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ً
دعما للم�شروع ال�سعودي وجهود مركز امللك �سلمان
يف �إزالة الألغام احلوثية
رئي�س اجلمعية يطالب املنظمات الدولية بامل�شاركة يف «م�سام»

اجل � �م � �ع � �ي� ��ة ت� � � � � ��زور ال� �ط� �ف� �ل� �ت�ي�ن
امل� �ع� �ن� �ف� �ت�ي�ن وت� �ت ��اب ��ع ح��ال �ت �ه �م��ا
ال�صحية واالجتماعية

ف��ري��ق م��ن ف��رع اجلمعية ب�ج��ازان
يف �ضيافة �شركة الكهرباء لبحث
عدد ًا من املوا�ضيع

ن� � � ��دوة ح� � ��ول مت� �ك�ي�ن امل � � � � ��ر�أة م��ن
ح � �ق� ��وق � �ه� ��ا يف ف � � � ��رع اجل� �م� �ع� �ي ��ة
بالعا�صمة املقد�سة
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ً
دعما للم�شروع ال�سعودي وجهود مركز امللك �سلمان
يف �إزالة الألغام احلوثية
رئي�س اجلمعية يطالب املنظمات الدولية بامل�شاركة يف
«م�سام»

ط��ال��ب رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة
حل��ق��وق اإلن��س��ان ال��دك��ت��ور مفلح بن
ربيعان القحطاني املنظمات الدولية
والهيئات اإلنسانية بدعم جهود مركز
امللك سلمان ألعمال اإلغاثة املتعلقة
بتقدمي املساعدات للشعب اليمني،
وخ��اص��ة فيما يتعلق باملساعدة يف
إزال��ة األلغام وإيصال م��واد اإلغاثة
إل�����ى م��س��ت��ح��ق��ي��ه��ا يف ظ����ل ت��ع��ن��ت
ميليشيات احل��وث��ي ،ومنعها إيصال
هذه املساعدات للسكان يف املناطق
التي تسيطر عليها واستمرارها يف
زرع األل��غ��ام وجتنيد األط��ف��ال مما
يشكل ج��رائ��م ح��رب ينبغي مسائلة
هذه امليليشيات اخلارجة عن القانون
عنها.
وأض����اف أن اجل��ه��ود ال��ت��ي تقدمها
اململكة ممثلة يف مركز امللك سلمان
ألعمال اإلغاثة كبيرة جداً ،ومتنوعة
وتتضمن العديد م��ن البرامج التي
تغطي اجلوانب اإلنسانية ومكافحة

الفقر واملرض وإزالة األلغام ،والدعم
العالجي والطبي ،وبني أن املنظمات
احلقوقية الدولية واإلنسانية مطالبة
ب��االن��خ��راط يف ت��ق��دمي امل��س��اع��دات
وت��وزي��ع��ه��ا يف امل��ي��دان ودع���م جهود
مركز امللك سلمان لإلغاثة بدالً من

الوقوف عند اإلنتقاد ال��ذي يساهم
فقط يف تشجيع امليليشيات احلوثية
على التمادي يف إحلاق األذى بالشعب
اليمني والشعوب املجاورة ،ومتنى أن
حتسم معركة احلديدة سريعاً ملا يف
ذلك من انقاذاً للمدنني من سيطرة
امليليشيات احلوثية.
ج��اء ه��ذا التصريح مبناسبة إطالق
امل���ش���روع ال��س��ع��ودي ل��ن��زع األل��غ��ام
(م��س��ام) وال��ذي أطلقه مركز امللك
سلمان لإلغاثة وحضره العديد من
الهيئات واملنظمات الدولية واحمللية.
ويف ذات السياق أعلن املستشار يف
ال��دي��وان امللكي امل��ش��رف ال��ع��ام على
امل��رك��ز ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل الربيعة،
يف كلمة أل��ق��اه��ا بتلك املناسبة أن
«ع��دد األل��غ��ام وص��ل لغاية اآلن إلى
أكثر من  600ألف يف املناطق التي
حت���ررت م��ن ميليشيات احل��وث��ي�ين،
إض��اف��ة إل���ى  130أل���ف ل��غ��م بحري

م��ض��اد ل��ل��زوارق وال��س��ف��ن ،وه��ي من
األنواع احملرمة دولياً ،و 40ألف لغم
يف محافظة مأرب ،و 16ألف لغم يف
جزيرة ميون» ،وأش��ار إلى أنه «منذ
كانون األول (ديسمبر)  2014وحتى
ك��ان��ون األول ُ 2016س��ج��ل سقوط
 1539قتي ً
ال وجريحاً ،نتيجة زراعة
األل���غ���ام» ،وأض�����اف« :ك��م��ا تسببت
األلغام يف إعاقات دائمة وكلية ألكثر
من  900شخص معظمهم من النساء
واألط���ف���ال ،فيما سجلت محافظة
تعز وحدها  274حالة بتر ألطراف
وإعاقات دائمة ،منها  18حالة فقدان
بصر».
وأش���ار الربيعة إل��ى أن «البرنامج
ال���وط���ن���ي ل���ن���زع األل����غ����ام أح��ص��ى
خ�لال سنة واح���دة ع���دداً كبيراً من
اإلصابات» ،الفتاً إلى أن «عدد قتلى
األل��غ��ام وص���ل يف م��ح��اف��ظ��ات ع��دن
وحل��ج وأب�ي�ن وت��ع��ز إل��ى  418قتي ً
ال
و 1775جريحاً ،فيما سجل سقوط
 380قتيل و 512جريحاً يف كل من
محافظتي اجلوف وم��أرب» ،وأوضح
أن كلفة امل���ش���روع ال��س��ع��ودي لنزع
األلغام «مسام» وصلت إلى  40مليون
دوالر ،الف��ت �اً إل��ى أن م��دت��ه ستكون
عاماً كام ً
ال ،وأعلن أن املشروع يتوزع
على خمس مراحل ،تبدأ بالتجهيز
والتدريب وإعداد الفرق امليدانية لنزع
األلغام ،ثم االنتشار يف امليدان ،ونقل
اخلبرة إلى الكوادر اليمنية» ،وأكد أن
«الهدف من املشروع هو الدميومة،
وأن يخلف وراءه خبرات مينية متمكنة
تستمر يف عملية نزع األلغام ،ليصبح
اليمن أرضاً بال ألغام».
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االج��ت��م��اع��ي��ة حت���ت إش�����راف طبي
متابع وهما يف أحسن حاالتهما ،كما
أثنى املشرف على فرع اجلمعية يف
العاصمة املقدسة األستاذ سليمان
ال����زاي����دي ع��ل��ى ج���ه���ود احل��م��اي��ة
االجتماعية وسرعة تدخلها إلنقاذ
حياة الطفلتني.
كما أثنى على متابعة مدير مستشفى
ال������والدة ال���دك���ت���ور ي��اس��ر ع��ب��داهلل
الغامدي حلالة الطفلتني ،وأض��اف
ال��زاي��دي ب��أن أح��د املواطنني تقدم
بطلب ح��ض��ان��ة الطفلتني حلينما
يستقر وض��ع والدهما االجتماعي
وت��ق��وم حالياً احلماية االجتماعية
باإلعداد لتسليمها لألسرة احلاضنة.
يذكر ب��أن الطفلتني ألب��وي��ن مينيني
منفصالن ويقيمان يف ج��دة ،ومرد
تعنيف األم للطفلتني نكاية باألب بعد
اخلالفات التي نشأت بينهما.
األطفال:
هم َّ
مجتمع
الشريحة األضعف يف أي
ٍ
وذل���ك بسبب ع��دم اك��ت��م��ال من ّوهم
اجل��س��م��ان��ي وال��ن��ف��س��ي ،ف��األط��ف��ال
ٍ
بشكل
الرعاية والعِ ناية
ٍ
بحاجة إلى ِ ّ
كبير إليصالهم إلى بر األمان ،حيث
ٍ
يصبِحون قادرين على االعتماد على
أنفسهم ،كما أنّ شخص ّية اإلنسان
تتش ّكل يف البداية من طريقة التعامل
معه وهو طفل ونشأته منذ صغره،
بشكل
لذلك اعتنى اإلسالم بالطفولة
ٍ
كبير ألن اعتماد األمة يكون مستقب ً
ال
ٍ
على األطفال.

اجلمعية تزور الطفلتني املعنفتني
وتتابع حالتهما ال�صحية
واالجتماعية
ت��اب��ع��ت اجلمعية ال��وط��ن��ي��ة حلقوق
اإلنسان من خالل فرعها مبنطقة مكة
املكرمة حالة الطفلتني التوأم ،جود
وجوري اليمنيتي اجلنسية البالغتني
من العمر (ستة أشهر وعشرة أيام )
واللتان تعرضتا للعنف املبرح من قبل
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والدتهما مبدينة جدة حيث قام املدير
التنفيذي ملكتب اجلمعية بجدة صالح
ال��غ��ام��دي ب��زي��ارة ملستشفى ال��والدة
بجدة للوقوف على حالة الطفلتني
ومتابعة اإلج��راءت التي اتخذت من
قبل اجلهات الرسمية للحفاظ على

حياتهما.
وب��ع��د زي���ارت���ه للمستشفى ول��ق��ائ��ه
ب��امل��س��ؤل�ين ع���ن رع���اي���ة الطفلتني
أف��اد بأنهما تتلقيان رعاية صحية
واج��ت��م��اع��ي��ة ف��ائ��ق��ة ،ح��ي��ث يتواجد
مع كل طفلة أخصائية من احلماية

العنف ضد األطفال:
النفسي،
�دي ،أو
ه��و العنف اجل��س� ّ
ّ
أو اجل��ن��س� ّ�ي ،أو ال��ل��ف��ظ� ّ�ي ،ال���ذي
يمُ ارس على الطفل ويُ��ؤ ّدي إلى آثار
وتبِعات سيئة جداً على الطفل ،من
واجلسدي ،وتكون
النفسي
اجلانبني
ّ
ّ
آث����اره ع��م��ي��ق� ًة ج����داً ،وق���د تستمر
ٍ
تشوهات بدني ًة
للمستقبل ُمحدث ًة
وروح��ي � ًة للطفل م��دى احل��ي��اة ،وقد
تُ��ؤدي يف بعض األحيان إلى الوفاة،
وهي ظاهرة ُمنتشرة يف جميع أنحاء
العالم ،وق��د يتع ّرض لها الطفل يف
امل��ن��زل ،أو امل��درس��ة ع��ل��ى ي��د أح��د
أفراد أُسرته أو من أشخاص ُغرباء،
واملقصود بالطفل يف ه��ذا النِطاق
أي شخص حتت سن الثامنة عشر،
ُّ

وذلك بحسب االتفاق العاملي حلقوق
الطفل الذي أص َدرت ُه األمم املتحدة.
أسباب العنف ضد األطفال:
للعنف الواقع على األطفال العديد من
املسببات والدوافع ،من أبرزها:
 أسباب ُأسرية:تُعتبر ال���دواف���ع األُس���ري���ة م��ن أب��رز
األسباب التي تؤدي إلى العنف ضد
األطفال ،ومنها :ال ُعزلة االجتماعية
التي تعيشها األُسرة ،ضعف الروابط
العائلية بني أف��راد األُس��رة الواحدة.
غ��ي��اب التنظيم ُ
وط��غ��ي��ان الفوضى
على احلياة اليومية ،ت ّو ُقع نتائج غير
منطقية من الطفل ،عدم تلقّي األُسر
الصغيرة الدعم من األُس��ر املُمتدة.
طبيعة العالقة بني األبوين ،واعتداء
أحدهما على اآلخر.
 أسباب نفسية:تُؤدي املشاكل والضغوطات النفسية
التي مي ّر بها أحد أفراد العائلة إلى
العنف ضد الطفل ،مثل :أن يُعاني
أح��د أف���راد العائلة أو األب����وان من
االكتئاب أو أح��د األم���راض العقلية
أو اجل��س��دي��ة ال��دائ��م��ة ،ضعف ثقة
اآلباء بأنفسهم ،تع ّ ُرض أحد الوالدين
لضغوطات العمل ،تعاطي أحد أفراد
العائلة امل��خ��درات ،وش��رب الكحول
بشكل ُمفرِ ط.
 أسباب اقتصادية:من أب��رز ال��دواف��ع االقتصادية التي
تؤدي إلى العنف ضد األطفال :الفقر،
تراجع الوضع االقتصادي لألسرة،
السكن غير املُالئم.
البطالةَ ،

«ل�لأط��ف��ال جميعهم احل��ق
يف ال��ب��ق��اء على قيد احلياة
واالزدهار وحتقيق إمكانياتهم
م��ن أج��ل ال��وص��ول إل��ى عالم
أفضل»
اليونيسيف

نبذة عن منظمة اليونيسيف:
هي منظمة األمم املتحدة للطفولة
ال��ت��ي ت��أس��س��ت ع���ام  ،1946تعمل
اليونيسيف يف أكثر م��ن  190دول��ة
وإقليم حلماية حقوق جميع األطفال.
عملت اليونيسيف على مدار  70عاماً
لتحسني حياة األطفال وعائالتهم.

