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دورية شهرية تصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

املشرف العام

د .مفلح بن ربيعان القحطاين

التحرير واإلخراج

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

الجمعية تستقبل وفود ًا أجنبية
لبحث عدد ًا من القضايا المشتركة

اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي الجمعية
وإنما تعبر عن أراء أصحابها
موقع اجلمعية www.nshr.org.sa :
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خادم احلرمني ال�شريفني
يوافق على �إ�ستحداث
دوائر لق�ضايا الف�ساد يف
النيابة العامة
وافق خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبد العزيز  -حفظه اهلل
 على استحداث دوائ��ر متخصصةلقضايا الفساد يف النيابة العامة تقوم
بالتحقيق واالدعاء يف قضايا الفساد
وترتبط بالنائب العام مباشرة.
وأك���د ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ال��ش��ي��خ سعود
املعجب يف تصريح ل��ه ،أن ص��دور
امل��واف��ق��ة امللكية على إح���داث تلك
الدوائر يأتي يف إط��ار اهتمام امللك
س��ل��م��ان مب��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد ب��ص��وره
وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن
ومقدراته واحملافظة على املال العام
وح��م��اي��ة ن��زاه��ة ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��ام��ة،
م���ش���دداً ع��ل��ى أن خ����ادم احل��رم�ين
الشريفني امللك سلمان وول��ي عهده
حريصان كل احل��رص على محاربة
الفساد واجتثاثه من ج��ذوره مبنتهى
القوة والشفافية.
وق���ال املعجب «النيابة العامة قبل
صدور املوافقة بإحداث دوائر قضايا
الفساد كانت تعالج تلك القضايا من
قبل دائ��رة جرائم الوظيفة العامة،
وللرغبة يف مزيد من الفعالية ورفع
اجل���ودة واألداء ،وتسريع إج���راءات
قضايا الفساد ،صدرت املوافقة على
إح���داث دوائ���ر متخصصة لقضايا
ال��ف��س��اد وأن ت��ت��ول��ى دوائ����ر ج��رائ��م
الوظيفة العامة معاجلة التجاوزات
اجلنائية املتعلقة ب��إخ�لال واج��ب��ات
الوظيفة».
ولفت إل��ى أن ه��ذا الترتيب يُعد يف

طليعة التحديثات العدلية يف قضاء
السعودية التي حقق ضماناتها الكاملة
خ��ادم احل��رم�ين الشريفني ،بصفته
احل���ارس ل��ع��دال��ة الشريعة وضامن
استقاللها ،يف اعتزازه الدائم بتحكيم
شرع اهلل وإمضائه على اجلميع ،ثابتاً
راس��خ �اً م��ن ث��واب��ت ال��دول��ة وعالمة
فارقة يف سجلها املشرف وتاريخها
املجيد ،منذ أن أسس كيانها ووطد
أركانها امللك عبد العزيز آل سعود.
من جانب آخر رعى خ��ادم احلرمني
ال��ش��ري��ف�ين م��ؤمت��ر ن��زاه��ة ال��دول��ي
ال���ث���ال���ث ،حت����ت ع����ن����وان «ح��م��اي��ة
النزاهة ومكافحة الفساد يف برامج
اخلصخصة» ،ال��ذي تنظمه ،الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد (نزاهة) يف
الفترة من  5 - 4أبريل (نيسان) من
العام احلالي يف مدينة الرياض.
وت���ن���اول امل��ؤمت��ر ال����ذي ش����ارك فيه
مختصون وخ��ب��راء يف مجال حماية
ال���ن���زاه���ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد من
داخ��ل اململكة وخ��ارج��ه��ا ،م��ن خالل
ع����دة ج��ل��س��ات م��ف��ت��وح��ة وورش����ات
عمل محاور تتعلق بحماية النزاهة
وم���ك���اف���ح���ة ال���ف���س���اد يف ب���رام���ج
اخلصخصة ،والتجارب الدولية يف
برامج اخلصخصة ،كما ه��دف إلى
رف��ع الوعي بأهمية حماية النزاهة
ومكافحة الفساد ،ومناقشة أثر برامج
اخلصخصة يف احلد من ممارسات
الفساد.
من جانبه ،ثمن الدكتور خالد احمليسن

رئيس «نزاهة» ،رعاية امللك سلمان بن
عبد العزيز لهذا املؤمتر ،موضحاً أن
املؤمتر يأتي ضمن جهود السعودية
املستمرة يف مجال حماية النزاهة
وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد ع��ل��ى املستويني
احمللي والدولي مبا يتوافق مع رؤيتها
 2030وحرصها على مشاركة املجتمع
ال��دول��ي اهتمامه يف تعزيز اجلهود
املبذولة لإلسهام يف حماية النزاهة
ومكافحة ال��ف��س��اد ،واالس��ت��ف��ادة من
خبرات الدول ،واملنظمات الدولية.
إلى ذلك ،قال احملامي يوسف العرفج
ل��ـ«ال��ش��رق األوس�����ط» إن «التقنني
يف مجال القضاء وحصر القضايا
يف دوائ����ر معينة ي��ط��ور ال��ك��ف��اءات
وي��ع��زز اخل��ب��رات ،ووج���ود أشخاص
م��ت��خ��ص��ص�ين يف ق��ض��اي��ا ال��ف��س��اد
ستكسبهم خبرة كبيرة يف التحقيق
يف هذا النوع من القضايا والبحث يف
األدلة».
وأض��اف أن فرز القضايا إلى دوائر
يعطي سهولة يف اإلجناز وسرعة يف
حترير ال��دع��اوى واخل��ب��رة يف إثبات
األدل���ة والتحقيقات وتوجيه التهم
ث��م رف���ع ال���دع���اوى للمحكمة ذات
االختصاص.
وأك����د أن ه���ذه ال���دوائ���ر ستعطي
ع��م��ق�اً يف ال��ت��خ��ص��ص وس��رع��ة يف
جلب املدعى عليهم وإنهاء القضايا
ب��س��رع��ة مل��ا تتمتع ب��ه ال��ن��ي��اب��ة من
صالحيات واسعة يف ظل النظام،
سيما أن القوانني واإلج��راءات التي

ص���درت ملكافحة ال��ف��س��اد صارمة
وأدت إل��ى ارت��ف��اع نسبة البالغات
م��ن م��واط��ن�ين ال��ت��ي تلقتها هيئة
مكافحة ال��ف��س��اد «ن��زاه��ة» ب��زي��ادة
فاقت  37يف املائة يف  2017مقارنة
بالعام األسبق ،واستحواذ البالغات
ال���واردة ع��ن قضايا خيانة األمانة
واخ��ت�لاس وتبديد امل��ال العام على
غالبية احلاالت ،وفق آخر إحصائية
ص��ادرة عنها ،وما قامت به الدولة
شجع الكثيرين
من محاربة للفساد ّ
لإلبالغ عن ح��االت فساد ،وإنشاء
دوائ����ر يف ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة تختص
بالتحقيق يف قضايا الفساد سيشكل
الدعم القوي لهيئة مكافحة الفساد
ك��ون��ه��ا أص��ب��ح��ت تعتمد ع��ل��ى رك��ن
شديد يتمثل يف النيابة العامة التي
ي��رج��ع ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام فيها للملك
مباشرة ما يعني أن ال أحد يستطيع
مم��ارس��ة أي ض��غ��وط أو م��ح��اوالت
لتعطيل مكافحة الفساد يف البالد.
فيما أوضح صهيب كردي املستشار
ال��ق��ان��ون��ي ،أن ال��س��ع��ودي��ة شهدت
سلسلة من اإلصالحات املتسارعة
واملتتاليةالجتثاث الفساد من جذوره،
وأن األم����ر امل��ل��ك��ي يف اس��ت��ح��داث
دوائر متخصصة يف قضايا الفساد
وربطها بالنائب العام مباشرة يشير
إلى حرص القيادة ،على التعامل مع
قضايا الفساد بكل حزم وشفافية
للحفاظ على املال العام مبا يحقق
مصلحة الوطن.
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وفد من املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان يف �ضيافة
رئي�س اجلمعية

استقبل رئ��ي��س اجلمعية الوطنية
حل��ق��وق اإلن��س��ان ال��دك��ت��ور مفلح بن
ربيعان القحطاني مؤخراً ،وف��داً من
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
برئاسة السيد عبدالسالم سيد أحمد
املمثل اإلقليمي باملفوضية ملنطقة

الشرق األوسط ،وبعد أن رحب رئيس
اجلمعية ب��ال��وف��د ال��زائ��ر ق��دم لهم
شرحاً عن أنشطة اجلمعية ومهام
عملها وآلية تعاملها مع القضايا التي
تردها ،ثم تطرق احلديث إلى التطور
الذي تشهده اململكة يف مجال حقوق

اإلنسان وخاصة مجال متكني املرأة،
كما ت��ن��اول احل��دي��ث أوج���ه التعاون
بني اجلمعية واملفوضية يف مجاالت
حقوق اإلنسان ،وخاصة فيما يتعلق
بآلية التدريب على إع��داد التقارير
وال��ت��ع��رف اآلل��ي��ات املتبعة يف هذا

الشأن ،وقد أكد الوفد على ضرورة
ال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك ب�ين املفوضية
واجلمعية يف مجال حقوق اإلنسان .
ح��ض��ر ال��ل��ق��اء م��ن ج��ان��ب اجلمعية
األمني العام للجمعية املستشار خالد
بن عبدالرحمن الفاخري.

وفد من اخلارجية الكندية يزور اجلمعية
استقبل رئيس اجلمعية الوطنية
حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح بن
ربيعان القحطاني مؤخراً ،وفداً من
اخلارجية الكندية برئاسة السيدة
لويس بوربن مدير ش��ؤون ال��دول
اخلليجية ب��اخل��ارج��ي��ة الكندية،
يرافقها السيد عبدالرحمن سلمان
السكرتير الثاني بالسفارة الكندية،
وب��ع��د أن رح���ب رئ��ي��س اجلمعية
ب��ال��وف��د ال���زائ���ر ت��ن��اول احل��دي��ث
أنشطة اجلمعية ومهام عملها وآلية
تعاملها مع القضايا التي تردها ،ثم
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تطرق احلديث إلى التطور الذي
تشهده اململكة يف م��ج��ال حقوق
اإلن���س���ان وخ��اص��ة م��ج��ال متكني
امل���رأة م��ن حقوقها يف ظ��ل رؤي��ة

 2030وما حتقق من اجناز يف هذا
املجال ،كما تناول احلديث بعض
امل��وض��وع��ات احل��ق��وق��ي��ة األخ���رى
والتي أبدى رئيس اجلمعية وجهة

النظر احلقوقية بشأنها.
حضر اللقاء من جانب اجلمعية
سكرتير رئيس اجلمعية أحمد بن
محمد احملمود.

