصحاب العمل والعاملني.
ووفقاً للمنظمة فإن هناك  258مليون
مهاجر دول��ي ،وتقدر أن هناك 150
مليون عامل مهاجر على األقل 56 ،يف
املائة منهم رجال و  44يف املائة نساء.
ونسبة  4.4يف املائة من إجمالي عدد
العمال هو من العمال املهاجرين ،الذي
يتمتعون مبشاركة أكبر يف سوق العمل
من العمال غير املهاجرين (نسبة 73
يف امل��ائ��ة و نسبة  64يف امل��ائ��ة على
التوالي).
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�إطالق التقرير العاملي الثالث ب�ش�أن تعليم
الكبار لفائدة الدول العربية
من فوائد تعليم كبار السن هو معرفتهم استخدام وسائل التواصل االجتماعي واإلنترنت لقراءة مختلف
املواضيع املهمة واملفيدة لتوسيع مجال ثقافتهم
خالل اجتماع نظمه ك ً
ال من املنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
(إي��س��ي��س��ك��و) وم��ك��ت��ب��ا اليونيسكو
اإلقليميان يف الرباط وبيروت ،ومعهد
اليونسكو للتعلم م���دى احل��ي��اة مت
إطالق التقرير العاملي الثالث بشأن
تعليم الكبار لفائدة ال��دول العربية،
وذل����ك ب��ح��ض��ور أع���ض���اء ع���دد من
منظمات املجتمع املدني وباحثني يف
مجال محو األمية وتعليم الكبار من
عدد من الدول العربية.
وت���دارس االجتماع ال��ط��رق املبتكرة
من أجل تنفيذ سياسات تعلم الكبار
وتعليمهم يف الدول العربية ،وتطوير
املنظور التشاركي ب�ين القطاعات
امل��ع��ن��ي��ة ،م��ن أج���ل حتقيق أه���داف
التنمية املستدامة  ،2030واالط�لاع
على التجربة الناجحة للمدارس
اجلماعية يف املغرب يف هذا املجال.
ويستند ه��ذا التقرير العاملي بشأن
تعلم ال��ك��ب��ار وتعليمهم يف نسخته
الثالثة إلى استطالعات استقصائية
ش��ارك��ت فيها  139دول��ة م��ن ال��دول
األعضاء يف اليونسكو ،لتقييم التقدم
العاملي احملرز يف تطبيق إطار عمل
«بي اف أ  ،»2009وهو يدرس أيضاً
تأثير تعلم ال��ك��ب��ار وتعليمهم على
ث�لاث��ة م��ج��االت رئ��ي��س��ي��ة تتمثل يف
الصحة وال��رف��اه ،والتوظيف وسوق
العمل ،واحلياة االجتماعية واملدنية
واملجتمعية.
وي���زود التقرير صانعي السياسات
والباحثني واألخصائيني بأدلة دامغة
عن فوائد تعلم الكبار وتعليمهم على
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نطاق أوسع على صعيد هذه املجاالت
كلها.
وبغية تسليط الضوء على أهمية تعلم
الكبار وتعليمهم يف سياق إطار العمل
اخل���اص بالتعليم حتى ع��ام 2030
وخطة التنمية املستدامة لعام ،2030
و مت إجراء جولة من فعاليات اإلطالق
اإلقليمية للتقرير العاملي الثالث بشأن
تعلم الكبار وتعليمهم عبر املناطق
اخلمس اخلاصة باليونسكو.
ي���ش���ار إل����ى أن ث�ل�اث���ة ع��ش��ر ب��ل��داً
م��ن منطقة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ق��ام��وا
بتقدمي إجاباتهم على االستطالع
االس��ت��ق��ص��ائ��ي اخل����اص ب��ال��ت��ق��ري��ر،
وأظهرت املعطيات أن هذه البلدان
أحرزت تقدماً يف جميع مجاالت إطار
عمل بيليم وهي السياسة واحلوكمة
واملشاركة والتمويل واجلودة.
عالوة على ذلك ،وافق  75يف املائة

مبادئ تعليم الكبار:
ال �ك �ب��ار ي�ج�ل�ب��ون جت��رب��ة احل �ي��اة
وامل� �ع ��رف ��ة ل �ب �ي �ئ��ة ال �ت �ع �ل��م ،ه��ذه
اخلبرة واملعرفة تتضمن األم��ور
امل� �ت� �ع� � ّل� �ق ��ة ب ��ال� �ع� �م ��ل ،األس � � � ��رة،
الفعاليات املجتمعية والظروف،
ي�ت�ع� ّل��م ال �ب��ال �غ��ون ب�ش�ك��ل أف�ض��ل

ع� � �ن � ��دم � ��ا ي� � ��رب � � �ط� � ��ون امل � �ع� ��رف� ��ة
واملعلومات اجل��دي��دة مع املعرفة
و املعلومات و اخلبرات املكتسبة
سابق ًا.
ال� �ك� �ب ��ار مي� �ي� �ل ��ون إل � ��ى ال �ت �ع �ل �ي��م
ال��ذات��ي و ذات ��ي ال�ت��وج�ي��ه ،ولكن
ه� ��ذا ل �ي��س م �ت��وق �ع � ًا ك �ث �ي ��ر ًا م��ن

من البلدان املستجيبة على أن تعلم
الكبار وتعليمهم يعود بالفائدة على
الصحة والرفاه ،يف حني أفاد  88يف
املائة بأن برامج القرائية تعزز القيم
الدميقراطية ،والتعايش السلمي،
والتضامن املجتمعي.
كما وافق  19يف املائة على أن تعلم
الكبار وتعليمهم يخلف أث��راً إيجابياً
على قابلية التوظيف وس��وق العمل،
مم���ا ي��ؤك��د أه��م��ي��ة ات���خ���اذ م��ق��ارب��ة
شمولية مشتركة ب�ين القطاعات

إلعادة تفعيل تعلم الكبار وتعليمهم يف
الدول العربية .
ويف كلمة باملناسبة أكد السيد جنيب
الغياتي املشرف على مديرية التربية
باإليسيسكو أن ال��ت��ق��ري��ر يتضمن
مقترحات مهمة و وجيهة ،تتقاطع
يف مجملها م��ع أه���داف ومضامني
الوثيقة التي أصدرتها االيسيسكو
العام املاضي ح��ول رؤيتها اجلديدة
حملو األمية وتعليم الكبار يف العالم
اإلس�لام��ي ،م��ش��ي��راً إل��ى أن��ه أصبح