من أهم مبادئ اليونيسيف:
حماية األطفال من العنف واالستغالل
واإليذاء ،وأن جميع األطفال لهم احلق
يف احلماية من العنف واالستغالل
واإلي���ذاء ،إال أن ماليني األطفال يف
جميع أنحاء العالم من كافة اخللفيات
االجتماعية واالق��ت��ص��ادي��ة والفئات
العمرية واألدي��ان والثقافات يعانون
يومياً من العنف واالستغالل واإليذاء،
وه��ن��اك م�لاي�ين آخ��ري��ن م��ع��رض��ون
للمخاطر.
وي��ت��ع��رض بعض الفتيات والفتيان

األساسية وتوسيع ال��ف��رص املتاحة
لهم لبلوغ احلد األقصى من طاقاتهم
وقدراتهم.
وت��س��ت��رش��د اليونيسيف بتنفيذها
لهذه املهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية
حقوق الطفل.

ألخ��ط��ار خاصة بسبب ن��وع اجلنس
أو العرق أو األصل اإلثني أو الوضع
االجتماعي واالقتصادي ،وغالباً ما
ترتبط مستويات التعرض للمخاطر
العالية باألطفال ذوي اإلعاقة واأليتام
وم���ن ج��م��اع��ات ال��س��ك��ان األصليني
واألق��ل��ي��ات ال��ع��رق��ي��ة وغ��ي��ره��م من
اجلماعات املهمشة.
وهناك مخاطر أخرى على األطفال
مرتبطة بالعيش والعمل يف الشوارع،
وال��ع��ي��ش يف م��ؤس��س��ات ال��رع��اي��ة
واالح��ت��ج��از وال��ع��ي��ش يف مجتمعات
بها تركيزات عالية من عدم املساواة
والبطالة والفقر ،كما أن الكوارث
الطبيعية والنزاعات املسلحة والنزوح
قد تع ّرض األطفال ملخاطر إضافية.
وم��ن القطاعات املثيرة للقلق أيضاً
األطفال الالجئون واألطفال النازحون
داخلياً واألط��ف��ال امل��ه��اج��رون الغير
مصحوبني.

مهمة اليونيسيف:
تتمثل مهمة اليونيسيف يف حماية
ح����ق����وق األط�����ف�����ال وم���ن���اص���رت���ه���ا
ملساعدتهم يف تلبية احتياجاتهم

وكل حق من احلقوق التي تنص عليه
االتفاقية بوضوح ،يتالزم بطبيعته مع
الكرامة اإلنسانية للطفل وتطويره
وتنميته املنسجمة معها.
وبالرغم من التحديات امللحوظة حول
العالم ،يكافح العاملون يف اليونيسيف
م��ن أج��ل احل��ق��وق العاملية لألطفال
الباحثني عن امل��أوى اآلم��ن والغذاء
واحلماية من ال��ك��وارث والنزاعات،
وعن املساواة ،عملت اليونيسيف على
مدار  70عاماً لتحسني حياة األطفال
وعائالتهم.

 اتفاقية حقوق الطفل:يف ع��ام  ،1989أق��� ّر زع��م��اء العالم
بحاجة أط��ف��ال العالم إل��ى اتفاقية
خ��اص��ة ب��ه��م ،ألن��ه غ��ال��ب�اً م��ا يحتاج
األش��خ��اص دون الثامنة عشر إلى
رع��اي��ة خ��اص��ة وحماية ال يحتاجها
الكبار.
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك
القانوني ال��دول��ي األول ال��ذي يلزم
ال��دول األط���راف من ناحية قانونية
ب��دم��ج ال��س��ل��س��ل��ة ال��ك��ام��ل��ة حل��ق��وق
اإلن�����س�����ان ،أي احل����ق����وق امل��دن��ي��ة
وال��س��ي��اس��ي��ة ،إض��اف��ة إل���ى احل��ق��وق
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية.،
تتض ّمن االتفاقية أرب��ع �اً وخمسني
مادة وبروتوكوالن اختياريان ،وحقوق
الطفل هي :حق األطفال حول العالم
يف البقاء ،حق ّهم يف النم ّو والتط ّور،
حماية جميع األطفال من التأثيرات
السلبية والتي تعود بالضرر عليهم،
العمل على حمايتهم من سوء املعاملة
وم��ح��اول��ة استغاللهم ب��أي ش��ك� ٍ�ل أو
طريقة ،ضمان مشاركته الكاملة يف
األسرة واحلياة االجتماع ّية والثقاف ّية.
وتتلخص مبادئ االتفاقية األساسية
األربعة يف:
 -1عدم التمييز؛ تضافر اجلهود من
أجل املصلحة الفضلى للطفل؛ واحلق
يف احلياة ،واحلق يف البقاء ،واحلق
يف النماء؛ وحق احترام رأي الطفل.
وكل حق من احلقوق التي تنص عليه
االتفاقية بوضوح ،يتالزم بطبيعته مع
الكرامة اإلنسانية للطفل وتطويره
وتنميته املنسجمة معها.
 -3حتمي االتفاقية حقوق األطفال
ع��ن ط��ري��ق وض��ع املعايير اخلاصة
بالرعاية الصحية والتعليم واخلدمات
االج��ت��م��اع��ي��ة وامل��دن��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة
املتعلقة بالطفل.
 -3مب���واف���ق���ت���ه���ا ع���ل���ى االل����ت����زام
(ب��ت��ص��دي��ق��ه��ا ع��ل��ى ه���ذا ال��ص��ك أو
االن��ض��م��ام إل��ي��ه) ،ت��ك��ون احلكومات
الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية
وضمان حقوق األطفال ،ووافقت على
حتمل مسؤولية ه��ذا االل��ت��زام أم��ام
املجتمع الدولي.
 -4تُلزم االتفاقية ال��دول األط��راف
بتطوير وتنفيذ جميع إج��راءات��ه��ا
وس��ي��اس��ات��ه��ا ع��ل��ى ض����وء امل��ص��ال��ح
الفُضلى للطفل.
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فرع اجلمعية يف اجلوف ي�شارك يف مهرجان التمور
ال�سنوي لعام 1439هـ

ش����ارك ف��ري��ق م���ن ف���رع اجلمعية
باجلوف تكون من :الدكتور طارش
بن مسلم الشمري مشرف الفرع،
و األس��ت��اذ ح��م��ود مبخوت ال��دوش
س��ك��رت��ي��ر ال���ف���رع ،و األس���ت���اذ علي
مبخوت ال���دوش منسق ال��ف��رع ،يف
مهرجان التمور السنوي اخلامس
مب��ن��ط��ق��ة اجل�����وف ،ال����ذي افتتحه
صاحب السمو امللكي األمير بدر بن
سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة
اجل����وف ،و ش��ارك��ت ف��ي��ه ع���دد من
اجلهات و التي منها :أمانة منطقة
اجل���وف ،محافظة دوم���ة اجل��ن��دل،
اإلدارات احلكومية باملنطقة ،جمعية
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البر اخليرية بدومة اجلندل ،األسر
املنتجة ،خيمة النخيل معرض تكوين
الشباب ،شركة نادك معرض تسوق،
ال��ب��ري��د ال��س��ع��ودي ،وزارة الصحة
ممثلة مبستشفى دومة اجلندل ،سما
ع��ال��م جتمعنا ،امل���دار لالتصاالت،
والعديد من منتجي التمور.
وق��د ج���اءت م��ش��ارك��ة اجلمعية من
خ��ل�ال رك����ن ت���وع���وي ت��ث��ق��ي��ف��ي مت
خالله ت��وزي��ع ع���دداً م��ن إص���دارات
ومطبوعاتها احلقوقية ،كما متت
اإلجابة على استفسارات ال��زوار و
توعيتهم بحقوقهم و واجباتهم يف
مختلف املجاالت.

من جانبه قال سموه خالل تدشينه
ل��ل��م��ه��رج��ان «ن��ف��خ��ر ج��م��ي��ع �اً ب��أن
املهرجان يدار بأيدي شباب املنطقة
مما يؤكد حرصهم على املشاركة يف
مسيرة التنمية والبناء يف هذا اجلزء
من وطننا العزيز ،ومبا يتوافق مع رؤية
اململكة  ،2030والتي منحت الشباب
ال��ف��رص امل��ت��ن��وع��ة امل��ت��اح��ة وكيفية
مشاركتهم يف توليدها واستثمارها
وإنتاجها ،حيث إن املنشآت الصغيرة
واملتوسطة ق��د تكون م��ن اجلوانب
املهمة للشباب الباحث عن الفرص
النوعية التي يفترض أن تكون هدفاً
للشباب الطموح ،ولفت سموه النظر

إل��ى أن اجل��وف تتميز باملهرجانات
ال��ن��وع��ي��ة ويف م��ق��دم��ت��ه��ا م��ه��رج��ان
الزيتون والذي نعمل على تطويرها
وفق رؤية اململكة  2030نحو اقتصاد
مزدهر ،ويتحقق خالل زيادة إسهام
األسر املنتجة يف االقتصاد وتطوير
قطاع السياحة  ،ورفع نسبة احملتوى
احمل��ل��ي يف ال��ق��ط��اع��ات األخ����رى،
إضافة إلى جذب االستثمار وغرس
الطموح ل��دى أب��ن��اء ال��وط��ن ،معرباً
سموه عن شكره للقائمني على هذا
املهرجان وما قاموا به من جهود يف
سبيل إجناحه ،متمنياً للجميع مزيداً
من النجاح والتوفيق.