مدير عام ال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة اجلوف ي�ستقبل
ً
فريقا من اجلمعية

قام فريق من فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف اجلوف مكون من املشرف على الفرع الدكتور طارش الشمري ،و األستاذ ظاهر الفهيقي
مدير الفرع ،و األستاذ خليفة مفضي املسعر عضو اللجنة االستشارية باجلمعية ،و األستاذ حمود ال��دوش سكرتير الفرع ،بزيارة للشؤون
الصحية مبنطقة اجلوف وكان يف استقبالهم سعادة مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة اجلوف الدكتور حسن بن علي الشهري.
يف بداية اللقاء مت عقد اجتماع مع سعادة الدكتور حسن الشهري ومت مناقشة املالحظات التي رصدها الوفد خالل زيارته لبعض مستشفيات
املنطقة ومن أهمها:
 -1نقص الكوادر البشرية الطبية والفنية يف بعض املستشفيات واملعوقات التي حتول دون ذلك و إمكانية التغلب عليها.
 -2ضعف أداء بعض إدارات املستشفيات التي مت زيارتها.
 -3حتسني وضع الصيانة والنظافة يف املستشفيات ،وخالل اللقاء أوضح سعادة مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة اجلوف بأن اإلدارة تعمل
حالي ًا على استقطاب مائة طبيب من األردن يف جميع التخصصات ،وعدد ًا من جمهورية أذريبيجان كمان بني أسباب تدني مستوى النظافة
والصيانة يف املستشفيات وجاري العمل على حل تلك املشكلة مع اإلدارة ،وفيما يتعلق بضعف اإلدارات ،أفاد بحل تلك املشكلة يف أسرع وقت
ممكن ،كما أفاد سعادته فيما يتعلق باستقطاب األطباء فإن اإلدارة حصلت على املستوى الثاني على مستوى اململكة ،كما فازت باملركز األول
بالتثقيف الصحي على مستوى اململكة كما أفاد بأن من أسباب املعوقات الستقدام األطباء من اخلارج هو عدم التحدث باللغة العربية ،وكذلك
املنافسات اخلارجية وقد غادر الوفد مثمن ًا اجلهود الطيبة التي يقوم بها سعادة مدير عام الشؤون الصحية وكافة العاملني معه متمنني لهم
املزيد من التوفيق و النجاح.
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اجلمعية ت�شارك يف فعاليات امللتقى
التثقيفي «جاها �ضد العنف ملجتمع
خال من العنف»
ٍ
ش��ارك��ت اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلن��س��ان من خ�لال رك��ن تعريفي يف
فعاليات امللتقى التثقيفي حول العنف
األس����ري ال���ذي نظمه م��رك��ز جونز
هوبكنز أرامكو الطبي مؤخراً ،حتت
ملجتمع
ع��ن��وان «ج��اه��ا ض��د العنف،
ٍ
خال من العنف» ،وتندرج هذه املبادرة
ٍ
ضمن برنامج التواصل مع املجتمع
للمركز ال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى االرت��ق��اء
بصحة وسالمة جميع أفراد املجتمع.
تضمن ال��رك��ن ع��دد م��ن اص���دارات
اجل���م���ع���ي���ة احل���ق���وق���ي���ة و ت��ق��دمي
استشارات قانونية لعدد من الزوار و
تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية و

رسالتها و آلية تعاملها مع القضايا و
تواصلها مع اجلهات ذات العالقة من
أجل إيجاد حلول لها.
ويف س���ي���اق م��ت��ص��ل أوض�����ح امل��دي��ر
التنفيذي للعمليات يف مركز جونز
هوبكنز املهندس فيصل احلجي أن
ه���ذا امللتقى ج���اء لتوعية وتثقيف
أفراد املجتمع مبجال العنف األُ َسري
وح��م��اي��ة األط��ف��ال م��ن ه���ذا اخلطر
بجميع أشكاله ،إضافة للتأكيد على
رسالة املركز يف التواصل مع املجتمع
واالرت��ق��اء بصحة الفرد ،مشيراً إلى
ح��رص املركز على مشاركة مختلف
اجلهات املختصة التي تسعى حملاربة

العنف حيث تضمن املعرض مشاركة
العديد من جهات حكومية وخيرية.
وق��دم امللتقى العديد من الفعاليات
التثقيفية للزوار تهدف للحد من العنف
األُ َسري بتواجد الوحدات املختصة يف
مركز جونز هوبكنز ،إضافة لعدد من
اجل��ه��ات منها هيئة حقوق اإلنسان
وب��رن��ام��ج األم����ان األُ َس������ري ،وإدارة
تعليم الشرقية ومستشفى األحساء،
وجمعية جسد لذوي اإلعاقة وجمعية
فتاة اخلليج ،وق��دم املشاركون نخبة
من البرامج التوعوية التي تضمنت
استشارات نفسية واجتماعية حملاربة
العنف بني أفراد املجتمع.

ركن من أركان امللتقى
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فرع اجلمعية يف ع�سري ي�شارك يف حما�ضرة ب�أدبي �أبها
عن جهود اململكة يف اليمن
بالتعاون مع جامعة امللك خالد نظم
نادي أبها األدب��ي محاضرة بعنوان
«جهود اململكة العربية السعودية يف
تنمية اليمن واستقراره» شارك فيها
ك ً
ال من :اللواء األستاذ الدكتور علي
بن فايز اجلحني ،وكيل جامعة نايف
للشؤون التعليمية ،وال��ل��واء الركن
الدكتور علي هلهول الرويلي ،مدير
البرامج التدريبية بجامعة نايف،
واخلبير العسكري االستراتيجي
ال��ل��واء ال��دك��ت��ور فيصل ب��ن معيض
السميري مدير مركز امللك سلمان
لتطوير القيادات اإلداري��ة ،الدكتور
علي الشعبي مشرف فرع اجلمعية
يف منطقة عسير.
قدم احملاضرة رئيس النادي الدكتور
أحمد بن علي آل مريع ،حيث رحب
بالضيوف املشاركني وشكر جامعة
امللك خالد على دوره��ا ال��ب��ارز يف
تفعيل الشراكة بينها وبني النادي،
ث��م أمل���ح ل��ل��ع�لاق��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة بني
اململكة العربية السعودية واليمن،
وم��ا يترتب عليها م��ن مسؤوليات
متبادلة بصفتهما بلدين متجاورين
يحمالن ذات الهوية العربية.
ب��دأ احل��دي��ث ال��ل��واء األس��ت��اذ علي
ب��ن ف��اي��ز ق��ائ�ل ً
ا :عالقتنا باليمن
ع�لاق��ة األخ ب��أخ��ي��ه ول��ي��س هناك
داع لالسترسال يف ذك��ره��ا ،نحن
ٍ
باختصار جتمعنا عالقة حتمية ،إن
سعد أبناء اليمن سعدنا وأن شقوا
شقونا ،بعد هذه املقدمة تطرق لعدة
محاور كان أبرزها:
 -1ت��ع��اق��ب امل����واق����ف ال��س��ل��ب��ي��ة
واإليجابية ،ومحاولة اململكة العربية
السعودية تسوية األوض��اع وإع��ادة
العالقات بني البلدين ملا فيه مصلحة
أبناء اليمن ،كان أبرزها موقف علي
ع��ب��داهلل صالح م��ن غ��زو الكويت،
ومساندته لصدام حسني ،ووقوفه
ضد السعودية ودول اخلليج.
 -2اململكة العربية السعودية تبني
قرارات استراتيجية وها نحن جنني
ثمارها.

 -3ج��ه��ود األح�����زاب وامل��ل��ي��ش��ي��ات
احلوثية يف إع��ادة الكيان اإليراني،
وذل����ك ب��ت��ج��ن��ي��د ال��ش��ب��اب اليمني
وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى خ��دم��ة امل��ش��روع
اإليراني.
واختتم اجلحيني ورق��ت��ه بالتأكيد
على أن الهدف األسمى الذي تسعى
ل��ه اململكة العربية السعودية ،هو
إعادة بناء واستقرار اليمن الشقيق،
وتطهيره من األحزاب املرتزقة التي
تعبث به وبأمنه..
ث��م ق���ال ال��ل��واء رك���ن ال��دك��ت��ور علي
هلهول الرويلي «اليمن يف خاصرتنا
ويف جنوب جزيرتنا وهو جار مؤثر
ويؤثر فينا ،لذلك اململكة العربية
السعودية تعاني منذ انقلب عبد اهلل
السالل على آل املتوكل ،هذا الرجل
الذي انقلب عام  1962وبعده توالت
االنقالبات حتى وصلت لعلي عبد
اهلل صالح» واستطرد قائ ً
ال «عاش
اليمن يف أزمة وكتبت عليهم األزمات
املتتابعة ،وذلك بسبب تعدد األحزاب
وتتابعها وسيطرتها على محافظات
اليمن ،لذلك فهي لم تخدم اليمن
ألن الدميقراطية التي تبحث عنها
اليمن لم تكن دميقراطية ،بل عصبية
قبيلة خلفت اجلهل والفقر واالقتتال
بني القبائل ،وهذا الذي ساعد دولة
إيران على التدخل يف شؤون اليمن،
ح��ي��ث ع��م��ل��ت ال����دراس����ات إلجن���اح
مشروعها وبعثت الطالب للدراسة
يف ط��ه��ران ث��م أنشئت أول جماعة
“اإلخ���وان املؤمنني” وك��ان أول عمل
تدميري قاموا به هو تفجير سينما
بلقيس عام  ،1981وإن وضع إيران
مخالبها على اليمن ليس من أجل
مصلحته؛ بل من أجل السعودية».
وق��ال اللواء الدكتور فيصل معيض
ال��س��م��ي��ري يف ح��دي��ث��ه :إذا ُذك���رت
األزمة اليمنية ذكر عام  ،1979عام
ال��ث��ورة اإلي��ران��ي��ة ال��ت��ي م��ن خاللها
حاولت صناعة القرار االستراتيجي،
ال���ذي ح��اول��ت م��ن خ�لال��ه التحكم
يف الكيان العربي ،وخلق األزم��ات

الدكتور علي الشعبي
والصراعات فيه ،وذل��ك من خالل
عدة أساليب ،أهمها:
 -1اختيار دول ذات حكومات فاشلة
حتى يتنسى لها إجن��اح مشروعها
بسهولة.
 -2السيطرة على الطبقة الوسطى
وإضعافها ،حيث إنها الكيان املهم
الذي تقوم عليه الدولة اقتصاديا.
 -3مساعدة احلوثيني يف السيطرة
على مفاصل الدولة واالستيالء على
مرافقها املهمة ،التعليم والصحة
والسوق ،مما خلف اجلهل والفقر
واملرض.
وأوضح السميري أنه عندما جاءت
عاصفة احلزم وإعادة األمل ،أنشئ
مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال
اإلنسانية ،وهذا املركز قدم يف دول
متفرقة الدعم الكامل لليمن وأبنائه،
ح��ي��ث اف��ت��ت��ح بتكلفة م��ل��ي��ار ري��ال
سعودي بحضور الرئيس اليمني،
ثم تواصل الدعم حتى مت تنشيط
العملة اليمنية وإعادتها ،باإلضافة
للخدمات اإلنسانية األخرى.
يف نهاية املسامرة أفسح الدكتور
أح��م��د آل م��ري��ع م��دي��ر امل��س��ام��رة

املجال للحاضرين ملناقشة الضيوف
ً
ك�ل�ا من
وش�����ارك يف احمل���اض���رة
الدكتور الكاتب علي سعد املوسي
والدكتور علي الشعبي ،والدكتور
ط��ل�ال ب���ك���ري ،وال���دك���ت���ور مسفر
ال��ودع��ي والدكتور احمد التيهاني
وال��ش��اع��ر اب��راه��ي��م ط��ال��ع ،واختتم
احمل��اض��رة بالشكر للجميع ،ودع��ا
ال��دك��ت��ور علي ب��ن عيسى الشعبي
رئيس ف��رع جمعية حقوق اإلنسان
مبنطقة عسير إلى تكرمي الضيوف
ب��دروع النادي وع��دد من إص��درات
نادي أبها األدبي.
واستكملت األمسية مبجلس األمير
ف��ي��ص��ل ب���ن خ��ال��د أم��ي��ر مبنطقة
ع��س��ي��ر ،ب��ح��ي ال��س��د ح��ي��ث ش��ارك
مع ضيوف نادي ابها األدبي عضو
هيئة كبار العلماء الدكتور جبريل
البصيلي الذي كان ضمن املشاركني
يف الندوة ذاتها بجامعة امللك خالد،
وقد أثنى األمير فيصل على جهود
املشاركني واجلامعة ،حضر اجللسة
مدير جامعة امللك خالد الدكتور
فالح السلمي وع��دد من املسؤولني
والوجهاء بعسير.
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بعد �إطالق املحاكم
التجارية و العمالية

