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حلقوق  الوطنية  اجلمعية  أع��رب��ت 
واستنكارها  إدان��ت��ه��ا  ع��ن  اإلن��س��ان 
األمريكي  الرئيس  إلع��ان  الشديد 
بالقدس  االع��ت��راف  ت��رم��ب  دون��ال��د 
السفارة  ونقل  )إلسرائيل(،  عاصمة 
هذه  متثله  فيما  إليها  األم��ري��ك��ي��ة 
حلقوق  ص��ارخ  انتهاك  من  اخلطوة 
األمتني  ولشعور  الفلسطيني  الشعب 
ال��ع��رب��ي��ة واإلس���ام���ي���ة ول��ل��م��واث��ي��ق 
الصلة  ذات  ال��دول��ي��ة  وال����ق����رارات 

بالقضية الفلسطينية.
وأكدت اجلمعية على أن هذا القرار 
ق��رارات  مع  ويتعارض  قانوني  غير 
مقدمتها  ويف  ال��دول��ي��ة  ال��ش��رع��ي��ة 
واجلمعية  األم���ن  مجلس  ق����رارات 
ال���ع���ام���ة ل����أمم امل���ت���ح���دة، وال��ت��ي 
القوانني  شرعية  ع��دم  على  ت��ؤك��د 

ال��ق��دس وتدعو  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ح��ول 
الدول التي لها بعثات دبلوماسية يف 
خرقاً  ميثل  كما  إلغاقها،  القدس 
لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت 
وحظيت  الفلسطيني  الشعب  حقوق 
ال��دول��ي،  املجتمع  وتأييد  باعتراف 
اتخاذ  عن  االمتناع  إلى  تدعو  والتي 
أو إج��راءات من شأنها  أية خطوات 
ضمنياً  أو  علنياً  اعترافاً  متثل  أن 
بضم إسرائيل للقدس التي تعد جزءاً 
الفلسطينية  األراض��ي  من  يتجزأ  ال 
ج��واز  وع��دم  1967م،  سنة  احملتلة 
تغيير  شأنها  من  أعمال  بأية  القيام 

الوضع القائم يف هذه املدينة.
ودع����ت اجل��م��ع��ي��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 
واإلسامية وبقية دول العالم احملبة 
للسام التخاذ ما يلزم من إجراءات 

مراجعة  إلى  األميركية  اإلدارة  لدفع 
الدولية  اإلدارة  مع  ليتوافق  موقفها 
ال���ت���ي ت���دع���و إل����ى مت��ك��ني ال��ش��ع��ب 
حقوقه  اس��ت��ع��ادة  م��ن  الفلسطيني 
املشروعة، وتطالب إسرائيل باالمتثال 
ال��ص��ادرة  امل��ت��ح��دة  ل���ق���رارات األمم 
إجراءاتها  كل  بطان  على  بالتأكيد 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة، واإلداري������ة وم��ص��ادرة 
األراضي واألماك والتي تهدف إلى 
القدس،  يف  القانوني  الوضع  تغيير 
جنيف  اتفاقية  بأحكام  تتقيد  وأن 
الرابعة لعام 1949م، ومن ذلك قرار 
مجلس األمن رقم 465 لعام 1980م، 
التدابير  جميع  أن  على  أك��د  ال��ذي 
التي تتخذها إسرائيل لتغيير املعالم 
والهيكل  السكاني  والتركيب  املادية 
الفلسطينية  األراض��ي  يف  املؤسسي 

احملتلة مبا فيها القدس أو أي جزء 
من املدينة، ليس لها أي سند قانوني.
وأع������ادت اجل��م��ع��ي��ة ال��ت��ذك��ي��ر ب��أن 
االح���ت���ال اإلس��رائ��ي��ل��ي ي��ع��د أس��وأ 
انتهاك حلقوق اإلنسان ومصدر كافة 
الشعب  منها  يعاني  التي  االنتهاكات 
الفلسطيني، مما يتطلب من املجتمع 
العربية  ال��دول  مقدمته  ويف  الدولي 
احلقوقية  واملنظمات  واإلسامية, 
اتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية 
غير  القرار  لهذا  للتصدي  وقانونية 
اعتراف  لضمان  والسعي  امل��س��ؤول 
الشرقية  بالقدس  العالم  دول  بقية 
وتقدمي  فلسطني,  ل��دول��ة  عاصمة 
الفلسطيني  للشعب  ال���ازم  ال��دع��م 
لتمكينه من مواجهة اإلجراءات التي 

تهدف ملصادرة حقوقه.

اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان ت�ستنكر 

وتدين العرتاف الأمريكي بالقد�س 

عا�سمة لـ )اإ�سرائيل( 
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الإعالن العاملي

حلقوق

الإن�سان

عامًا

حلقوق  العاملي  ال��ي��وم  مناسبة  مت��ر 
وهناك  السنة  ه���ذه   اإلن��س��ان  يف 
ال��ع��دي��د م���ن االن��ت��ه��اك��ات حل��ق��وق 
ال��ت��ي حت���دث يف مختلف  اإلن��س��ان 
الروهنقيا  قضية  من  العالم  ق��ارات 
يف مانيمار، إلى أطفال اليمن الذين 
احل���روب،  يف  احلوثيني  يجندونهم 
إلى قتل املدنيني يف سوريا، والعراق 
ومصر إلى موت املهاجرين يف البحر 
يف ش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا وع��ل��ى ح���دود 
حقوق  حماية  مدعية  أوروب���ا  دول 
اإلنسان إلى استمرار انتهاك حقوق 
العربية  األراض��ي  يف  الفلسطينيني 
بتراجع  الشعور  ي��ول��د  مم��ا  احملتلة 

أه��م��ي��ة اح���ت���رام ح��ق��وق اإلن��س��ان 
ثقافتها  ونشر  وتعزيزها  وحمايتها 
األمر  وه��ذا  ال��دول��ي،  املستوى  على 
و  امل��ت��ح��دة  األمم  ت��ب��ادر  أن  يتطلب 
آليات  اإلنسان بوضع  مجلس حقوق 
ه��ذه  م��ع��اجل��ة  يف  ت��س��اه��م  تنفيذية 
التحيز  عن  بعيدة  وتكون  القضايا 

واالنتقائية.
وع��ل��ى امل��س��ت��وى احمل��ل��ي مي���ر ه��ذا 
احلمد  -وهلل  تنعم  واململكة  ال��ي��وم 
-ب���األم���ن واالس���ت���ق���رار وه���و احل��ق 
وقد  احلقوق،  بقية  عليه  تبنى  الذي 
تابعت اجلمعية باهتمام سير اململكة 
بخطوات متسارعة و حثيثة لتحقيق 

ال��ت��ن��م��ي��ة اإلن��س��ان��ي��ة، واحل��ق��وق��ي��ة 
املجاالت  مختلف  يف  واالقتصادية 
الشريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ب��ق��ي��ادة 
حفظه  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك 
اهلل وسمو ولي عهده األمني  األمير 
محمد ب��ن س��ل��م��ان، وق��د ص��در يف 
ه���ذا ال��ش��أن ال��ع��دي��د م��ن األوام����ر 
حقوق  تعزيز  تدعم  التي  والقرارات 
األمر  ذلك  ومن  بادنا،  يف  اإلنسان 
جلنة  بتشكيل  ال��ق��اض��ي  ال��س��ام��ي 
ال��ع��ه��د حلصر  ول���ي  ب��رئ��اس��ة  عليا 
واألشخاص  واجل��رائ��م،  املخالفات، 
قضايا  يف  العاقة  ذات  والكيانات 
والتي  فيها  والتحقيق  العام  الفساد 
بهدف  الفساد  محاربة  إل��ى  تهدف 
احلد من آثاره املدمرة على املجتمع 
االنتهاكات  على  والقضاء  والتنمية 
والظلم والغنب املتولد عنه، كما صدر 
ال��ق��اض��ي بتحويل  ال��س��ام��ي   األم���ر 
إلى  العام  واالدع���اء  التحقيق  هيئة 
بامللك،  مباشرة  وربطها  عامة  نيابة 
واالستقال  الصاحيات  واعطائها 
يدعم  مم��ا  عملها  م��ج��ال  يف  ال��ت��ام 
العمل العدلي واحلقوقي يف اململكة، 
يخالف   من  كل  مساءلة  على  ويؤكد 
النظام، باإلضافة إلى صدور العديد 
من األوامر والقرارات التي تستهدف 
والقضاء  حقوقها  من  امل��رأة  متكني 
األمر  ومنها  ضدها  متييز  أي  على 
من  امل��رأة  بتمكني  القاضي  السامي 
اخلدمات وعدم مطالبتها باحلصول 
يكن   مالم  األم��ر  ول��ي  موافقة  على 
ه��ن��اك س��ن��د ن��ظ��ام��ي  ل��ذل��ك وف��ق��اً 
السماح  وق���رار  ال��ش��ري��ع��ة،  ألح��ك��ام 
فرص  وزيادة  السيارة  بقيادة  للمرأة 
يف  ال��ع��م��ل  يف  احل���ق  م���ن  متكينها 
العديد من الوظائف يف القطاع العام 

والقطاع اخلاص.
الدولية  التزاماتها  اململكة  تنس  ولم 

فنجدها  اإلن��س��ان  حقوق  مجال  يف 
يف م��ق��دم��ة ال����دول ال��ت��ي ت��س��اه��م، 
وتدعم األعمال اإلنسانية يف مختلف 
مناطق العالم من خال »مركز امللك 
سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية« 
حيث أعلنت اململكة مؤخراً أن حجم 
اليمن  إلى  قدمتها  التي  املساعدات 
جت��اوزت  األخ��ي��ري��ن  العامني  خ��ال 
باإلضافة  دوالر،  مليارات  الثمانية 
ألفني  تأهيل  إع��ادة  على  العمل  إلى 
يف  ج��ّن��دوا  مم��ن  سنوياً  ميني  طفل 
الصراع من قبل امليليشيات احلوثية.  
كما جند للمملكة مساهمات إنسانية 
وحقوقيه يف معظم القضايا األخرى، 
وتدعو اجلمعية إلى تدعيم الشفافية 
واالل����ت����زام ب��األن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني 
والعمل  الصحيح،  بالشكل  وتطبيقها 
الروتني  عن  والبعد  تبسيطها  على 
تبسيط  ي��ع��د  ح��ي��ث  وال��ت��ع��ق��ي��دات 
الرئيسية  ال��ع��وام��ل  أح��د  ال��ق��وان��ني 
التي  والصعوبات  امل��ع��وق��ات  إلزال���ة 
التنمية، ومكافحة  تواجه مشروعات 
العملي  الواقع  ثبت من  الفساد فقد 
أن انتشار الفساد ومنه الرشوة يعتمد 
أو  التعقيدات،  وج��ود  على  أس��اس��اً 
عدم الوضوح الذي تتصف به بعض 
األنظمة، و القوانني، والقرارات، مما 
وزي��ادة  التفسير  حرية  على  يساعد 
مساحة السلطة التقديرية ملن بيدهم 
ف��رص  م��ن  وي��زي��د  التنفيذ  سلطة 
يف  والوقوع  الصواب  عن  االنحراف 

شبهة الفساد.
وال شك أن األمر يقتضي تقييم واقع 
حني  بني  اململكة  يف  اإلنسان  حقوق 
وآخر حتى يكون مبثابة رصد للتقدم 
احلقوقي املتحقق لتشجيعه وحتديد 
وس��ائ��ل دع��م اس��ت��م��راري��ت��ه، وكشف 
ملواطن اخللل والقصور والعمل على 

معاجلتها وتافيها.