فريق من �شركة الكهرباء ت�ستقبل وفد ًا من اجلمعية

قام وفد من اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلنسان مبنطقة جازان ضم ك ً
ال من
ال��دك��ت��ور أح��م��د ب��ن يحيى البهكلي
املشرف على الفرع ،والشيخ العباس
عبد الفتاح احلازمي عضو اجلمعية
واألستاذ إبراهيم بن حسني املالكي
امل��س��ؤول اإلداري يف ال��ف��رع ،بزيارة
إلدارة الشركة السعودية للكهرباء
ب��ج��ازان ،وك��ان يف استقبالهم مدير
الشركة املهندس علي بن محمد آل
عطيف.
يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء مت ت��ق��دمي نبذة
عن اجلمعية و أهدافها و رؤيتها و
رسالتها و آلية عملها مع القضايا
بحسب ن��وع��ه��ا ،ث��م بعد ذل��ك متت
مناقشة بعض املوضوعات املتعلقة
بخدمات الكهرباء ومنها:
 -١ارت����ف����اع ال���ف���وات���ي���ر وأس���ب���اب
ذلك.
 -٢تسجيل فواتير مببالغ مرتفعة
غير رس��وم خدمة االش��ت��راك على

منازل فارغة أو حتت اإلنشاء.
 -٣تأخر إيصال اخلدمة للمستفيدين
اجلدد.
 -٤ضعف التيار الكهربائي وكثرة
انقطاعه وخ��ص��وص�اً م��ع التقلبات
اجلوية.
 -٥خطط الصيانة الوقائية املنتظمة
للشبكة لتقليل املخاطر.
 -٦متابعة كيابل الضغط العالي
املكشوفة.
 -٧آل��ي��ة م��س��اع��دة األس���ر ال��ت��ي ال
تستطيع دفع الفواتير دون اللجوء إلى
فصل التيار.
وخ�لال اللقاء أوض��ح مدير الشركة
أن إدارت���ه تبذل ك��ل اجلهد للتأكد
م��ن صحة ق���راءة ال��ع��دادات ويؤكد
أنه ال مجال للتهاون يف القراءة كما
ت��وج��د ع��ق��وب��ات ص��ارم��ة مل��ن يثبت
عليه شيء من ذلك ،وأوض��ح أن من
أهم أسباب ارتفاع الفواتير الزيادة
األخيرة يف سعر اخلدمة الكهربائية.

أما ما يخص تأخير توصيل اخلدمة
للمستفيدين فهو بسبب ع��دم توفر
صكوك ملكية ال��ع��ق��ارات ،وبعد أن
سمح بتوصيل اخلدمة بدون صكوك
ب���دأت ال��ش��رك��ة تعمل ع��ل��ى إي��ص��ال
اخل��دم��ة مم��ا س��ب��ب ض��غ��ط�اً كبيراً
على الشركة ،وق��د مت جت��اوز ذلك.
وفيما يخص خطط الصيانة الوقائية
ذك��ر مدير الكهرباء يف املنطقة أنه
توجد صيانة شهرية للعدادات ،كما
تستخدم تقنية الكاميرات احلرارية
للكشف االستباقي على خطوط نقل
الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل
مما يسهم يف القضاء على أي أعطال
أو انقطاعات مؤثرة يف جميع املواقع،
أم���ا آل��ي��ة م��س��اع��دة األس���ر يف دف��ع
الفواتير فقد أوضح أنه ال يوجد يف
الشركة أي نظام يعفي املتعثرين من
سداد الفواتير ،لكنه أشار إلى أنهم
يسمحون بتقسيط قيمة الفاتورة عند
اقتناعهم بظروف صاحبها ،ويف ختام

الزيارة أوصى وفد اجلمعية باآلتي:
 -١التوسع يف السماح بالتقسيط
وخصوصاً لألسر التي ال تستطيع
دفع الفواتير كاملة وعمل شراكات
ل���ذل���ك م���ع اجل��م��ع��ي��ات اخل��ي��ري��ة
واحملسنني يف املجتمع.
 -٢تبني مقترح االستفادة من الطاقة
الشمسية التي تسهم يف تخفيض
استخدام الطاقة الكهربائية.
 -٣استكمال حتويل شبكة اخلدمة
الكهربائية من النمط الهوائي إلى
األرضي مما يحد من األخطار ويقلل
من إنقطاع اخلدمة.
 -٤احل��رص على ق���راءة ال��ع��دادات
بشكل شهري والدقة يف ذلك.
ويف خ��ت��ام ال���زي���ارة ق���دم امل��ش��رف
على فرع اجلمعية بعض مطبوعات
اجل��م��ع��ي��ة مل��دي��ر ش��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء
وشكر القائمني عليها على جهودهم
واستجابتهم لرغبة وفد اجلمعية يف
اللقاء واملناقشة.
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فرع اجلمعية باملنطقة ال�شرقية ي�ستقبل فريق من
معلمات وموظفات رو�ضة براعم الطفولة ال�سعيدة
اس��ت��ق��ب��ل ف���رع اجل��م��ع��ي��ة باملنطقة
ال��ش��رق��ي��ة ف��ري��ق �اً م���ن م��ع��ل��م��ات و
م��وظ��ف��ات روض���ة ب��راع��م الطفولة
السعيدة يف محافظة القطيف ،وذلك
مبناسبة (يوم الطفل العاملي).
كان يف استقبالهم ك ً
ال من األستاذ
جمعة ع��ب��د اهلل ال���دوس���ري مدير
الفرع ،و الباحثة القانونية فاطمة
اخلرداوي ،و األستاذة سارة الزامل.
بدأ اللقاء بتقدمي نبذة تعريفية عن
اجلمعية و رسالتها و أه��داف��ه��ا و
رؤيتها و آلية تعاملها مع القضايا و
تواصلها مع اجلهات ذات العالقة
إلي��ج��اد ح��ل��ول ل��ه��ا ،و بعد ذل��ك مت
احلديث عن حقوق الطفل و االهتمام
الكبير الذي توليه اجلمعية حلقوق
الطفل حيث أنها تعقد العديد من
املؤمترات و احملاضرات و الندوات
للتعريف بحقوق الطفل و تخصص
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االص���دارات التعريفية للحقوقهم و
توعيتهم ضد العنف و تشغيلهم مثل
مجلة اعرف حقوقك و لونها و مجلة
هذه حقوقي أنا و فهودي ،و يف نهاية
اللقاء مت توزيع عدداً من اصدارات
اجل��م��ع��ي��ة احل��ق��وق��ي��ة ع��ل��ى الفريق
الزائر.
اجلدير ذكره أن العالم يحتفل بيوم
ال��ط��ف��ول��ة ال��ع��امل��ي يف  20نوفمبر
م��ن ك��ل ع��ام بعد أن أق��رت��ه منظمة
األمم املتحدة بوصفه يوماً للتآخي
وال��ت��راح��م وال��ت��ف��اه��م ب�ين األط��ف��ال
على النطاق العاملي ،وذلك من أجل
الرحمة بني األطفال وحث البالغني
على تعليم الصغار القيم واألخ�لاق
احلميدة.
وقد اهتمت اململكة بحقوق الطفل و
حمايتها حيث أصدرت نظام حماية
الطفل باملرسوم امللكي الكرمي رقم

م 14/وتاريخ 1436/2/3هـ وقد ضم
النظام خمسة وعشرون مادة ،بدأ يف
مقدمته بتعريف للعبارات األساسية
ال��واردة فيه ،فعرف الطفل بأنه كل
من لم يبلغ سن الثامنة عشر ذكراً
كان او أنثى  ،وفسر اإليذاء بأنه كل
شكل من أشكال اإلساءة إلى الطفل
او استغالله أو التهديد بذلك ومنها
اإلساءة اجلسدية أو اإلساءة النفسية
أو اإلس�����اءة اجل��ن��س��ي��ة ،ك��م��ا وض��ح
اإله��م��ال :ه��و ع��دم توفير حاجات
الطفل األس��اس��ي��ة أو التقصير يف
ذل���ك ،وتشمل احل��اج��ات اجلسدية
وال��ص��ح��ي��ة ،والعاطفية ،والنفسية
وال��ت��رب��وي��ة ،والتعليمية ،والفكرية
واالجتماعية ،والثقافية ،واألمنية.
ثم بني النظام احلاالت التي تعد إيذا ًء
أو إهماالً للطفل فمث ً
ال إبقاؤه دون
سند نظام ،و عدم استخراج وثائقه

الثبوتية أو حجبها أو عدم احملافظة
عليها ،أوع��دم استكمال تطعيماته
الصحية ال��واج��ب��ة أو التسبب يف
انقطاعه عن التعليم ،أو وج��وده يف
بيئة ق��د ي��ت��ع��رض فيها للخطر أو
سوء معاملته ،أوالتحرش به جنسياً
أو تعريضه لالستغالل اجلنسي أو
استغالله مادياً أو يف اإلجرام ،أو يف
التسول أو استخدام الكلمات املسيئة
التي حتط من كرامته أو ت��ؤدي إلى
حتقيره أو تعريضه ملشاهد مخلة
باألدب ،أو إجرامية ،أو غير مناسبة
لسنه أو التمييز ض��ده ألي سبب
عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي أو
التقصير البني املتواصل يف تربيته
ورعايته أو السماح له بقيادة املركبة
دون السن النظامية ،أو كل ما يهدد
س�لام��ت��ه أو ص��ح��ت��ه اجل��س��دي��ة أو
النفسية.

ندوة «املر�أة واحلياة  ..متكني تنموي �شمويل  ..القيادة
ً
أمنوذجا» يف فرع اجلمعية بالعا�صمة املقد�سة
�
اس��ت��ض��اف ف���رع اجل��م��ع��ي��ة الوطنية
حلقوق اإلنسان مبنطقة مكة املكرمة
ندوة « املرأة واحلياة  ..متكني تنموي
شمولي  ..القيادة أمنوذجاً» التي دعت
إليها صحيفة املدينة مؤخراً.
وقد شارك يف الندوة األستاذ سليمان
ال��زاي��دي املشرف على ف��رع اجلمعية
مبنطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة ،و األس��ت��اذ
مستور املطريف رئيس املجلس البلدي
بالعاصمة املقدسة ،والدكتورة جميلة
مرشد مساعد مدير إدارة الصحة
امل��درس��ي��ة واألس���ت���اذ س��ي��ف ال��ت��رك��ي
محامي ومستشار قانوني ،واألستاذة
فاتن حسني تربوية وكاتبة ،واألستاذة
مل���ى ال���زي���ادي م��ح��ام��ي��ة وم��س��ت��ش��ارة
قانونية ،واألستاذة عفاف شرف مدربة
ومستشارة أسرية .
وقد تناولت الندوة عدد من القضايا
و منها قضية متكني امل���رأة ،وإتاحة
الفرصة لها كاملة للعمل يف املجاالت
والنشاطات التي تتوافق مع تكوينها

ب��اع��ت��ب��اره��ا ال��ش��ري��ك ل��ل��رج��ل يف
التنمية وإدارة احلياة اليومية ،كما
تناولت الندوة األنظمة التي عملت
من أجل صيانة حقوق املرأة ،ومنها
متكني امل���رأة م��ن ق��ي��ادة ال��س��ي��ارة ،
وأكد املشاركون يف الندوة أن القرار
جاء وفقاً لرؤية اململكة .2030
كما تطرق امل��ش��ارك��ون إل��ى أهمية
تفعيل نظامي مكافحة التحرش ،و
نظام احلماية من اإلي��ذاء والئحته
التنفيذية واللذين يعدان من األنظمة
التي تستهدف حماية احلقوق ،كما
تطرق املشاركون إل��ى االنعكاسات
االق��ت��ص��ادي��ة اإلي��ج��اب��ي��ة م��ن ج��راء
متكني املرأة من قيادة السيارة.
وق���د ث��م��ن امل���ش���ارك���ون ال���ق���رارات
املتتابعة التي أصدرتها القيادة يف
العشر سنوات األخيرة لتمكني املرأة
من القيام ب��دوره��ا الوطني والتي
منها:
 -ت��أن��ي��ث ال��ع��م��ل يف م��ح�لات بيع

املستلزمات النسائية  2006م.
 مت��ك�ين امل�����رأة م���ن امل��ش��ارك��ة يفاالنتخابات البلدية  2011م.
 ال��س��م��اح ل��ل��م��رأة ب��امل��ش��ارك��ة يفانتخابات ومجالس األندية األدبية
 2012م.
 املرأة عضو يتمتع باحلقوق الكاملةللعضوية يف مجلس الشورى  2013م.
 ال��س��م��اح ل��ل��م��رأة مب���زاول���ة مهنةاحمل����ام����اة وام����ت��ل�اك امل���ؤس���س���ات
القانونية وإدارتها  2013م.
 إن��ش��اء أق��س��ام وجل��ان نسائية يفوزارة احل���ج وم��ؤس��س��ات ال��ط��واف��ة
 2015م.
 السماح للمرأة بالعمل يف محالتبيع التجزئة ومحالت بيع وصيانة
اجلواالت  2015م.
 -السماح للمرأة بالعمل يف حركةامل��راق��ب��ة اجل��وي��ة وم��راك��ز ات��ص��االت
الطوارئ  2016م.
 -دخول املرأة املجال العسكري مثل