رئي�س اجلمعية:
ن�أمل �إعادة النظر يف
دمج بع�ض املحاكم

م���ن خ��ل�ال ت��ص��ري��ح ل���ه لصحيفة
«امل��دي��ن��ة» ح��ول تقدمي حلول لعالج
ن��ق��ص ال��ق��ض��اة يف احمل���اك���م ،أك��د
ال��دك��ت��ور مفلح ال��ق��ح��ط��ان��ي رئيس
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
رصد اجلمعية جلهود وزارة العدل
يف الفترة األخيرة واإلج��راءات التي
اتخذتها يف سبيل تطوير القضاء
ً
وأيضا الوصول
وتقليل مدة التقاضي،
إلى مستويات متقدمة يف الفصل يف
اخلصومات ،واعتماد املجلس األعلى
للقضاء تقدمي البالغات اإللكترونية
وهذا مؤشر الختصار مدة التقاضي
إذ يتم تأجيل النظر يف القضايا
بسبب عدم تبليغ املدعى عليه ،وقال
القحطاني «إن إش���راك امل�لازم�ين
القضائيني يف الدوائر واالستفادة من
العمل مع قضاة ذوي خبرة يساعد يف
الفصل بني املتخاصمني ،من خالل
تكليف املالزمني بتحضير القضايا
وإعدادها للدراسة والفصل فيها».
وأض�����اف «إن ه��ن��اك ش���ك���اوى من
األهالي تتعلق بدمج بعض احملاكم يف
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الفترة األخيرة والصعوبات التي قد
يواجهونها يف الفصل بني اخلصومات
وبالتالي كنا نتمنى أن يدرس الدمج
بعناية كون وجود املرفق العدلي يف
أي منطقة وسيلة لتطويرها فض ً
ال
ع��ن بعد املسافات وق��د يكون لدى
الوزارة وجهة نظر بشأن هذا القرار
وخاصة إذا كانت ضمن مبادراتها
لتقليل ال��ت��ك��ال��ي��ف وجت��وي��د العمل
القضائي ونأمل إذا أظهر الواقع أن
احلاجة تقتضي إعادة بعض احملاكم
أن يعاد النظر فيها».
وحول تأخر البت يف قضايا احلقوق
ال���ع���ام���ة واجل��ن��ائ��ي��ة ق����ال «ه��ن��اك
توجيهات ص��درت م��وخ � ًرا بدراسة
وض��ع األش��خ��اص ال��ص��ادرة بحقهم
أح��ك��ام يف احل���ق ال��ع��ام ون��ع��ل��م أن
للسجون ق��درة استيعابية محدودة
وأص���ب���ح ه���ن���اك ت���ك���دس يف بعض
ال��س��ج��ون ،وه��ذا يفرض أن يراعي
ال��ق��اض��ي عند إص���دار العقوبة كل
اجلوانب فالعقوبة هدفها اإلصالح
وال���ردع وامل��دد الطويلة يف األحكام

العامة تقلل من الهدف اإلصالحي».
ويف سياق متصل قال الشيخ عبداهلل
ب��ن أح��م��د ال��ق��رن��ي رئ��ي��س محكمة
االستئناف يف منطقة الباحة «إن
ب�لادن��ا ال��غ��ال��ي��ة تهتم ب��ه��ذا امل��رف��ق
العدلي الهام ،الذي هو صرح شامخ،
تُرد عن طريقه املظالم ألهلها ،ويُردع
ع��ن طريقة أه��ل البغي وال��ف��س��اد،
ويستتب به األمن وحتفظ به احلقوق
وت��ص��ان ب��ه األع�����راض وحت��م��ى به
الدماء من السفك وحتد به اجلرمية،
وجعله اهلل أم ً��ن�اً ل�لأوط��ان يف طول
وعرض البالد وساحة رحبة للشعور
باألمن واالطمئنان للحاضر والباد».
فيما اقترح القاضي السابق واحملامي
ال��دك��ت��ور ن��اص��ر ال����داود  3خطوات
للقضاء على تأخر األحكام وتنفيذها
ال ب��د م��ن ت��ع��اض��د جميع اجل��ه��ات
املختصة ،وحت��دي��د ج��ه��ات رقابية
للمتابعة وحتديد املسؤولية ،وجهات
أخرى حملاسبة املتسبب يف التأخير.

وق��ال «إن احلكم القضائي مبتغى
القاضي واملدعي واملدعى عليه على
موضحا بأن هناك عقبات
حد سواء،
ً
تقف يف طريق احلكم وتعطل وصول

 3حلول أساسية ملشكلة
ن��ق��ص ال��ق��ض��اة تشمل
م���ض���اع���ف���ة احل����واف����ز
واملزايا ،وتأهيل خريجي
القانون ملزاولة القضاء،
واالستعانة ب��ـ «ال��ك��وادر
النظيرة» من كتاب العدل
واملستشارين القانونيني
وال��ش��رع��ي�ين واإلف���ت���اء
واحملققني عند حتويلهم
ل��ل��ق��ض��اء ل��ل��م��ع��اون��ة يف
األعمال اإلدارية

خصوصا قضايا
احل��ق إل��ى صاحبه
ً
السجناء ،وم��ن تلك العقبات ما قبل
اإلحالة إلى احملكمة فمسؤوليته على
اجلهات اإلدارية التي تتباطأ يف إحالة
القضايا إل��ى احمل��اك��م ،وم��ن العقبات
أي� ً
�ض��ا م��ا قبل النظر فهي مسؤولية
املدعي واحملكمة واملؤسسة القضائية
لعدم اكتمال حترير ال��دع��وى ،وعدم
حتديد مكان املدعى عليه على وجه
الدقة من مسؤولية املدعي ،وقلة عدد
القضاة أمام ضخامة عدد القضايا يف
جميع احملاكم مسؤولية املجلس األعلى
للقضاء».
وأض��اف «م��ن العقبات ما يكون بعد
قفل باب املرافعة واملسؤولية فيه على
القاضي وح���ده ،فالتأخير للدراسة
والتأمل مغتفر ،لكن ليس بالقدر الذي
يسمى تعطي ً
ال» وتابع :حبذا لو أنشأت
الدولة -وفقها اهلل -غرفة حتكم لتتبع
سير القضايا منذ إثارتها ،وحتى تنفيذ
أحكامها وأبان الدكتور الداود أن إجناز
قضايا السجناء اجلنائية له أهمية
قصوى ك��ون تأخيرها يعود بالضرر
على أشخاص السجناء وذويهم وفيهم
الوافدون لطلب الرزق يف هذه البالد.
أوض��ح الدكتور ناصح البقمي عضو
مجلس ال���ش���ورى أن جل��ن��ة ال��ش��ؤون
االسالمية والقضائية باملجلس ناقشت
التأخر يف القضايا وأوصت مبعاجلته،
ويف تقرير وزارة العدل ال��ذي عرض
مؤخرا طرح أكثر من  ١٥توصية مع
مالحظة أن تعيني القضاة من املجلس
األعلى للقضاء وليس من وزارة العدل
ون��ح��ن يف ال��ش��ورى ال يصلنا تقرير
املجلس األعلى للقضاء ،وأض��اف أن
ال��ش��ورى طالب مبعايير ثابتة لدمج
احملاكم الطرفية ويراعى يف ذلك البعد
املكاني وأحوال املنطقة.
وح��ول التسرب م��ن وظ��ائ��ف القضاة
ق��ال البقمي «إن وزارة العدل لديها
عدد كبير من الوظائف الشاغرة ولكن
هناك ع��زوف واملشكلة أن من يتهيأ
للقضاء ويكتسب اخلبرة يترك القضاء
ويستقيل ويتجه للمحاماة والتحكيم
ال��ت��ج��اري كونها مغرية وفيها فرص

واحل��ل يف إعطاء السلم القضائي
مزيدا من املزايا».
وع��ن تكليف القانويني واحمل��ام�ين
بالقضاء «إن ه��ذه توصية قدمت
وأحيلت للجنة اإلسالمية والقضائية
مبجلس الشورى وتدرس اآلن بحيث
ي��درس خريجي القانون عامني يف
كلية الشريعة ويتم تأهليهم للقضاء
واللجنة تتوجه لقبول هذه التوصية
خاصة أن لدينا قضاء متخصصا
ًجتاريا وعماليا وأحواالً شخصية».
وأض���اف أن��ه لعالج نقص القضاة
يجب وض��ع مزايا وحوافز للقضاة
وفتح امل��ج��ال لتخصصات القانون
بعد تأهليهم واالستفادة من العمالة
ال��ن��ظ��ي��رة وه���م ك��ت��اب ال��ع��دل وم��ن
ي��ق��دم االس��ت��ش��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة أو
شرعية واإلفتاء يف القضاء ،وهناك
ض��واب��ط ج��دي��دة للعمالة النظيرة
رف��ع��ت ل��ل��م��ق��ام ال��س��ام��ي وحت��وي��ل
كتاب العدل واملستشارين القانونيني
والشرعيني واإلفتاء واحملققني عند
حتويلهم للقضاء وسيكون ذلك رافد
مهم للقضاء وتخفيف العبء على
ال��ق��اض��ي  .وح���ول ال��ت��زام القضاة

 4حلول لتأخر القضايا
يف احمل����اك����م ت��ش��م��ل
تعاضد جميع اجلهات
امل��خ��ت��ص��ة ،وحت��دي��د
جهات رقابية للمتابعة
وحت��دي��د امل��س��ؤول��ي��ة،
وجهات أخ��رى حملاسبة
املتسبب يف التأخير،
وإن��ش��اء غ��رف��ة حتكم
لتتبع سير القضايا

ب��أوق��ات ال���دوام ق��ال عضو الشورى
«إن هذا من مهام التفتيش القضائي
وهناك ً
أيضا رقابة ومتابعة إلكترونية
واألنظمة اجل��دي��دة أعطت املجلس
األع��ل��ى ص�لاح��ي��ات أك��ب��ر يف سبيل
تطوير مرافق القضاء».
وق��د أوض��ح مصدر م��س��ؤول ب��وزارة
ال��ع��دل ان��ت��ق��ال  600م��وظ��ف بينهم
قاض مختص بالقضاء التجاري
ٍ 200
من مالك ديوان املظالم إلى الوزارة
بعد ان��س�لاخ ال��دوائ��ر التجارية من
املظالم لينضموا إلى قضاة «العدل»
قاض ،وأكد
الذين بلغ عددهم ٍ 2400
امل��ص��در ب���أن ال�����وزارة ال ت��واج��ه أي
صعوبات قضائية م��ن حيث أع��داد
القضاة ،مشي ًرا إلى أن عمليات نقل
وسلخ الدوائر من اجلهات القضائية
وال��ش��ب��ه قضائية األخ���رى يتم بعد
دراسة مستفيضة ،وأضاف «القضاء
التجاري انتقل إلى العدل ،ولم يباشر
قضاة ال���وزارة القضاء التجاري بل
قضاة ديوان املظالم املنتقلني هم من
باشر القضاء التجاري حتت مظلة
«العدل» ،مبينًا إلى أن الوزارة قامت
بتطوير منظومة احملاكم التجارية عما
كان معموالً به ساب ًقا عبر دوائر تعني
بالقضايا التجارية بديوان املظالم ،يف
حني أن املعمول به حال ًيا يف الوزارة
تطوير منظومة العمل وافتتاح محاكم
متخصصة بالقضايا التجارية فقط
يف املناطق الكبرى التى تشهد كثافة
يف القضايا التجارية ،ودوائر جتارية
يف احمل��اك��م ال��ع��ام��ة باملناطق األق��ل
كثافة قضائية فيما يتعلق بالقضايا
التجارية».
م� �ن� �ظ ��وم ��ة إل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة م �ت �ك��ام �ل��ة
للقضايا العمالية
وق���ال امل��ص��در :ال�����وزارة خصصت
ما يزيد عن «ُ »800م�لازم قضائي
ل��ل��ع��م��ل ك��ق��ض��اة م��ت��خ��ص��ص�ين يف
احملاكم العمالية ،التي تقرر مؤخ ًرا
افتتاحها بتاريخ 1440 - 4 - 30هـ،
وأفاد املصدر بأنه منذ أكثر من سنة
مت تدريب ما يزيد عن ُ 800مالزم
لتسلم م��ه��ام ال��ق��ض��اي��ا العمالية،