املؤسسات التعليمية واملجتمع.
يتمتّع البالغون بفخر بالنفس
وال � ��رغ� � �ب � ��ة ب� � ��االح � � �ت� � ��رام .و ه��م
بحاجة أن يتم اعتبار جتاربهم،
و م� �ع� �ت� �ق ��دات� �ه ��م ،و م� �ع ��ارف� �ه ��م،
وأسئلتهم ،على أنها مهمة.
ي ��ري ��د ال� �ك� �ب ��ار ت �ع �ل �ي �م � ًا ع �م �ل �ي � ًا
و م ��وج� �ه� � ًا ن� �ح ��و ه� � ��دف م �ع�ي�ن،
ومتمحور ًا حول مشكلة مع ّينة و
ال��ذي ميكّ نهم على التغلب على
حتديات احلياة.
يرغب البالغون يف احلصول على
ال � ��رأي ح� ��ول ت �ق��دم �ه��م يف تعلم
شيء جديد.
ل� � � � ��دى ال� � �ب � ��ال� � �غ �ي��ن ت� �ف� �ض� �ي�ل�ات
ل�ل�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي ي�ت�ع�ل�م��ون ب�ه��ا،
ف��ال �ب �ع��ض ي �ف �ض��ل ال �ت �ع �ل��م ع��ن
طريق املمارسة (شخص حركي)

وال �ب �ع��ض اآلخ ��ر ي�ف�ض��ل التعلم
م� ��ن خ� �ل��ال امل� ��راق � �ب� ��ة و ال �ن �ظ��ر
(ش�خ��ص ب �ص��ري) بينما يفضل
البعض اآلخر التعلم عن طريق
االس� �ت� �م ��اع (س� �م� �ع ��ي) ،ف��ال �ك �ب��ار
يتعلمون بشكل أفضل من خالل
ال �ت �ع��اون وامل �ع��ام �ل��ة ب��امل �ث��ل ،إن�ه��ا
ب�ي�ئ��ة ح �ي��ث ي�ت�ع�ل��م ف�ي�ه��ا ال �ن��اس
وي � �ش� ��ارك� ��ون ف �ي �ه��ا م� ��ا ي �ع��رف��ون��ه
بالفعل بنفس الوقت ،و يتشجع
ال �ك �ب��ار ع �ل��ى ال �ت �ع �ل��م م ��ن خ�لال
م�ج�م��وع��ة واس �ع��ة م��ن العوامل,
األك�ث��ر شيوع ًا ه��ي :التطلعات و
الطموحات الشخصية ،التوقعات
املفروضة من اخل��ارج ،الرغبة أو
املصلحة الداخلية ،ال�ه��روب من
ح��ال��ة (امل �ل��ل أو اخل� ��وف) ،النمو
والتقدم وخدمة اآلخرين.

م��ن ال�ل�ازم أن ترتكز البرامج ذات
ال��ص��ل��ة ،أك��ث��ر م���ن ال���س���اب���ق ،على
امل��رج��ع��ي��ات واالح��ت��ي��اج��ات املتعلقة
مبهارات ومتطلبات احلياة اليومية
للمستفيدين يف م��ج��االت الصحة
والبيئة ،ومحاربة الفقر ،والبطالة
وتيسير العيش املشترك.
وأبرز الغياتي أهمية دمج برامج تعلم
الكبار وتعليمهم يف األه���داف التي

حددها التحالف العاملي حملو األمية
يف إطار مقاربة التعليم مدى احلياة،
وإح���داث شبكات قطاعية وشاملة
لعدة قطاعات بني البلدان العربية،
وامل��ن��ظ��م��ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة ،وال��دول��ي��ة
املختصة ،وتعبئة جمعيات املجتمع
املدني التي حترص اإليسيسكو على
تشجيعها ودعمها.
وم��ن جهته ،ق��ال ص�لاح خالد مدير
مكتب اليونسكو باإلنابة إن الدليل
يقدم رسائل هامة دائماً ما تنادي بها
منظمة اليونسكو والشركاء لتحقيق
تقدم ملموس يف مجال تعليم وتعلم
ال��ك��ب��ار ،وأه��م��ه��ا دم��ج تعلم الكبار
وتعليمهم ضمن منهج كلي ومشترك
بني القطاعات ،مبرزاً أن ذلك يتطلب
توثيق شراكة بني هيئات محو األمية
والوزارات ،والهيئات الوطنية املختلفة،
ك��وزارات الصحة ،والعمل والتدريب
املهني والشؤون االجتماعية.
وأش��ار إلى أنه م��ازال أمامنا الكثير
يف م��ج��ال محو األم��ي��ة ب��ال��رغ��م من
التقدم الذي سجله هذا التقرير يف
مجال وض��ع السياسات واحلوكمة
واملشاركة.

ي��درس التقرير تأثير
تعلم الكبار و تعليمهم
ع��ل��ى ع����دة م��ج��االت
رئ��ي��س��ي��ة ت��ت��م��ث��ل يف
ال��ص��ح��ة وال��رف��اه��ي��ة،
وال���ت���وظ���ي���ف وس����وق
ال����ع����م����ل ،واحل����ي����اة
االجتماعية واملدنية
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يف م�ؤ�شر مدركات الف�ساد

ال�سعودية تتقدم خم�سة مراكز
2016

176 62
100 46
4
أص��درت منظمة الشفافية الدولية
تقريراً جديداً حول مؤشر الفساد يف
 180دولة حول العالم لعام .2017
واستند املؤشر إلى مقياس (صفر-
 )100حيث ي��ك��ون صفر ه��و أعلى
م��ع��دالت الفساد و 100ه��و انعدام
وجود فساد على اإلطالق.
وحققت ثلثا دول العالم أقل من 50
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2017
ترتيب
اململكة
عاملي ًا
درجة
اململكة
عاملي ًا
ترتيب
اململكة
عربي ًا

درجة يف هذا املؤشر.
فقد تقدمت السعودية إلى املركز 57
ضمن قائمة أفضل دول العالم يف
مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره
منظمة الشفافية الدولية ،حيث تقدم
ترتيب اململكة خمسة مراكز كاملة،
وفق التقرير.
وكانت اململكة قد ج��اءت يف املرتبة

180 57
100 49
3

 62يف تقرير  ،2016كما تقدمت
اململكة م��رك��زاً واح����داً إل��ى املركز
الثالث على صعيد ال��دول العربية
مقارنة بالتقرير السابق.
وأش��ار وزي��ر االقتصاد والتخطيط
محمد ال��ت��وي��ج��ري ،إل���ى أن تقدم
اململكة يف مؤشر م��درك��ات الفساد
لعام  2017إمنا يؤكد سير اململكة

بخطوات ثابتة على طريق اإلصالح
االق��ت��ص��ادي ن��ح��و حتقيق التنمية
امل��س��ت��دام��ة ورف��اه��ي��ة امل��واط��ن�ين يف
ظل قيادة خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه
اهلل ،-وول����ي ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئيس
مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون
االقتصادية والتنمية األمير محمد