كلمة رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان الدكتور 

مفلح ربيعان القحطاين مبنا�سبة اليوم العاملي حلقوق 

الإن�سان
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رئي�س اجلمعية ي�سيد باجلهود املبذولة من قبل 

وكالة الأحوال املدنية بوزارة الداخلية ملعاجلة ق�سايا 

الأ�سخا�س بال هوية

أشاد رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن 
املبذولة  باجلهود  القحطاني  ربيعان 
من قبل وكالة األحوال املدنية بوزارة 
األشخاص  قضايا  ملعاجلة  الداخلية 
السامية  التوجهات  مثمناً  هوية،  با 
من سمو ولي العهد األمير محمد بن 
سلمان آل سعود وسمو وزير الداخلية 
بهذا  سعود،  بن  عبدالعزيز  األمير 
جمعية  إش��ادة  على  وم��ؤك��داً  الشأن 
حقوق اإلنسان مبا مت االستماع إليه 
و مشاهدته من جهود مبذولة حالياً 

على أرض الواقع.
هوية،  با  األشخاص  قضايا  وحول 
القحطاني  مفلح  الدكتور  رئيس  أكد 
لصحيفة  ل���ه  س���اب���ق  ت��ص��ري��ح  يف 
القضايا  ض��م��ن  م��ن  أن  »ال���وط���ن« 
إيقاف  اجلمعية  ف��روع  تلقتها  التي 

حسابات بنكية للعديد من السعوديني 
الذين با هوية، مما تسبب يف عدم 
معاشاتهم  ص���رف  ع��ل��ى  م��ق��درت��ه��م 

التقاعدية أو رواتب من يعمل منهم.
العقبات  من  و أضاف رصدنا عدداً 
ال��ت��ي ت��واج��ه األش��خ��اص ال��ذي��ن ال 
أن  فوجدنا  ثبوتية  أرواق���اً  يحملون 
أع��م��اره��م  ت��ص��ل  ق��د  منهم  الكثير 
إل���ى ال��ع��ش��ري��ن ع��ام��اً وق���د ح��رم��وا 
دفن  يقبل  وال  وال���زواج،  التعليم  من 
الهوية  من  حرمانهم  نتيجة  موتاهم 
أرقام سجات  الوطنية وعدم وجود 
توجيهات  هناك  وأن  لديهم،  مدنية 
عليا من وزارة الداخلية إليجاد حلول 

لهؤالء اإلفراد.
من  حرمانهم  أن  القحطاني  وب��ني 
إلى  ي��ؤدي  ق��د  ال���زواج  عقود  توثيق 

املخاطر مستقبًا  العديد من  حتمل 
ثبوتية  أوراق  دون  أبناء  وج��ود  منها 
دوام���ة  يف  ي��دخ��ل��ون  يجعلهم  مم���ا 
مطالباً  النسب،  إث��ب��ات  يف  البحث 
اجلهات املختصة بإيجاد حلول منها 
منحهم بطاقات متكنهم من ممارسة 
أن  وأض���اف  ع��ادي��ة،  بطرق  حياتهم 
م��ن احل��ل��ول ال��ت��ي ط��رح��ت م��ن قبل 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان هو 
حل اإلقامة الدائمة وأن ذلك ال ميكن 
تطبيقه ألنها تعتمد على جواز السفر 
وهم ال يحملون جوازات، وأنه إذا مت 
إحضارها من البعض قد تكون مزورة 
وليست رسمية، مشيراً إلى أن بعض 
موضوعية  معاجلة  تتطلب  احل��االت 
بدقة وعناية حيث يرفض الكثير منهم 
حل اإلقامة الدائمة، وأكد القحطاني 

زار سفير مملكة بلجيكا لدى اململكة 
املستشار  يرافقه  كريل  غيرت  السيد 
البعثة،  رئيس  نائب  بينن  سيغفريد 
للجمعية  ال��رئ��ي��س��ي  امل��ق��ر  م���ؤخ���راً 
مدينة  يف  اإلن��س��ان  حلقوق  الوطنية 
الرياض، و كان يف استقبالهم سعادة 
ال��وط��ن��ي��ة حلقوق  رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة 
ربيعان  ب��ن  مفلح  ال��دك��ت��ور  اإلن��س��ان 
للجمعية  ال��ع��ام  واألم���ني  القحطاني 
امل��س��ت��ش��ار خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن 
اجلمعية  رئيس  وسكرتير  الفاخري، 

األستاذ أحمد بن محمد احملمود.
رئيس  س��ع��ادة  ق��دم  اللقاء  ب��داي��ة  يف 

ال�سفري البلجيكي يف �سيافة رئا�سة اجلمعية لبحث 

عددًا من املو�سوعات امل�سرتكة ذات العالقة

أنشطة  ع��ن  م��وج��ز  ش���رح  اجلمعية 
اجلمعية، ومساهمتها يف نشر الثقافة 
ونوعية  عملها  وآل��ي��ات  احل��ق��وق��ي��ة، 
تقدمه  وم��ا  تتلقاها  ال��ت��ي  القضايا 

اجلمعية من أعمال يف هذا الشأن.
كما تطرق احلديث أيضاً إلى التطور 
الذي تشهده اململكة يف مجال حقوق 
اإلن��س��ان وع��ل��ى وج��ه اخل��ص��وص يف 
املرأة وما صدر مؤخراً  مجال حقوق 
يقضي  السامي  امل��ق��ام  م��ن  أم��ر  م��ن 
أشاد  وقد  بالقيادة،  للنساء  بالسماح 

السفير بهذه اخلطوات.
 ك��م��ا ت��ط��رق احل���دي���ث إل����ى بعض 

ومنها  األخ���رى  احلقوقية  القضايا 
العام  ال��رأي  اإلع��دام وقضايا  عقوبة 
والسجناء واألحداث، وقد بني رئيس 

جتاه  اجلمعية  نظر  وجهة  اجلمعية 
هذه القضايا واآللية العدلية التي يتم 

اتخاذها ِبشأنها.

أن السعي إليجاد احللول خال فترة 
تصحيح  يف  سيساعد  قليلة  زمنية 
أوض�����اع ال��ك��ث��ي��ر م��ن��ه��م ل��ي��م��ارس��ون 
حياتهم الطبيعة من متتع باخلدمات 
على  مشددا  املواطنني،  لكل  املقدمة 
أن تركهم دون حلول سيشكل مخاطر 

أمنية واقتصادية واجتماعية.
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مدير وزارة العمل و التنمية الجتماعية يف جازان 

ي�ستقبل فريق من اجلمعية

محمد  ب��ن  أح��م��د  املهندس  استقبل 
وزارة  ل��ف��رع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  القنفذي 
ال��ع��م��ل و ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة يف 
جازان، رئيس فرع اجلمعية يف جازان 
و  البهكلي،  يحيى  بن  أحمد  الدكتور 
ال��وف��د امل��راف��ق ل��ه و ال��ذي تكون من 
بن  ال��ع��ب��اس  الشيخ  اجلمعية  عضو 
اإلداري  وامل��س��ؤول  احل��ازم��ي،  أحمد 
بن حسني  إبراهيم  األستاذ  الفرع  يف 
املالكي، وقد ناقش الوفد موضوعات 

مهمة مع املدير العام  ومنها:
يف  املواطنني  توظيف  يف  العدالة   -1

القطاع اخلاص.
بالعقود  العمل  أص��ح��اب  إل���زام   -2
كل  مسئوليات  حتدد  التي  الواضحة 

األطراف  وحتفظ حقوقهم.
اخلافات  تسوية  جلنة  فاعلية   -3
الكفاء  ح��ض��ور  وض��م��ان  العمالية 

املعنيني إلى اجللسات.
 )77( املادة  العقود مبوجب  إنهاء   -4

من  عقودهم  املنتهية  العمال  وحماية 
جتاوزات أصحاب العمل.

بنني  املنطقة  يف  األي��ت��ام  ح��ال��ة   -5
وبنات.

يف  االجتماعية  احل��م��اي��ة  واق���ع   -6
املنطقة.

االحتياجات  ذوي  م��راك��ز  واق���ع   -7
اخلاصة.

8- الضمان االجتماعي.
االجتماعية  املاحظة  دار  تطوير   -9

يف املنطقة واستحداث قسم للفتيات.
لفرع  الوفد  ق��دم  ال��زي��ارة  ختام  ويف 
الوزارة تقرير اجلمعية السنوي وبعض 
منشوراتها ومطوياتها التوعوية،  كما 
شكر مدير الفرع على تعاونه املستمر 
مع فرع اجلمعية فيما يتعلق بقطاعات 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية من 
قضايا ترد إلى اجلمعية، وعلى سرعة 
يف  اجلمعية  ف��رع  لرغبة  االستجابة 

الزيارة واملناقشة.
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بعد �سداد ديونهم 

جهود اإدارة �سجون العا�سمة املقد�سة و م�سرف فرع 

اجلمعية تثمر عن اطالق �سراح 79 نزياًل 

ال��س��ج��ون  إدارة  ج���ه���ود  س��اه��م��ت 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��ق��دس��ة  بالعاصمة 
مكة  مبنطقة  اجلمعية  فرع  مشرف 
عواض  بن  سليمان  األستاذ  املكرمة 
ال��زاي��دي ومب��ب��ادرة م��ن ف��اع��ل خير 
بدفع مبلغ 3,500,000 )ثاثة مايني 
ديون  لسداد  ريال(  ألف  وخمسمائة 
ن����زالء احل��ق��وق اخل��اص��ة ح��ي��ث مت 
ن��زي��ًا  م��ن سجناء  إط��اق ) 79 ( 
احلقوق بإصاحية مكة املكرمة بعد 
برئاسة  للسداد  تشكيل جلنة  أن مت 
الوطنية  اجلمعية  فرع  على  املشرف 
عواض  بن  سليمان  اإلنسان  حلقوق 
الزايدي وعضوية مدير عام جمعية 
رداد  املكرمة  مبكة  اخليرية  األيتام 
الباحث  وعضوية  الثمالي،  سالم  بن 
القانوني باجلمعية عبداهلل ماهر بن 
بسجون  املختصني  وبعض  ف��اض��ل، 
العاصمة املقدسة حيث تولت دراسة 

حاالت املوقوفني املادية والوقوف على 
ديونهم  تسديد  ع��ن  عجزهم  سبب 
منهم  املستحقني  ب��ي��ان��ات  وأع����دت 

للمساعدة.
بن  صالح  العقيد  أوض��ح  جهته  م��ن 
سجون  إدارة  مدير  القحطاني  علي 
ال��ن��زالء يف  ب��أن  امل��ق��دس��ة  العاصمة 
جناح احلقوق بإصاحية مكة يحظون 
باهتمام ورعاية ويجدون من االحترام 
والتقدير من إدارة سجون مكة  لكن 
والشرع وحكم احملاكم  اهلل  أمر  هذا 
ما  ي���ؤدوا  حتى  بإيقافهم  الشرعية 

عليهم من حقوق مالية.
وأشار العقيد القحطاني بأن املديرية 
إصاح  إل��ى  تهدف  للسجون  العامة 
كفرد  املجتمع  إل��ى  وإرج��اع��ه  النزيل 
اآلخرين  ويساعد  نفسه  يعني  صالح 
ومن هذا املنطلق تتكلل جهود سجون 
مدير  من  بتوجيه  املقدسة  العاصمة 

األسمري  اللواء محمد  السجون  عام 
مبنطقة  السجون  مدير  من  ومتابعة 
مكة املكرمة اللواء سلطان اجلعيد يف 
من  اإلص��اح  عجلة  وحتسني  تطوير 
خال أقسامها  يف اصاح النزالء وال 
فقط  النزالء  على  التطور  هذا  يقف 
العاملني  وتطوير  ت��دري��ب  يتم  وإمن��ا 
العقيد  كما شكر   أداءه��م،  لتحسني 
القحطاني املتبرع ، وأثنى على جهود 
ال��ذي  اجلمعية  ف��رع  على  امل��ش��رف 
تولى املتابعة حتى حلظة اإلفراج عن 

املوقوفني.
اللجنة سليمان  من جانبه أكد رئيس 
املتبّرع  املبادرة من  بأن هذا  الزايدي 
أجمل  يف  مجتمعنا  تاحم  ع��ن  تنم 
اخلير  فعل  فيها  ويتجلى  ص��وره��ا، 
مظهر  يف  احل��اج��ة  ذوي  وم��س��اع��دة 
وجدت  »لقد  وأض��اف  مؤثر،  انساني 
اللجنة خال عملها جدية وتعاوًنا من 

عّجل  مما  االصاحية  يف  املسؤلني 
باكمالها ملهمتها حتى خروج السجناء 

وتنفسهم طعم احلرية«.
املفرج عنهم يف  إطاق  وقد مت  هذا 
التهنئة،  خال  لهم  ُقّدمت  احتفالية 
فيها  وشارك  حضرها  وقد  والهدايا 
مدير إدارة  سجون العاصمة املقدسة 
واملشرف  القحطاني  صالح  العقيد 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  ف��رع  على 
اإلن��س��ان، وع��دد من ضباط وأف��راد 
التي  اللجنة  وأع��ض��اء  االص��اح��ي��ة، 
ت��ول��ت ت��س��دي��د م��دي��ون��ي��ات��ه��م، وختم 
بشكر املتبرع ودعوة األثرياء باالقتداء 
به كما شكر كل من ساهم بالّتعجيل 
مقدتهم  ويف  املوقعني  سراح  بإطاق 
ال��ع��ق��ي��د ص��ال��ح ال��ق��ح��ط��ان��ي م��دي��ر 
وضباط  املقدسة   العاصمة  سجون 
وأعضاء  االصاحية  سجن  وأف���راد 

اللجنة.