مضي ًفا« :سيشهد القضاء العمالي،
ال��ذي م��ن امل��ق��رر انتقاله م��ن وزارة
العمل والتنمية االجتماعية ،ممثلة يف
هيئات الفصل يف املنازعات العمالية،
إلى وزارة العدل تغيي ًرا جذر ًّيا يصل
إلى % 100
عما هو معمول به ساب ًقا يف الهيئات
العمالية التابعة لوزارة العمل ،مبينًا
بأن ال��وزارة تتجه إلى عدم التعامل
بالورق يف القضايا العمالية إطال ًقا،
بل سيتم التعامل القضائي اإلجرائي
عبر منظومة إلكترونية متكاملة،
مؤكدًا بأن القضايا التي كان يستغرق
ال��ب��ت ف��ي��ه��ا  6أش��ه��ر يف الهيئات
العمالية ،سيتم صدور الصك النهائي
بها خالل مدة أسبوعني ال أكثر.
وفيما يتعلق بالدوائر املرورية قال
«ل��ي��س ه��ن��اك م��ح��اك��م م��روري��ة ول��م
ي��ص��در أي ق���رار أو توجيه بفتتاح
محاكم متخصصة إلى اآلن ،بل إن
العمل حال ًيا قائم من خ�لال دوائ��ر
م��روري��ة ،ينظر من خاللها القضاة
القضايا املرورية منذ إقرار حتويلها
إلى وزارة العدل ،وال تشهد احملاكم
كثافة يف القضايا امل��روري��ة تسبب
عب ًئا على القضاء باحملاكم».
وأض����اف امل��ص��در :أح���د األه���داف
االستراتيجية ل��ل��وزارة يف برنامج
التحول الوطني  ٢٠٢٠مشروع احلد
م��ن ت��دف��ق ال��دع��اوى إل��ى احمل��اك��م،
وذلك من خالل وضع مجموعة من
احللول للحد من التدفق دون إخالل
بالضمانات القضائية عبر تركيز
االخ��ت��ص��اص��ات وت��ف��ع��ي��ل ال��وس��ائ��ل
البديلة حل��ل ال��ن��زاع��ات ،والتوسع
من السندات التنفيذية ،منها قضايا
االي��ج��ار التى تبلغ  %80من قضايا
احملاكم العامة والتى سيتم التخلص
منها بتحويل قضايا االي��ج��ار الى
س��ن��دات تنفيذية كاملعمول بها يف
سندات قضايا الشيكات التي يلجأ
مبوجبها صاحب املصلحة إلى قضاء
التنفيذ مباشرة ،وكذلك التقليل من
القضايا اإلنهائية واإلثباتات التي
حتال للمحاكم.
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احتفا ًء بالأر�ض..
�شوارع العامل تطفئ
�أنوارها

ش��ارك��ت ع���دد م��ن دول ال��ع��ال��م يف
احل���دث ال��ع��امل��ي «س��اع��ة األرض»،
ال��ذي يوافق اليوم السبت ،األخير
من مارس كل عام ،من خالل إطفاء
األنوار ،ملدة ساعة ما بني  8:30إلى
 9:30مسا ًء ،بحسب التوقيت احمللي
لكل دولة.
وتعد «ساعة األرض» ،حد ًثا سنو ًيا،
ي��ه��دف ل��رف��ع ال��وع��ي بخطر التغير
املناخي ،من خالله تشجيع األف��راد
وامل��ؤس��س��ات ع��ل��ى إط��ف��اء األض���واء
واألجهزة اإللكترونية غير الضرورية
ٍ
س��اع��ة واح�����دة؛ ل�لإس��ه��ام يف
مل���دة
عمليات إع����ادة ال��ت��دوي��ر وترشيد
االستهالك للحفاظ على حق األجيال
يف املستقبل .وينظم «ساعة األرض»،
الصندوق العاملي للطبيعة.
عند الثامنة والنصف مساء السبت،
ع��اش��ت ال��ط��رق واألم���اك���ن ال��ع��ام��ة
م��ن امل��ن��ت��زه��ات واحل��دائ��ق يف مدن
ومحافظات السعودية ظالما دامسا،
اس��ت��ج��اب��ة ل��ل��م��ش��ارك��ة يف احل���دث
العاملي «ساعة األرض» ،التي دعت
إليها وزارة الشؤون البلدية والقروية
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ل��ك��اف��ة أم���ان���ات امل��م��ل��ك��ة ،ول��ع��م��وم
املواطنني واملقيمني بإطفاء األضواء
واألجهزة الكهربائية غير الضرورية
ملدة ساعة واح��دة لتوفير استهالك
ال��ط��اق��ة ،ولقيت ه��ذه امل��ب��ادرة عبر
وس���م #س����اع����ة_االرض  ،جت��اوب��ا
جميال وتفاعال واضحا لدى نشطاء
التواصل االجتماعي ،معبرين عن
مشاركتهم وفرحتهم اإليجابية بهذه
التظاهرة العاملية.
ففي العاصمة الرياض قامت األمانة
بإطفاء اإلنارة عن طريق امللك فهد،
وطريق امللك عبداهلل ،وشارع األمير
محمد ب��ن عبدالعزيز (التحلية)،
وطريق العروبة ،طريق عائشة بنت
أبي بكر ،طريق الشيخ جابر األحمد
الصباح ،شارع اإلمام أحمد بن حنبل،
وطريق دي���راب؛ إضافة إل��ى إطفاء
اللوحات اإلعالنية.
كما شاركت أمانة املنطقة الشرقية
يف الفعالية بإطفاء  10آالف عمود
إن���ارة يف ك��ل م��ن ال��دم��ام ،واخل��ب��ر،
وال��ظ��ه��ران ،مل��دة  60دقيقة ،وذل��ك
باستخدام نظام التحكم اآللي املعني

بالتشغيل واإلطفاء ،والتحكم بإنارة
أعمدة الشوارع.
ي��ذك��ر أن س��اع��ة األرض (Earth
 )Hourحدثٌ عاملي َسنوي من تَنظيم
الصندوق العاملي للطبيعة ،يتم خالله
تشجيع األف��راد واملجتَمعات و ُمالك
امل���ن���ازل وال���ش���رك���ات ،ع��ل��ى إط��ف��اء
األض��واء واألجهزة اإللكترونية غير
ال��ض��روري��ة مل��دة س��اع� ٍ�ة واح����دة ،يف
املساء الساعة  8:30حتّى  - 9:30يف
�وم أحد
توقيت الدولة احمللي -يف ي� ِ
أي��ام السبت يف شهر م��ارس ،وذلك
لرفع الوعي بخطر التغير املناخي،
وكانت مدينَة سيدني األسترالية هي
أول من بدأت بهذه احلملة يف ،2007
ومنذ ذل��ك احل�ين ،منى ه��ذا العدد
ليُصبِح أكثر من  7000مدينة وقرية
حول العالم.
وت��ب��دأ م��ب��ادرة “ساعة األرض” يف
أق��ص��ى ش��رق األرض ،وتتبع مسار
غياب الشمس عبر العالم.
جت��در اإلش���ارة إل��ى أن حملة ساعة
األرض بدأت عام  ٢٠٠٧م من مدينة
س��ي��دن��ي األس��ت��رال��ي��ة ،واستخدمت

�وع��ا ل�لإض��اءة
امل��ط��اع��م ه��ن��اك ش��م� ً
وأطفأت األن��وار يف املنازل واملباني
البارزة ،وبعد جناح احلملة ومشاركة
 2.2م��ل��ي��ون ش��خ��ص م���ن س��ك��ان
سيدني ،انضمت  400مدينة لساعة
األرض عام .2008
وتعد مدينة دبي هي املدينة العربية
األول����ى ال��ت��ي ش��ارك��ت يف «س��اع��ة
األرض».
وتُعتبر ساعة األرض أضخم حدث
بيئي عاملي يهدف ملكافحة أض��رار
وعوامل تغير املناخ ،وتوعية األفراد
واملجتمعات والشركات واحلكومات
بكيفية التصدي خلطر ارتفاع درجة
ح���رارة األرض ،وت��ش��ارك فيه أكثر
من  7000مدينة حول العالم بإطفاء
األن��وار يف األماكن العامة واملنازل،
حيث ن��رى املعالم األكثر شهرة يف
العالم تقف يف الظالم مل��دة ساعة
واح���دة ،كما يقوم الناس يف جميع
أنحاء العالم من مختلف األجناس
واألديان والثقافات بإطفاء أضوائهم
متحدين لهدف واحد وشيء مشترك
يجمعهم وهو كوكب األرض.

منظمة دولية تطلق جهود ًا عاملية خلف�ض الأخطاء
املرتبطة بالتداوي �إىل الن�صف خالل � 5سنوات

أط��ل��ق��ت منظمة ال��ص��ح��ة العاملية
م��ب��ادرة عاملية للحد م��ن األض���رار
الوخيمة املرتبطة بالتداوي ،والتي
ميكن تالفيها ،يف جميع البلدان
بنسبة  %50خالل السنوات اخلمس
املقبلة.
وي��ه��دف ال��ت��ح��دي ال��ع��امل��ي لسالمة
املرضى فيما يتعلق بسالمة التداوي
إل���ى م��ع��اجل��ة ن��ق��اط ال��ض��ع��ف التي
تكتنف النظم الصحية وت��ؤدي إلى
أخطاء ال��ت��داوي وم��ا ينتج عنها من
ضرر وخيم ،وهو يحدد كيفية حتسني
ط��ري��ق��ة وص���ف األدوي�����ة وت��وزي��ع��ه��ا
واستهالكها ،ويعمل على زيادة وعي
املرضى باملخاطر املرتبطة باستخدام
األدوية بشكل غير سليم.
وتتسبب أخ��ط��اء ال��ت��داوي يف وف��اة
واح��دة على األقل كل يوم ،وتتسبب
يف إص���اب���ة ح���وال���ي  1.3م��ل��ي��ون
شخص سنوياً يف الواليات املتحدة
األمريكية وحدها ،وعلى الرغم من
أن التقديرات تشير إلى أن معدالت
األحداث الضارة املرتبطة بالتداوي
يف ال��ب��ل��دان املنخفضة واملتوسطة

الدخل متاثل تلك اخلاصة بالبلدان
املرتفعة الدخل ،فإن تأثيرها يصل إلى
ضعف ما هو عليه يف البلدان املرتفعة
الدخل من حيث ع��دد سنوات العمر
املفعم بالصحة املفقودة ،ويفتقر العديد
من البلدان إلى البيانات اجليدة ،والتي
سيتم جمعها من خالل املبادرة.
وعلى الصعيد العاملي ،قدرت التكلفة
املرتبطة بأخطاء ال��ت��داوي بنحو 42
م��ل��ي��ار دوالر أم��ري��ك��ي س��ن��وي �اً أو ما
يناهز  %1من إجمالي اإلنفاق الصحي
العاملي.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة م��ارغ��ري��ت ت��ش��ان،
املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية
«إننا جميعاً عند أخ��ذ ال���دواء نتوقع
املساعدة ال الضرر»« ،وبصرف النظر
ع��ن التكلفة البشرية ،تلقي أخطاء
التداوي ضغوطاً هائلة بدون داع على
ميزانيات الصحة ،فتاليف األخطاء
يوفر املال ويحفظ األرواح».
إن كل شخص يف جميع أنحاء العالم
يأخذ دواء يف مرحلة م��ا م��ن حياته
سواء للوقاية من األمراض أو عالجها.
وم���ع ذل����ك ،ق��د تتسبب األدوي�����ة يف

أضرار وخيمة إذا أخذت بشكل غير
صحيح ،أو رصدت بشكل غير كاف،
أو كنتيجة خلطأ أو حادث أو مشكلة
يف التواصل.
وقد يقترف كل من العاملني الصحيني
واملرضى أخطاء تفضي إلى أضرار
وخيمة ،مثل طلب أو وصف أو صرف
أو حتضير أو ت��ن��اول أو استهالك
ال��دواء اخلاطئ أو أخذ جرعة خطاً
يف التوقيت اخل��اط��ئ ،والشاهد أن
جميع أخطاء التداوي ميكن تالفيها.
ويتطلب ت�لايف األخ��ط��اء واألض���رار
الناجمة عنها وضع نظم وإج��راءات
لضمان حصول املريض املناسب على
ال����دواء امل��ن��اس��ب ب��اجل��رع��ة املناسبة
ب��ال��ط��ري��ق��ة ال��ص��ح��ي��ح��ة يف ال��وق��ت
املناسب.
ومي��ك��ن أن حت��دث أخ��ط��اء ال��ت��داوي
بسبب إره���اق العاملني الصحيني،
واالكتظاظ ،ونقص املوظفني ،وسوء
التدريب ،واملعلومات اخلاطئة التي
تعطى للمرضى ،ضمن جملة أم��ور
أخرى .فأي من هذه األمور أو جميعها
قد يؤثر على وصف ال��دواء وصرفه