اجل��وازات وأمن املطارات والسجون
 2016م.
 مت��ك�ين ال��ن��س��اء م���ن اس��ت��خ��راجب��ط��اق��ات ه��وي��ة خ��اص��ة واس��ت��ص��دار
بطاقات عائلية للمطلقات واألرام��ل
 2016م.
 إل��غ��اء ش���رط ح��ض��ور امل����رأة إل��ىاحملكمة بصحبة قريب من الذكور
لتأكيد هويتها  2016م.
 السماح بحضور العبات سعودياتالدورات األوملبية  2016م.
 منح تراخيص النوادي الرياضيةللنساء  2016م.
 قرار حصول النساء على اخلدماتاحلكومية بدون شرط إذن ولي األمر
 2017م .
 السماح للعائالت بدخول املالعبالرياضية  2017م.
 صدور األمر امللكي بالسماح للمرأةبقيادة السيارة واستصدار رخصة
قيادة  2017م.
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حتت �شعار «�أطفالنا ..م�ستقبلنا»
العامل حتتفل باليوم العاملي ملكافحة عمل الأطفال
اليوم العاملي ملكافحة عمل األطفال:
دشنت منظمة العمل الدولية اليوم
العاملي ملكافحة عمل األط��ف��ال يف
ع��ام  2002لتركيز االه��ت��م��ام على
مدى إنتشار ظاهرة عمل األطفال
يف العالم ،والعمل على بذل اجلهود
الالزمة للقضاء على هذه الظاهرة.
ففي كل عام يف  12حزيران/يونيو،
ي��ج��م��ع ال��ي��وم ال��ع��امل��ي احل��ك��وم��ات
ومؤسسات أرب���اب العمل والعمال
وامل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
ماليني األشخاص من جميع أنحاء
ال��ع��ال��م إلل��ق��اء ال��ض��وء ع��ل��ى محنة
األطفال العاملني وكيفية مساعدتهم.
وتشمل أه��داف التنمية املستدامة،
التي اعتمدها ق��ادة العالم يف عام
 ،2015إلى جتديد االلتزام العاملي
بإنهاء عمالة األطفال ،و على وجه
التحديد ،يدعو الهدفني  7و  8من
أه��داف التنمية املستدامة املجتمع
العاملي إل��ى «ات��خ��اذ تدابير فورية
وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء
ال����رق امل��ع��اص��ر واالجت�����ار بالبشر
ل��ض��م��ان ح��ظ��ر واس��ت��ئ��ص��ال أس��وأ
أشكال عمل األطفال ،مبا يف ذلك

10

جت��ن��ي��ده��م واس��ت��خ��دام��ه��م كجنود،
وإنهاء عمل األطفال بجميع أشكاله
بحلول عام .»2025
جيل آمن وصحي:
يسلط اليوم العاملي ملناهضة عمالة
األط��ف��ال وال��ي��وم ال��ع��امل��ي للسالمة
والصحة يف مكان العمل م��ن هذا
العام ،الضوء على احلاجة العاملية
لتحسني س�لام��ة وص��ح��ة ال��ع��م��ال
الشباب وإنهاء عمالة األطفال.
وتهدف ه��ذه احلملة املشتركة إلى
ت��س��ري��ع ال��ع��م��ل لتحقيق ال��غ��اي��ات
م��ن ال��ه��دف  8م��ن أه���داف التنمية
املستدامة ،لتعزيز بيئة عمل ساملة
وآم��ن��ة جلميع العمال ،بحلول عام
 ،2030والهدف 7من أهداف التنمية
املستدامة إلنهاء جميع أشكال عمل
األطفال بحلول عام  ،2025ويتطلب
حتقيق هذه األهداف لصالح اجليل
ال��ق��ادم م��ن ال��ق��وى العاملة العاملية
نهجاً متضافراً ومتكام ً
ال للقضاء
على عمل األطفال وتشجيع ثقافة
الوقاية وصحة السالمة املهنية.
ول���ذا ،فهناك ح��اج��ة ملحة للعمل

على مكافحة ظاهرة عمل األطفال
يف املناطق ،ال سيما وأن عائدات
االستثمار يف إنهاء عمالة األطفال
ال ميكن احصائها ،حيث أن األطفال
ال���ذي���ن حت������رروا م���ن ع����بء عمل
األطفال يستطيعوا أن يكونوا على
دراي���ة بكامل حقوقهم يف التعليم
والترفيه والتطور الصحي ،مما يوفر
ب��دوره األس��اس للتنمية االجتماعية
واالقتصادية ،والقضاء على الفقر،
وحقوق اإلنسان.
عمالة األطفال:
كان القضاء على عمل األطفال من
أبرز األه��داف التي نصبتها منظمة
العمل ،يعمل اليوم يف جميع أنحاء
العالم ،م��ا ي��ق��ارب م��ن  218مليون
طفل ،والعديد منهم بوقت كامل،
األم���ر ال���ذي مينعهم م��ن ال��ذه��اب
إلى املدرسة وليس لديهم أي وقت
للعب ،وكثير منهم ال يتلقون غذاء
سليم أو أي نوع من أن��واع الرعاية،
وبذلك يحرمون من فرصة أن يكونوا
أط��ف��االً ،ويتعرض أكثر من نصفهم
ألس���وأ أش��ك��ال عمل األط��ف��ال مثل
العمل يف البيئات اخلطرة ،أو الرق

أو غيره من أشكال العمل القسري،
واألن��ش��ط��ة غير امل��ش��روع��ة مب��ا يف
ذلك االجت��ار باملخدرات فض ً
ال عن
املشاركة يف النزاعات املسلحة.
واﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻤﻟﺒﺎدئ اﻤﻟﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻲﻓ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ م��ؤمت��ر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪول���ي
ﺑﺸﺄن اﺤﻟﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ االستخدام
رﻗﻢ  ،138واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ بشأن حظر أﺳﻮأ
أﺷﻜﺎل ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل رﻗﻢ  182ﻳﻌﻤﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن
ﻋﻤالة اﻷﻃﻔﺎل ( )IPECﻋﻠﻰ ﺤﺗﻘﻴﻖ
اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻌﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل.
ما هو املقصود بعمالة األطفال؟
ه��ي أع��م��ال تضع ع��بء ثقيل على
األط��ف��ال وتعرض حياتهم للخطر،
وي��وج��د يف ذل���ك ان��ت��ه��اك للقانون
الدولي والتشريعات الوطنية ،فهي
إم��ا حت��رم األط��ف��ال من التعليم ،أو
تتطلب منهم حتمل العبء امل��زدوج
املتمثل يف الدراسة والعمل ،وتشمل
عمالة األطفال التي يجب القضاء
عليها مجموعة فرعية م��ن عمل
األط��ف��ال ،وتتضمن :أس��وأ أشكال

عمل األطفال املطلقة التي عرفت
دولياً باالستعباد واالجت��ار بالبشر
وس���ائ���ر أش���ك���ال ال��ع��م��ل اجل��ب��ري
وتوظيف األطفال جبراً الستخدامهم
يف النزاعات املسلحة ،واألنشطة غير
املشروعة.
اإلج � � ��راءات امل �ت �خ��ذة مل�ك��اف�ح��ة عمل
األطفال:
 -1يدعو املقصد السابع من الغاية
الثامنة من أهداف التنمية املستدامة
اجلميع إلى العمل على اتخاذ تدابير
فعالة للقضاء على عمل األطفال
والرق املعاصر واالجتار بالبشر ،مبا
يضمن جترمي كل أنواع عمل األطفال
والقضاء عليها مع حلول عام 2025
بوصفه خطوة أساسية لتحقيق العمل
املالئم للجميع ،وإتاحة أعمال منتجة
بدوام كامل والتأكد من اعتماد النمو
االقتصادي املستدام والشامل.
وقد تكثفت اإلجراءات التي اتخذتها
منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء
عمل األط��ف��ال على م��دى السنوات
األربع املاضية ومت إحراز تقدم كبير
منذ صدور التقرير العاملي األول عن
هذا املوضوع ،وﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي
ﺳﻴﻮاﺟﻪ اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
هو أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
بتركيز أك��ث��ر ،ووض���ع إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ كحافز للتحالف العﺎﻤﻟﻲ دﻋﻤﺎً
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﻟﻐﺎء ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل.
وه��ذا التحول ﻧﻬﺞ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
ﺳﻴﻀﻤﻦ أن ﺗﺴﻬﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أكبر ﻲﻓ إرﺳﺎل عمالة
اﻷﻃﻔﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
 -2تشجع منظمة العمل الدولية
إج�����راءات م��ح��ددة ع��ل��ى األص��ع��دة
التالية:
 التصديق العاملي على اتفاقياتعمل منظمة العمل الدولية وجميع
االتفاقيات األساسية لها.
 ض��م��ان ت��رك��ي��ز ع��ل��ى السياساتوالبرامج الوطنية لتعزيز نهج متكامل
جلميع املبادئ واحلقوق األساسية يف
العمل.
 توسيع النهج املتكامل للمنطقةملعاجلة األس��ب��اب اجل��ذري��ة لعمالة
األطفال.
 -االل����ت����زام ب��احل��د األدن�����ى لسن

حقائق وأرقام
 يعمل يف جميع أنحاء العالم  218مليون طفل تتراوح أعمارهم بني  17-5سنة 152 ,مليون منهم منضحايا عمالة األطفال؛ و 73مليون ،أي أكثر من نصفهم ،يعملون يف أعمال خطرة عليهم.
 نصف عمالة األطفال ( 72.1مليون) موجودة يف أفريقيا؛  62.1مليون يف آسيا واحمليط الهادئ؛ 10.7مليون يف األمريكيتني؛  1.2مليون يف الدول العربية و 5.5مليون يف أوروبا وآسيا الوسطى.
 من حيث االنتشار ،يعمل طفل واحد من كل خمسة أطفال يف أفريقيا ( ،)٪19.6يف حني يتراوح معدلانتشار العمالة يف املناطق األخ��رى بني  ٪3و ٪2.9 :٪7يف ال��دول العربية ( 1من بني  35طف ًال)؛ ٪4.1
يف أوروبا وآسيا الوسطى ( 1من )25؛  ٪ 5.3يف األمريكيتني ( 1يف  ٪ 7.4 )19يف آسيا ومنطقة احمليط
الهادئ ( 1يف .)14
 ما يقارب من نصف األطفال الذي وصل عددهم نحو  152مليون طفل ،من عمالة األطفال وتتراوحأعمارهم بني  11-5سنة 42 .مليون ( )٪ 28أعمارهم ما بني  14-12سنة؛ و 37مليونًا ( )٪24أعمارهم بني
عاما.
 15و ً 17
 عمالة األطفال اخلطرة هي األكثر انتشار ًا بني سن  ،17-15ومع ذلك فإن ما يصل إلى ربع عمالةاألطفال اخلطرة ( 19مليون طفل) تتم من قبل األطفال الذين تقل أعمارهم عن  12سنة.