ب���ن س��ل��م��ان ،ب��ح��س��ب م���ا ورد يف
صحيفة «الشرق األوسط».
وأك��د التويجري ،أن ق��رارات خادم
احل��رم�ين ال��ش��ري��ف�ين ن��ح��و طريق
اإلص�ل�اح م��ن خ�لال تشكيل جلنة
عليا ملكافحة الفساد برئاسة ولي
العهد ،تعد خطوة وحت��والً مفصلياً
يف ت��اري��خ ج��ه��ود مكافحة الفساد
يف السعودية ،وهو ما عكس جدية
الدولة وعزمها للقضاء على الفساد
وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة
واالستقرار االجتماعي واالقتصادي
ل��ل��وط��ن وت��ع��زي��ز ث��ق��ة املستثمرين
واالستمرار يف حتسني موقع اململكة
يف التصنيفات ال��دول��ي��ة املرتبطة
ب��ال��ن��زاه��ة وال��ش��ف��اف��ي��ة وم��ح��ارب��ة
الفساد.
تقدم السعودية يف مؤشر مدركات
الفساد يعزز تكافؤ الفرص أمام
املستثمرين
ويف ذات السياق ق��ال مختصون لـ
«االقتصادية» ،إن تقدم السعودية
خمسة م��راك��ز يف مؤشر مدركات
الفساد ،يعزز مبدأ تكافؤ الفرص
أم���ام جميع املستثمرين احملليني
واألجانب على حد سواء ،كما يؤكد
وج����ود ن��ظ��ام ق��ض��ائ��ي جت����اري يف
اململكة مستقر ،يعمل على مواجهة
الفساد.
وأضافوا إن تقرير منظمة الشفافية
ال��دول��ي��ة يشير إل��ى أن السعودية
ت��ن��ت��ه��ج م���ب���دأ ال��ش��ف��اف��ي��ة إلجن���اح
خطوات اإلصالح االقتصادي الذي
أقرته كاستراتيجية واضحة من أجل
تنويع مصادر الدخل.
وأوضح عبدالرحمن الراشد رئيس
جلنة الطاقة واالقتصاد يف مجلس
ال���ش���ورى ،أن امل���ؤش���رات العاملية
اإلي��ج��اب��ي��ة ال���ص���ادرة ع��ن اجل��ه��ات
وامل��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة املتخصصة،
ت���دع���م وت���ع���زز ث��ق��ة امل��س��ت��ث��م��ري��ن
ال��وط��ن��ي�ين واألج���ان���ب يف اقتصاد
الدول ،وهذا ما حدث مع السعودية،
األم��ر ال��ذي يعطي ص��ورة إيجابية
عن اململكة واقتصادها يف احملافل
الدولية.
وأش������ار ال����راش����د إل����ى أن ت��ق��دم
السعودية خمسة مراكز يف مؤشر
مدركات الفساد يعد اعترافاً بأن

ال��س��ع��ودي��ة م��اض��ي��ة يف إص�لاح��ات
اقتصادية مدعومة بتوجيهات صارمة
م���ن ال��ق��ي��ادة ال��س��ع��ودي��ة مبكافحة
ال��ف��س��اد أينما وج���د ،م��ا يعطي ثقة
كبيرة يف االقتصاد ويعزز من قناعة
املستثمرين ،األم���ر ال���ذي يسهم يف
جذب االستثمارات األجنبية.
وأض��اف« ،االقتصادات التي يتفشى
فيها شتى ض��روب الفساد لن تكون
قبلة لالستثمارات األجنبية وتنعدم
ف��ي��ه��ا ف���رص االس��ت��ث��م��ار امل��ت��ك��اف��ئ��ة
وي���ص���ع���ب ال���ع���م���ل ف��ي��ه��ا م����ن ق��ب��ل
املستثمرين احملليني أو األجانب ،لذا
ف��إن تقدم السعودية خمسة مراكز
يف مؤشر م��درك��ات الفساد يؤكد أن
سياسة السعودية ماضية يف توفير
تكافؤ ال��ف��رص االستثمارية لعموم
املستثمرين».
وذك��ر الراشد أن غالبية املستثمرين
األج��ان��ب ي��ع��ت��م��دون ع��ل��ى م��ث��ل ه��ذه
امل��ؤش��رات العاملية املوثوقة من أجل
ت��وج��ي��ه اس��ت��ث��م��ارات��ه��م ن��ح��و ال���دول
التي حتقق مراكز متقدمة بني دول
ال��ع��ال��م ،مبيناً أن السعودية واح��دة
من ه��ذه ال��دول التي ع��ادة ما حتتل
مراكز متقدمة يف تقارير املنظمات
وامل���ؤس���س���ات ال���دول���ي���ة ال��ت��ي تقيم
اق��ت��ص��ادات دول العالم م��ن مختلف
النواحي.
وش��دد على أن مثل ه��ذه امل��ؤش��رات
تعتبر محفزاً مهماً من محفزات جذب
االستثمارات األجنبية ،وخطوة مهمة
لدعم االقتصاد الوطني.
وقال الراشد« ،الهيئة العامة لالستثمار
يف السعودية؛ تسعى لتسويق املشاريع
ال��ت��ن��م��وي��ة يف ال���س���ع���ودي���ة جل���ذب
االس��ت��ث��م��ارات األج��ن��ب��ي��ة للمشاريع
الطموحة ال��ت��ي أع��ل��ن عنها أخ��ي��راً؛
بيدها اآلن ش��ه��ادات دول��ي��ة ص��ادرة
ع��ن جهات موثوقة عاملياً م��ن بينها
شهادة منظمة الشفافية الدولية ،تعزز
من خطواتها نحو إقناع املستثمرين
األجانب وجذب استثماراتهم» .بدوره،
أك��د ال��دك��ت��ور ف��اي��ز ال��ش��ه��ري ،عضو
مجلس الشورى ،وج��ود توجه رسمي
ق���وي ج���دا م��ن ال��ق��ي��ادة ال��س��ع��ودي��ة،
ملواجهة الفساد مبظاهره كافة ،مبينا
أنه ال توجد دولة خالل األعوام القليلة
املاضية اتخذت إجراءات صارمة كما
فعلت السعودية.

ولفت إلى أن اإلج���راءات التي متت
مل��واج��ه��ة ق��ض��اي��ا ال��ف��س��اد دع��م��ت
السعودية لتحتل مراكز متقدمة يف
مؤشر مدركات الفساد.
وق���ال إن تقرير منظمة الشفافية
ميثل ترجمة واقعية خلطاب األمير
محمد بن سلمان ولي العهد ،الواضح
والصريح يف إحدى مقابالته أنه لن
يستثنى أحد يثبت تورطه يف قضايا
فساد.
وأض����اف «اآلن وق���د ص���دق ال��ق��ول
ال��ف��ع��ل وه���ا ن��ح��ن ن���رى ال��ن��ت��ائ��ج يف
تقارير منظمة الشفافية الدولية»،
مشيرا إلى أن اجلميع يطمح أن حتتل
السعودية مراكز متقدمة مستقب ً
ال،
وذكر أن الفساد يعتبر أكبر عائق أمام
خطط التنمية التي تسعى السعودية
لتحقيقها وفق رؤية  ،2030موضحا
أن مواجهة الفساد تعني العدالة يف
منح الفرص االستثمارية ،والشفافية
يف ال��ع��ط��اءات وال��ع��ق��ود احلكومية
وغيرها ،وتعني كذلك أن القضاء
هو األس��اس يف التعامالت التجارية
واملالية واالستثمارية.
م��ن ج��ان��ب��ه ،أك��د ع��ب��داهلل ال��ب��راك،
محلل اقتصادي ،أن إجراءات مواجهة
ال��ف��س��اد ،أع��ط��ى دالل���ة واض��ح��ة أن
الدولة ماضية يف تنفيذ اإلصالحات
االقتصادية بكل قوة وصرامة ،مشيراً
إلى أنه بعد هذه اإلج��راءات أصبح
هناك أداء جيد يف األجهزة احلكومية
وأداء القطاع اخل���اص ال���ذي ينفذ
مشاريع لصالح ال��دول��ة ،ما ينعكس
ذلك على االقتصاد احمللي.
وأفاد بأن السعودية تعمل على تهيئة
بيئة ع��ادل��ة للمنافسة يف الفرص
االستثمارية ،األم��ر ال��ذي يعزز ثقة
املستثمرين األج��ان��ب يف االقتصاد
احمللي ،ويزيد من ثقتهم يف وجود
نظام قضاء جت��اري ع��ادل ملواجهة
أي فساد ،وق��ال «أكبر دول��ة جتذب
االستثمارات يف العالم هي بريطانيا،
وق���د س��ئ��ل أح���د وزرائ���ه���ا يف أح��د
املؤمترات الدولية ملاذا دائما بريطانيا
جتذب االستثمارات والفوائض املالية
من جميع دول العام سواء من الصني
والهند واخلليج أج��اب إن بريطانيا
ل��دي��ه��ا ن��ظ��ام ق��ض��ائ��ي ع���ادل ون��زي��ه
ونظيف ،وك���ان السبب يف انتعاش
االق��ت��ص��اد ال��ب��ري��ط��ان��ي ح��ت��ى اآلن،