واستهالكه ورصده مما قد يفضي إلى
أضرار وخيمة والعجز بل وقد يصل
األمر إلى الوفاة.
وي��ن��ش��أ م��ع��ظ��م ال���ض���رر ع���ن فشل
ال��ط��رق ال��ت��ي تتبعها النظم لتنظيم
ال��رع��اي��ة وتنسيقها ،خ��اص��ة عندما
ي��ش��ارك م��ق��دم��و ال��رع��اي��ة الصحية
املتعددون يف رعاية املريض ،وتعتبر
الثقافة التنظيمية التي تطبق أفضل
امل��م��ارس��ات بشكل روتيني وتتالفى
اللوم عند اقتراف األخطاء هي أفضل
بيئة للرعاية املأمونة.
ويدعو التحدي البلدان إلى التبكير
ب��ات��خ��اذ اإلج��������راءات ال��ت��ي حتظى
ب���األول���وي���ة مل��ع��اجل��ة ه����ذه ال��ع��وام��ل
الرئيسية ،مبا يف ذلك األدوي��ة التي
تنطوي على أض��رار مرتفعة إذا ما
اس��ت��خ��دم��ت ب��ط��ري��ق��ة غ��ي��ر سليمة؛
املرضى الذين يتناولون العديد من
األدوي�����ة ل��ع�لاج م��خ��ت��ل��ف األم����راض
واحل����االت؛ وامل��رض��ى ال��ذي��ن مي��رون
مبرحلة انتقالية من الرعاية ،من أجل
تقليل أخطاء التداوي وإحلاق الضرر
باملرضى.
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اليوم العاملي ملكافحة عمل الأطفال

«الفاو» ت�صدر دليالً ا�سرت�شادي ًا ملنع
عمالة الأطفال يف النزاعات

ضر بتعليم األطفال ،أو ميكن أن يلحق األذى بصحتهم أو سالمتهم
تعرف عمالة األطفال بأنها العمل الذي ال يتناسب مع ّ
سن الطفل ،أو ُي ّ
َّ

أو أخالقهم .ويجب التشديد على أنه ليس كل عمل يؤديه األطفال يعتبر عمالة أطفال ،فبعض النشاطات ميكن أن تساعد األطفال يف
اكتساب مهارات حياتية مهمة وتساهم يف بقائهم وتوفير األمن الغذائي لهم ،إال أن قدر ًا كبير ًا من العمل الذي يقوم به األطفال يف مجال
الزراعة ال يتناسب مع أعمارهم ،وميكن أن يكون خطير ًا أو يعيق تعليمهم .فالطفل الذي ُيستأجر وهو دون احلد األدنى من السن املناسبة
للتشغيل لكي يرعى األبقار ً
مثال ،والطفل الذي يرش املبيدات ،والطفل الذي يعمل طوال الليل على مركب صيد فيصاب بالتعب الشديد
الذي ال يقدر معه الذهاب إلى املدرسة يف الصباح التالي ،ينطبق عليهم جميع ًا وصف عمالة األطفال.

دع���ا دل��ي��ل ج��دي��د ن��ش��رت��ه منظمة
األغ��ذي��ة وال��زراع��ة ل�لأمم املتحدة
(ال���ف���او) م��ؤخ��راً مبناسبة «ال��ي��وم
ال��ع��امل��ي مل��ك��اف��ح��ة ع��م��ل األط��ف��ال»
إل��ى إدم���اج قضايا عمل األط��ف��ال
يف برامج الزراعة واألم��ن الغذائي
والتغذية خالل األزمات والكوارث.
ويتأثر  100مليون طفل وشاب حول
العالم بالكوارث كل عام بينما يعيش
 230مليون طفل يف مناطق متأثرة
بالنزاعات املسلحة ،وعند بدء أزمة
ما ،تتقلص قدرة األسر على توفير
م��ا يكفي م��ن ال��ط��ع��ام ،والتعليم،
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واحل��م��اي��ة ألط��ف��ال��ه��ا ،وه���و م��ا قد
وحدة عمل
يؤدي إلى زيادة انتشار
ّ
األطفال ،مبا يف ذلك األشكال األكثر
س���و ًء ل��ه��ذه ال��ظ��اه��رة مثل عبودية
الديَن لألطفال.
من جهته قال مساعد املدير العام
للفاو كوستاس ستاموليس «للقطاع
ال��زراع��ي ق���درة كبيرة قبل وأث��ن��اء
وبعد األزم���ات على إن��ق��اذ األرواح
واملساهمة يف سبل املعيشة ودعم
األسر الريفية وتوفير وظائف الئقة
وب��دي��ل ع��ن عمل األط��ف��ال مب��ا فيه

أسوأ أشكاله».
ويستهدف الدليل اإلرش��ادي املكون
من  26صفحة بعنوان «عمل األطفال
يف ال���زراع���ة يف األزم����ات امل��ط� ّول��ة
وال��س��ي��اق��ات ال��ه��ش��ة واإلن��س��ان��ي��ة»،
العاملني يف مجاالت التنمية وصانعي
السياسات ومنظمات املجتمع املدني
ذات العالقة ببرامج الزراعة واألمن
الغذائي واألغذية.
ويتضمن ال��دل��ي��ل خ��ط��وات عملية
ل��ض��م��ان أن ت��س��اه��م ال��ب��رام��ج يف

التوظيف اآلم���ن وف���رص التدريب
للشباب وأال تؤدي النشاطات الهادفة
إلى دعم األسر الضعيفة بشكل غير
مقصود إل��ى التشجيع على عمل
األطفال .فعلى سبيل املثال ،ميكن
أن تؤدي مبادرة «عمل مقابل نقد»
إلى إقبال كبير عليها من البالغني
مبا يزيد من عبء العمل الزراعي
األسري على األطفال.
الكوارث ميكن أن تدفع األطفال إلى
العمل:
يف األزم��ات يحتاج األطفال الذين

ينفصلون عن عائالتهم إلى العمل.
ورمب���ا تُ��خ��رج األس���ر أطفالها من
املدرسة وتدخلهم إلى سوق العمل.
كما أن فشل مواسم احلصاد يزيد
من احتمال اضطرار األطفال إلى
العمل لدعم اسرهم ،ويف النزاعات
فإن املخاطر املادية مثل األسلحة
واألل��غ��ام األرض��ي��ة ميكن أن جتعل
ع��م��ل األط��ف��ال يف ال���زراع���ة أكثر
خطورة .وق��د يتم إرس��ال األطفال
م��ن مخيمات الالجئني للعمل يف
الزراعة أو جللب املاء أو الوقود مما
يعرضهم خلطر العنف واإلساءة.
وال تصنف جميع مشاركات األطفال
يف الزراعة على أنها عمل أطفال.
ففي العديد من املجتمعات الريفية
يساعد األطفال يف األعمال املنزلية
وي��ع��ت��ن��ون ب��احل��ي��وان��ات ويقطفون
الفاكهة واخلضار ،ولفترات قصيرة
من الوقت ويف الظروف اآلمنة فإن
العمل ال��زراع��ي اخلفيف ميكن أن
يتيح ل�لأط��ف��ال إمكانية احلصول
على معرفة ومهارات ق ّيمة تفيدهم
يف املستقبل.
إال أن ال��ن��زاع��ات وال��ك��وارث ميكن
أن ت��دف��ع األط���ف���ال إل���ى مم��ارس��ة
أع��م��ال ال تناسب أع��م��اره��م وقد
تضر بتطورهم اجلسدي ،والعقلي،
وحترمهم من فرص التعلم .كما أن
عمل األطفال أثناء األزم��ات يطيل
من دورة الفقر التي تنتقل من جيل
إلى آخر وتعيق عملية التعايف ،حيث
أن األطفال الذين يتركون املدرسة
أو ال يعودون إليها بعد األزمة يظلون
يف الغالب فقراء.
يوجد نحو  168مليون طفل عامل
يف العالم من بينهم  98مليون (أو
ن��ح��و  )%60يعملون يف ال��زراع��ة،
وتعمل غالبية األط��ف��ال يف إط��ار
األسرة دون تلقي أجر ،وهم يبدؤون
يف ال��غ��ال��ب يف س��ن م��ب��ك��رة ،وق��د
مي��ارس��ون أع��م��االً خطرة من بينها
التعرض للمبيدات احل��ش��ري��ة ،أو
اآلالت اخلطرة ،أو حمل األحمال
الثقيلة ل��س��اع��ات ط��وي��ل��ة ،وتشير
األدل��ة إلى أن األطفال واملراهقني
الذين يعملون يف ال��زراع��ة يعانون

من معدالت إصابة ووف��اة أعلى من
البالغني العاملني يف هذا القطاع.
ي �ج��ب أال ي �ظ��ل أح� ��د م �ت �خ �ل �ف � ًا ع��ن
الركب:
األم���ن ال��غ��ذائ��ي وال��ت��غ��ذي��ة ه��م��ا من
العوامل األساسية يف السعي ملعاجلة
ع��م��ل األط��ف��ال م��ن خ�ل�ال ال��ب��رام��ج
التي حتسن الزراعة ،إذ يحمل قطاع
الزراعة إمكانيات كبيرة لزيادة األمن
ال��غ��ذائ��ي وس��ب��ل ال��ع��ي��ش للعائالت
الريفية الفقيرة ،ويساعد املجتمعات
الريفية على التعايف بشكل أس��رع
من الصدمات وجتنب استراتيجيات
التك ّيف السلبية مثل إخراج األطفال
من املدارس للعمل.
وي��س��ت��ن��د ال��دل��ي��ل إل���ى خ��ب��رة ال��ف��او
الطويلة يف العمل مع شركاء خلفض
م��ع��دالت ع��م��ل األط���ف���ال يف قطاع
ال��زراع��ة ،فعلى سبيل امل��ث��ال عملت
الفاو يف النيجر مع منظمات املنتجني
لتحديد املهمات اخلطرة التي يقوم
بها األطفال عاد ًة مثل حمل األحمال
الثقيلة وال��ع��م��ل ب��اس��ت��خ��دام أدوات
حادة ،وقدمت وسائل بديلة لتقليص
احتماالت الضرر ،أص��درت منظمة
األغ��ذي��ة و ال��زراع��ة ل�لأمم املتحدة
«الفاو» دلي ً
ال جديداً مبناسبة «اليوم
العاملي ملكافحة عمل األطفال» تطالب
فيه إلى إدماج قضايا عمل األطفال
يف برامج ال��زراع��ة واألم��ن الغذائي
والتغذية خالل األزمات والكوارث.
ويتأثر  100مليون طفل وشاب حول
العالم بالكوارث كل عام بينما يعيش
 230مليون طفل يف مناطق متأثرة
بالنزاعات املسلحة .وعند بدأ أزمة
ما ،تتقلص قدرة األسر على توفير ما
يكفي من الطعام والتعليم واحلماية
ألطفالها ،وهو ما قد يؤدي إلى زيادة
���دة ع��م��ل األط���ف���ال ،مبا
ان��ت��ش��ار وح� ّ
يف ذل��ك األش��ك��ال األك��ث��ر س��و ًء لهذه
الظاهرة مثل عبودية الديَن لألطفال.
اليونيسيف و عمالة األطفال:
وفقاً لليونيسيف فإن هناك ماليني
األط��ف��ال يعملون مل��س��اع��دة أسرهم
ب���ط���رق ال ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ض����رر أو
استغالل .ومع ذلك ،تشير تقديرات
اليونيسف إلى أن هناك حوالي 150