القبول يف العمل وسن إكمال التعليم
اإللزامي.
 تعزيز السالمة والصحة يف مكانالعمل جلميع العاملني ،ول��ك��ن مع
توفير ضمانات محددة لألطفال بني
احلد األدنى لسن القبول يف العمل
وسن  18عن طريق إعداد و حتديث
قوائم عمل األطفال اخلطرة.
 تعزيز أداء املؤسسات واآلل��ي��اتالرامية إل��ى رص��د التطبيق الفعال
للحقوق األساسية يف العمل ،مبا يف
ذل��ك احلماية ضد عمالة األطفال
(احمل��اك��م والقضاة ومفتشو العمل
ومراقبة عمل األطفال).
 مواصلة تطوير الدعوة والشراكاتاالستراتيجية على املستوى الدولي
والوطني واملجتمعي وتعزيز احلركة
العاملية ضد عمل األطفال.
ك�ي��ف ميكننا مكافحة ظ��اه��رة عمل
األطفال؟
أوالً :احلد من الفقر والبطالة :
معاجلة املشاكل املتعلقة باألسرة من
فقر ،وبطالة وتوفير االحتياجات
األساسية لها.
ثانياً :تفعيل دور املنظمات الدولية
فيما يخص االتفاقيات املتعلقة بعمل
األط��ف��ال خصوصاً وح��ق��وق الطفل
عموماً.

ثالثاً :االستثمار يف تعليم األطفال :
إن توفير التعليم اجل��ي��د النوعية
جلميع األط��ف��ال ل��ه أهمية قصوى
للقضاء على عمالة األطفال فالبد
م��ن تطوير العملية التعليمية من
مناهج وأدوات تعليمية تتناسب و
سوق العمل.
راب��ع��اً :تفاعل اإلع�ل�ام م��ع قضية
عمالة األطفال:

بوجود حملة توعية للجمهور واألهل
واألطفال أنفسهم وأصحاب العمل
وصانعي القرار باملخاطر النفسية
واجلسدية والعقلية على منو الطفل
وعلى ما قد يتعرض له الطفل من
مخاطر أثناء العمل قد تكون جسدية
(إصابات العمل) واكتساب العادات
السيئة وصوالً إلى مرحلة االنحراف
واجلرمية.

11

يف اليوم العاملي للت�صحر :الأمم املتحدة تدعو
لال�ستخدام ال�سليم للأرا�ضي
التصحر ه��و ت��ده��ور األراض����ي يف
املناطق القاحلة ،وش��ب��ه القاحلة،
واجل���اف���ة ش��ب��ه ال��رط��ب��ة ،وال��س��ب��ب
ال��رئ��ي��س��ي يف ذل���ك ه���و األن��ش��ط��ة
البشرية والتغيرات املناخية.
ويحدث ذلك ألن النظم اإليكولوجية
لألراضي اجلافة ،التي تغطي أكثر
م��ن ثلث مساحة ال��ع��ال��م ،معرضة
ل�لاس��ت��غ�لال امل��ف��رط واالس��ت��خ��دام
غير امل�لائ��م ،وميكن للفقر ،ولعدم
االس���ت���ق���رار ال��س��ي��اس��ي ،وإلزال�����ة
األحراج ،وللرعي املفرط ،وملمارسات
ال����ري ال��س��ي��ئ��ة أن ت��ت��ل��ف جميعها
إنتاجية األرض.
اليوم العاملي ملكافحة التصحر:
يُ��ح��ت��ف��ل ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ملكافحة
التصحر واجل��ف��اف س��وي �اً لتعزيز
الوعي العام باجلهود الدولية املبذولة
ملكافحة التصحر ،ول��ذا ،يعد هذا
اليوم حلظة فريدة لتذكير اجلميع
بأنه هدف احلد من تدهور األراضي
مم��ك��ن ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ن خ��ل�ال حل

املشاكل ،واملشاركة املجتمعية القوية
والتعاون على جميع املستويات.
وقد أحيا العالم يف  17يونيو اليوم
العاملي ملكافحة التصحر واجلفاف
 2018حتت شعار « األرض لها قيمة
حقيقية  :استثمرفيها»  ،حيث يهدف
االحتفال ه��ذا ال��ع��ام على التركيز
على كيف ميكن للمستهلكني جتديد
االق��ت��ص��ادات ،وخ��ل��ق ف��رص العمل
وتنشيط سبل العيش واملجتمعات من
خالل التأثير على السوق لالستثمار
يف اإلدارة املستدامة لألراضي من
خالل ماذا نشتري ،و قد استضافت
حكومة اإلك���وادور االحتفال العاملي
لهذا العام ،ال سيما و أن اإلك��وادور
تشجع اإلدارة املستدامة لألراضي
ك��أح��د أع��م��دة االق��ت��ص��اد احل��ي��وي،
أي اإلن���ت���اج ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل��ع��رف��ة
واالستفادة من امل���وارد البيولوجية
وال��ع��م��ل��ي��ات وامل���ب���ادئ البيولوجية
املبتكرة لتوفير السلع واخل��دم��ات
ع���ل���ى ن���ح���و م���س���ت���دام يف ج��م��ي��ع
القطاعات االقتصادية ،واستخدمت

اإلكوادور االحتفال كمناسبة لعرض
جهودها على مستوى العالم جلعل
اإلدارة املستدامة ل�لأراض��ي األداة
الرئيسية لتنمية االقتصاد احليوي
وه���و م��ؤش��ر ت��أث��ي��ر خل��ط��ة التنمية
الوطنية (.)2020-2017
وتشير تقارير األمم املتحدة إلى أن
التصحر واجل��ف��اف ي��ه��ددان حياة
نحو  1.5مليار شخص ومساحة
 4مليارات هكتار من األراض��ي يف
 110بلدان حول األرض ،إلى جانب
ت��ع��رض ن��ح��و  250م��ل��ي��ون شخص
سنوياً للجوانب السلبية للتصحر
بشكل مباشر.
وكانت اجلمعية العامة قد أعلنت
بأن التصحر واجلفاف من املشاكل
ذات البعد العاملي حيث أنهما يؤثران
على جميع مناطق العالم ،وأن العمل
املشترك من جانب املجتمع الدولي
ضروري ملكافحة التصحر واجلفاف،
وبخاصة يف أفريقيا.

اليوم العاملي ملكافحة الت�صحر و اجلفاف
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وك��ان ه��ذا يف ي��وم  17يونيو «اليوم
العاملي ملكافحة التصحر واجلفاف»
مب��وج��ب ق���راره���ا  49/115ال��ذي
اعتمد يف ديسمبر  ،1994والغرض
منه هو تعزيز الوعي العام بتدهور
األراض��ي وجذب االنتباه إلى تنفيذ
ات��ف��اق��ي��ة األمم امل��ت��ح��دة ملكافحة
ال��ت��ص��ح��ر ،ولتحقيق أق��ص��ى ق��در
م��ن ال��ت��أث��ي��ر ،و للفت االن��ت��ب��اه إلى
قضايا األراض��ي وتثقيف اجلمهور
ب��ش��أن األس��ال��ي��ب الفعالة لتحقيق
ح��ي��اد ت��ده��ور األراض����ي م��ن خالل
األفالم الوثائقية وتنظيم املؤمترات
واج��ت��م��اع��ات امل���ائ���دة امل��س��ت��دي��رة
واحل��ل��ق��ات ال���دراس���ي���ة وامل���ع���ارض
املتعلقة بالتعاون ال��دول��ي ملكافحة
التصحر وآثار اجلفاف.
وق��د مت اختيار ه��ذا ال��ت��اري��خ 17-
يونيو -الذي اعتمدت فيه اجلمعية
العامة اتفاقية مكافحة التصحر،
وه��و االتفاق الدولي الوحيد امللزم
قانوناً ال��ذي يربط البيئة والتنمية
باإلدارة املستدامة لألراضي ،ويتناول
على وجه التحديد املناطق القاحلة
وشبه القاحلة ،واجلافة شبه الرطبة،
امل��ع��روف��ة ب��اس��م األراض����ي اجل��اف��ة،
حيث يوجد بعض النظم اإليكولوجية
وال��ش��ع��وب األك��ث��ر ض��ع��ف �اً .ويعمل
األطراف يف االتفاقية وعددهم 195
ط��رف �اً م��ن أج���ل حت��س�ين ال��ظ��روف
املعيشية للناس يف األراضي اجلافة،
واحل��ف��اظ على إنتاجية األراض���ي
والتربة واستعادتها ،والتخفيف من
آثار اجلفاف.
إط�ل�اق إم �ك��ان��ات امل� ��رأة التحويلية:
خطة العمل اخل��اص��ة ب��امل�س��اواة بني
اجلنسني:
وض���ع���ت ات��ف��اق��ي��ة األمم امل��ت��ح��دة
ملكافحة التصحر ( )UNCCDمؤخراً
خطة جديدة لدعم وتعزيز احتياجات
ال��س��ي��اس��ات امل���راع���ي���ة ل��ل��م��ن��ظ��ور

اجلنساني ،خطة العمل اجلنسانية
( )GAPالتي من شأنها زيادة وتعزيز
مشاركة وق��ي��ادة امل���رأة على جميع
مستويات صنع ال��ق��رار والتنفيذ
احمل��ل��ي الت��ف��اق��ي��ة األمم امل��ت��ح��دة
ملكافحة التصحر ،مبا يف ذلك إدارة
اجلفاف وكذلك العواصف الرملية
والترابية وت��دخ�لات حياد تدهور
األراضي ،تهدف إلى حتقيق التكافؤ
بني اجلنسني بحلول عام .2030
املرأة هي عامل نشط للتغيير ،تشير
األدل��ة إل��ى أن��ه عندما تمُ نح امل��رأة
فرصا متساوية وإمكانية الوصول
ً
إل��ى امل����وارد وص��ن��ع ال��ق��رار تصبح
املجتمعات أكثر ازده���ا ًرا وسلمي ًة،
تلتزم أطراف اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة التصحر بتحسني نوعية
احلياة للنساء يف جميع أنحاء العالم،
ومتثل هذه اخلطة فرصة تاريخية
ل��ت��ح��وي��ل امل���س���اواة ب�ي�ن اجلنسني
وحقوق اإلنسان إلى عمل.
التصحر وأهداف التنمية املستدامة:
أعلنت خطة التنمية املستدامة لعام
’’ 2030أننا مصممون على حماية
الكوكب من التدهور ،مبا يف ذلك
االس��ت��ه�لاك واإلن��ت��اج املستدامني،
وإدارة م��وارده الطبيعية على نحو
مستدام ،وات��خ��اذ إج���راءات عاجلة
بشأن تغير املناخ ،حتى يتسنى له
أن يدعم احتياجات احلاضر ،أجيال
املستقبل» ،وع��ل��ى وج��ه التحديد،
ينص الهدف  15على تصميمنا على
وقف وعكس اجتاه تدهور األراضي.
التصحر و التدهور البيئي:
التصحر ظ��اه��رة تصنف ب�ين أكبر
التحديات البيئية يف عصرنا ولكن
معظم الناس لم يسمعوا عنه أو ال
يفهمونه.
وعلى الرغم من أن التصحر ميكن
أن يشمل ت��ع��دي الكثبان الرملية
على األرض ،إال أن��ه ال يشير إلى
تقدم ال��ص��ح��اري ،وب���دالً م��ن ذل��ك،
فإن السبب يف تقدم الصحاري هو
التدهور املستمر للنظم اإليكولوجية
ل�لأراض��ي اجلافة بسبب األنشطة
البشرية مبا يف ذلك الزراعة غير
امل��س��ت��دام��ة ،وال��ت��ع��دي��ن ،وال��رع��ي
اجل��ائ��ر ،وق��ط��ع األراض����ي بوضوح