8

الفاخري: القرارات 

ال�سادرة موؤخرًا ل�سالح 

املراأة �ساعدت يف متكينها 

يف احل�سول على حقوقها 

بكل �سهولة

الوطنية  للجمعية  العام  األم��ني  أك��د 
أن  الفاخري  خالد  اإلنسان  حلقوق 
املرأة  التي صدرت لصالح  القرارات 
يف السنوات األخيرة ساهمت بشكل 
حقوقها،  ودع���م  متكينها  يف  ف��اع��ل 

واحلصول عليها.
السابق  يف  واجهت  امل��رأة  أن  وأب��ان 
ت��ع��ق��ي��دات يف ب��ع��ض اإلج�������راءات، 
ك��ال��ط��اق وال��ن��ف��ق��ة واحل��ض��ان��ة، إذ 
الطليق  من  األم��ري��ن  بعضهن  عانى 
حني يرفض منحها صك الطاق أو 
صورة منه، فتصبح مصاحلها معلقة، 
أو يبتزها بطلب املال أو التنازل عن 
حقوقها مقابل احلصول على الوثائق 
فقد  ال��ي��وم  أم��ا  ألبنائها،  الرسمية 
تقلصت هذه املعاناة، بل تكاد تنتهي، 
بعد التوجيهات واألنظمة التي حتمي 
بإمكانها  فبات  امل��رأة،  حقوق  وتدعم 
واستخراج  املعنية،  اجلهات  مراجعة 
حتتاجها،  ال��ت��ي  وال��وث��ائ��ق  األوراق 
أو  قضية  رف���ع  مب��ق��دوره��ا  أن  ك��م��ا 
تقدمي شكاوى  إل��ى  إض��اف��ة  دع���وى، 
األم��ر،  ول��ي  موافقة  أو  حضور  دون 
فضًا على إجناز مصاحلها التجارية 

والوظيفية.
وأرج���ع ال��ف��اخ��ري ذل��ك إل��ى حرص 
الدولة على منح املرأة كامل حقوقها، 
فاململكة من أوائل الدول التي انضمت 
ضد  التمييز  على  القضاء  التفاقية 
بأن دور  بكافة أشكاله، منوهاً  املرأة 
ما  ال��رج��ل،  دور  ع��ن  يقل  ال  امل���رأة 
التي  اإلج����راءات  تسهيل  يستوجب 
من ممارسة  ومتكنها  حقوقها  تدعم 

ع��دا  وص���ي،  دون  بنفسها،  عملها 
الشريعة  عليها  نصت  التي  األم���ور 
موافقة  تتطلب  وال��ت��ي  اإلس��ام��ي��ة 

الولي.
اجلمعية  عضو  أوض���ح  جهته،  م��ن 
العلمية القضائية السعودية املستشار 
أن  ال��ف��اح،  بكر  احمل��ام��ي  القانوني 
محاكم اململكة تشهد نحو 500 ألف 
والنفقة  اخللع  منها  سنوياً،  قضية 
والزيارة والطاق والفسخ واحلضانة، 
وفق إحصائية وزارة العدل، ما يعني 
لتسهيل  التي صدرت  التوجيهات  أن 
إجراءات النساء يف احملاكم واجلهات 
املعنية، هي تأكيد لتعاميم معمول بها 
يف  القضائية  واجل��ه��ات  احمل��اك��م  يف 

السابق.
»ب��ي��د أن اجلهات  ق��ائ��ًا  واس��ت��درك 
التنفيذية كانت بحاجة إلى توجيهات 
إج��راءات  وتسهيل  األنظمة  لتفعيل 
املرأة، املعمول بها أصًا لدى السطة 
القضائية، بتعاميم قضائية وقرارات 
مجلس القضاء«، مضيفاً: وال يخفى 
درجة  أقل  التعاميم  أن  اجلميع  على 
امللكية.  واألوام����ر  التوجيهات  م��ن 
كانت  السابق  يف  امل���رأة  ب��أن  منوهاً 
ترفع دعاوى يف احملاكم دون موافقة 
أو حضور ولي األمر، بل إنها تخاصم 
ولي أمرها يف احملاكم، وخير شاهد 
واستطرد  العضل،  قضايا  ذلك  على 
ق��ائ��ًا: إن رئ��ي��س امل��ج��ل��س األع��ل��ى 
بقضايا  املهتمني  أول  م��ن  للقضاء 
املرأة، وذلك من خال تسريع النظر 
يف ق��ض��اي��اه��ا يف احمل���اك���م، وإزال����ة 

بهويتها  واالكتفاء  امل��رأة  عن  املعّرف 
ب��ص��م��ت��ه��ا، وإص���در  أو  ال��ش��خ��ص��ي��ة 
مع  بالتعامل  القضاة  جلميع  تعاميم 

ذلك.
انتصرت  ف��ق��د  ذات���ه  ال��س��ي��اق  يف  و 
ق��رارات  بأربعة  للمرأة  العدل  وزارة 
تاريخية خال 10 أيام وذلك بحماية 
يف  والراغبة  واملطلقات،  القاصرات، 
القانون  وخريجات  أبنائها،  حضانة 
ال���ائ���ي ل���م مي���ارس���ن احمل���ام���اة يف 
واستغالهم  احمل��ام��ني  تعسف  ظ��ل 

للمتدربات.
ومقترحات  قرارات  مؤخراً  وصدرت 
لاستغال،  امل��رأة  تعرض  من  حتد 
 10 التشريعية  اجل��ه��ات  أق���رت  إذ 
القاصرات،  زواج  لضبط  إج���راءات 
ال��ع��م��ل  وزارة  ت���ق���دم���ت  أن  ب���ع���د 
مبقترحات يف هذا الشأن، من بينها 
»قصر اإلذن بتزويج من هي يف سن 
السابعة عشرة فما دون على احملكمة 
التزويج  طلب  يكون  وأن  املختصة، 
الشرعي  وليها  أو  الفتاة  من  مقدماً 

يف النكاح، أو والدتها«.
ال������وزراء تنظيم  م��ج��ل��س  أق���ر  ك��م��ا 
واألبناء،  للمطلقات  النفقة  صندوق 
وهو املقترح املقدم من وزارة العدل، 
ويتخذ  العدل،  بوزير  مباشرة  وربطه 
الصندوق شخصية اعتبارية وميزانية 
على  النفقة  إل��ى  وي��ه��دف  مستقلة 
وص��رف  ت��أخ��ي��ر،  دون  املستفيدين 
املستحق  للمستفيد  املؤقتة  النفقة 
إلى  بصرفها،  احل��ك��م  ص���دور  قبل 
له  مل��ن ص��در  النفقة  ج��ان��ب ص��رف 

ينفذ  ولم  باستحقاقها  قضائي  حكم 
مجلس  ويحدد  اإلعسار،  عذر  لغير 
مؤقتة  نفقة  صرف  الصندوق  إدارة 
احملكوم  ال���زوج  على  وسيتعني  لها، 
عليه بالنفقة، سداد املبلغ احملكوم به 
عليه، والذي سبق أن دفعه الصندوق 

نيابة عنه.
للقضاء  األعلى  املجلس  أوج��ب  كما 
إضافة منوذج يف أنظمة وزارة العدل 
ضمن القضايا اإلنهائية باسم إثبات 
حضانة، مبا يضمن اإلنهاء والشهادة 
أن الطفل يف حضانة األم وال يوجد 
م��ن��ازع دون احل��اج��ة ل��رف��ع دع���وى، 
إثبات حضانة  ال��وزارة  أوجبت  حيث 
األم ألبنائها فيما ليس فيه خصومة 
إنهاء دون احلاجة إلقامة دعوى ألن 
األص��ل ع��دم وج��ود ت��ن��ازع، وحتى ال 
تدعو إقامة الدعوى إلى وجود تنازع 
أقرت أخيراً،  الضرر، كما  وثم وقوع 
دبلوم احملاماة الذي يستمر 3 سنوات 
املتدربة  أو  امل��ت��درب  مبنح  وينتهي 
كون  احمل��ام��اة  مهنة  م��زاول��ة  رخصة 
البرامج التي يقدمها بعض احملامني 
أو  علمية  مبنهجية  مرتبطة  غ��ي��ر 
هدر  من  فيها  وملا  احترايف،  تدريب 
واحملاميات  للمحامني  ووق��ت  مالي 
املتدربات وتكليفهم بأداء مهمات غير 

متصلة باملهنة.
ال��وزراء  أن مجلس  ذكره هو  اجلدير 
وافق يف اجللسة التي عقدها برئاسة 
ن��ائ��ب خ����ادم احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني 
محمد  األمير  امللكي  السمو  صاحب 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن 
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ولي العهد - حفظه اهلل - مؤخراً على 
حيث  النفقة  صندوق  تنظيم  مشروع 
وزير  برئاسة  إدارة  مجلس  له  سيكون 
العدل وممثلني عن 3 جهات حكومية و 
3 آخرين عن القطاع اخلاص، و فيما 

يلي بعض التفاصيل عن الصنوق:
صندوق  وماهو  النفقة  ماهي   : أوالً 

النفقة؟
النفقة هي املال الواجب على الشخص 

إنفاقه على من يستحقه شرعاً.

مالي  صندوق  هو  النفقة  وصندوق 
وميزانية  اع��ت��ب��اري��ة  شخصية  ذو 
ومقره  العدل  بوزير  يرتبط  مستقلة 
بوزارة العدل ويجوز إنشاء فروع له 

ومكاتب داخل اململكة.
: إلى ماذا يهدف وكيف ميكن  ثانياً 

أن تستفيد من أموال الصندوق؟
ي��ه��دف إل��ى ض��م��ان ص��رف النفقة 
وميكن  ت��أخ��ي��ر  دون  للمستفيدين 
تقدمي  ط��ري��ق  ع��ن  منه  اإلس��ت��ف��ادة 

ل��ن��م��وذج سيتم إع���داده  ط��ل��ب وف��ق��اً 
بالنموذج  لهذا الغرض على أن يرفق 
ستحددها  التي  واملستندات  األوراق 

الائحة املعدة.
النفقة  ص��ن��دوق  ي��وق��ف  متى  ث��ال��ث��اً: 

الصرف على املستفيد؟
س��ي��ت��م وق����ف ن��ف��ق��ة ال���ص���رف على 
استحقاقه  سبب  انتفى  إذا  املستفيد 
مستفيد  ك��ل  م��ن  يتطلب  حيث  ل��ه، 
يف  يؤثر  تغيير  بأي  الصندوق  موافاة 

استحقاقه للنفقة وذلك خال 10 أيام 
من تاريخ حدوث التغيير.

ال��ص��ن��دوق  سيتولى  م��ه��م��ات  راب���ع���اً: 
تنفيذها: صرف النفقة ملن صدر بحقه 
ينفذ  ولم  بإستحقاقها  قضائي  حكم 
لغير ع��ذر اإلع��س��ار، وأي��ض��اً تصرف 
النفقة ملن صدر له أمر قضائي بها وال 
احملكمة،  أمام  منظوره  مطالبته  تزال 
وأيضاً تصرف نفقة مؤقتة للمستفيد 

قبل صدور حكم بالنفقة.

ما هي النفقة؟

هي املال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعًا.

ما هو �سندوق النفقة؟

يرتبط  مستقلة  وميزانية  اعتبارية  شخصية  ذو  مالي  صندوق  هو 

بوزير العدل ومقره بوزارة العدل ويجوز إنشاء فروع له ومكاتب داخل 

اململكة.

ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير. إلى ماذا يهدف؟

كيف ميكن أن تستفيد من 
أموال الصندوق؟

عن طريق تقدمي طلب وفقًا لنموذج سيتم إع��داده لهذا الغرض 

ال��ت��ي ستحددها  وامل��س��ت��ن��دات  األوراق  ب��ال��ن��م��وذج  ي��رف��ق  أن  ع��ل��ى 

الالئحة املعدة.

متى يوقف صندوق النفقة 
الصرف على املستفيد؟

سيتم وقف نفقة الصرف على املستفيد إذا انتفى سبب استحقاقه 

ب��أي تغيير  م��واف��اة الصندوق  ل��ه، حيث يتطلب من كل مستفيد 

يؤثر يف استحقاقه للنفقة وذلك خالل 10 أيام من تاريخ حدوث 

التغيير.

الصندوق  سيتولى  مهمات 
تنفيذها ؟

صرف النفقة ملن صدر بحقه حكم قضائي بإستحقاقها ولم ينفذ 

لغير عذر اإلعسار،  وأيضًا تصرف النفقة ملن صدر له أمر قضائي 

بها وال تزال مطالبته منظوره أمام احملكمة،  وأيضًا تصرف نفقة 

مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة.