مليون طفل تتراوح أعمارهم بني 5
أعوام و 14عاماً يف البلدان النامية،
وح���وال���ي  16يف امل��ائ��ة م��ن جميع
األط��ف��ال يف ه���ذه ال��ف��ئ��ة العمرية،
ينخرطون يف عمالة األطفال .وتقدر
منظمة العمل الدولية أن هناك نحو
 215مليون طفل دون سن  18عاماً
يعملون ويعمل كثير منهم بدوام كامل،
يف جميع أنحاء العالم .ويف أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى يعمل واحد
من كل  4أطفال تتراوح أعمارهم بني
 5أع��وام  17ع��ام�اً ،مقارنة بواحد
من كل  8أطفال يف آسيا واحمليط
الهادي وواحد من كل  10أطفال يف
أمريكا الالتينية.
وتعزز عمالة األطفال دورات الفقر
بني األج��ي��ال ،وتقوض االقتصادات
الوطنية وتعرقل التقدم باجتاه حتقيق
األه���داف اإلمنائية لأللفية (انظر
الوثيقة اخلتامية لقمة األه���داف
اإلمنائية لأللفية  ،2010ص .)13
إنها ليست سبباً فقط ،ولكنها أيضاً
نتيجة ل��ع��دم امل��س��اواة االجتماعية
ال��ت��ي ي��ع��ززه��ا التمييز .فاألطفال
من جماعات السكان األصليني أو
الطبقات ال��دن��ي��ا ه��م أك��ث��ر عرضة
للتسرب من التعليم للعمل .كما أن
األطفال املهاجرين أيضاً معرضون
للعمالة اخلفية وغير املشروعة.
وتدعم اليونيسف خارطة الطريق
للقضاء على أس���وأ أش��ك��ال عمالة
األط��ف��ال بحلول ع��ام  ،2016والتي
تدعو إلى استجابة متكاملة لعمالة
األط���ف���ال .ك��م��ا ت��دع��م اليونيسف
املجتمعات احمللية يف تغيير قبول
عمالة األط��ف��ال ثقافياً ،ويف نفس
الوقت تدعم استراتيجيات وبرامج
توفير دخل بديل للعائالت واحلصول
على خدمات دور احلضانة والتعليم
اجليد واخلدمات الوقائية .وتعمل
اليونيسف أيضاً مع أصحاب العمل
والقطاع اخلاص على تقييم سالسل
إم��دادات��ه��م وممارساتهم التجارية
ودراسة تأثيرها على األطفال.
املفاسد املترتبة على عمل الطفل:
لعل م��ن أهـم تلـك املشكالت تلك
اآلث��ار املترتبة على عمالة األطفال

يف سن مبكرة والتي ميكن تلخيـصها
فيمـا يلي:
أوال ً :املفاسد البدنية للطفل:
إن تعرض األطفال للمخاطر أثناء
وجودهم بالعمل يعوق منوهم ،وذلك
ألن األطفـال أكثر تأثرا بهذه املخاطر
يف طور النمو وأكثر عرضة لها مما
يؤثر على اخـتالل الوظـائف احليوية
ومعدل النمو وتوازن األجهزة املختلفة
يف اجلسم.
ثانيا :املفاسد النفسية :
تشغيل األط��ف��ال السائد يف العالم
حاليا ً ينطوي على انتهاك حلقوق
الطفل بـل وحقـوق اإلنسان بشكل
عام  ،فالطفل من الفئات األضعف
التي يسهل استغاللها  ،مما يسبب
له «العديـد من األم��راض النفسية
والصحية  ،وذل���ك بسبب حرمانه
من حقه يف التعليم  ،وحرمانـه مـن
العيش بطفولة آمنة  ،وحرمانه من
النمو الصحي السليم من الناحية
اجلسدية والنفسية .
ثالثا :املفاسد التربوية :
ال��ت��س��رب امل���درس���ي ه��و ع��ام��ل من
ال��ع��وام��ل األس��اس��ي��ة لعمل األطفال
ويرجـع سـببه إلـى تعرض األطفال
للمعاملة السيئة أو للعقاب البدني
م��ن امل��درس�ين ،أو لضعف املناهج
الدراسـية التي ال تسعى لتنمية فكر
الطفل وإبداعاته ،وكذا لعدم توفير
ف���رص ع��م��ل ل��ل��خ��ـ��ري��ج�ين ،وت��ـ��دن��ي
العائد االقتصادي واالجتماعي من
التعليم ،باإلضافة إلى غياب البرامج
والسياسات التي تساعد على احللول
 .ولعل الباحث من خالل الصفحات
املاضية أستطاع إيصال الفكرة حول
املصالح واملفاسـد الناجمة عن عمل
األطفال وما يترتب على تلك املفاسد
من آثار مقلقة للمجتمع الدولي.
خامساً  :عالج الظاهرة
العالج عبارة عن رد فعل أو استجابة
نشطة مخطط ل��ه��ا و ذات ه��دف
معني نحو فرد معني صاحب املشكلة
 ،فاملعاجلة يف احلقيقة ال تزيد عن
كونها عملية إع��ادة تأهيل للطفل و
متابعة صحيحة ملشكالته بكافة
جوانبها و مهما كانت أسبابها.
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�أفكار وم�شاريع

زرع م���������ش����روع ال��ت�����ش��ج�ير
ال����ب����ي����ئ����ي يف �����ش����ان����دون����غ
(� )2016-2010أ�شجار ًا على
م�ساحة  66915هكتار ًا من
�سفوح اجلبال القاحلة و
املناطق ال�ساحلة املاحلة

م�شروع الت�شجري يف �شاندونغ ي�ساعد على
حت�سني البيئة وزيادة دخل املزارعني
ق َّدم البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
قرضاً بقيمة  60مليون دوالر لهذا
املشروع الذي تبلغ تكلفته  162مليون
دوالر ،فض ً
ال عن ذلك ،فإنه نظراً ألن
البنك ش��ارك يف تنمية التشجير يف
الصني على مدى أكثر من  20عاماً.

التحدي:

يف عام  ،2009كان الغطاء احلرجي

إلق��ل��ي��م ش��ان��دون��غ ال��س��اح��ل��ي ،ش��رق
الصني ،منخفضاً للغاية ،إذ لم يكن
يزيد على  %13.4من مساحة اإلقليم
ال��ذي ج��اء ترتيبه يف امل��رك��ز الثاني
والعشرين من بني  31من األقاليم
والبلديات واملناطق املتمتعة باحلكم
ال���ذات���ي يف ال��ص�ين ،وب��ل��غ إجمالي
مساحة الغابات  2.54مليون هكتار.

وتع َّرض اإلقليم لنوبات متكررة من
ال��ق��ح��ط واجل���ف���اف وال��ف��ي��ض��ان��ات،
وشهد أيضاً مستويات خطيرة من
والتصحر ،وك��ان لذلك
تآكل التربة
ُّ
تأثير ب��ال��غ على إنتاجية األراض���ي
وال��ظ��روف املعيشية للناس ،وواص��ل
استنفاد قاعدة امل��وارد الطبيعية يف
مساحات كبيرة من شاندونغ.

© �صفحة تهتم بن�شر �أهم امل�شاريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�صني و املهتمني بحقوق الإن�سان من �أجل العمل على حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل
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يف تسعينيات القرن املاضي ،انصب
تركيز ق��ط��اع ال��غ��اب��ات يف شاندونغ
على توسيع رقعة الغابات املزروعة
ألغراض صناعية من أجل زيادة إنتاج
األخشاب ،وانتشرت على نطاق واسع
الزراعة التي تركز على نوع واحد من
األشجار ،وأدت هذه املمارسات ،على
سبيل امل��ث��ال ال احل��ص��ر ،إل��ى زي��ادة
معدالت اإلصابة باآلفات ،وانخفاض
اإلنتاجية ،وفقدان التنوع احليوي.
ولم حتقق املناطق اجلبلية والساحلية
املتدهورة إال قدراً ضئي ً
ال من املنافع
اإليكولوجية والبيئية واالقتصادية.
بيد أن تشجير هذه املناطق (أي إنشاء
غابة يف منطقة لم يكن فيها من قبل
غطاء من األشجار) انطوى على كثير
من التحديات ،فسفوح اجلبال شديدة
االنحدار ،وجدباء ،ومتآكلة ،و ُمع َّرضة
للجفاف ،واملناطق الساحلية تعصف
بها الرياح ،وشديدة امللوحة ،ويرتفع
فيها منسوب املياه اجلوفية ،وتشهد
ُّ
التبخر والنتح،
مستويات عالية من
ويف مثل ه��ذه البيئات ،ال يستطيع
البقاء إال القليل ج��داً من األشجار
والشجيرات.

النهج:

استهدف م��ش��روع التشجير البيئي
يف ش��ان��دون��غ م��س��ان��دة اإلق��ل��ي��م يف
سعيه لتطوير نحو  786ألف هكتار
م��ن التشجير البيئي خ�لال اخلطة
اخلمسية ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة (-2010
 ،)2015وحتقيق ه��دف أط��ول أج ً
ال
بزيادة الغطاء احلرجي لإلقليم إلى
 %23من مساحته بحلول عام .2020
وتر َّكز املشروع على استعادة الغطاء
النباتي للمناطق اجلبلية املتدهورة،
وإن��ش��اء ن��ظ��ام ل��ل��غ��اب��ات احمل��م��ي��ة يف
املناطق الساحلية املاحلة الستخدام
ال��غ��اب��ات يف مكافحة ت��آك��ل التربة،
وح��ف��ظ ال���ت���ن��� ّ ُوع احل���ي���وي ،وح��ب��س
الكربون ،وإقامة نظام حرجي مستقر
قادر على مجابهة آثار تغ ّيُر املناخ.
ط����ور امل���ش���روع من����اذج فاعلة
وق���د
ِّ

للتشجير يف املناطق املتدهورة بيئياً
وأثبت فاعليتها ،وساعد بذلك على
التح ّ ُول من زراع��ة احملصول الواحد
إلى الزراعة املختلطة متعددة الطبقات
من أجل استعادة احلالة اإليكولوجية
األصلية لهذه املناطق .وزُرِ َع��ت أنواع
غير جتارية من األشجار على السفوح
العليا للجبال ،أ َّما محاصيل األشجار
التجارية فتمت زراعتها على السفوح
ال��دن��ي��ا لتوفير ال��دخ��ل للمجتمعات
الزراعية احمللية.
واع��ت��م��د امل��ش��روع نهجاً «تطبيقياً»
ل��ل��م��س��اع��دة ع��ل��ى إق���ن���اع امل���زارع�ي�ن
وم��ت��خ��ذي ال��ق��رار يف احل��ك��وم��ة بأن
التشجير البيئي سبيل فاعل الستعادة
ال���ت���وازن اإلي��ك��ول��وج��ي األص���ل���ي يف
املناطق املتدهورة ،واعتُبِر التدريب
وال��دع��م الفني وال��ب��ح��وث واإلرش���اد
عوامل حيوية لبناء قدرات املزارعني
يف مجال التشجير ،السيما يف اعتماد
تكنولوجيات جديدة ،وتقوية اهتمامهم
باملشروع.

النتائج:

ساعد املشروع الذي جرى تنفيذه يف
 28مقاطعة يف إقليم شاندونغ بني
عامي  2010و 2016على:
 -1تشجير  36897هكتاراً من سفوح
التالل شديدة التدهور ،وهو ما زاد
مساحة الغطاء النباتي من  %16إلى
نحو  ،%90وقلَّص معدل تآكل التربة
�س��ن معدل احتجاز
بنسبة  ،%68وح� َّ
امل��ي��اه يف التربة بنسبة  ،%30وع � َزّز
التن ّ ُوع احليوي بنسبة .%40
 -2تشجير  30018هكتاراً من املناطق
الساحلية املاحلة ،وهو ما زاد مساحة
الغطاء النباتي من  %7إلى أكثر من
 ،%66وق �لَّ��ص ملوحة التربة بنسبة
.%68
 -3زراعة أنواع مختلطة من األشجار
وال��ش��ج��ي��رات ع��ل��ى ام���ت���داد 2150
كيلومتراً من القنوات والطرق لتوفير
احلماية من التعرية بفعل الرياح.
 -4تطوير  13من��وذج �اً للتشجير،

وإعداد  12حزمة تكنولوجية جديدة،
ووضع  25معياراً والئحة فنية وتقدمي
أنشطة اإلرشاد اخلاصة بها.
 -5زي����ادة ع���دد أن����واع األش��ج��ار يف
َّ
احلضانات من  15إلى .50
 -6إنشاء  380غابة منوذجية يف تسع
مقاطعات.
 -7توفير ال��دخ��ل مل��ا يبلغ 26556
أسرة يف املناطق الزراعية من خالل
محاصيل األش��ج��ار ال��ت��ج��اري��ة مثل
الفاكهة ،واجل��وز ،والشاي ،وأنشطة
األعمال يف املناطق املاحلة مثل زراعة
نباتات الفطر ،وتربية الدواجن ،وخلق
فرص عمل إضافية يف مجال زراعة
األش��ج��ار والعناية بها للمجتمعات
احمللية.
 -8تدريب جميع املزارعني وموظفي
امل��ش��روع املعنيني ،وتعزيز قدراتهم
الفنية يف الزراعة وإدارة الغابات.
 -9املساهمة يف احتجاز م��ا يعادل
نحو  12مليون ط��ن متري م��ن ثاني
أكسيد الكربون خالل عمر املشروع
الذي يبلغ  30عاماً ،وإصدار بيانات
مفيدة بشأن حتليل التكلفة واملردود
إلمكانيات احتجاز الكربون يف مناطق
تنفيذ امل��ش��روع .وس��اع��د ه��ذا على
حت��س�ين اس��ت��ع��داد إق��ل��ي��م ش��ان��دون��غ
ل��دخ��ول س���وق االجت����ار يف ال��ك��رب��ون
الناشئة يف الصني.