ولذا فإن السعودية ليس من الصعب
ال��وص��ول إل��ى ه��ذه املرحلة يف حال
مت تأسيس ودعم األنظمة القضائية
التجارية املستقرة» .وأش��ار إل��ى أن
استقرار األنظمة التجارية العادلة من
أهم اخلطوات جلذب االستثمارات
األجنبية وتنافسية األع��م��ال ،مبيناً
أنه من الطبيعي تقدم السعودية يف
مؤشر مدركات الفساد ،وذلك بفضل
اإلجراءات واخلطوات التي اتخذتها
الدولة.
حملة عن منظمة الشفافية الدولية:
تاسست منظمة الشفافية الدولية
يف ع���ام  1993ب��أمل��ان��ي��ا كمؤسسة
غ��ي��ر ربحية ,وه����ي اآلن منظمة
ع��امل��ي��ة غ��ي��ر ح��ك��وم��ي��ة ،وت��دع��و ألن
ت��ك��ون منظمة ذات ن��ظ��ام هيكلي
دميقراطي متكامل ،و هي منظمة
مجتمع مدني عاملية تقود احل��رب
ضد الفساد ،جتمع الناس معاً يف
جتمع عاملي قوي للعمل على إنهاء
األث��ر املدمر للفساد على الرجال،
النساء واألطفال حول العالم ،مهمتها
تتمثل يف خلق تغيير نحو عالم من
دون ف��س��اد ،وي��ع��د م��ؤش��ر م��درك��ات
الفساد ،مؤشراً مركباً تنشره املنظمة
حيث تقيس البيانات املستخدمة يف
حسابه بعض السلوكيات املرتبطة
بالفساد كالرشوة ،واخ��ت�لاس املال
ال��ع��ام ،واس��ت��غ�لال السلطة ملصالح
شخصية ،واحملسوبية يف اخلدمة
املدنية .كما تقيس بعض البيانات
اآلليات املوضوعة ملكافحة الفساد
م��ث��ل آل���ي���ات م��ح��اس��ب��ة امل��س��ؤول�ين
ال��ف��اس��دي��ن ،وق���درة احل��ك��وم��ة على
تطبيق آليات تعزز النزاهة ،ووجود
قوانني كافية ح��ول اإلفصاح املالي
ومنع تضارب املصالح،
ويتم حساب نتيجة املؤشر عن طريق
إجراء عمليات حسابية مختلفة على
ه��ذه البيانات ،للوصول إل��ى درجة
نهائية واح��دة لكل دول��ة من  0إلى
 ،100وكلما ارتفعت نتيجة املؤشر
ل��ل��دول��ة ي��ق��ل معها درج���ة الفساد
املالحظ بها ،وتصنف الدولة التي
حتصل على درجة  100دولة خالية
من الفساد ،وقد احتلت نيوزيالندا
املركز األول عاملياً بنتيجة قدرها 89
من .100
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�أفكار وم�شاريع

ي��ح��ق��ق ال��ع��ال��م ت��ق��دم � ًا نحو
حت��ق��ي��ق ه���ديف إن���ه���اء الفقر
املدقع بحلول عام  2030وتعزيز
الرخاء املشترك يف كل مكان

البنك الدويل ي�شجع على تدابري لك�رس حلقة الفقر
املمتدة من جيل �إلى �آخر
م��ازال الوضع االجتماعي للوالدين
م��ؤث��راً يف حت��دي��د مستقبل األب��ن��اء
حالياً كما كان قبل  50عاماً ،وفقاً
لنتائج أول��ي��ة م��ن تقرير ع��ن البنك
الدولي جاء بعنوان «التقدم العادل؟
احل��راك التعليمي حول العالم» ويف
معرض االحتفال بالذكرى السنوية
اخلامسة والعشرين لليوم الدولي
للقضاء على الفقر ،حذر البنك من

عدم حتقيق تقدم منذ الستينيات يف
مجال أساسي للقضاء على الفقر
وعدم املساواة وتعزيز النمو.
تساعد ال��دراس��ة التمهيدية ،التي
صدرت مؤخراً ،على جتميع القطع
األولى من لغز احلراك االقتصادي،
مع التركيز تركيزاً مباشراً على كيفية
إس��ه��ام تعليم جيل واح���د يف جناح
اجليل التالي أو إفشاله ،وهذا يسلط

الضوء على الدور الهام الذي تؤديه
السياسة ال��ع��ام��ة يف إت��اح��ة تكافؤ
ال��ف��رص ،بحيث يتمكن ك��ل طفل،
بغض النظر عن خلفية والديه ،من
حتقيق إمكاناته كاملة ،وسيوسع
التقرير الكامل ،من نطاق البحث
وي��درس العوامل الدافعة للحراك
يف الدخل ،مبا يف ذلك دور األسواق
وق��وى التحول االقتصادي األوس��ع

© �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

14

نطاقاً.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي
جيم يونغ كيم «إننا نعيش يف خضم
أزمة من أزم��ات رأس املال البشري
ونحتاج إل��ى ب��ذل ك��ل م��ا يف وسعنا
خل��ل��ق ع��ال��م ي��ت��م��ت��ع ف��ي��ه األط��ف��ال
بالفرصة كي يصبحوا ما يريدونه...
فإمكانيات مئات املاليني من البشر
تضيع هبا ًء مع بقاء فرصهم مرتبطة
ارتباطاً وثيقاً باجليل السابق ،يجب
علينا االس��ت��ث��م��ار يف أط��ف��ال��ن��ا كي
يرتبطوا بالنجاح ،وتشجيع طموحات
الشباب وتلبيتها ،والعمل على جميع
املستويات ،وخاصة املستوى احمللي،
ل��ض��م��ان أن ي��زده��ر اجل��ي��ل ال��ق��ادم
ب��ص��رف ال��ن��ظ��ر ع���ن م��ك��ان م��ول��ده
ووالديه».
فقد توقفت الزيادة يف قدر التعليم
ال��ذي يحصله جيل بعد جيل خالل
نصف القرن املاضي ،فحوالي نصف
األشخاص املولودين يف أحد البلدان
النامية العادية خ�لال الثمانينيات
حصلوا على ق��در من التعليم أكثر
مم���ا ح��ص��ل ع��ل��ي��ه آب���اؤه���م  -ول��م
حتسن باملقارنة مع
يَظهر بذلك أي
ّ
من ُولد يف الستينيات ،وإذا لم يغير
العالم الطريقة التي يستثمر بها يف
أطفاله ،وال سيما من ينحدرون من
بيئة أقل حظاً ،فال يوجد ما يدعو
إلى االعتقاد بأن هذا التقييم سيكون
مختلفا بعد عشر سنوات من اآلن،
مما يزيد من التحدي املتمثل يف إنهاء
الفقر املدقع بحلول عام .2030
وتَ��ظ��ه��ر م��س��ت��وي��ات منخفضة من
احل��راك الصاعد يف العالم النامي
بشكل خ��اص ،وال سيما يف أفريقيا
جنوب الصحراء ،فعلى سبيل املثال،
لم يحصل إال حوالي  %12من شباب
اليوم (املولودين يف الثمانينيات) يف
بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء
على قدر من التعليم أكثر مما حصل
عليه آباؤهم مقارنة بأكثر من %80
من اجليل نفسه يف أجزاء من شرق
آسيا ،وجميع البلدان اخلمسة عشر
ال��ت��ي ي��رت��ب��ط فيها م��س��ت��وى تعليم

امل��واط��ن�ين ارت��ب��اط �اً وثيقاً مبستوى
تعليم آبائهم هي بلدان نامية.
وتشير الدراسة إلى ثالثة مسارات
ع���ري���ض���ة ن���ح���و زي��������ادة احل�����راك
االق��ت��ص��ادي م��ن جيل إل��ى ج��ي��ل ،و
ال��ت��ي تتمثل يف تكافؤ ال��ف��رص بني
األط��ف��ال :إن االس��ت��ث��م��ار يف تنمية
الطفولة املبكرة ،وإمكانية احلصول
على التعليم وج��ودت��ه ،وصحة األم
والطفل ،ومستوى التغذية ،والبنية
التحتية ،واملياه والصرف الصحي،
واخل���دم���ات الرئيسية األخ����رى يف
السنوات املبكرة ،هي عوامل بالغة
األهمية لتحسني احلراك وبناء رأس
امل��ال البشري .فعلى سبيل املثال،
ف��ال��ب��ل��دان ال��ت��ي تسجل مستويات
أدن��ى من التقزم (انخفاض الطول
بالنسبة للسن ،وهو عالمة على سوء
التغذية املزمن) بني األطفال يف سن
اخلامسة ،والبلدان التي تستثمر قدر
أكبر من مواردها العامة يف التعليم،
تشهد مستوى أعلى من احلراك.
ويقدم تقرير عن التنمية يف العالم
الذي صدر مؤخراً عن التعليم حجة
قوية لالستثمار يف التعلّم والتعليم
اجليد بوصفهما مساراً للخروج من
دائرة الفقر ،وأعلنت مجموعة البنك
الدولي مؤخراً عن مشروع رأس املال
البشري  -وهو جهد متسارع الوتيرة
ملساعدة البلدان على زيادة االستثمار
يف مواطنيها ومبزيد من الفعالية،
وذلك كخطوة حاسمة لتعزيز النمو
االق��ت��ص��ادي الشامل وإن��ه��اء الفقر
املدقع.
عندما يدرك الناس أنهم ال يستطيعون
ال��ه��روب م��ن دائ���رة م��ن الفقر ،يقل
احتمال أن يتخذوا اخلطوات الالزمة
ل��ل��ق��ي��ام ب��ذل��ك  -ت��ص��ورات��ه��م تعيق
طموحاتهم ،مما يبقيهم ُمحاصرين.
وم���ن األه��م��ي��ة مب��ك��ان إدراج رؤى
سلوكية يف السياسات والبرامج من
أجل الوصول بشكل أفضل إلى من
تخلّفوا عن عملية التنمية.
التدابير احمللية للبيئة التي يولد

ال��ش��خ��ص فيها أه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة ،إل��ى
جانب الوضع االجتماعي للوالدين.
وتُعتبر التدابير التي يجري اتخاذها
على الصعيد احمل��ل��ي ،م��ن املناطق
إل��ى األح��ي��اء ،حاسمة لكسر حلقة
الفقر ،فمن املرجح أن يعيش الفقراء
يف املناطق األكثر فقراً التي تضم
املدارس األكثر سوءاً ،والبنية التحتية
املتدهورة ،مع قلة إمكانية احلصول
على اخل��دم��ات وج��ودت��ه��ا ،وارت��ف��اع
م��ع��دالت اجل��رمي��ة ،األم��ر ال��ذي قد
يؤثر على ق��درة الطفل على التعلّم
والنمو واالزدهار.
العالم و إنهاء الفقر:
يحقق العالم تقدماً نحو حتقيق هديف
إنهاء الفقر املدقع بحلول عام 2030
وتعزيز الرخاء املشترك يف كل مكان.
وبتركيز مواردنا على ثالثة مجاالت،
هي تعزيز النمو االقتصادي املستدام
وال���ش���ام���ل ،واالس��ت��ث��م��ار يف رأس
امل��ال البشري ،وتعزيز ال��ق��درة على
الصمود أم��ام ال��ص��دم��ات ،وبقياس
مدى التقدم ،ميكننا أن نقطع بقية
الشوط .ويتيح اليوم العاملي إلنهاء
الفقر للمجتمع ال��دول��ي فرصة كل
عام للتركيز على هدفينا والعمل مع
احلكومة واملواطنني واملجتمع املدني
والقطاع اخلاص واملنظمات اإلمنائية
من أجل بناء الدعم للتدابير الالزمة
لتحقيق هذين الهدفني.
عرض عام ألوضاع الفقر:
لقد حتقق تقدم ملموس جتاه احلد
م��ن الفقر خ�لال ال��ع��ق��ود املاضية.
ففي عام  ،2010بلغ العالم املقصد
احملدد يف األهداف اإلمنائية لأللفية
وهو خفض أعداد الفقراء إلى نصف
ما كانت عليه عام  1990بحلول عام
 2015أي قبل خمس س��ن��وات من
األجل النهائي ,لكن رغم هذا التقدم
فإن عدد من يعيشون يف فقر مدقع
حول العالم مازال مرتفعاً بدرجة غير
مقبولة.
 وتظهر أح��دث التقديرات أنه يفعام  ،2012كان  12.7يف املائة من
سكان العالم يعيشون على  1.9دوالر