تعرف أكثر عن صندوق النفقة؟
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فريق من فرع اجلمعية باجلوف يف زيارة نائب اأمري 

منطقة اجلوف

تنفيذاً لتوجهات اجلمعية الوطنية 
لتحقيق  وسعياً  اإلن��س��ان  حلقوق 
أه���داف���ه���ا ق����ام ف��ري��ق م���ن ف��رع 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
الدكتور  برئاسة  اجلوف  مبنطقة 
طارش بن مسلم الشمري املشرف 
كًا  وعضوية  ال��ف��رع  على  ال��ع��ام 
من: األستاذ ظاهر بريد الفهيقي، 
األس��ت��اذ خليفة  ال��ف��رع  م��دي��ر  و 
اللجنة  ع��ض��و  امل��س��ع��ر  م��ف��ض��ي 
االستشارية، و األستاذ ثاني بطي 

العنزي عضو اللجنة االستشارية، 
الدوش  مبخوت  حمود  األستاذ  و 
إلم���ارة  ب��زي��ارة  ال��ف��رع،  سكرتير 
صاحب  ومقابلة  اجل��وف  منطقة 
العزيز  عبد  األمير  امللكي  السمو 
نائب  آل سعود  تركي  بن  فهد  بن 
خال  ومت  اجل��وف،  منطقة  أمير 
سعادة  وتقدير  نقل حتيات  اللقاء 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئيس 
ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  اإلنسان 
ال��ق��ح��ط��ان��ي ل���س���م���وه، وك��ذل��ك 

أهدافها  و  باجلمعية  التعريف 
وطبيعة مهامها كم مت التطرق إلى 
العاقة  ذات  امل��وض��وع��ات  بعض 
ب��ح��ق��وق اإلن����س����ان م���ن م��ن��ظ��ور 
ال��ش��ري��ع��ة اإلس��ام��ي��ة، وال��ن��ظ��ام 
واالت��ف��اق��ي��ات  للحكم  األس��اس��ي 
وامل��واث��ي��ق ال��ت��ي ال ت��ت��ع��ارض مع 
وقد  اء،  ال��غ��َرّ اإلسامية  الشريعة 
التي  املواضيع  بعض  مناقشة  مت 
ضوء  يف  اإلن��س��ان  بحقوق  تتعلق 
بها  ق��ام  التي  امليدانية  ال��زي��ارات 

من  لعدد  باجلوف  اجلمعية  ف��رع 
القطاعات، كما أيد سموه حفظة 
العام  املشرف  سعادة  اقتراح  اهلل 
على الفرع بأن يكون هناك ضابط 
اتصال بني اإلمارة وفرع اجلمعية 
حيال القضايا التي تتطلب سرعة 
أثنى  اللقاء،  نهاية  ويف  اجنازها، 
على  ال��ك��رمي  سموه  على  الفريق 
ت��ل��ك امل��ق��اب��ل��ة، ك��م��ا مت��ن��ى سموه 
اجلمعية  لفريق  والسداد  التوفيق 

و العاملني فيها.
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اجلمعية تنتقد الأو�ساع يف دار الفتيات يف العا�سمة 

املقد�سة
اختصاصات  و  أه��داف  من  انطاقاً 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف 
واملنصوص  السعودية  العربية  اململكة 
عليها يف نظامها األساسي واألنظمة 
اإلتفاقيات  و  الداخلية،  وال��ق��رارات 
قام  اإلن��س��ان،  حقوق  بشأن  الدولية 
بالعاصمة  اجلمعية  ف��رع  م��ن  فريق 
املقدسة من القسم النسائي تكون من 
األستاذة  باجلمعية  القانونية  الباحثة 
اإلجتماعية  واألخصائية  جنار،  دالل 
األستاذة جنوى احلربي، و مبتابعة من 
سليمان  األستاذ  الفرع  على  املشرف 
الفتيات  رعاية  لدار  بزيارة  الزايدي، 

بالعاصمة املقدسة.
وق����د مت��ث��ل��ت أه�����داف ال����زي����ارة يف 
اإلطاع على أوضاع الدار و مائمتها 
ل��ل��ن��زي��ات، وم����دى ت��وف��ر ال��رع��اي��ة 
الصحية، و اإلجتماعية، و اإلعاشة و 
اإليجابيات  على  الوقوف  و  األنشطة 
األنظمة  تطبيق  وم��دى  والسلبيات، 

املقررة ومنها:
الصادر  للحكم  األس��اس��ي  أ-النظام 
باملرسوم امللكي رقم ) أ/90 ( وتاريخ 

1412/8/27ه�.
ب-نظام الرعاية اإلجتماعية والئحته 

التنفيذية.

عليها  املوقعة  الدولية  ج-اإلتفاقيات 
اململكة العربية السعودية.

و جت���ول ال��ف��ري��ق يف أن��ح��اء ال����دار و 
حت���دث م���ع ع���دد م���ن امل��س��ؤول��ني و 
النزيات و بناءاً عليها مت رصد عدد 
السلبية  و  اإليجابية  املاحظات  من 
التوصيات جاء  من  ع��دداً  و مت وضع 

أبرزها على النحو التالي:
اإليجابيات:

املبنى   1-التهوية جيدة بشكل عام يف 
وبشكل خاص يف العنابر واملمرات.

يف  عام  بشكل  بالنظافة  2-اإلهتمام 
غرف النزيات.

3-وج����ود س��اح��ة داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة 
لأنشطة.

4-وجود أجهزة تلفاز لكل عنبر.
5-ي���وج���د ع��ن��ب��ر خ����اص ل��ل��ن��زي��ات 
ثناء  على  حصلن  ال��ات��ي  املتميزات 
من اإلدارة واملشرفات حلسن تعاملهن 
لهن،  ال��ص��ادرة  التوجيهات  وس��م��اع 
إضافة إلى حفظهن ألجزاًء من القرآن 

الكرمي.
دوري��ة  أنشطة  بعمل  اإلدارة  6-تقوم 

وندوات للنزيات.
النزيلة  لعرض  7-وج��ود مكتب خاص 

على القاضي املختص يف قضيتها.

ف��ي��م��ا ج����اءت ال��س��ل��ب��ي��ات ع��ل��ى النحو 
التالي:

1- املبنى مستأجر وقدمي.
2-عدم وجود حديقة يف املبنى خاصة 

للنزيات.
3-ع������دم ت��ن��ف��ي��ذ ب��ع��ض ال��ن��زي��ات 

لتعليمات و توجيهات الدار.
تعامل  ش��دة  من  النزيات  4-شكوى 

املسؤوالت حسب إفادتهن.
إجتماعي  ب��رن��ام��ج  وج����ود  5-ع����دم 
عند  ومقبول  مقنن  وت��رب��وي  ونفسي 

النزيات.
الذي  الشغب  أسباب  بخصوص  أم��ا 
مديرة  أفادت  الدار  يف  مؤخراً  حدث 
الدار أنه بسبب الفصل بني النزيات 
حسب قضاياهن، أما بعض النزيات 
ف��ق��د أف����دن أن ال��س��ب��ب ه���و ت��أخ��ر 
احلكومية  ال���دوائ���ر  يف  معاماتهن 
واحملاكم، وعدم معرفتهن ألوضاعهن 
مستقبًا و املدة التي سوف يقضينهن 

يف الدار.
التوصيات فقد ج���اءت على  أب���رز  أم��ا 

النحو التالي:
1-التأكيد على وزارة العمل و التنمية 
املتكررة  األسباب  حتديد  اإلجتماعية 
والوقوف  ملعاجلتها  للشغب  املسببة 

النزيات  ومطالب  احتياجات  على 
لهن  الواجبة  الرعاية  كامل  وتوفير 

لتايف حدوث أي شغب مستقبًا.
جميع  يلبي  ج��دي��د  مبنى  2-إي��ج��اد 

اإلحتياجات.
3-تكثيف البرامج الدينية للنزيات.

علم  يف  باملتخصصني  4-االستعانة 
يف  االجتماع  وعلم  والتربية  النفس، 
اجل��ام��ع��ات وب��ي��وت اخل��ب��رة ل��دراس��ة 
أسباب الشغب املتكرر ووضع احللول 

املناسبة للقضاء عليه.
5-إنشاء حديقة مناسبة داخل املركز 

لتشميس النزيات.
6-تشكيل جلنة دائمة ملراقبة ومتابعة 
سير معامات النزيات واحلرص على 

متابعتهن بعد انتهاء محكومياتهن.
اجلدير ذكره أن رعاية هذه الشريحة 
م��������ن امل�����ج�����ت�����م�����ع ودع������م������ه������ن وب�����ن�����اء 
ش��خ��ص��ي��ات��ه��ن م����ن ج����دي����د، ل���ه���و أم���ر 
س�����اٍم ي��ج��س��د ال���ت���راح���م وال���ت���آل���ف، ال 
سيما و أن اجلمعية قد أوص��ت به يف 
اإلستفادة  بضرورة  السابقة  تقاريرها 
م���ن اجل���ام���ع���ات وامل��خ��ت��ص��ن يف علم 
اإلج��ت��م��اع وال��ن��ف��س يف دراس���ة أنظمة 
وت��ع��ل��ي��م��ات ه���ذه ال����دور وامل��س��اه��م��ة يف 

تطويرها.
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أيلول - سبتمبر يف اليوم الدويل ملحو الأمية

منظمات عاملية تبحث تاأثري التقدم 

الرقمي على حمو الأمية

اليوم الدولي حملو األمية: 
يُحتفل باليوم الدولي حملو األمية يف 
ويُعد  ع��ام،  كل  من  أيلول/سبتمبر   8
فرصة للحكومات ومنظمات املجتمع 
إلب���راز  املصلحة  وأص��ح��اب  امل��دن��ي 
التحسينات التي طرأت على معدالت 
وللتفكير  والكتابة،  بالقراءة  اإلمل��ام 
املاثلة  األمية  محو  حتديات  بقية  يف 
أمام العالم، وقضية محو األمية هي 
األمم  أه����داف  يف  ج��وه��ري  عنصر 
وج��دول  املستدامة  للتنمية  املتحدة 
للتنمية   2030 املتحدة  األمم  أعمال 

املستدامة.

املناسبة  لهذه   2017 ع��ام  وم��وض��وع 
رقمي‘‘.  عالم  يف  األم��ي��ة  ’’محو  ه��و 
 8 و   7 يومي  يف  فعالية  أقيمت  وقد 
أيلول/سبتمبر 2017 مبقر اليونسكو 
يف باريس، من أجل النظر يف مسألة 
يحتاجها  ال��ت��ي  ال��ق��رائ��ي��ة  امل���ه���ارات 
الناس لاستفادة من املجتمعات التي 
تزداد رقمنة يف كل يوم، والستكشاف 
السياسات والبرامج القرائية الفاعلة 
التي تتيح حتصيل املنافع التي يتيحها 
العالم املرقمن، كما أقيم حفل توزيع 
لعام  األم��ي��ة  حمل��و  اليونسكو  ج��وائ��ر 

نشأة اليوم الدولي حملو األمية :
العلمية  الفجوة  للعيان  تظهر  بدأت  املستعمرة،  ال��دول  إستقال  حركة  انتشار  بداية  و  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد 
اإلستعمارية منها، فقامت األمم املتحدة عبر منظمتها  بني الشعوب حديثة اإلستقال و الدول األوروبية، خصوصاً 
اليونيسكو بالعمل على تقليص هذه الفجوة، و قد نادت اليونيسكو يف 17 نوفمبر 1965 بجعل 8 سبتمبر من كل عام 

يوماً عاملياً حملو األمية، و كان أول إحتفال بهذا اليوم يف 8 سبتمبر 1966 م.

القرائية  باملمارسات  لإلشادة   2017
ال��رائ��ع��ة يف ك��ل أن��ح��اء ال��ع��ال��م التي 

تتساوق مع موضوع هذا العام.
للتنمية  املتحدة  األمم  أهداف  وتعزز 
املنظمة  اعتمدتها  التي   — املستدامة 
هدف   —  2015 أيلول/سبتمبر  يف 
احلصول على التعليم اجليد وفرص 
التعلم يف أي املراحل العمرية، كما أن 
من  الرابع  الهدف  غايات  من  غاية 
أهداف التنمية املستدامة هي ضمان 
يف  ال��ازم��ة  امل��ه��ارات  الشباب  تعلم 
وإتاحة  واحلساب،  والكتابة  القراءة 
ممن  البالغني  أمام  اكتسابها  فرصة 

يفتقدون إليها.