مساهمة مجموعة البنك الدولي:

ق َّدم البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
قرضاً بقيمة  60مليون دوالر لهذا
املشروع الذي تبلغ تكلفته  162مليون
دوالر ،فض ً
ال عن ذلك ،فإنه نظراً ألن
البنك ش��ارك يف تنمية احلراجة يف
الصني على مدى أكثر من  20عاماً،
فقد استطاع االستفادة من اخلبرات
الدولية والوطنية يف مجاالت إدارة
ال���غ���اب���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة ،وامل���س���اع���دة يف
التصدي للتحديات املرتبطة بتشجير
األراض��ي الهامشية ،وتصميم برامج
ساعدت على حتسني البيئة ،وأتاحت
فرصاً لتوليد الدخل للسكان الذين

يعيشون بالقرب من املناطق التي مت
تشجيرها.

ضي ُق ُدم ًا:
ا ُمل ّ

ستستمر مكاتب إدارة املشروع على
مستوى اإلقليم واملدن واملقاطعات يف
تقدمي خدمات التنسيق واإلرش��اد يف
مجال الصيانة بعد إجن��از املشروع،
وم���ن ذل���ك مكافحة اآلف����ات ،ومنع
احل���رائ���ق وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا ،واس��ت��خ��دام
امل���س���اع���دات ال��ف��ن��ي��ة امل���ت���اح���ة من
املؤسسات الفنية ،وتُ��ق� ِ ّ�دم احلكومة
منح ًة سنوية قدرها  225يواناً (33
دوالراً) لكل هكتار ألغ��راض اإلدارة
اإليكولوجية للغابات ،ويساعد هذا
على ضمان استمرار البرنامج بعد
إقفال املشروع.

املستفيدون:

ت��ق��ع ق��ري��ة جيفانغ ال��ت��ي يبلغ ع��دد
سكانها  935نسمة يف منطقة جبلية
من صخور احلجر اجليري ،وكان جبل
داهاي الواقع إلى اجلنوب من القرية
قاح ً
ال حتى عام  2010حينما أعيد
تشجيره ب��اس��ت��خ��دام من���وذج زراع���ة
أنواع مختلطة .وزرعت أشجار اجلوز
على مساحة  40هكتاراً من السفوح
الدنيا .وساعد هذا على توليد دخل
سنوي قدره  1.8مليون يوان (أكثر من
 260ألف دوالر) للقرية ،وزاد متوسط
نصيب الفرد من الدخل مبقدار 1925
يوانا (نحو  280دوالراً) سنوياً.
يعيش يف قرية هاجنياغو  131أسرة
ومجموع سكانها  435نسمة .ويف عام
 ،2013قامت القرية مبساعدة من
امل��ش��روع ب��زراع��ة حقول الشاي على
مساحة سبعة ه��ك��ت��ارات يف نشاط
ساعد على توفير أكثر من  800سنة
عمل .ويجني قاطفو أوراق الشاي
ومعظمهم نساء دخ�ل ً
ا إضافياً يزيد
ً
على  3000ي��وان سنويا (نحو 436
دوالراً) .ويُق َّدر الدخل السنوي لزراعة
أشجار الشاي بنحو  1.42مليون يوان
(أكثر من  206آالف دوالر).
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اليوم العاملي
للمر�أة
 8مار�س

يف اليوم الدويل للمر�أة

اجلمعية ت�شارك دول العامل يف �إحيائه
و الأمم املتحدة تدعو �إىل بذل اجلهود
لتمكني املر�أة يف كافة املجاالت

احتفال عاملي يحدث يف اليوم الثامن من شهر مارس  /آذار من كل عام ،وتكون ركيزة االحتفاالت للداللة
على االحترام العام ،وتقدير وحب امل��رأة إلجنازاتها اإلقتصادية ،والسياسية واإلجتماعية ،ويف بعض
الدول كالصني وروسيا وكوبا حتصل النساء على إجازة يف هذا اليوم ،االحتفال بهذه املناسبة جاء على
إثر عقد أول مؤمتر لالحتاد النسائي الدميقراطي العاملي والذي عقد يف باريس عام 1945م
مبناسبة اليوم الدولي للمرأة قام فرع
اجلمعية مبنطقة اجل��وف مبخاطبة
الدوائر احلكومية باملنطقة ،وكذلك
م��ن��ط��ق��ة ح���ائ���ل ،وت���ب���وك ،ومنطقة
احل��دود الشمالية ،وإرف��اق الكتيبات
التي تتضمن التعريف بحقوق املرأة
العاملة يف ظل نظام العمل باململكة
العربية السعودية ،وكذلك إتفاقية
القضاء على جميغ أشكال التمييز
ضد امل��رأة ودور االس�لام يف حماية
امل��رأة وحفظ كرامتها ،وف��ق الكتاب
والسنة النبوية والتي تكفل وتصون
كرامة املرأة وحقوقها وإفساح املجال
لها للعمل ال��ش��ري��ف وف��ق الشريعة
اإلس�لام��ي��ة دس��ت��ور اململكة العربية
السعودية.
حمل هذا اليوم للعام احلالي موضوع
‘‘حان الوقت :الناشطات من الريف
واحل��ض��ر ي��غ��ي��رن ح��ي��اة امل�����رأة’’ من
جانبه قال األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوتيريش ،يف رسالته بتلك
املناسبة ال��ي��وم ال��دول��ي ل��ل��م��رأة هو
فرصة متاحة للتأمل يف التقدم احملرز
وال��دع��وة للتغيير وت��س��ري��ع اجلهود
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الشجاعة التي تبذلها ع��وام النساء
وما يضطلعن به من أدوار استثنائية
يف صنع تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.
ويف ه��ذا ال��ع��ام ،يأتي ال��ي��وم العاملي
للمرأة يف أعقاب حركة عاملية غير
مسبوقة لدعم حقوق املرأة واملساواة
والعدالة .وتصدر التحرش اجلنسي
والعنف والتمييز ضد النساء عناوين
الصحف والنقاشات العامة املدفوعة
بعزم متزايد نحو التغيير.
ت��أت��ي ف��ك��رة ه��ذا امل��وض��وع للتعجيل
بجدول أعمال عام  ،2030وبناء زخم
لتنفيذ األه��داف العاملية — وبخاصة
ال���ه���دف  5اخل����اص ب���امل���س���اواة بني
اجلنسني والهدف  4اخلاص بضمان
التعليم اجل��ي��د وامل��ن��ص��ف والشامل
للجميع— ت��ن��ف��ي��ذا ف��ع��اال .وس��ي��رك��ز
امل���وض���وع ك��ذل��ك ع��ل��ى االل��ت��زام��ات
اجل��دي��دة حت��ت م��ب��ادرة Step It Up
«( initiativeأع��دوه��ا») لهيئة األمم
املتحدة للمرأة ،وغيرها من االلتزامات
القائمة يف م��ا يتصل ب��امل��س��اواة بني
اجل��ن��س�ين ومت���ك�ي�ن امل�����رأة وح��ق��وق
اإلنسان للمرأة.

واأله���داف الرئيسية جل��دول أعمال
 2030يف هذا اإلطار هي:
 -1ضمان أن يتمتّع جميع البنات
وال��ب��ن�ين والفتيات والفتيان بتعليم
اب��ت��دائ��ي وث��ان��وي م��ج��ان��ي ومنصف
وج ّيد ،مما ي��ؤدي إل��ى حتقيق نتائج
تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام
.2030
 -2ض��م��ان أن ت��ت��اح جلميع البنات
والبنني ف��رص احلصول على نوعية
جيدة من النماء والرعاية يف مرحلة
الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدائي
حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي
بحلول عام .2030
 -3القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد النساء والفتيات يف كل مكان.
 -4القضاء على جميع أشكال العنف
ض���د ج��م��ي��ع ال��ن��س��اء وال��ف��ت��ي��ات يف
املجالني العام واخلاص ،مبا يف ذلك
االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي
وغير ذلك من أنواع االستغالل.
 -5القضاء على جميع املمارسات
ال���ض���ارة ،م��ن قبيل زواج األط��ف��ال
والزواج املبكر والزواج القسري.

اجل��دي��ر ذك��ره أن��ه يحتفل العالم يف
الثامن من شهر م��ارس من كل عام
بـ اليوم العاملي للمرأة ،وذلك للتركيز
على الكفاح التاريخي للمرأة؛ من أجل
احل��ص��ول على حقوقها ،ويُ��ع��د هذا
اليوم مبثابة احتفالية لتتويج إجنازات
ك��ل ام���رأة ومساهمتها يف مجتمعها
وقياس حجم مجهوداتها واملكاسب
التي حققتها ،ولكن م��ن أي��ن ج��اءت
فكرة ه��ذا اليوم؟ وكيف تطور وإلى
أين وصل؟.
وب���رز ه��ذا ال��ي��وم م��ع ظ��ه��ور أنشطة
احل��رك��ة العمالية يف مطلع ال��ق��رن
العشرين بأمريكا الشمالية وبقاع
القارة األوربية .ومنذ تلك السنوات
أخذ اليوم العاملي للمرأة بعداً عاملياً
جديداً يف البلدان املتقدمة ،والنامية
على حد سواء ،وقد ساعدت احلركة
النسائية الدولية املتنامية التي عززتها
أربعة مؤمترات نسائية عاملية لألمم
املتحدة على جعل االح��ت��ف��ال نقطة
جت��م��ع ل��ب��ن��اء ال��دع��م حل��ق��وق امل���رأة
وامل��ش��ارك��ة يف امل��ج��ال�ين السياسي
واالقتصادي.

الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي
Saudi Society Of Medication Education

نشأتها:
أول ج��م��ع��ي��ة متخصصة يف مهنة
الصيدلة يف السعودية ،وهي مسجلة
يف وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية
بترخيص رقم  ٨٩٣وتاريخ ٧ / ١٦
١٤٣٨ /ه����ـ وه��ي ام��ت��داد ملجموعة
صيدلي ول��ي بصمة التطوعية التي
انطقلت يف ٢٠١٠م.
رسالتها:

اعرف �أكرث عن جمعية دوائي
املساهمة يف رف��ع ال��وع��ي ال��دوائ��ي
لدى املجتمع من خالل إيجاد مظلة
ع��م��ل ل����ذوي االخ��ت��ص��اص وت��ق��دمي
اخلدمات االستشارية والبحثية وفقا
ألفضل املعايير الدولية وذلك امتدادا
لعمل مجموعة صيدلي ول��ي بصمة
التطوعية والتي انطلقت يف مجاالت
التثقيف الدوائي منذ عام 2010م .
أهدافها:

اعرف حقوقك و واجباتك
املادة السادسة و األربعون «املساعدة
القانونية املتبادلة» ()6-6
 -24ت��ق��وم ال��دول��ة ال��ط��رف متلقية
الطلب بتنفيذ طلب املساعدة القانونية
امل��ت��ب��ادل��ة يف أق����رب وق����ت مم��ك��ن،
وت��راع��ي إل��ى أقصى م��دى ممكن ما
تقترحه الدولة الطرف الطالبة من
آج���ال ،يُفضل أن ت���ورد أسبابها يف
الطلب ذات��ه .ويجوز للدولة الطرف
الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة
للحصول على معلومات ع��ن حالة
التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف
متلقية الطلب لتلبية ذل��ك الطلب
والتقدم اجلاري يف ذلك .وعلى الدولة
الطرف متلقية الطلب أن ت��رد على
ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة
من استفسارات معقولة عن وضعية
الطلب والتقدم احمل��رز يف معاجلته.
وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبالغ
الدولة الطرف متلقية الطلب ،على
وجه السرعة ،عندما تنتهي حاجتها
إلى املساعدة امللتمسة.
 -25ي��ج��وز ل��ل��دول��ة ال��ط��رف متلقية

الطلب أن ترجئ املساعدة القانونية
املتبادلة بسبب تعارضها مع حتقيقات
أو مالحقات أو إج����راءات قضائية
جارية.
 -26قبل رف��ض أي طلب مبقتضى
الفقرة  21من هذه امل��ادة ،أو إرجاء
تنفيذه مبقتضى الفقرة  25من هذه
املادة ،تتشاور الدولة الطرف متلقية
الطلب م��ع ال��دول��ة ال��ط��رف الطالبة
للنظر يف امكانية تقدمي املساعدة
رهنا مب��ا ت��راه ض��روري �اً م��ن ش��روط
وأح��ك��ام ،ف��إذا قبلت ال��دول��ة الطرف
الطالبة تلك املساعدة مرهونة بتلك
الشروط ،وجب عليها االمتثال لتلك
الشروط.
 -27دون مساس بتطبيق الفقرة 12
من ه��ذه امل��ادة ،ال يجوز مالحقة أو
احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير
أو شخص آخر يوافق ،بناء على طلب
الدولة الطرف الطالبة ،على اإلدالء
بشهادة يف إجراءات قضائية ،أو على
املساعدة يف حت��ري��ات أو مالحقات
أو إجراءات قضائية يف إقليم الدولة

 -1تقدمي البرامج التدريبية و ورش
ال��ع��م��ل وال����ن����دوات للمختصني يف
مجاالت التثقيف الدوائي.
 -2ن��ش��ر ال��وع��ي ح���ول االس��ت��خ��دام
األم��ث��ل ل��ل��دواء وتصحيح املفاهيم
اخلاطئة حولها.
 -3دعم األبحاث والدراسات املتعلقة
بالتثقيف ال���دوائ���ي وال��ت��ع��اون مع
اجلمعيات اإلقليمية والدولية لتطوير

اخلدمات املقدمة من قبل اجلمعية.
 -4ب��ن��اء م��ن��ظ��وم��ة م��ن ال��ش��راك��ات
الفاعلة وامل��ؤث��رة يف م��ج��االت عمل
اجلمعية.
 -5ت���ق���دمي من�����وذج ت��ن��م��وي يلبي
االحتياجات املختلفة لتثقيف الدوائي.
رؤيتها:
الريادة يف التثقيف الدوائي وتنمية
الوعي الصحي للفرد واملجتمع.

اجلزء الواحد و الثالثون من «اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد»
ال��ط��رف الطالبة ،أو إخضاعه ألي
إج��راء آخ��ر يق ّيد حريته الشخصية
يف ذل��ك اإلقليم ،بسبب أي فعل أو
إغفال أو حكم إدان��ة سابق ملغادرته
إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.
وينتهي ضمان عدم التع ّرض هذا متى
بقي الشاهد أو اخلبير أو الشخص
اآلخر مبحض اختياره يف إقليم الدولة
ال��ط��رف الطالبة ،بعد أن تكون قد
أتيحت له فرصة املغادرة خالل مدة
خمسة عشر يوما متصلة ،أو أي مدة
تتفق عليها الدولتان الطرفان ،اعتبارا
م��ن ال��ت��اري��خ ال���ذي أُب��ل��غ فيه رسميا
ب��أن وج��وده لم يعد الزم��ا للسلطات
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،أو م��ت��ى ع���اد إل���ى ذل��ك
اإلقليم مبحض اختياره بعد أن يكون
قد غادره.
 -28تتح ّمل الدولة الطرف متلقية
ال��ط��ل��ب ال��ت��ك��ال��ي��ف ال��ع��ادي��ة لتنفيذ
الطلب ،ما لم تتفق الدولتان الطرفان
املعنيتان على غير ذل��ك .وإذا كانت
تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم
نفقات ضخمة أو غير عادية ،وجب

على الدولتني الطرفني املعنيتني أن
تتشاورا لتحديد الشروط واألحكام
ال��ت��ي س�يُ��ن��ف��ذ ال��ط��ل��ب مبقتضاها،
وكذلك كيفية حت ّمل تلك التكاليف.
( -29أ) توفر الدولة الطرف متلقية
الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخاً
مم��ا يوجد يف حوزتها م��ن سجالت
أو مستندات أو معلومات حكومية
يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة
الناس؛
(ب) ي��ج��وز ل��ل��دول��ة ال��ط��رف متلقية
الطلب ،حسب تقديرها ،أن تقدم إلى
الدولة الطرف الطالبة ،كليا أو جزئيا
أو رهنا مبا تراه مناسبا من شروط،
نسخا من أي سجالت أو مستندات أو
معلومات حكومية موجودة يف حوزتها
وال يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها
لعامة الناس.
-30ت��ن��ظ��ر ال���دول األط����راف ،حسب
االقتضاء ،يف إمكانية عقد اتفاقات
أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف
تخدم أغ��راض هذه امل��ادة أو تضعها
موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها.

* 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
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هل ب�إمكان املر�أة ا�ستخراج هوية وطنية دون موافقة ويل �أمرها؟
ألي م��واط��ن احل���ق يف اس��ت��خ��راج
الهوية الوطنية من دون أي متييز،
وله احلق يف التعريف بهويته وميالده
املدني ،والهدف من وجود ولي األمر
هو التعريف باملرأة والتسهيل عليها
يف اإلج��راءات النظامية فقط لدى

األحوال بحكم أنها مدرجة يف سجل
دفتر العائلة ،حيث ان اإلج���راءات
والنظام واضحان يف إكساب املرأة
حقها يف إص���دار ال��ه��وي��ة الوطنية
وب��إم��ك��ان��ه��ا أن ت��ت��ق��دم ألي إدارة
أح��وال وتستكمل بقية اإلجراءات,

كاريكاتير

نقالً عن صحيفة

18

ووف��ق �اً لالئحة التنظيمية لنظام
األح��وال املدنية املعمول بها حالياً
تعطي املرأة عدة خيارات الستخراج
الهوية الوطنية ،منها حضور ولي
األم��ر ألج��ل التعريف بها ،وإذا لم
تتمكن من ذلك فبإمكانها أن تتقدم

مبع ّرف من أقاربها ف��وق  18سنة،
أو تأتي بامرأتني ف��وق ال��ـ  18سنة
م��ن أج��ل التعريف بها ل��دى إدارة
األح���وال املدنية وم��ن ث��م تستكمل
بقية اإلج���راءات النظامية يف هذا
الشأن».

ت�أمني عدد من الوحدات ال�سكنية مل�ستفيدي
ال�ضمان االجتماعي
ت��ع��اون��ت وزارة ال��ع��م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة
االج��ت��م��اع��ي��ة م��ع وزارة اإلس��ك��ان،
ل��ت��أم�ين ال��س��ك��ن امل�لائ��م ملستفيدي
الضمان االجتماعي األشد حاجة إلى
السكن ،ووض��ع معايير للفئة األشد
ح��اج��ة إل��ى السكن م��ن مستفيدي
الضمان االجتماعي ،واخلروج بقائمة
«ال�����ـ 100أل���ف» األش���د ح��اج��ة إل��ى
السكن (بيانات املستفيد ،ومستوى
احلاجة ،واملنطقة اجلغرافية).
وذك������رت وزارة ال��ع��م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة
االجتماعية أن��ه مت احل��ص��ول على
فتوى استخدام أموال الزكاة ملصلحة
السكن ،ما سيسهم يف توفير حلول
متويلية ملصلحة إسكان الفئة األشد
ح���اج���ة م���ن م��س��ت��ف��ي��دي ال��ض��م��ان
االجتماعي ،ومت العمل على تصميم
ات���ف���اق جت��م��ي��ع األط������راف ال��ث�لاث��ة

املسؤولة عن تنفيذ املبادرات ،وهم:
وزارة العمل والتنمية االجتماعية،
ووزارة اإلس��ك��ان ،ووزارة التجارة
واالس����ت����ث����م����ار ،م��ت��ض��م��ن��ة ج��م��ي��ع
امل��س��ؤول��ي��ات واألدوار املنوطة بكل
ط��رف ،وذك���رت وزارة العمل أن ما
مت إجن����ازه ي��ت��ي��ح ل�����وزارة اإلس��ك��ان
إمت���ام البرنامج وتوفير  100ألف
وح����دة س��ك��ن��ي��ة ،إذ إن دور وزارة
العمل والتنمية يكون مكتم ً
ال بتوفير
املمكنات لتحقيق الهدف.

ثقافة حقوق اإلنسان

مؤسسات املجتمع املدني ودورها األمني
تقوم مؤسسات املجتمع املدني بأدوار رقابية وعالجية هامة لرصد ومعاجلة التجاوزات واالنتهاكات
حلقوق اإلنسان ،والتي كانت لوقت قريب تكتفي مبحاولة عالج هذه التجاوزات مع اجلهات املعنية يف
الدولة وهو الدور الذي تقوم به أغلب مؤسسات املجتمع املدني يف دول العالم ،إال أن هذا املفهوم
بدأ يتغير وبدأت مؤسسات املجتمع املدني تقوم بأدوار وقائية اكثر يف قضايا حقوق اإلنسان بهدف
تفادي حدوث أي جتاوزات ،ومن هذه األدوار سعيها لتحقيق األمن الشامل مبفهومه الواسع عن
طريق املساهمة يف خفض نسبة التجاوزات ،ويتحقق ذلك عن طريق تثقيف أافراد املجتمع باحلقوق
والواجبات والطلب من اجلهات املختلفة احترامها والعمل على ايجاد مؤسسات تقدم خدمات أولية

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ملعاجلة قضايا معينة كقضايا الفقر ،والبطالة والطالق ،حيث إن االرتباط الوثيق بني حماية حقوق

األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

اإلنسان وبسط األمن يف املجتمعات يبني أهمية احترام وتعزيز هذه احلقوق يف املمارسة العملية
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ملا لها من أهمية واضحة يف حتقيق األمن الشامل للمجتمعات ولإلفراد على حد سواء وكل تصرف
ال يحفظ كرامة اإلنسان سوف يؤدي إلى اإلخالل باألمن مبعناه الواسع ،فاملشكالت األمنية قد
تعود ألسباب عدلية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية ،أهمل عالجها نتيجة تنوع املشكالت ،مما
يتطلب قيام مؤسسات املجتمع املدني بدورها يف املساهمة يف بسط األمن واستقراره يف هذا اجلانب
حيث إن نشاط مؤسسات املجتمع املدني ال يقل أهمية عن دور رجال األمن يف هذا األمر ،فاإلنسان
مخلوق مكلف ومسئول له دور إيجابي يف احلياة هو مناط استخالفه يف األرض ،وانطالقاً من هذا
األساس املتني والشامل حلقوق اإلنسان التزمت اململكة العربية السعودية بحماية حقوق اإلنسان
إلى ما اشتملت عليه الشريعة اإلسالمية من كفالة شاملة حلقوق اإلنسان ،باعتبار أحكام الشريعة
اإلسالمية هي القانون العام يف اململكة وإلى االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وإلى األنظمة
الداخلية ألهمية وطبيعة هذه احلقوق وأثرها يف احلفاظ على كرامة اإلنسان.
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