وتغير املناخ.
ما هي أسباب التصحر؟
التصحر يحدث عندما:
 يتم إزالة الشجرة والغطاء النباتيالذي يربط التربة ،ويحدث ذلك عندما
يتم جتريد األشجار والشجيرات من
احلطب واألخشاب أو لتطهير األرض
للزراعة.
 ال���زراع���ة املكثفة ح��ي��ث تستنزفالعناصر الغذائية يف التربة.
 ي����ؤدي ت��ع��ري��ة ال���ري���اح وامل����اء إل��ىت��ف��اق��م ال��ض��رر ح��ي��ث تحُ ��م��ل التربة
السطحية ويترك وراءه��ا مزيجاً من
العقم وال��رم��ل ،ه��ذا ه��و م��زي��ج من
ه��ذه ال��ع��وام��ل ال��ت��ي حت��ول األراض���ي
املتدهورة إلى الصحراء.
أثر التصحر:
مسألة التصحر ليست جديدة فقد
لعبت دوراً هاماً يف تاريخ البشرية
وأس��ه��م��ت يف ان��ه��ي��ار ال��ع��دي��د من
اإلم��ب��راط��وري��ات ال��ك��ب��ي��رة وتشريد
السكان احملليني ،ولكن اليوم ،تقدر
وت��ي��رة ت��ده��ور األراض�����ي ال��ص��احل��ة
للزراعة مبعدل يتراوح بني  30و 35
ضعف املعدل التاريخي.
التصحر و الفقر:
يعتمد نحو ملياري شخص على النظم
اإلي��ك��ول��وج��ي��ة يف م��ن��اط��ق األراض���ي
اجلافة حيث يعيش  90يف املائة منهم
يف البلدان النامية.
و ه���ن���اك ه���ب���وط ح����اد يف ال��ع��دي��د
م��ن ال��ب��ل��دان املتخلفة ح��ي��ث يسبب
االكتظاظ السكاني ضغوطاً الستغالل
األراضي اجلافة يف الزراعة .و تشهد
ه��ذه املناطق املنتجة بشكل هامشي
فرط يف الرعي وتُستنفذ األرض كما
يتم سحب املياه اجلوفية.
وعندما تصبح األراضي الريفية غير
قادرة على دعم السكان احملليني تكون
النتيجة هجرات جماعية إلى املناطق
احلضرية.

JUN 17
عام .1992
وتعتبر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
التصحر ،التي أنشئت يف عام
 ،1994االتفاق الدولي الوحيد
امللزم قانوناً الذي يربط البيئة
والتنمية باإلدارة املستدامة لألراضي.
ماذا يمُ كن أن يُفعل؟
 إعادة التشجير وجتديد األشجار. إدارة املياه  -توفير املياه املعاجلةأو إع��ادة استخدامها أو جمع مياه
األمطار أو حتلية املياه أو االستخدام
املباشر ملياه البحر للمحطات احملبة
للملح.
 تثبيت التربة من خالل استخداماألس����وار ال��رم��ل��ي��ة ،أح��زم��ة امل���أوى،
احلطب ومصدات الرياح.
 امل������زارع ال��ت��ي ت����دار ب��ال��ت��ج��دي��دالطبيعي ( ،)FMNRمم��ا يتيح منو

شجرة طبيعياً من خالل التقليم
االنتقائي من براعم شجيرة .ميكن
استخدام بقايا من األشجار املُقلمة
ك��غ��ط��اء ل��ل��ح��ق��ول وب��ال��ت��ال��ي زي���ادة
احتباس التربة واحلد من التبخر.

نحو التنمية املستدامة:
وق���د مت حت��دي��د ال��ت��ص��ح��ر و تغير
امل��ن��اخ وف���ق���دان ال��ت��ن��وع البيولوجي
كأكبر التحديات التي تواجه التنمية
املستدامة خالل قمة األرض يف ريو
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�أفكار وم�شاريع

على مدى العقد املاضي أنفق املجتمع الدولي  233مليار دوالر على االستجابة
اإلنسانية وحفظ السالم واستقبال الالجئني ،وهو ما يظهر احلاجة إلى
استثمار املزيد يف جهود منع نشوب الصراعات ،ألنها فعالة واقتصادية،
واألهم من ذلك تنقذ األرواح

نُ ُهج جديدة ملنع ال�رصاعات ميكن
�أن ت�ساعد العامل على �إنقاذ الأرواح
وتوفري ما ي�صل �إلى  70مليار �سنوي ًا
أظهرت دراسة نشرها مؤخراً البنك
الدولي واألمم املتحدة أن منْع وقوع
الصراعات العنيفة يُساعد العالم
على إنقاذ األرواح وتوفير ما يصل إلى
 70مليار دوالر سنوياً يف املتوسط.
ت��ق��ول ال��دراس��ة اجل��دي��دة ال��ص��ادرة
بعنوان «مسارات للسالم :نُهج شاملة
ملنع نشوب ال��ص��راع العنيف» ،وهي

األول����ى ال��ت��ي ي��ش��ارك يف إع��داده��ا
البنك الدولي واألمم املتحدة بشأن
م��ن��ع ال���ص���راع���ات ،أن���ه ي��ج��ب على
العالم أن يُعيد تركيز اهتمامه على
منْع وق��وع أعمال العنف سبي ً
ال إلى
حتقيق ال��س�لام ،وإن السبيل لبلوغ
ه��ذه الغاية هو حتديد املخاطر يف
مرحلة مبكرة ،والتعاون الوثيق مع

احلكومات لتحسني االستجابة لهذه
املخاطر وتعزيز االحتواء.
ويف معرض تعقيبه على ال��دراس��ة،
ق��ال رئيس مجموعة البنك الدولي
جيم يونغ كيم« :يتضح لنا أكثر فأكثر
أن ال��ص��راع��ات العنيفة م��ن أكبر
العقبات يف طريق اإلنهاء على الفقر.
فهي تُؤ ِ ّثر على عدد متزايد من الناس

© �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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داخ��ل البلدان ،وال تعترف باحلدود
ُعرض
الوطنية أو تقتصر عليها ،وقد ت ِ ّ
آث��اره غير املباشرة مناطق بأكملها
للخطر ،وتخلق مخاطر على مستوى
العالم ،ومنْع وقوع الصراع العنيف هو
أحد أكثر التحديات اإلمنائية أهمية
يف عصرنا ،فهو يتطلَّب املزيد من
املوارد ،ونهج مبتكر ،وتكثيف التعاون
فيما بني الشركاء الدوليني».
وم��ن��ذ ع���ام  ،2005زادت ال��وف��ي��ات
املرتبطة ب��احل��روب عشرة أضعاف
ل��ت��ص��ل إل���ى أع��ل��ى م��س��ت��وى ل��ه��ا يف
2015م ،وب�ين عامي  2010و2016
وحدهما ،تضاعف عدد الوفيات بني
املدنيني يف الصراعات العنيفة التي
أجبرت الناس أيضاً على النزوح عن
منازلهم ب��أع��داد ل��م يسبقها مثيل.
واليوم ،يُق َّدر أن  65.6مليون شخص
إ َّما نازحون داخل بلدانهم أو الجئون،
ويُ���ؤ ِ ّل���ف األط���ف���ال أك��ث��ر م��ن نصف
مجموع الالجئني يف العالم.
وتشير التقديرات إلى أن الصراعات
�ؤدي إلى خسائر تصل
العنيفة قد تُ� ِ ّ
إل���ى  13.6ت��ري��ل��ي��ون دوالر سنوياً
على مستوى العالم ،وهو رقم يعادل
 %13.3م��ن إجمالي ال��ن��اجت احمللي
العاملي ،وقد يستغرق التعايف من آثار
ال��ص��راع أج��ي��االً ،وأظ��ه��رت الدراسة
اجلديدة أ َّن الوقاية عالية امل��ردود،
وأب���رزت ثالثة سيناريوهات لتقليل
النفقات تتراوح من  5مليارات دوالر
إل��ى م��ا ي��ق��رب م��ن  70مليار دوالر
سنوياً.
ويف الوقت احلالي ،يُؤ ِ ّلف اإلنفاق على
الوقاية جزءاً ضئي ً
ال من اإلنفاق على
االستجابة ل�لأزم��ات وج��ه��ود إع��ادة
اإلع��م��ار ،ويقول التقرير إن��ه لتقليل
النفقات بدرجة كبيرة ينبغي التح ّ ُول
نحو التنمية املستدامة الشاملة التي
ال ت ِ
ُقصي أح���داً م��ع تقوية اجلهود
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة واألم��ن��ي��ة ،ومعاجلة
ال��ت��ف��اوت��ات وأش��ك��ال اإلق��ص��اء التي
ت ِ
ُفضي غالباً إلى الصراع.
رئيسي من
سبب
العنيف
الصراع
إن
ٌ
ٌ
أس��ب��اب الفقر ال��ي��وم ،وب��ح��ل��ول عام

 2030سيعيش أكثر من نصف فقراء
العالم يف بلدان يعصف بها العنف.
لكن التقرير ِ ّ
يؤكد أن الصراعات تقع
يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
على السواء ،وأن الدخل والثروة ال
يضمنان منْع العنف ،ولذلك تقترح
على البلدان يف مختلف مستويات
الدخل مجموعة من التوصيات على
صعيد السياسات واخلطوات املحُ َّددة
التي ميكنها اتخاذها باالشتراك مع
أطراف فاعلة أخرى حلل املنازعات
ب��دون عنف ،ويشمل ذل��ك :معاجلة
املخاطر يف مرحلة مبكرة ،قبل أن
تستفحل امل��ظ��ال��م ،والتشجيع على
مشاركة النساء والشباب ،والتح ّ ُول
نحو سياسات أكثر شموالً تكفل تكافؤ
ال��ف��رص يف احل��ص��ول ع��ل��ى امل���وارد
الطبيعية واخلدمات العامة واألمن
والعدل.
وتخلص ال��دراس��ة اجل��دي��دة إل��ى أنّ
أجنح البلدان هي تلك التي تقدر على
حشد ائتالف من منظمات املجتمع
امل���دن���ي ،وامل��ج��م��وع��ات ال��ن��س��ائ��ي��ة،
واجلمعيات الدينية ،والقطاع اخلاص
خللق حوافز إلح�لال السالم وإدارة
التوترات .وتعمل هذه البلدان أيضاً
لتنفيذ إصالحات لتقوية املؤسسات
مؤسساتها.
اخليرية ،ومتكني شمولية َّ
وتدعو الدراسة إلى مراجعة عاجلة
للحوافز التي ل��دى اجلهات املعنية
على امل��س��ت��وي��ات الوطنية واحمللية
والدولية للتح ّ ُرك يف مرحلة مبكرة،
وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي ل��ب��ن��اء ال��س�لام

يتمحور النهج اجلديد حول
خمس نقاط وهي:الوقاية و
احلاجة إلى التماسك بشكل
أكبر و الشراكات و التمويل و
الشمولية