ال��دول��ي حملو  ال��ي��وم  اليونيسكو حت��ي 
األمية:

باليوم  »اليونيسكو«  منظمة  احتفلت 
شهر  من   8 يف  األمية،  حملو  العاملي 
السنوية  جوائزها  بتوزيع  سبتمبر، 
من  ل��ع��دد  امل��ج��ال  ل��ه��ذا  املخصصة 
الفائزين من األردن وكندا وكولومبيا 
واجلدير  أفريقيا،  وجنوب  وباكستان 
األم��ّي��ة  م��ح��و  ج���وائ���ز  أّن  ب��ال��ذك��ر 
واح���ت���ف���االت ه����ذا ال���ي���وم ال���دول���ي 
األمّية  »محو  متحورت حول موضوع 

يف عالم رقمّي«.
ويف هذا السياق، قالت املديرة العامة 
لليونيسكو، إيرينا بوكوفا، يف رسالتها 
مبناسبة هذا اليوم »مُيثل هذا العام 
إلعان  اخلمسني  السنوية  الذكرى 
اليوم الدولي حملو األمية، وهو العام 
الذي حتتفل فيه اليونسكو بهذا اليوم 
املاضي، صياغة  »ق��راءة  حتت شعار 

املستقبل«.

يرمي اليوم الدولي حملو األمية 2017 
باجلهود  واإلش�����ادة  االح��ت��ف��ال  إل���ى 
وال��ت��ع��ه��دات وأوج���ه ال��ت��ق��دم احمل��رز 
وال��دول��ي  الوطني  الصعيدين  على 
بغية  املاضية  اخلمسة  العقود  خال 
األمية يف جميع  زيادة معدالت محو 
أرجاء العالم، كما يتصدى هذا اليوم 
للتحديات الراهنة ويتطلع إلى إيجاد 
محو  تعزيز  ملواصلة  مبتكرة  حلول 

األمية يف املستقبل.

اليونسكو  أعلنت  سنة،  خمسني  قبل 
اليوم  سبتمبر  أيلول/   8 يوم  رسمياً 
حشد  أج��ل  من  األمية  حملو  الدولي 
امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ع��ل��ى ن��ح��و فعال 
لتمكني  كوسيلة  األمية  محو  ولتعزيز 

األفراد واجلماعات واملجتمعات.
ال���دول���ي حملو  ب��ال��ي��وم  اآلن  يُ��ح��ت��ف��ل 
حيث  العالم،  أرك��ان  كافة  يف  األمية 
ي��ض��م ه���ذا االح��ت��ف��ال احل��ك��وم��ات، 
وامل���ن���ظ���م���ات امل���ت���ع���ددة األط�����راف 
والثنائية، واملنظمات غير احلكومية، 
واملجتمعات  اخل��اص��ة،  والقطاعات 
احمل��ل��ي��ة، وامل��ع��ل��م��ني، وال���دارس���ني 
واخل��ب��راء يف ه��ذا امل��ج��ال، كما يتم 
اليونسكو  جوائز  منح  اليوم  هذا  يف 
الذين  لأفراد  األمية  حملو  الدولية 
شأنها  من  استثنائية  حلوالً  يقدمون 
نحو حتقيق جدول  األمية  محو  دفع 

أعمال التعليم حتى عام 2030.

اليوم الدولي حملو األمية هذا  يتميز 
العام بالتركيز على االبتكار، وهذا هو 
أول عام يبدأ فيه تنفيذ خطة التنمية 
ه��ذا  ويف   ،2030 ل��ع��ام  امل��س��ت��دام��ة 
األمية  محو  رؤي��ة  تتماشى  السياق، 
مع  احل��ي��اة  م��دى  التعلم  ف��رص  م��ع 
والكبار.  الشباب  على  خاص  تركيز 
ويُشكل محو األمية جزءاً من الهدف 
الرابع للتنمية املستدامة الذي يتمثل 
املنصف  اجليد  التعليم  »ضمان  يف 
والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم 
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اء  لدى جميع األطفال القدرة على أن يكونوا سعداء وأصحَّ

وناجحين. ولكنَّ مشاهدة العنف أو التعّرض له يقّوض هذه 

اإلمكانات ويؤثّر على صحة الطفل، ورفاهه، ومستقبله. ويمكن أن 

تدوَم آثاُر ذلك مع األطفال مدى الحياة.

مدى احلياة للجميع«، والغاية تتمثل 
الشباب،  جميع  يلّم  أن  ضمان  يف 
ونسبة كبيرة من الكبار، رجاالً ونساًء 
والكتابة  ب��ال��ق��راءة  س���واء،  ح��د  على 
واحلساب بحلول عام 2030 )الهدف 
الرابع و السادس  من أهداف التنمية 

املستدامة(. 

اإلي���س���ي���س���ك���و: م�������ح�������ارب�������ة األم�������ي�������ة 
ال��ع��ال��م  يف  ال�ع�م�ل  ف�����رص  لت�ط�وير 

اإلسالمي:
للتربية  اإلسامية  املنظمة  أصدرت 
بياناً  إيسيسكو،  والثقافة،  والعلوم 
األمية،  حملو  العاملي  اليوم  مبناسبة 
سبتمبر  من  الثامن  يصادف  ال��ذى 
أنها أجرت  من كل سنة، ذكرت فيه 
األمية يف  شامًا ملسار محو  تقييماً 
الدول األعضاء، منذ املنتدى العاملي 
للتربية املنعقد يف داكار عام 2000، 
النمط  أج��ل جتويد ه��ذا  وذل��ك من 
التربية  م��ف��ه��وم  لتحقيق  ال��ت��رب��وي 
للجميع يف مرحلة ما بعد 2015، مع 
وضع البرامج اخلاصة مبحو األمية 
يف صميم أهداف التنمية املستدامة 
ال��ه��دف  وب��خ��اص��ة   ،2030 أف���ق  يف 
الثامن الذي ينّص على تعزيز النمو 

االقتصادي املطرد والشامل واملستدام 
واملنتجة،  الكاملة  والعمالة  للجميع، 

وتوفير العمل الائق للجميع.

اإليسيسكو  عن  الصادر  البيان  وأشار 
املتخصصة  التقارير  مختلف  أن  إلى 
التربية  ب��ني  ال��ق��وي  االرت���ب���اَط  ت��ؤك��د 
والنمو االقتصادي، حيث ت�ع�ّد التربية 
عامًا من عوامل اإلنتاج التي تساهم 
النمو  وت��ي��رة  زي���ادة  ف��ى  كبير  بشكل 
االقتصادي، إذ يتم الربط بني متوسط 
السنوي  والنمو  السكان  تعليم  مستوى 

للناجت الداخلي اخلام للفرد.

وجاء يف البيان أن حتليل أوجه العاقة 
ال��راه��ن��ة ب���ني م��ح��و األم���ي���ة وق��ط��اع 
العالم  يف  االقتصادي  والنمو  الشغل 
شريحة  أن  ع��ن  يكشف  اإلس��ام��ي، 
واسعة من السكان النشيطني، السيما 
يف القطاع اإلنتاجي األول الذي يشمل 
تستفيد  ال  البحري،  والصيد  الزراعة 
التربية،  املطلوب من خدمات  بالشكل 
والتربية  األم��ي��ة  محو  مقدمتها  ويف 
من  مينعها  م��ا  وه��و  النظامية،  غير 
التطوير الكامل ملهاراتها ومن حتسني 
قطاع  يف  بالتقدير  لتحظى  تنافسيتها 

الشغل.

األوس��اط  يف  األمية  أن  البيان  وذك��ر 
النسوية ال تزال هي احللقة األضعف 
دول  لغالبية  االقتصادي  النسيج  يف 
به  تتميز  ما  رغ��م  اإلس��ام��ي،  العالم 
ذات��ي��ة، تؤهلها  إم��ك��ان��ات  امل����رأة م��ن 
االقتصاد  يف  نشيطاً  عنصراً  لتصبح 
الوطني، وذلك لكون اإلناث ال يتمتعن 
إال بالنزر اليسير من ثمار محو األمية، 
أدائهن على مستوى  وهو ما يحّد من 

اإلنتاج واإلدارة على حد سواء.
وأش����ار ال��ب��ي��ان إل���ى أن ال��ع��اق��ة بني 
الفّني  التدريب  وق��ط��اع  األم��ي��ة  محو 
املوارد  تأهيل  شأنه  من  الذي  واملهني 
البشرية وتعزيز فرص الشغل واإلنتاج 
غير  تظل  األمية،  من  املتحررين  بني 
واض��ح��ة امل��ع��ال��م يف ع��دد م��ن ال��دول 

األعضاء. 
 

ودع�����ت اإلي��س��ي��س��ك��و إل����ى اع��ت��م��اد 

اإلج������راءاِت ال��ف��ع��ال��َة امل��ائ��م��ة على 
م��س��ت��وى س���ي���اس���ات م��ح��و األم��ي��ة 
وممارساتها بارتباط وثيق مع قطاَعي 
حّد  على  واالقتصاد  املهني  التدريب 
الوثيق  ال��رب��ط  على  والعمل  س���واء، 
ب��ني اخل��ط��ط ال��وط��ن��ي��ة حمل��و األم��ي��ة 
فى  التنمية  م��ج��ال  يف  ون��ظ��ي��رات��ه��ا 

قطاعات االقتصاد الثاثة الرئيسة.
تستند  أن  إل��ى  اإليسيسكو  ودع���ت 
ب��رام��ج م��ح��و األم��ي��ة وال��ت��رب��ي��ة غير 
النظامية يف أوساط الكبار واملراهقني 
غ��ي��ر امل��ت��م��درس��ني وامل��ن��ق��ط��ع��ني عن 
اخلاصة  املرجعيات  إل��ى  ال��دراس��ة، 
مبهارات احلياة اليومية للمستفيدين، 
عدد  يف  العمل  سوق  على  تركز  وأن 
من امليادين، من بينها الزراعة وتربية 
والصناعة  البحري  والصيد  املاشية 
واملعدنية،  الطاقية  واملوارد  التقليدية 
حتى يكون لوحدات التدريب املرتكزة 
لفائدة  للدخل  امل��درة  األنشطة  على 
الدعم  بإجراءات  واملشفوعة  النساء، 
ملا بعد اإلدماج، األث�ُر الكبيُر يف تعزيز 
يف  االقتصادي  والنمو  الشغل  فرص 

أوساط النساء.

نظم  بتعزيز  اإليسيسكو  وأوص����ت 
النظامية  غير  والتربية  األمية  محو 
مجال  يف  اجل���ودة  عالية  مب��ؤش��رات 
مسارات  وإن��ش��اء  والتقييم،  املتابعة 
دراس���ي���ة ب���ني ب���رام���ج م��ح��و األم��ي��ة 
وال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي، وم��ع 
وب��إرس��اء  النظامية،  التربية  ن��ظ��ام 
األمية  محو  قطاع  بني  فاعلة  شراكة 
من  العمل،  وأرب��اب  املهني  والتدريب 
أجل االستجابة لاحتياجات احلالية 

واملستقبلية ملتطلبات الشغل.

جهود السعودية يف محو األمية: 
اململكة يف محو األمية  جنحت جهود 
يف خفض نسبة األمية بني الذكور و 
قامت منذ  ٪، فقد  إلى 5.3  اإلن��اث 
األمية  مشكلة  مب��واج��ه��ة  توحيدها 
ومكافحتها بأساليب مختلفة، فأصبح 
التعليمية  اجلوانب  أحد  الكبار  تعليم 
األساسية التي ترعاها الدولة وأعدت 
خططاً متتابعة حملو األمية من خال 
برامج متنوعة يتم تعديلها وتطويرها 

تُقدم  كما  التنمية،  متطلبات  حسب 
التعلم  ت��ع��زز  ال��ك��ب��ار  لتعليم  ب��رام��ج 
طلب  على  األف���راد  وتشجع  املستمر 

التعلم مدى احلياة.
ال��ت��ي قدمتها  ال��ب��رام��ج  أب���رز  م��ن  و 
سبيل  يف  األمية  حملو  التعليم  وزارة 
األم��ي��ة:  م��ن  خ��ال��ي��ة  اململكة  إع���ان 
املراكز النظامية لتعليم الكبار املنتهية 
للمرحلة  املعادلة  االبتدائية  بالشهادة 
االبتدائية يف التعليم العام، و برنامج 
ومحو  للتوعية  الصيفية  احل��م��ات 
أمية،  با  مجتمع  برنامج  و  األمية، 
و اف��ت��ت��اح ف��ص��ول حمل���و األم���ي���ة يف 
االصاحيات والسجون، واجلمعيات، 
املسنني،  ودور   ، اخليرية  واجلمعيات 

ودور رعاية الفتيات.