للفرد يف اليوم أو أقل ،نزوالً من 37
يف املائة عام  1990و 44يف املائة عام
.1981
 ويعني هذا أنه يف عام  2012كان 896مليون شخص يعيشون على
أق��ل من  1.9دوالر للفرد يف اليوم
ب��امل��ق��ارن��ة م��ع  1.95مليار شخص
عام  1990و 1.93مليار شخص يف
.1981
 ك��ان��ت وت��ي��رة ال��ت��ق��دم أب��ط��أ عندمعدالت الفقر األعلى ,وإجماالً ،كان
 2.2مليار شخص يعيشون على أقل
من  3.1دوالر للفرد يف اليوم عام
 ، 2011وه��و متوسط خ��ط الفقر
يف البلدان النامية ومقياس مشترك
آخ��ر للحرمان الشديد ,وميثل هذا
انخفاضا طفيفا م��ن  2.59مليار
شخص عام .1981
عالوة على ذلك ،ففي حني تراجعت
معدالت الفقر يف جميع املناطق فقد
كان التقدم متباين ًا:
 شهدت شرق آسيا أكبر تراجع يفالفقر املدقع ،من  80يف املائة عام
 1981إلى  7.2يف املائة عام .2012
يف جنوب آسيا ،تعد نسبة من يعيشون
يف فقر مدقع األدن��ى اآلن منذ عام
 1981حيث هبطت من  58يف املائة
يف ذلك العام إلى  18.7يف املائة عام
 .2012وبلغ معدل الفقر يف أفريقيا
جنوب الصحراء  42.6يف املائة عام
.2012
وسجلت الصني وحدها أكبر تراجع
َّ
يف معدالت الفقر املدقع خالل العقود
الثالثة املنصرمة .فبني عامي 1981
و 2011انتقل  753مليون شخص إلى
أعلى من مستوى  1.9دوالر يومياً.
وخالل الفترة نفسها ،شهدت البلدان
النامية ككل هبوط عدد الفقراء بواقع
 1.1مليار.
 يف عام  ،2012كان زهاء  77.8يفاملائة من الفقراء فقراً مدقعاً يعيشون
يف منطقة جنوب آسيا ( 309مليونا)
ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء
( 388.7مليونا) ،فض ً
ال عن ذلك ،كان
 147مليون شخص أخرون يعيشون يف
منطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ.
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االحتاد الأوروبي يدعو �إىل بذل املزيد من اجلهود
لإيقاف ظاهرة التعذيب يف العامل
مبناسبة اليوم العاملي ملساندة ضحايا
التعذيب ،دعت املمثلة العليا فيديريكا
موغيريني باسم االحتاد األوروبي ،يف
بيان ،إل��ى وق��ف كل أشكال التعذيب
ومساعدة جميع الذين تعرضوا لهذه
املمارسة “الشائنة وغير اإلنسانية”
وع��ائ�لات��ه��م وأح��ب��ائ��ه��م ع��ل��ى تخطي
معاناتهم.
وأك���دت «أن التعذيب مم��ن��وع بشكل
صريح مبوجب القانون ال��دول��ي ،يف
جميع ال��ظ��روف وم��ن دون استثناء.
إال أن النضال ال��ه��ادف إل��ى القضاء
عليه لم يحقق أهدافه بعد ،إن التزام
االحت��اد األوروب��ي مبكافحة التعذيب
وسوء املعاملة أينما حصال ،منصوص
عليه يف ميثاق احلقوق األساسية وقد
مت تأكيده وتسليط ال��ض��وء عليه يف
خطة عمل االحتاد األوروبي اخلاصة
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بحقوق اإلنسان والدميقراطية لفترة
 ،2019-2015ومن أجل حتقيق هذا
الهدف ،يعمل االحت��اد األوروب��ي على
بناء حتالفات مع الشركاء واملجتمع
املدني .ففي شهر كانون األول املاضي،
احتفلنا باليوم العاملي حلقوق اإلنسان
عبر تنظيم منتدى االحت��اد األوروب��ي
واملنظمات غير احلكومية اخل��اص
بحقوق اإلن��س��ان ل��ع��ام  2016ال��ذي
ركز على الوقاية من التعذيب ،ومنعه،
ومعاجلته على الصعيد العاملي».
وشددت على أن «محاربة التعذيب ال
تتعلق بنشر الوعي وحسب ،بل تتطلب
عم ً
ال فعاالً ،واالحتاد األوروبي يواصل
عمله على تعزيز حق الضحايا بإعادة
التأهيل وبطرق معاجلة أخرى ،وإعطاء
ض��م��ان��ات وق��ائ��ي��ة يف جميع مراحل
احل��رم��ان م��ن احل��ري��ة بفتح أم��اك��ن

االحتجاز ملراقبتها ،والتحقيق بفعالية
واستقاللية يف ادع����اءات التعذيب،
وجلب مرتكبي التعذيب إلى العدالة.
يف هذا السياق ،تعتبر اآللية األوروبية
للدميقراطية وحقوق اإلنسان مصدراً
أساسياً لتمويل عمليات إعادة تأهيل
الضحايا والوقاية من التعذيب حول
العالم ،وستمول ،يف العام  ،2017عدة
مشاريع جديدة للمجتمع املدني تهدف
إلى مكافحة التعذيب وس��وء املعاملة
بقيمة إجمالية تبلغ  5.13مليون
يورو».
وأعربت عن «دع��م االحت��اد األوروب��ي
للعمل ال��ذي يقوم به كل من صندوق
األمم امل��ت��ح��دة ل��ل��ت��ب��رع��ات لضحايا
ال��ت��ع��ذي��ب وامل���ق���رر اخل����اص ل�لأمم
املتحدة وجلنة مجلس أوروبا ملناهضة
ال���ت���ع���ذي���ب» ،وح���ث���ه ال���ش���رك���اء على

املساهمة يف عملهم» .كما أعربت عن
«دعم االحتاد ألهداف مبادرة اتفاقية
مناهضة التعذيب من أج��ل التوصل
إل��ى التصديق الشامل على اتفاقية
األمم امل��ت��ح��دة مل��ن��اه��ض��ة ال��ت��ع��ذي��ب
وتطبيقها بحلول العام  ،2024وذلك
م��ن أج��ل استئصال التعذيب بشكل
ك��ام��ل» ،وختمت «إن��ن��ا مقتنعون أن
احترام احلقوق واحلريات األساسية،
وتعزيز املجتمعات ال��دام��ج��ة ،ودع��م
انفتاح املجتمع امل��دن��ي وتفعيله هي
الطريقة الوحيدة لضمان االستقرار
واألمن املستدامني .وسيستمر االحتاد
األوروبي بالعمل مع الشركاء الدوليني
واإلق��ل��ي��م��ي�ين ل��ك��ي يصبح التعذيب
م��ن امل��اض��ي ول��ك��ي ن��ك��ون يف طليعة
اجلهود الشاملة واملوحدة الرامية إلى
استئصال التعذيب».