واحلفاظ عليه ،مع مالحظة أن منْع
الصراعات العنيفة ال ميكن حتقيقه
إال م��ن خ�لال الشراكة الكاملة بني
اجلهات الوطنية الفاعلة يف املجاالت
اإلمنائية والدبلوماسية واألمنية.
ج�ه��ود األمم امل�ت�ح��دة م��ن أج��ل وق��ف
نشوب الصراعات العنيفة يف العالم:
وفقاً لألمني العام أنطونيو غوتيريش
فقد أنفق املجتمع الدولي  233مليار
دوالر ع��ل��ى االس��ت��ج��اب��ة اإلن��س��ان��ي��ة
وحفظ السالم واستقبال الالجئني
خالل العقد املاضي ،وهو ما يظهر
احلاجة إلى استثمار املزيد يف جهود
منع نشوب الصراعات ،ألنها فعالة
واق��ت��ص��ادي��ة ،واأله���م م��ن ذل��ك تنقذ
األرواح.
وق��ال يف رسالة له «إننا بحاجة إلى
الدعم القوي من كل من مجلس األمن
واجلمعية ال��ع��ام��ة لبناء واس��ت��دام��ة
ال��س�لام يف جميع م��راح��ل ال��ص��راع،
من املنع وتسوية الصراعات وحفظ
ال��س�لام إل��ى ب��ن��اء ال��س�لام والتنمية
طويلة األجل».
من جانبه شدد ميروسالف اليتشاك
رئ��ي��س ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة وال��س��ب��ع�ين
للجمعية العامة ،على احلاجة إلى
نهج بناء السالم واستدامته أكثر من
أي وقت مضى ،يف إشارة إلى اعتماد
كل من مجلس األمن واجلمعية العامة
يف عام  2016قرارات بشأن ذلك.
وقال اليتشاك إن التحدي املتمثل يف
حتويل الكلمات إل��ى أفعال ال يزال
قائماً.
«نحن بحاجة إلى ذلك من أجل الناس
يف سوريا وهم يدخلون عامهم الثامن
من ص��راع وحشي ،إننا بحاجة إليه
من أجل الناس يف جنوب السودان،
الذين عرفوا احلرب أكثر من السالم
يف حياتهم ،إننا بحاجة إليه من أجل
األشخاص الذين يواجهون صراعاً ال
ينتهي ،من اليمن وليبيا إلى الصومال
وأفغانستان ،إننا جميعاً بحاجة إليه
حني نرى عالمات حتذيرية من ارتفاع
التعصب وخطاب الكراهية».
ويف س��ي��اق م��ت��ص��ل أش����ار األس��ت��اذ

إسماعيل ب��ي��ه ،سفير اليونيسيف
ل���ل���ن���واي���ا احل���س���ن���ة ل�ل�أط���ف���ال يف
الصراعات املسلحة ،إل��ى استمرار
معاناة األطفال يف النزاعات املسلحة
ح��ول العالم ،من سوريا إل��ى جنوب
السودان وميامنار واليمن ونيجيريا
وغير ذلك الكثير.
وق��ال «ال ي��زال األطفال يعيشون يف
صراعات مدمرة ويتعرضون للهجوم
ع��ل��ى ن��ط��اق ص�����ادم ،ت��ت��ج��اه��ل فيه
أط����راف ال��ص��راع��ات بشكل ص��ارم
سياسات وق��رارات القانون الدولي،
بل وحتى القوانني الوطنية املتعلقة
بحماية أكثر أفراد مجتمعاتنا ضعفاً».
وح��ذر بيه ،وه��و أيضا كاتب وطفل
مجند سابق ،من عدم إدراج األطفال
يف عملية بناء السالم.
وأضاف« ،بدون تفكير جدي ومسخر
م��ن أجلهم ،وب���دون تشكيل عالم ال
يحميهم فحسب ،بل يجعلهم أيضاً
مواطنني نشيطني مبعايير أخالقية
ومعنوية متكنهم من أن يكونوا أناساً
محترمني ،ف��إن جميع جهودنا هنا
اليوم ستحظى بالفشل ولن تسفر عن
مستقبل نفخر به».
وأض��اف أن التمويل جانب أساسي
يف دعم أنشطة بناء السالم ،وبدونه
مي��ك��ن أن ت��ذه��ب اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة
إلن��ق��اذ األرواح وت��خ��ف��ي��ف امل��ع��ان��اة
وحماية الضعفاء عبثاً.
كما ذك��ر ع��دد من املختصني أهمية
ص��ن��دوق ب��ن��اء ال��س�لام ،ال���ذي أظهر
بالفعل ق��درت��ه على دع��م الشركاء
الوطنيني ودع��م عملية االنتقال إلى
السالم واالستقرار وتعزيز التماسك
عن طريق توزيع املوارد من خالل أكثر
من  25وكالة من وكاالت األمم املتحدة
واحلكومات والشركاء اآلخرين.
ويف ه��ذا الصدد ،دع��ا األم�ين العام
مرة أخرى إلى زيادة موارد الصندوق
إلى  500مليون دوالر يف السنة ،ملا
يلعبه ال��ص��ن��دوق م��ن دور حيوي يف
االس��ت��ج��اب��ة ألزم���ة وشيكة بسرعة،
ومت��ول املشاريع التي ال يخاطر أي
شخص آخر باالستثمار فيها ويعزز
التنوع والشمولية ،حيث تدعم العديد
من برامجه النساء والشباب.
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يف اليوم العاملي ملساندة ضحايا التعذيب
األمم املتحدة تؤكد على أن حظر هذه املمارسة
مسؤولية جميع الدول
وج���ه األم�ي�ن ال��ع��ام ل�ل�أمم املتحدة
أنطونيو غوتيريس رسالة إلى جميع
الدول مبناسبة اليوم العاملي ملساندة
ض��ح��اي��ا ال��ت��ع��ذي��ب ،أك����د ف��ي��ه��ا أن
«التعذيب غير مقبول وال مبرر له
حت��ت أي ظ��رف م��ن ال��ظ��روف ،مبا
يف ذل���ك ح���االت ال���ط���وارئ أو ع��دم
االستقرار السياسي ،بل ويف احلرب
كذلك».
وأكد غوتيريس ،خالل ذات الرسالة،
التزامه بإنهاء هذه املمارسة البغيضة
والعبثية ،على حد قوله ،مؤكداً أن
التعذيب يهدف إل��ى إفناء شخصية
الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى
الكائن البشري ،م��ذك � ًرا ب��أن األمم
املتحدة كانت تندد بالتعذيب منذ
البداية بوصفه أح��د أح��ط األفعال
التي يرتكبها البشر يف حق إخوانهم
من بني اإلنسان.
وأكد غوتيريس على جترمي التعذيب
مب��وج��ب ال��ق��ان��ون ال��دول��ي ،موضحاً
أن حظره يشكل ج��ز ًءا من القانون
العريف الدولي ،ويعني ذلك أنه يلزم
ك��ل أع��ض��اء املجتمع ال���دول���ي ،دون
اعتبار ملا إذا كانت الدولة قد صادقت
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على املعاهدات الدولية التي حتظر
التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها.
وكانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة،
أعلنت يف قرارها  149/52املؤرخ بـ
 12ديسمبر  ،1997ي��وم  26يونيو
ي��وم�اً دول��ي�اً ل�لأمم املتحدة ملساندة
ضحايا التعذيب ،بهدف القضاء التام
على التعذيب ،وحتقي ًقا لفعالية أداء
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة.
ويتطلب التعايف من التعذيب برامج
فورية ومتخصصة ،وقد أثبت عمل
م��راك��ز إع���ادة التأهيل واملنظمات
يف جميع أنحاء العالم أن الضحايا
ميكنهم االنتقال من مرحلة الرعب
ملرحلة الشفاء.
ويُ��ع��ت��ب��ر ص���ن���دوق األمم امل��ت��ح��دة
الطوعي لضحايا التعذيب ،وال��ذي
يديره مكتب األمم املتحدة حلقوق
اإلن��س��ان يف جنيف آلية ف��ري��دة من
نوعها تركز على الضحايا التي توجه
التمويل ملساعدة ضحايا التعذيب
وأسرهم.
و يُقصد ‘‘بالتعذيب’’ وفقاً للمادة 1

من الفقرة  1من اتفاقية مناهضة
التعذيب و غيره من ضروب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة «أي عمل ينتج عنه ألم
أو ع���ذاب ش��دي��د ،جسديا ك��ان أم
ع��ق��ل��ي �اً ،ي��ل��ح��ق ع��م��داً ب��ش��خ��ص ما
بقصد احلصول من هذا الشخص،
أو من شخص ثالث،على معلومات أو

يظل التعذيب ممارسة غير
مقبولة وال مبرر لها يف أي
ظرف من الظروف مبا يف ذلك
خالل حاالت الطوارئ أو عدم
االستقرار السياسي بل ويف
احلرب كذلك

أنطونيو غوتيريس

على اعتراف ،أو معاقبته على عمل
ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه ،هو
أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه
هو أو أى شخص ثالث  -أو عندما
يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي
س��ب��ب ي��ق��وم ع��ل��ى التمييز أي���اً ك��ان
نوعه ،أو يحرض عليه أو يوافق عليه
أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي
شخص يتصرف بصفته الرسمية وال
يتضمن ذلك األلم ،أو العذاب الناشئ
فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم
لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة
عرضية لها».
ويتطلب التعايف من التعذيب برامج
فورية ومتخصصة ،وقد أثبت عمل
م��راك��ز إع���ادة التأهيل واملنظمات
يف جميع أنحاء العالم أن الضحايا
ميكنهم االنتقال من مرحلة الرعب
ملرحلة الشفاء.
ويُعتبر صندوق األمم املتحدة الطوعي
لضحايا التعذيب ،والذي يديره مكتب
األمم امل��ت��ح��دة حل��ق��وق اإلن��س��ان يف
جنيف آلية فريدة من نوعها تركز
على الضحايا التي توجه التمويل
ملساعدة ضحايا التعذيب وأسرهم.

اعرف �أكرث عن منظمة هيئة التقيي�س

من نحن:
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون
ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ه��ي هيئة
إقليمية أنشئت بقرار من املجلس
األعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج
العربية يف دورت���ه (( )22مسقط،
 31-30ديسمبر  ،)2001وباشرت
أع��م��ال��ه��ا يف ش��ه��ر م��اي��و 2004م
ومقرها يف مدينة الرياض باململكة
العربية السعودية.
وت��ض��م الهيئة يف عضويتها سبع
دول هي دول مجلس التعاون الست

(اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين،
اململكة العربية السعودية ،سلطنة
ع��م��ان ،دول��ة قطر ،دول��ة الكويت)
باإلضافة إل��ى اجلمهورية اليمنية
التي انضمت يف يناير 2010م.
وتهدف الهيئة إل��ى توحيد أنشطة
التقييس املختلفة ومتابعة تطبيقها
واالل��ت��زام بها ،بالتعاون والتنسيق
مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول
األع���ض���اء ل��رف��ع ك��ف��اءة وتنافسية
ال��ص��ن��اع��ات اخل��ل��ي��ج��ي��ة ،وت��ط��وي��ر
قطاعاتها اإلنتاجية واخلدمية مبا
يساهم يف تسهيل التبادل التجاري
وحماية املستهلك والبيئة والصحة
العامة ،ويدعم االقتصاد اخلليجي

اعرف حقوقك و واجباتك
املادة الثانية و اخلمسون (:)2-1
منع وكشف إحالة العائدات املتأتية
من اجلرمية
 -1تتخذ كل دولة طرف ،دون إخالل
ب��امل��ادة  14م��ن ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة ،ما
قد يلزم من تدابير ،وفقاً لقانونها
الداخلي ،إلل��زام املؤسسات املالية
ال��واق��ع��ة ض��م��ن والي��ت��ه��ا القضائية
ب��أن تتحقق من هوية الزبائن وبأن
تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية
املالكني املنتفعني لألموال املودعة يف
حسابات عالية القيمة ،وبأن جتري
فحصاً دقيقاً للحسابات التي يطلب
فتحها أو يحتفظ بها من قبل ،أو نيابة
عن ،أفراد مكلّفني أو سبق أن كلّفوا
بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد
أسرهم ،أو أشخاص وثيقي الصلة
بهم ،ويص ّمم ذل��ك الفحص الدقيق
بصورة معقولة تتيح كشف املعامالت
املشبوهة ب��غ��رض إب�ل�اغ السلطات