مجال  يف  التعليم  وزارة  برامج  وم��ن 
التعليم املستمر والتعلم مدى احلياة: 
برنامج  ه��و  و  املتعلم  احل��ي  برنامج 
تعليمي وتدريبي ينفذ يف األحياء ذات 
ويهتم  املنخفض  االقتصادي  املستوى 
ومهنية  فنية  مهارات  امل��رأة  بإكساب 
العمل  ل��س��وق  ال��دخ��ول  م��ن  متكنها 

واملشاركة يف التنمية.

وحققت اململكة العديد من اجلوائز يف 
مجال محو األمية و استحقت تقدير 
التي  واإلقليمية  الدولية  املنظمات 
تُعنى مبجال التربية والثقافة والعلوم 
دولية  جوائز  خمس  على  فحصلت   ،
الهيئات  بذلتها  التي  اجلهود  نظير 
احلكومية واجلمعيات األهلية واألفراد 
يف مجال محو األمية وتعليم الكبار و 
احلضارية  األمية  محو  جائزة  ه��ي: 
العربية  املنظمة  من  )1996م(  ع��ام 
للتربية والثقافة والعلوم ) األلكسو( ، 
جائزة امللك سيجونغ حملو األمية عام 
)1996م( من املنظمة الدولية للتربية 
والثقافة والعلوم ) اليونسكو( ، جائزة 
)نوما( حملو األمية عام )1998م( من 
منظمة اليونسكو جائزة محو األمية 
احلضارية عام )1998م( من املنظمة 
والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية 
حملو  العاملية  اجلائزة   ، األلكسو(   (
املجلس  م��ن  )1999م(  ع��ام  األم��ي��ة 

العاملي لتعليم الكبار.

عام  منذ  العالم  تغّير  لقد 
على  ع��زم��ن��ا  أن  ب��ي��د   1966
رج��ااًل  ك��اف��ة،  ال��ن��اس  متكني 
املهارات  اكتساب  من  ونساًء، 
واغتنام  ال��ازم��ة  وال��ق��درات 
لتحقيق  امل��ت��اح��ة  ال��ف��رص 
ينعمون  وه��م  تطلعاتهم  كل 
زال  ما  واالح��ت��رام  بالكرامة 
وال  يتزعزع  ال  ثابتًا  ع��زم��ًا 
هو  األم��ي��ة  محو  إن  يتغّير. 
مستقبل  بناء  إل��ى  السبيل 

أكثر استدامة للجميع.

     املديرة العامة لليونسكو
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ق��ب��ل 320 ع��ام��اً م��ن امل���ي���اد، ق��ام 
ال��ي��ون��ان��ي��ون ال��ق��دم��اء ب��س��ن ق��وان��ني 
النفايات  إل��ق��اء  ال��ن��اس  على  حتظر 
أو تركها تتراكم يف الشوارع والطرق 
إلقاء  أن  أدرك���وا  فقد  املعبدة،  غير 
النفايات  وإح���راق  املنزلية  القمامة 
ي��ؤدي��ان  سليم  غير  بشكل  الصلبة 
الصحة  وتعريض  التلوث  زي��ادة  إلى 
العامة للخطر- مثلما يحدث اآلن يف 

املنزلية  النفايات  فإحراق  فلسطني، 
قانونية  غير  م��ك��ّب��ات  يف  وإل��ق��اؤه��ا 

يثيران قلق مجموعة البنك الدولي.

الدولي  البنك  ب��دأ   ،2000 ع��ام  ويف 
حماية  يستهدف  برنامج  تنفيذ  يف 
الطبيعية  وامل����وارد  العامة  الصحة 
النادرة يف فلسطني من خال إغاق 
صحية،  بطريقة  العشوائية  املكّبات 

اخلاضعة  القمامة  مدافن  وتطوير 
ق��درات  وب��ن��اء  منها،  ب���دالً  للرقابة 
إدارة  على  الفلسطينية  املؤسسات 

برامج مستدامة للنفايات.

زه����رة ال��ف��ن��ج��ان ه���ي زه����رة يشيع 
وجودها حول منطقة املدفن الصحي 
يف جنني شمال الضفة الغربية، وهو 
أنشأها  التي  الصفحة  اس��م  أي��ض��اً 

 © �سفحة تهتم بن�سر اأهم امل�ساريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�سني و املهتمني بحقوق الإن�سان من اأجل العمل على حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل

 إدارة القمامة أو النفايات الصلبة 
ه���و ج���زء م���ن اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
الدولي  البنك  ملجموعة  العاملية 
الناس  حياة  حماية  إلى  والرامية 
وآفاق  املعيشية  أحوالهم  وحتسني 

مستقبلهم

�أفكار وم�شاريع

بلديات اأردنية وتركية تتطلَّع اإلى التجربة الفل�سطينية 
يف التخلُّ�ص الآمن من النفايات
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مجلس جنني للخدمات املشتركة على 
التوعية  رف��ع  أج��ل  من  »الفيسبوك« 
ال��ن��ف��اي��ات  إلدارة  اجل��دي��د  ب��ن��ظ��ام��ه 
ال��ذي  امل��دف��ن  ذل��ك  الصلبة- مب��ا يف 
 .2007 يوليو/متوز  منذ  تشغيله  بدأ 
وأصبحت هذه الصفحة منبراً ملشاركة 
لنشر  يستخدمونها  وأداًة  املواطنني 

مخاوفهم ومقترحاتهم وإشاداتهم.

والنفايات  البيئة  إدارة  مشروع  يخدم 
شمال  مناطق  جميع  اآلن  الصلبة 
نطاق  زاد  ح��ي��ث  ال��غ��رب��ي��ة،  ال��ض��ف��ة 
أمثال  ثاثة  ب��واق��ع  للسكان  تغطيته 
من 200 ألف إلى 600 ألف شخص، 
ونابلس  ج��ن��ني  م��ح��اف��ظ��ات  ليغطي 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  وقلقيلية،  وط��ول��ك��رم 
النفايات  مواد  مبعاجلة  مؤقتاً  القيام 
والبيرة  اهلل  رام  مدينتي  من  ال��واردة 
مقالب  ألن  الغربية  الضفة  وسط  يف 

القمامة بهما صدر أمر بإغاقها.
و على الرغم من الظروف السياسية 
شديدة  واالق��ت��ص��ادي��ة  واالجتماعية 
هذا  فإن  املنطقة،  تلك  يف  الهشاشة 
نوعه  من  األول  يُعد  الصحي  املدفن 
يف منطقة الشرق األوسط، حيث إنه 
وإص��دار  للوزن  بجسر  حالياً  ز  مجَهّ
تشغيله  بيئة  ت��زال  وال  آلياً،  الفواتير 
غ��ي��ر م��س��ت��ق��رة، الس��ي��م��ا م��ع إرج���اء 
بني  شامل  سام  اتفاق  إلى  التوصل 
ومع  واإلس��رائ��ي��ل��ي��ني،  الفلسطينيني 
البنك  ق��رر   2009 ع��ام  ففي  ذل���ك، 
جنوب  ليشمل  برنامجه  نطاق  توسيع 
وبيت  اخلليل  وتُعتبر  الغربية،  الضفة 
الضفة  يف  محافظتني  أف��ق��ر  حل��م 
املائة  20 يف  تنتجان  لكنهما  الغربية، 
يف  الصلبة  ال��ن��ف��اي��ات  إج��م��ال��ي  م��ن 

الضفة.

زي���ارة رؤس���اء ب��ل��دي��ات أردن��ي��ة و تركية 
إلى فلسطن لالطالع على جتربتهم 

يف التخلص من النفايات:
ك��ان��ت ع��ق��ارب ال��س��اع��ة ت��ش��ي��ر إل��ى 
ال��ت��اس��ع��ة وال��ن��ص��ف م��س��اًء م��ن ي��وم 
األول  أك��ت��وب��ر/ت��ش��ري��ن   25 ال��ث��اث��اء 
إح���دى  ���ف���ت  ت���وَقّ ع��ن��دم��ا   ،2016
احلافات أمام فندق مبدينة القدس، 
امل��ف��رق  ب��ل��دي��ات  ون���زل منها رؤس����اء 
وال��س��رح��ان وح��وش��ا وراب��ي��ة ال��ك��ورة 

كانوا  نظرائهم،  من   17 مع  األردنية 
ختام  يف  الضغوط  ببعض  يشعرون 
زيارتهم التي استمرت يومني، إذ يجب 
الساعة  حلول  قبل  امل��غ��ادرة  عليهم 
اجلسر  إغ��اق  موعد  مساًء  الثامنة 
وكان  وإسرائيل،  األردن  بني  ال��واق��ع 
معظمهم قد أتى إلى فلسطني للمرة 
األولى، وقد حلق بهم أربعة مسؤولني 
أت����راك ي��ش��اط��رون��ه��م االه��ت��م��ام��ات 

والشواغل نفسها.

ف��م��ن��ذ أن ب����دأت األزم�����ة ال��س��وري��ة 
رؤساء  يواجه  أع��وام،  ستة  نحو  قبل 
البلديات األردنيون واألتراك اخلمسة 
متشابهة:  حتديات  هؤالء  والعشرون 
وهي كيفية إدارة آثار وجود الاجئني 
السوريني على بلدياتهم؟ يف البلديات 
آثار  السكان  لزيادة  كانت  املُضيفة، 
التحتية  البنية  م��راف��ق  على  هائلة 
على  وكان  العامة،  اخلدمات  وتقدمي 
ولبنان  األردن  من  البلديات  رؤس��اء 
أولوياتهم  حت��دي��د  وت��رك��ي��ا  وال��ع��راق 
واإلسكان،  النفايات،  إدارة  حيث  من 

والترابط االجتماعي.

ومن بني هذه األولويات، كان التخلُّص 
م��ن ال��ن��ف��اي��ات امل��ن��زل��ي��ة ال��ع��ادي��ة أو 
األكثر  القضية  هو  الصلبة  املُخلَّفات 
معاجلة  تُ��ع��الَ��ج  ل��م  وإذا  إحل���اح���اً، 
آثار سلبية  لها  تكون  سليمة، فسوف 
ال��س��ك��ان، وك��ذل��ك على  على رف��اه��ة 
لكن  والبيئية،  االقتصادية  األنشطة 
إدارة املُخلَّفات عملية باهظة التكلفة، 
وتضطلع بها يف الغالب بلديات تعاني 

من محدودية مواردها املالية.

األردن  يف  البلديات  رؤس���اء  ي��رغ��ب 
مواجهة  ُسبُل  على  التعُرّف  وتركيا 
هذه املشكلة، وقد استمعوا جميعاً إلى 
عرض يشرح كيف عاجلت محافظتا 
التخلُّص  مشكلة  واخلليل  حلم  بيت 
من النفايات الصلبة، السيما يف ضوء 
السياق السياسي الهش الذي تعمان 

فيه.
 

التخُلّص  يف  الفلسطينية  التجربة 
من القمامة املنزلية:

أظهرت زيارة ميدانية ملكب املنيا كيف 

بأمان.  النفايات  من  التخلُّص  ميكن 
مكب  تأهيل  إع��ادة  حالياً  جت��ري  إذ 
من  بدعم  ق��دمي،  مطمر  وه��و  املنيا، 
على  ويُ��دار  الدولي  البنك  مجموعة 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  أساس 
ب��أن��ه صحي  يتسم  وه���و  واخل����اص، 
محطتان  ول���ه  ع��ص��ري،  ط���راز  وذو 
النفايات يخدمان كل السلطات  لنقل 
الغربية،  الضفة  جنوب  يف  احمللية 
ألف   800 فيها  يعيش  منطقة  وه��ي 

نسمة.

وأهم ما يتميَّز به املشروع هو أنه يحد 
مكبات  عن  الناجم  التلُوّث  حجم  من 
الصحية  غير  العشوائية  النفايات 
احملافظتني،  أن��ح��اء  يف  تنتشر  التي 
البيئة  حتسني  على  يُساِعد  ث��َمّ  ومن 
وإيجاد نظام يتسم باالستدامة إلدارة 

املخلفات الصلبة.

واشتملت الزيارة التي استمرت يومني 
ال��دول��ي  البنك  مجموعة  متها  ونَظّ
املتوسطي على حلقة  التكامل  ومركز 
من   80 نحو  م��ع  حل��م  بيت  يف  عمل 
رؤساء البلديات الفلسطينية، وشارك 
فيها عن بُعد ممثلو بلديات أخرى من 

لبنان والعراق واألردن.

وقال إبراهيم الدجاني مسؤول فريق 
إنه يحدوه  الدولي يف املشروع  البنك 
البلديات  رؤس���اء  ع  يتشَجّ أن  األم��ل 
معيشية  ظ���روف  لتوفير  ال���زائ���رون 
أن��ظ��ف وأف���ض���ل ع��ن��د ال���ع���ودة إل��ى 

بلدانهم.