اعرف �أكرث عن منظمة �أطباء بال حدود

أط��ب��اء ب�لا ح����دود منظمة طب ّية
إنسانية دولية مستقلة تق ّدم اإلغاثة
الطارئة إلى الس ّكان املتضررين جراء
النزاعات املسلّحة واألوبئة والكوارث
الطبيعية فض ً
ال عن أولئك احملرومني
ّ
من الرعاية الصحية ،وتوفر املنظمة
املساعدات لألفراد وفقاً الحتياجاتهم
بغض النظر عن العرق أو الدين
وذلك ّ
أو اجلنس أو االنتماء السياسي.
تأسيسها:
تأسست منظمة أطباء بال حدود يف
العاصمة الفرنسية باريس يف العام

�ص ميثاقها التأسيسي
 ،1971وي��ن� ّ
ع��ل��ى ج��م��ل��ة م���ن امل����ب����ادئ أه��م��ه��ا
ّ
املنظمة
االستقاللية والسيادة وطباع
غير الربحي.
وتع ّد أطباء بال حدود اليوم ّ
منظمة
دول��ي��ة ت��ت��ك��ون م��ن  21ق��س��م�اً و24
جمعية وع����دة م��ك��ات��ب أخ����رى يقع
جميعها حتت مظلة أطباء بال حدود
ال��دول� ّي��ة ،ومقرها يف مدينة جنيف
ال��س��وي��س��ري��ة ،وال��ت��ي ت��و ّف��ر ال��دع��م
والتنسيق واملعلومات الالزمة ملنظومة
أطباء بال حدود حول العالم.
ّ
توظف املنظمة اآلالف من املهنيني
العاملني يف قطاع الصحة واإلدارة
وال��ش��ؤون اللوجستيةً ،يش ّكل أبناء
املجتمع احمللّي الغالبية العظمى من

اعرف حقوقك و واجباتك
املادة السادسة و األربعون «املساعدة
القانونية املتبادلة» ()6-5
 -18عندما يكون شخص ما موجوداً
يف إقليم دول��ة ط��رف ويُ���راد سماع
أق���وال���ه ،ك��ش��اه��د أو خ��ب��ي��ر ،أم��ام
السلطات القضائية ل��دول��ة طرف
أخرى ،ويكون ذلك ممكناً ومتسقاً مع
املبادئ األساسية للقانون الداخلي،
ي��ج��وز ل��ل��دول��ة ال��ط��رف األول����ى أن
ت��س��م��ح ،ب���ن���ا ًء ع��ل��ى ط��ل��ب ال��دول��ة
األخ��رى ،بعقد جلسة االستماع عن
طريق االئتمار بواسطة الفيديو ،إذا
لم يكن ممكناً أو مستصوباً مثول
الشخص املعني شخصياً يف إقليم
ال��دول��ة ال��ط��رف ال��ط��ال��ب��ة ،وي��ج��وز
للدولتني الطرفني أن تتفقا على أن
تتولى إدارة جلسة االستماع سلطة
قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة
وأن حتضرها سلطة قضائية تابعة

للدولة الطرف متلقية الطلب.
 -19ال يجوز للدولة الطرف الطالبة
أن تنقل املعلومات أو األدل��ة التي
تزودها بها الدولة الطرف متلقية
ال���ط���ل���ب ،أو أن ت��س��ت��خ��دم��ه��ا يف
حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات
ق��ض��ائ��ي��ة غ��ي��ر ت��ل��ك امل����ذك����ورة يف
ال��ط��ل��ب ،دون م��واف��ق��ة مسبقة من
ال���دول���ة ال��ط��رف متلقية ال��ط��ل��ب.
وليس يف هذه الفقرة ما مينع الدولة
ال��ط��رف الطالبة م��ن أن تفشي يف
إجراءاتها معلومات أو أدل��ة مبرئة
لشخص متهم ،ويف ه��ذه احل��ال��ة،
ع��ل��ى ال��دول��ة ال��ط��رف ال��ط��ال��ب��ة أن
تشعر الدولة الطرف متلقية الطلب
قبل حدوث اإلفشاء وأن تتشاور مع
الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما
ُطلب منها ذلك .وإذا تعذر ،يف حالة
استثنائية ،توجيه إش��ع��ار مسبق،

طواقم املنظمة ،ويعملون يف مختلف
املشاريع اإلنسان ّية يف نحو  69بلداً
حول العالم.
العمل اإلنساني:
متتثل ّ
منظمة أط��ب��اء ب�لا ح��دود يف
عملها للمبادئ اإلن��س��ان� ّي��ة ،وتلتزم
بتوفير الرعاية الطب ّية عالية اجلودة
للمتضررين م��ن مختلف األزم���ات
بغض النظر عن العرق أو الدين أو
ّ
ّ
املنظمة
االنتماء السياسي ،وتعمل
بصورة مستقّلة متاماً ،بحيث جتري
تقييماتها اخلاصة التي مت ّكنها من
حتديد احتياجات ال��ن��اس ،وتتلقّى
املنظمة أك��ث��ر م��ن  90يف امل��ئ��ة من
اخلاصة
متويلها عن طريق التبرعات
ّ

م��ن األف���راد وامل��ؤس��س��ات وليس من
احلكومات.
جودة الرعاية الصح ّية:
ت��رف��ض منظمة أط��ب��اء ب�لا ح��دود
ف��ك��رة ح��ص��ول ال��س��ك��ان املتضررين
من األزم��ات على رعاية طبية ذات
جودة منخفضة بل تسعى إلى توفير
الرعاية الطبية عالية اجل��ودة لكل
امل��رض��ى ع��ل��ى ح��د س����واء ،فعندما
ح���ازت املنظمة ع��ل��ى ج��ائ��زة نوبل
للسالم عام  ،1999أعلنت أن أموال
اجلائزة ستك َّرس لنشر الوعي بشأن
األمراض املهملة ومكافحتها.

اجلزء الثالثون من «اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد»
وجب على الدولة الطرف الطالبة
أن تبلّغ الدولة الطرف متلقية الطلب
بذلك اإلفشاء دون إبطاء.
 -20يجوز للدولة الطرف الطالبة أن
تشترط على الدولة الطرف متلقية
الطلب أن حتافظ على س ّرية الطلب
ومضمونه ،باستثناء القدر ال�لازم
لتنفيذه .وإذا ت��ع� ّ�ذر على ال��دول��ة
ال��ط��رف متلقية الطلب أن متتثل
لشرط السرية ،وج��ب عليها إبالغ
الدولة الطرف الطالبة بذلك على
وجه السرعة.
 -21يجوز رف��ض تقدمي املساعدة
ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ت��ب��ادل��ة يف احل���االت
التالية:
ً
قدم الطلب وفقا ألحكام
(أ) إذا لم يُ ّ
هذه املادة؛
(ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية
الطلب أن تنفيذ الطلب ق��د ميس

بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو
مصاحلها األساسية األخرى؛
(ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة
الطرف متلقية الطلب يحظر على
سلطاتها تنفيذ اإلج���راء املطلوب
بشأن أي جرم مماثل ،لو كان ذلك
اجل��رم خاضعا لتحقيق أو مالحقة
أو إجراءات قضائية يف إطار واليتها
القضائية؛
(د) إذا كانت تلبية الطلب تتعارض
مع النظام القانوني للدولة الطرف
متلقية الطلب فيما يتعلق باملساعدة
القانونية املتبادلة.
 -22ال يجوز ل��ل��دول األط���راف أن
ت��رف��ض ط��ل��ب م��س��اع��دة ق��ان��ون��ي��ة
متبادلة ملجرد أن اجلرم يعتبر أيضاً
متص ً
ال بأمور مالية.
 -23يتعني إب��داء أسباب أي رفض
للمساعدة القانونية املتبادلة.