املختصة عنها ،وال ينبغي أن يؤول
على أنه يثني املؤسسات املالية عن
التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر
عليها ذلك.
 -2تيسيراً لتنفيذ التدابير املنصوص
عليها يف الفقرة  1من ه��ذه امل��ادة،
تقوم كل دولة طرف ،وفقاً لقانونها
الداخلي ومستلهمة امل��ب��ادرات ذات
ال��ص��ل��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا امل��ن��ظ��م��ات
اإلق��ل��ي��م��ي��ة واألق��ال��ي��م��ي��ة وامل��ت��ع��ددة
األطراف ملكافحة غسل األموال ،مبا
يلي:
(أ) إص���دار إرش����ادات ب��ش��أن أن��واع
الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية
ال��ت��ي يُ��ت��وق��ع م��ن امل��ؤس��س��ات املالية
القائمة ضمن واليتها القضائية أن
تط ّبق الفحص الدقيق على حساباتها،
وأن���واع احلسابات واملعامالت التي
يُ��ت��وق��ع أن ت��ول��ي��ه��ا ع��ن��اي��ة خ��اص��ة،
وتدابير فتح احلسابات واالحتفاظ

ويحقق متطلبات االحتاد اجلمركي
والسوق اخلليجية املشتركة ،أعضاء
الهيئة هم أجهزة التقييس الوطنية
بالدول األعضاء.
رسالتها:
توحيد أنشطة التقييس املختلفة
ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها وفقاً
ألف��ض��ل امل��م��ارس��ات ال��دول��ي��ة ،مبا
يُسهم يف حماية املستهلك والبيئة
والصحة العامة وتشجيع الصناعة
لدعم االقتصاد والتنمية املستدامة
يف الدول االعضاء.
القيم املؤسسية للهيئة:
 التركيز على خدمة املستفيدين:احل��������رص ع����ل����ى حت���ق���ي���ق رض����ا

املستفيدين.
 االح � �ت� ��راف � �ي� ��ة :ت���أدي���ة األع��م��المبنهجية ومهنية عالية ،واالل��ت��زام
ب��ت��ط��وي��ر ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة م���ن خ�لال
كوادرها املؤهلة.
 ال � ��ري � ��ادة يف ال �ت �ق �ي �ي��س :ت��ق��دميخدمات مبتكرة يف أنشطة التقييس
من خالل أداء دور ريادي يف حتقيق
أفضل املمارسات.
 العمل كفريق :ترسيخ روح الفريقالواحد داخل الهيئة من خالل تبادل
املعرفة واملشاركة.
 االلتزام باجلودة :االلتزام بتقدميخدمات عالية اجلودة.

اجلزء الرابع و الثالثون من «اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد»
بها ومسك دفاترها التي يُتوقع أن
تتخذها بشأن تلك احلسابات؛
(ب) إبالغ املؤسسات املالية القائمة
ض��م��ن والي��ت��ه��ا ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،عند
االق��ت��ض��اء وب���ن���ا ًء ع��ل��ى ط��ل��ب دول��ة
ط��رف أخ���رى أو ب��ن��ا ًء على م��ب��ادرة
منها هي ،بهوية شخصيات طبيعية
أو اعتبارية معينة يُتوقع م��ن تلك
املؤسسات أن تط ّبق الفحص الدقيق
علي حساباتها ،إضافة إلى تلك التي
ميكن للمؤسسات املالية أن حتدد
هويتها بشكل آخر.
 -3يف سياق الفقرة الفرعية ( 2أ) من
هذه املادة ،تنفّذ كل دولة طرف تدابير
تضمن احتفاظ مؤسساتها املالية،
لفترة زمنية مناسبة ،بسجالت وافية
للحسابات وامل��ع��ام�لات التي تتعلق
باألشخاص املذكورين يف الفقرة 1
من هذه املادة ،على أن تتضمن ،كحد
أدنى ،معلومات عن هوية الزبون ،كما

تتضمن ،قدر االمكان ،معلومات عن
هوية املالك املنتفع.
 -4بهدف منع وكشف عمليات إحالة
العائدات املتأتية من أفعال مج ّرمة
وفقاً لهذه االتفاقية ،تنفذ كل دولة
ط��رف تدابير مناسبة وفعالة لكي
متنع ،مبساعدة أجهزتها الرقابية
واإلش��راف��ي��ة ،إنشاء مصارف ليس
لها حضور م��ادي وال تنتسب إلى
مجموعة مالية خاضعة للرقابة.
وف���ض� ً
ل�ا ع���ن ذل����ك ،ي��ج��وز ل��ل��دول
األط��������راف أن ت��ن��ظ��ر يف إل�����زام
مؤسساتها املالية برفض الدخول
أو االس��ت��م��رار يف ع�لاق��ة مصرف
مراسل مع تلك املؤسسات ،وبتجنب
إق��ام��ة أي ع�لاق��ات م��ع مؤسسات
مالية أجنبية تسمح ملصارف ليس
لها حضور م��ادي ،وال تنتسب إلى
مجموعة مالية خاضعة للرقابة،
باستخدام حساباتها.

* دخلت اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ) (UNCACحيز النفاذ يف  ١٤كانون الأول /دي�سمرب  ،٢٠٠٥و هي تُعد االتفاقية الأكرث �شموالً وقوة يف مكافحة الف�ساد على نطاق عاملي ،وحتى
يناير � ،2013صادقت عليها  ١٦٥دولة ،وقد وقعت على االتفاقية اململكة العربية ال�سعودية يف 2004/9/1م ،فيما ان�ضمت و�صادقت عليها يف 2013/4/29م.
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امل�ست�شار القانوين
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ماهي احلاالت التي ميكن فيها طلب اعادة النظر يف األحكام النهائية
الصادرة يف العقوبة؟
نظام االجراءات اجلزائية أوضح
أنه يجوز ألي من اخلصوم طلب
إعادة النظر يف األحكام النهائية
الصادرة بالعقوبة وفقاً ألحوال
محددة وهي:
 -1إذا ح��ك��م ع��ل��ى امل��ت��ه��م يف
جرمية قتل ثم وجد املدعي قتله
حياً.
 -2إذا صدر حكم على شخص
م��ن أج��ل واق��ع��ة ث��م ص��در حكم

ع��ل��ى ش��خ��ص آخ����ر م���ن أج��ل
الواقعة ذاتها ،وكان بني احلكمني
تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد
احملكوم عليهما.
 -3إذا كان احلكم قد بني على
أوراق ظهر بعد احلكم تزويرها
أو بني على ش��ه��ادة ظهر بعد
احلكم أنها شهادة زور.
 -4إذا كان احلكم بني على حكم
صادر من إحدى احملاكم ثم ألغي

كاريكاتير

�أخطاء الت�شخي�ص!!

ً
نقال عن صحيفة
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هذا احلكم.
 -5إذا ظهر بعد احلكم بينات
أو وقائع لم تكن معلومة وقت
احمل��اك��م��ة وك���ان م��ن ش��أن هذه
البيانات أو الوقائع عدم إدانة
احملكوم عليه أو تخفيف العقوبة.
حيث يتم رفع طلب إعادة النظر
بصحيفة ت��ق��دم إل���ى احملكمة
التي أصدرت احلكم ،ويجب أن
تشتمل صحيفة الطلب على بيان

احلكم املطلوب إعادة النظر فيه
وأسباب الطلب ،اال انه ال يترتب
على قبول احملكمة طلب إعادة
النظر م��ن حيث الشكل وقف
تنفيذ احلكم إال إذا كان صادراً
بعقوبة جسدية من قصاص أو
حد أو تعزير ويف غير ذلك يجوز
للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ
يف ق��راره��ا بقبول طلب إع��ادة
النظر.

ع�شرون قرار ًا لوزارة العدل خالل
عام عززت حقوق املر�أة
أك��دت وزارة العدل أنها متكنت من
تعزيز حقوق امل��رأة باملجتمع ،عبر
 20قراراً عدلياً خالل العام املاضي،
تضمنت جميع ن��واح��ي التعامالت
القضائية.
حيث وجه وزير العدل رئيس املجلس
األعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد
الصمعاني مأذوني األنكحة بتسليم
ال��زوج��ة نسخة م��ن ع��ق��د ال��ن��ك��اح،
وأن يقوم امل��أذون قبل ضبطه لعقد
ال��ن��ك��اح ،ب��أخ��ذ موافقة امل���رأة وفق
الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه
لفظياً.
وم��ن ب�ين ال���ق���رارات العدلية التي
اتخذتها ال��وزارة ،زي��ادة فرص عمل
امل��رأة يف ال��وزارة ،ومنح امل��رأة بعض

صالحيات كتابات العدل ،وإعطاؤها
رخصة التوثيق ،ومنح رخص لـ244
م��ح��ام��ي��ة ،وت��وف��ي��ر م���راك���ز تنفيذ
أح��ك��ام احلضانة وال��رؤي��ة ،كما أن
حق احلضانة أصبح ل�لأم ،وأيضاً
تفعيل مكاتب املصاحلة ،ومتكينها
من دخول الدوائر القضائية ،وتنظيم
صندوق النفقة للمطلقات واألبناء،
إت��اح��ة ت��زوي��ج الفتيات املعضوالت
خ���ارج أوق����ات ال��ع��م��ل ال��رس��م��ي يف
احملكمة ،جترمي العضل و منع إجبار
امل��رأة على من ال تريده يف النكاح،
إث��ب��ات استحقاق أس��رة املتغيب أو
املفقود و األسرة املهجورة أو املعلقة
ملعاش الضمان االجتماعي ،تفعيل
نظام البصمة يف املرافق العدلية.

ثقافة حقوق اإلنسان

اليوم العاملي حلقوق اإلنسان
احتفل العالم يف العاشر من شهر ديسمبر باليوم العاملي حلقوق اإلنسان وهو اليوم الذي
اكدت فيه شعوب العالم إميانها بحقوق اإلنسان األساسية وكرامته وقدرة واالتفاق على
التعاون لتحسني مستويات احلياة يف جو من األمان ،بهدف إرساء مبادئ احلرية والعدل
واملساواة ،حيث شهد هذا اليوم من العام 1948م ميالد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
مبوجب قرار اعتمدته اجلمعية العامة وهو الوثيقة الدولية الذي تبنته األمم املتحدة كالتزام
أخالقي للدول واملكون من ديباجة وثالثني مادة تضمنت احلقوق األساسية لإلنسان ،حيث
شكل إجنازاً إنسانياً مهما وأصبح نقطة حتول أساسية يف طريق التعاون الدولي كنتيجة
طبيعية للتفاعل اإليجابي بني مختلف احلضارات والثقافات واألديان ،وشكل يف ذات الوقت
القاعدة القانونية العامة التي تعتبر املصدر الرئيسي وتفرع عنها كل االعالنات واالتفاقيات
الدولية واالقليمية حول حقوق اإلنسان ،مثل العهدين الدوليني والبروتوكوالت االختيارية
امللحقة بهما واتفاقية حقوق الطفل وحقوق املرأة واتفاقيات القضاء على التمييز العنصري
بكافة أشكاله ،واالعالنات 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 ان احلقوق والواجبات متالزمة يف كل نشاط وسلوك
لإلنسان ،فبينما احلقوق ترفع من قدر احلرية الشخصية فإن الواجبات تعبر عن جالل تلك
احلرية  ،لذا فإنه ينبغي يف هذا اليوم تفعيل ورصد التجاوزات واالنتهاكات حلقوق اإلنسان،
والعمل على إزالتها وضمان عدم تكرارها ،من خالل تطبيق ما جاء يف االع�لان العاملي
حلقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية املنبثقة عنه والتي اكدت على ان لكل إنسان حق التمتع
بجميع احلقوق واحلريات دومنا متييز من أي نوع وأن لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية ويف
االمان على شخصه.
ختاماً  ،،،نحتفل بهذا اليوم يف بالدنا وسط ثورة حقوقية تهدف للحفاظ على حقوق اإلنسان
على كافة األصعدة ابتدا ًء من دعم حقوق املرأة وم��روراً باحلد من األفكار الرجعية التي
تسيطرت على املجتمع لسنوات ماضيه مع االنفتاح املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
وأخيراً وليس آخراً محاربة الفساد والضرب بيد من حديد بحق ضد فاسد مبا يكفل حق
كل إنسان.

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