ج��ن��وب  يف  ال��ص��ل��ب��ة  ال���ن���ف���اي���ات  إدارة 
الضفة الغربية:

يف  الصلبة  النفايات  إدارة  م��ش��روع 
ج��ن��وب ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ه��و واح��د 
النفايات  دف���ن  م��ش��اري��ع  أوائ����ل  م��ن 
ب  جتِرّ التي  الدولي  البنك  ملجموعة 
تطبيق نهج يستند إلى النتائج ويربط 
فإذا قامت  بتقدمي اخلدمات،  الدعم 
التي  اخل��دم��ات  بتحسني  البلديات 
فإنها  ملموس،  بشكل  للناس  تقدمها 
رس��وم  م��ق��اب��ل  دع���م  ع��ل��ى  ستحصل 
يفرضها  التي  النفايات  من  التخلص 
حوافز  النهج  ه��ذا  وي��ق��دم  امل��دف��ن، 

ل��ت��ح��س��ني ج����ودة إح����دى اخل��دم��ات 
على  ب��دوره  يؤثر  ما  وهو  األساسية، 
وهذا  مقابلها،  دفع  العماء يف  رغبة 
لدفن  منشأة  أول  أي��ض��اً  ه��و  امل��دف��ن 
الغربية  الضفة  يف  الصلبة  النفايات 
ت��ع��م��ل مب��وج��ب ع��ق��د ل��ل��ش��راك��ة بني 
إحدى  مع  واخل��اص  العام  القطاعني 

الشركات اخلاصة الدولية املعروفة.

صحية  تهديدات  غ��زة  قطاع  يواجه 
حجم  أدى  ف��ق��د  خ��ط��ي��رة،  وب��ي��ئ��ي��ة 
اخل�������راب ال���ن���اج���م ع����ن احل���ص���ار 
سنوات  عشر  قرابة  منذ  االقتصادي 
ال��ق��ط��اع يف  ال��ت��ي شهدها  واحل���رب 
صيف عام 2014 إلى تفاقم األوضاع 
صغيرة  منطقة  يف  السيئة  املعيشية 
هذين  أن  والش��ك  بالسكان،  مكتظة 
إح��دى  التنمية  ي��ج��ع��ان  ال��ع��ام��ل��ني 
األول��وي��ات األك��ث��ر إحل��اح��اً، والنظام 
متخم  الصلبة  النفايات  القائم إلدارة 
ب��امل��ق��ال��ب امل��ف��ت��وح��ة وامل��م��ت��ل��ئ��ة عن 
صحية  أخطاراً  تشكل  والتي  آخرها 
النفايات  يف  املنقبني  من  لكٍل  وبيئية 

واملجتمعات احمللية احمليطة.

يف عام 2014، قام البنك مع شركائه 
نطاق  بتوسيع  التمويلية  اجلهات  من 
الصلبة  ال��ن��ف��اي��ات  إلدارة  برنامجه 
مشروع  وسيقوم  غزة،  قطاع  ليشمل 
إدارة النفايات الصلبة يف غزة بإنشاء 
صحياً  مدفناً  يتضمن  جديد  نظام 
للمعايير  وفقاً  وإنشاؤه  تصميمه  يتم 
الدولية وتطبيق خطة حديثة لتجميع 
النفايات يف وسط وجنوب قطاع غزة. 
فإنه  النظام،  ه��ذا  تشغيل  ومب��ج��رد 
سيخدم حوالي 750 ألف شخص، أي 
قطاع  سكان  نصف  قرابة  يشّكل  ما 
اجل��اري  املشروع  ه��ذا  ويهدف  غ��زة، 
التخلص  طريقة  حتسني  إلى  تنفيذه 
م��ن ال��ن��ف��اي��ات ال��ص��ل��ب��ة ب��اس��ت��خ��دام 
اجتماعياً  ومقبولة  كفاءة  أكثر  آليات 
وغير ضارة بالبيئة، وسيؤدي املشروع 
املواطنني  مشاركة  تعزيز  إل��ى  أيضاً 
حمات  خ��ال  من  العامة  واملساءلة 
التواصل  وسائل  واستخدام  التوعية 
الفيسبوك  بينها  م��ن  االج��ت��م��اع��ي، 
وموقع  القصيرة  النصية  والرسائل 

إلكتروني تفاعلي.
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وال��ت��ن��م��ي��ة  ال���ع���م���ل  وزارة  دع�����ت 
امل��وارد  تنمية  وصندوق  االجتماعية 
ال��ب��ش��ري��ة )ه������دف(، ال��س��ع��ودي��ات 
إلى  اخل��اص  القطاع  يف  العامات 
ضيافات  دعم  برنامج  يف  التسجيل 
البوابة  األط��ف��ال )ق���ّرة( م��ن خ��ال 

اإللكترونية للبرنامج.
البوابة  خدمات  إلى  التعرف  وميكن 
ال���ت���ي ت��ش��م��ل امل����راك����ز امل��رخ��ص��ة 
واملناسبة لضيافات األطفال، إضافة 
الدعم،  على  احلصول  طريقة  إل��ى 

بعد التحقق من أهلية املتقدمة.
وزارة  باسم  الناطق  ب��ني  جهته  م��ن 
أبا  خالد  »هدف«  »العمل« وصندوق 
اخليل، أن البرنامج يغطي كل مناطق 
املرخصة  املراكز  وفق  وذلك  اململكة 
يف كل منطقة، موضحاً أن الصندوق 
يتحمل 80 يف املئة من كلفة ضيافة 

األطفال يف حد أقصى وهو ما يعادل 
800 ريال شهرياً للطفل الواحد، ويف 

حد أقصى طفلني للمستفيدة.
مؤخراً  أطلقته  ال��ذي  »ق���ّرة«  ويأتي 
يف  للمساهمة  »ه��دف«  مع  »العمل« 
»ال��ت��ح��ول  ب��رن��ام��ج  أه����داف  حتقيق 
العاملة  امل����رأة  دع���م  يف  ال��وط��ن��ي« 
التي  العقبات  تذليل  ومساعدتها يف 

تواجهها.
امل��رأة  متكني  إل��ى  البرنامج  ويهدف 
مشاركتها  نسبة  ورف���ع  ال��س��ع��ودي��ة 
استقرارها  ودع��م  العمل،  س��وق  يف 
مراكز  زي��ادة  عن  فضًا  الوظيفي، 
وحتسني  وتطوير  األطفال  ضيافات 
م��س��ت��وى اجل�����ودة يف ت��ل��ك امل��راك��ز 
واس���ت���ح���داث من����اذج م���ن خ��دم��ات 
ضيافات  كمراكز  األط��ف��ال  ضيافة 

األطفال املنزلية.

برنامج قّرة لرعاية األطفال:
هو مبادرة وطنية أُنِشئت من قبل صندوق تنمية املوارد البشرية "هدف" 
مدعوماً من وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية وذلك لتشجيع األمهات 
العامات على االستمرار يف العمل وهن مطمئنات على أطفالهن و على 
أو مراكز احلضانات  الضيافة،  يتلقونها يف دور  التي  الرعاية  مستوى 
يدعم  قّرة  برنامج  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة  بها،  أطفالهن  التي أحلقن 
أيضاً األمهات الباحثات عن العمل من خال تسهيل دخولهن إلى سوق 

العمل وتوفير بيئة العمل املناسبة لهن.

أهداف البرنامج:
1- دعم و زيادة نسبة النساء السعوديات العامات يف القطاع اخلاص 

والتشجيع على استقرارهن الوظيفي.
2- حتسني وتطوير بيئة و خدمات مراكز رعاية األطفال يف اململكة.

اململكة  يف  امل��رأة  عمل  بيئة  يف  احلواجز  من  العديد  على  التغلب   -3
واملوازنة بني مسؤولياتها.

املتعلقة  واملعلومات  للبيانات  الوصول  امكانية  و  الشفافية  خلق   -4
مبراكز رعاية األطفال وذلك عن طريق اطاق بوابة قّرة.

بوابة »قّرة«:
هي بوابة جلمع مراكز رعاية األطفال احلاصلة على الترخيص من قبل 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية أو وزارة التعليم التي طابقت املعايير 
للباحثات عن مراكز  الفرصة  تتيح  املناسبة، حيث  وبالتكاليف  اجلودة 
رعاية موثوقة إلحلاق أطفالهن بها وأيًضا تقييم مستوى اجلودة وإبداء 

رأيهن.

أهداف بوابة قّرة:
1- سهولة الوصول جلميع مراكز رعاية األطفال.

البرنامج  الضيافة يف  دور  أو  احلضانات  لتسجيل  بوابة  تكون  أن   -2
حيث يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة لدور الضيافة أو احلضانات 
التعليم(  أو  االجتماعية  والتنمية  العمل  )وزارة  قبل  م��ن  املرخصة 
لإلنضمام وحتفيز املراكز لتطبيق أفضل املعايير لرفع مستوى اجلودة.

من اأجل متكني عمل املراأة ورفع ن�سبة م�ساركتها يف �سوق العمل 

»العمل والتنمية الجتماعية«  تد�سن برنامج »قرة« 

لرعاية اأبناء املراأة العاملة
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اعرف حقوقك و واجباتك
اجلزء ال�سابع و الع�سرون من »اتفاقية 

الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد«

* دخلت اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد  (UNCAC) حيز النفاذ يف ١٤ كانون االأول/ دي�سمرب ٢٠٠٥، و هي تُعد االتفاقية االأكرث �سموالً وقوة يف مكافحة الف�ساد على نطاق عاملي، وحتى 
يناير ٢٠١3، �سادقت عليها ١٦٥ دولة، وقد وقعت على االتفاقية اململكة العربية ال�سعودية يف ٢٠٠٤/9/١م، فيما ان�سمت و�سادقت عليها يف ٢٠١3/٤/٢9م.

املادة السادسة و األربعون »املساعدة 
القانونية املتبادلة« )5-2(

م املساعدة القانونية املتبادلة  2- تقَدّ
مبقتضى  مم��ك��ن  وج����ه  أمت  ع��ل��ى 
قوانني الدولة الطرف متلقية الطلب 
وترتيباتها  واتفاقاتها،  ومعاهداتها، 
بالتحقيقات  ذات الصلة، فيما يتعلق 
القضائية  واالج���راءات  واملاحقات 
اخل��اص��ة ب��اجل��رائ��م ال��ت��ي ي��ج��وز أن 
اعتبارية،  شخصية  عليها  حتاسب 
وفقاً للمادة 26 من هذه االتفاقية، يف 

الدولة الطرف الطالبة.
القانونية  املساعدة  طلب  يجوز   -3
املادة  لهذه  وفقاً  م  تقَدّ التي  املتبادلة 

ألي من األغراض التالية:
أق��وال  أو  أدل���ة  على  احل��ص��ول  )أ( 

أشخاص؛
)ب( تبليغ املستندات القضائية؛

)ج( تنفيذ عمليات التفتيش واحلجز 
والتجميد؛

 )د( فحص األشياء واملواقع؛
واألدلة  واملواد  املعلومات  تقدمي  )ه( 

وتقييمات اخلبراء؛
امل��س��ت��ن��دات  أص�����ول  ت���ق���دمي  )و(   

فيها  مب��ا  الصلة،  ذات  وال��س��ج��ات 
املصرفية  أو  احلكومية  السجات 
أو  الشركات  سجات  أو  املالية  أو 
مصّدقة  نسخ  أو  التجارية،  املنشآت 

منها؛
 )ز( حت��دي��د ال��ع��ائ��دات اإلج��رام��ي��ة 
األشياء  أو  األدوات  أو  املمتلكات  أو 
ألغ��راض  أث��ره��ا  اقتفاء  أو  األخ���رى 

إثباتية؛
 )ح( تيسير مثول األشخاص طواعية 

يف الدولة الطرف الطالبة؛
املساعدة ال  آخ��ر من  ن��وع  أي   )ط( 
للدولة  الداخلي  القانون  يتعارض مع 

الطرف متلقية الطلب؛
 )ي( استبانة عائدات اجلرمية وفقاً 
هذه  م��ن  اخل��ام��س  الفصل  ألح��ك��ام 

االتفاقية وجتميدها واقتفاء أثرها؛
امل���وج���ودات، وف��ق��اً   )ك( اس���ت���رداد 
هذه  م��ن  اخل��ام��س  الفصل  ألح��ك��ام 

االتفاقية.
لدى  املعنية  للسلطات  ي��ج��وز   -4  
الدولة الطرف، دون مساس بالقانون 
طلباً  تتلقى  أن  ودون  ال��داخ��ل��ي، 
مسبقاً، أن ترسل معلومات ذات صلة 