* 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

هل يحق ملن توقف اشتراكه في التأمينات لتقاعده أن يجدد
اشتراكه؟
 العامل ال��ذي بلغ السن القانونيةللتقاعد ،وتوقف بناء عليه اشتراكه
يف التأمينات االجتماعية ،يحق له
إذا ك��ان س��ع��ودي االس��ت��م��رار يف دفع
االش��ت��راك يف ف��رع املعاشات – دون

ف��رع األخ��ط��ار املهنية  ،-إذا تقدم
بطلب خ�لال امل��دة احمل��ددة يف الئحة
ال��ت��س��ج��ي��ل واالش���ت���راك���ات ،ويضمن
الطلب تعهداً بدفع االشتراكات املقررة
لفرع املعاشات .وهذا ما نصت عليه

الفقرة (1مادة  ) 8من نظام التأمينات
االجتماعية (لكل عامل مشترك توقف
اشتراكه يف ف��رع املعاشات ول��م تعد
تتوافر فيه الشروط املنصوص عليها
يف هذا النظام  ،احلق يف أن يستمر يف

اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم
 خالل املهلة التي حتددها الالئحة بطلب يتعهد فيه بدفع االشتراكاتاملقررة لفرع املعاشات التي يقع دفعها
على كل من صاحب العمل والعامل ).

كاريكاتير
وزارة العمل ت�شرتط �أن تكون ن�سبة الإ�صابة
اجل�سدية  ٪70ال�ستحقاق �إعانة الإعاقة

نقالً عن صحيفة
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بينت وزارة العمل إن مركز التأهيل
الشامل يشترط نسبة إصابة % 70
الستحقاق إعانة اإلعاقة ،بينما التزيد
يف الضمان عن  ،%40ونفت الوزارة
ص��رف التأهيل الشامل مساعدات
مقطوعة للمستحقني ،مشيرة إلى
أنها تصرف فقط من الضمان لدعم
األسر األشد احتياجاً وبدون مواعيد
محددة ،ووفقاً للوزارة ،فإن اإلعانة
تصرف ملن يعاني من كف االبصار يف
العينني ،والتنطبق على مرضى البهاق
واوضحت الوزارة أن خدمة التوطني
املوازي يف القطاع اخلاص اختيارية
ملن أراد تعديل نسب التوطني مبقابل
مالي شهري أو نصف سنوي ،داعية

امل��ش��ارك�ين يف ب��رن��ام��ج ح��اف��ز إل��ى
ضرورة االلتزام بالتحديث األسبوعي
لتجنب االن������ذارات ،واوض��ح��ت ان
مطابقة بيانات املتقدمني مع ضوابط
البرنامج تستغرق  3شهور كاملة.
و يف ذات السياق دع��ت الراغبني
إل���ى ال��ت��ق��دمي ب��ع��د م����رور  6شهور
على احلصول على شهادة التخرج،
وت��ق��دم ال������وزارة يف اط����ار ب��رن��ام��ج
حافز  2000ري��ال شهرياً مل��دة عام
للباحثني عن عمل ،ويشترط التأهيل
الشامل والضمان االجتماعى حتديثاً
ش���ام� ً
ل�ا ل��ل��ب��ي��ان��ات ب��ح��س��ب أن����واع
اإلصابات بهدف التأكد من الصرف
للمستحقني فقط.

ثقافة حقوق اإلنسان

االستعراض الدوري الشامل ()UPR
االستعراض الدوري الشامل ( )UPRهو آلية فريدة من نوعها تابعة ملجلس حقوق اإلنسان تقوم على
إجراء استعراض ألوضاع حقوق اإلنسان يف جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،والتي تهدف
لتحسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع يف كل من الدول األعضاء البالغ عددها  193دولة
حيث يتم مراجعة أوضاع حقوق اإلنسان يف جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة كل  5سنة ،من
خالل مراجعة أوضاع  42دولة كل سنة يف ثالث دورات يعقدها الفريق العامل املعني باالستعراض
الدوري الشامل ،بحيث تخصص كل دورة ملناقشة اوضاع  14دولة والتي تعقد عاد ًة يف شهر يناير /
فبراير ،مايو  /يونيو وأكتوبر  /نوفمبر يف كل سنة.
االستعراض الدوري الشامل يبدأ بتقدمي الدولة قيد االستعراض لتقريرها الوطني وردودها على
األسئلة املسبقة واملقدمة كتابياً من قبل الدول قبل عشرة أيام من االستعراض ،حيث يجري بعد
هذا العرض حوار تفاعلي بني الدولة قيد االستعراض وغيرها من الدول األعضاء يف األمم املتحدة

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

وميكن ألي دولة عضو يف األمم املتحدة أن تطرح أسئلة و /أو تعليقات وأن تقدم توصيات إلى الدولة
قيد االستعراض خالل هذا احلوار التفاعلي ،بشكل عام يتم تخصيص  70دقيقة للتحدث أثناء
االستعراض للدولة قيد االستعراض ،أما الدول األخرى فتخصص لها مجموع  140دقيقة ألخذ
الكلمة واملداخالت ،حيث يتم تقسيم ال  140دقيقة املتاحة للدول األعضاء للتحدث وفقاً لعدد الدول
التي ترغب يف أخذ الكلمة حيث تتاح قوائم املتكلمني خالل جلسة الفريق العامل قبل أسبوع من بداية
الدورة ،و تعطى الدول مهلة أربعة أيام للتسجيل و من ثم يتم ترتيب كل قائمة بالترتيب األبجدي
باللغة اإلجنليزية و يتم سحب قرعة من قبل رئيس مجلس حقوق اإلنسان لسحب املتكلم األول
وللدول أن تتبادل يف األماكن يف قائمة املتحدثني ومن يرغب يف االنسحاب من القائمة يجب عليهم
تبليغ األمانة قبل  30دقيقة على األقل من بداية عملية االستعراض و ذلك من أجل إعطاء فرصة
لألمانة بأن تقوم بإعادة حساب الوقت املخصص للحديث لكل وفد  ،علماً بأن الوثائق التي يقوم
عليها االستعراض تتكون من تقرير وطني مؤلف من  20صفحة من قبل الدولة قيد االستعراض حول
وضع حقوق اإلنسان يف تلك الدولة كما يقوم مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان بتجميع عشر
صفحات حتوي على معلومات من هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة ووكاالت األمم املتحدة مثل
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،واليونيسيف،س باإلضافة مللخص من عشر صفحات تقدم من قبل
املفوضية حتوي على معلومات من املجتمع املدني ،وعادة ما تتاح هذه الوثائق على موقع املفوضية
قبل ستة أسابيع من بدء الفريق العامل لالستعراض الدوري الشامل.
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