مختصة  سلطة  إلى  جنائية  مبسائل 
تعتقد  أخ��رى، حيثما  دولة طرف  يف 
تساعد  أن  ميكن  املعلومات  هذه  أن 
بالتحريات  القيام  على  السلطة  تلك 
إمتامها  أو  اجلنائية  واإلج�����راءات 
إل���ى تقدمي  تُ��ف��ض��ي  ب��ن��ج��اح، أو ق��د 
الدولة الطرف األخرى طلباً مبقتضى 

هذه االتفاقية.
 5- تُرسل املعلومات مبقتضى الفقرة 
4 م��ن ه��ذه امل���ادة دون م��س��اس مبا 
يجري من حتريات وإجراءات جنائية 
السلطات  لها  تتبع  التي  ال��دول��ة  يف 
املعلومات.  تلك  تقدم  التي  املعنية 
وع��ل��ى ال��س��ل��ط��ات امل��خ��ت��ص��ة ال��ت��ي 
أن متتثل ألي طلب  املعلومات  تتلقى 
الكتمان،  طي  املعلومات  تلك  بإبقاء 
على  ق��ي��ود  ب��ف��رض  أو  م��ؤق��ت��اً،  وإن 
مينع  ال  ه��ذا  أن  بيد  استخدامها، 
الدولة الطرف املتلقية من أن تفشي 
تبرئ  معلومات  إجراءاتها  سياق  يف 
احل��ال��ة،  تلك  ويف  متهماً،  شخصا 
بإشعار  املتلقية  الطرف  الدولة  تقوم 
إفشاء  قبل  املرسلة  الطرف  الدولة 
الدولة  مع  وتتشاور  املعلومات،  تلك 

اليها  طلب  ما  إذا  املرِسلة،  الطرف 
ذلك، وإذا تعذر، يف حالة استثنائية، 
ت��وج��ي��ه إش��ع��ار م��س��ب��ق، وج���ب على 
الدولة الطرف املتلقية إب��اغ الدولة 
دون  اإلفشاء  بذلك  املرسلة  الطرف 

إبطاء.
أح��ك��ام هذه  أن مت��س  يجوز  ال   -6  
أي  عن  الناشئة  بااللتزامات  امل��ادة 
متعددة  أو  ثنائية  أخ���رى،  معاهدة 
أو  األط��راف، حتكم أو ستحكم، كلياً 

جزئياً، املساعدة القانونية املتبادلة.
7- تُطبق الفقرات 9 إلى 29 من هذه 
املادة على الطلبات املقدمة مبقتضى 
الدول األطراف  إذا كانت  املادة  هذه 
لتبادل  مرتبطة مبعاهدة  املعنية غير 
املساعدة القانونية، أما إذا كانت تلك 
الدول األطراف مرتبطة مبعاهدة من 
األحكام  تطبيق  وج��ب  القبيل،  ه��ذا 
املقابلة يف تلك املعاهدة، ما لم تتفق 
الدول األطراف على تطبيق الفقرات 
منها.  املادة بدالً  إلى 29 من هذه   9
ال��دول األط��راف بشدة على  ع  وتُشَجّ
تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسّهل 

التعاون.
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اعرف اأكرث عن اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات

نشأتها:
ملكافحة  الوطنية  اللجنة  تشكيل  مت 
امللكي  السمو  بأمر صاحب  املخدرات 
وزير الداخلية يف عام 1405ه� برئاسة 
العام  الرئيس  امللكي  السمو  صاحب 
من  ع��دد  وعضوية  الشباب  لرعاية 
العاقة  ذات  اجلهات  من  املسئولني 
ث��م ص��در األم���ر ال��س��ام��ي ال��ك��رمي يف 
اللجنة  بإعادة تشكيل   ، عام 1411ه��� 
بهدف  امل��خ��درات  ملكافحة  الوطنية 
نشر الوعي الثقايف بأضرار املخدرات 
يف  الوقوع  من  املجتمع  أف��راد  ووقاية 

جناحات  اللجنة  حققت  وقد  براثنها، 
ك��ب��ي��رة يف م��ج��ال ال��ت��وع��ي��ة ب��أض��رار 
حرص  و  اهتمام  بفضل  امل��خ��درات، 
يف  الشريفني  احلرمني  خ��ادم  حكومة 
تلك  أدران  م��ن  ال��وط��ن  أب��ن��اء  حماية 

اآلفة.

أهدافها:
تسعى اللجنة الوطنية حسب نصوص 
الوطنية  باللجنة  اخل����اص  ال��ن��ظ��ام 
ال��وزراء  مجلس  لقرار  وفقاً  والصادر 
وت���اري���خ 1427/7/6ه��������،  رق���م 160 

الذي وجه بتفعيل دور اللجنة الوطنية 
أعقبه  وال����ذي  امل���خ���درات،  ملكافحة 
بتاريخ  الوزراء رقم 119  قرار مجلس 
تنظيم  باملوافقة على  17-4-1430ه��� 
امل��خ��درات.  ملكافحة  الوطنية  اللجنة 

التي تسعى لتحقيق األهداف التالية:
ان��ت��ش��ار   1- اإلس���ه���ام يف احل���د م��ن 

املخدرات بني أفراد املجتمع.  
واجتماعي  صحي  وع��ي  تكوين   -2 
بأضرار  املجتمع  أف��راد  ل��دى  وثقايف 
امل��ؤث��رات  وس��وء  استعمال  امل��خ��درات 

العقلية.  

 3- حتقيق التناغم واالنسجام وتنسيق 
اجلهود بني اجلهات احلكومية واألهلية 

ذات العاقة  مبكافحة املخدرات.  
ألفراد  التطوعية  املشاركة  تعزيز   -4 
مجال  يف  ومؤسساته  املدني  املجتمع 

مكافحة  املخدرات.  
 5- توفير وتطوير برامج الدعم الذاتي 
املخدرات  على  اإلدمان  من  للمتعافني 

وأسرهم.  
6- دع��م ال��دراس��ات وال��ب��ح��وث ذات 

العاقة مبجال مكافحة املخدرات.  



 كاريكاتير

امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

نقالً عن صحيفة

ل« �سرط اأ�سا�سي لتداول املنتجات  »�سعار التحُلّ

البال�ستيكية
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للمواصفات  السعودية  الهيئة  قامت 
واملقاييس واجلودة، بالتعاون مع ثاث 
بالتطبيق  م��ؤخ��راً،  حكومية  ج��ه��ات 
ملنتجات  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ائ��ح��ة  اإلل���زام���ي 
الباستيك القابلة للتحلل، حيث منعت 
استيراد وتصنيع املنتجات الباستيكية 
حظر  مت  ح��ني  يف  لائحة،  املخالفة 
تداول تلك املنتجات باألسواق احمللية 
وتوجب  امل��اض��ي،  اكتوبر  شهر  خ��ال 
قابلة  امل��ن��ت��ج��ات  ت��ك��ون  أن  ال��ائ��ح��ة 
للتحلل باألكسدة ثم حيوياً، من جانبه 
املهندس  الهيئة  محافظ  ن��ائ��ب  ق��ال 
الهيئة  إن  م���ؤخ���راً  ال��ع��س��ك��ر  س��ع��ود 
ستبدأ التطبيق اإللزامي لتنفيذ القرار 
واحمللية  امل��س��ت��وردة  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى 
التجارة  وزارة  مع  والتنسيق  بالتعاون 
والصناعة  الطاقة  ووزارة  واالستثمار، 
اجلمارك  ومصلحة  املعدنية،  والثروة 
منهجية  ستطبق  أن��ه  مبيناً  ال��ع��ام��ة، 

الوطنية،  املصانع  ك��ل  على  متكاملة 
من  للتأكد  املستوردين  على  وكذلك 
مؤكداً  الائحة،  مبتطلبات  االل��ت��زام 
زمنية  فترة  وضع  على  الهيئة  حرص 
الفنية  الائحة  دخ��ول  قبل  مناسبة 
ملنح  وذل��ك  اإلل��زام��ي،  التنفيذ  مرحلة 
بتطبيق  املعنيني  جميع  أم��ام  الفرصة 

متطلبات الائحة بشكل شامل.

الفساد

 يف حال مت توقيفك و اأم�سيت مدة التوقيف ب�سبب ق�سية و�سدر احلكم فيها , هل حتت�سب مدة 

التوقيف من مدة احلكم ال�سادر؟ 

وفقاً لنظام اإلجراءات اجلزائية 
قضاها  ال��ت��ي  امل����دة  حت��ت��س��ب 
مدة  من  التوقيف  يف  السجني 
احلكم الصادر ضده يف القضية 
ن��ف��س��ه��ا، ب��ح��ي��ث ت���ؤخ���ذ م��دة 
اإليقاف يف االعتبار عند تنفيذ 

احلكم، وإذا زادت مدة اإليقاف 
يكون  الصادر  احلكم  م��دة  عن 
للسجني احلق يف طلب التعويض 
ع��ن م��ا أص��اب��ه م��ن ض��رر وقد 
نظم نظام اإلجراءات اجلزائية 
 « فيه  ج��اء  حيث  املسألة  ه��ذه 

بعقوبة  علية  احملكوم  ك��ان  إذا 
السجن قد أمضى مدة موقوفاً 
ب��س��ب��ب ال��ق��ض��ي��ة ال��ت��ي ص��در 
احل��ك��م ف��ي��ه��ا وج���ب اح��ت��س��اب 
السجن  مدة  من  التوقيف  مدة 
تنفيذها،  ع��ن��د  ب��ه��ا  احمل��ك��وم 

نتيجة  إص��اب��ة ض��رر  م��ن  ولكل 
اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة 
سجنه أو توقيفه أكثر من املدة 
املقررة احلق يف طلب التعويض 
اليها  رفعت  التي  احملكمة  أمام 

الدعوى األصلية«.



خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

يحتفل العالم يف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العاملي حلقوق اإلنسان وهو اليوم 
الذي أكدت فيه شعوب العالم إميانها بحقوق اإلنسان األساسية، وكرامته، وقدره، واالتفاق 
على التعاون لتحسني مستويات احلياة يف جو من األمان بهدف إرساء مبادئ احلرية والعدل 
واملساواة، حيث شهد هذا اليوم من العام  1948م مياد اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان 
مبوجب قرار اعتمدته اجلمعية العامة وهو الوثيقة الدولية الذي تبنته األمم املتحدة كالتزام 
أخاقي للدول، واملكون من ديباجة وثاثني مادة تضمنت احلقوق األساسية لإلنسان، حيث 
الدولي كنتيجة  التعاون  مهما وأصبح نقطة حتول أساسية يف طريق  إنسانياً  شكل إجنازاً 
طبيعية للتفاعل اإليجابي بني مختلف احلضارات والثقافات واألديان، وشكل يف ذات الوقت 
القاعدة القانونية العامة التي تعتبر املصدر الرئيسي وتفرع عنها كل االعانات واالتفاقيات 
االختيارية  والبروتوكوالت  الدوليني  العهدين  مثل  اإلنسان،  واإلقليمية حول حقوق  الدولية 
امللحقة بهما واتفاقية حقوق الطفل، وحقوق املرأة، واتفاقيات القضاء على التمييز العنصري 
بكافة أشكاله، واالعانات الصادرة فيما بعد عن املجلس األوروبي وكل ما يليق باإلنسان 
أينما كان بهدف تأكيد أن احلق اإلنساني للفرد يجب احلفاظ عليه و إن الوفاء بالواجبات 
من قبل األفراد هو مطلب أساسي حيث إن احلقوق والواجبات متازمة يف كل نشاط وسلوك 
لإلنسان، فبينما احلقوق ترفع من قدر احلرية الشخصية فإن الواجبات تعبر عن جال تلك 
احلرية ، لذا فإنه ينبغي يف هذا اليوم تفعيل ورصد التجاوزات واالنتهاكات حلقوق اإلنسان، 
العاملي  االع��ان  جاء يف  ما  تطبيق  من خال  تكرارها،  عدم  إزالتها وضمان  على  والعمل 
حلقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية املنبثقة عنه والتي أكدت على أن لكل إنسان حق التمتع 
بجميع احلقوق واحلريات دومنا متييز من أي نوع وأن لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية ويف 

األمان على شخصه.
ختاماً ،،، نحتفل بهذا اليوم يف بادنا وسط ثورة حقوقية  تهدف للحفاظ على حقوق اإلنسان 
التي  الرجعية  باحلد من األفكار  املرأة وم��روراً  ابتداًء من دعم حقوق  على كافة األصعدة 
تسيطرت على املجتمع لسنوات ماضية مع االنفتاح املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسامية 
وأخيراً وليس آخراً محاربة الفساد والضرب بيد من حديد بحق ضد فاسد مبا يكفل حق 

كل إنسان.

اليوم العاملي حلقوق اإلنسان
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