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اجلمعي�������ة تنظم معر�شًا توعويًا 

لن�ش�������ر  الطائ�������ف  يف حمافظ�������ة 

الثقافة احلقوقية.

ينظم  ب����ج����دة  اجل���م���ع���ي���ة  ف������رع 

التمييز  ملناه�شة  ح���واري  ل��ق��اء 

العن�شري.

ق�شايا حقوق الإن�شان فوق كل املراتب 

ودرج�������ة وع�����ي وت��ث��ق��ي��ف امل��ج��ت��م��ع بها 

بطيئة و�شعيفة.

اجلمعية تدين  اختطاف نائب القنصل السعودي في اليمن

ال�شنة  ال�شاد�شة  - العدد  الرابع وال�شبعون-  جماد الأول    - 1433 ه� - اأبريل  2012م  الريا�ض - اململكة العربية ال�شعودية

نشرة شهرية تصدرها اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
National Society for Human Rights

طبعت بدعم من موؤ�ش�شة الربيد ال�شعودي

اأ�سدرت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان يوم الأربعاء 1433/5/26هـ املوافق 2012/4/18م،  بياناً �سحفياً حول اختطاف نائب القن�سل ال�سعودي يف اليمن عبد اهلل 

اخلالدي جاء فيه : ت�ستنكر اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان وتدين عملية الختطاف التى تعر�ض لها نائب القن�سل ال�سعودي يف اليمن عبد اهلل اخلالدي وتوؤكد اأن 

هذا العمل يتنافى مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية وفيه انتهاك �سارخ حلقوق هذا املواطن وحقوق اأ�سرته وذويه واجلمعية تطالب املتورطني يف هذا العمل بالإفراج عنه 

واإخالء �سبيله كما توؤكد اأن ما جاء على ل�سان من ن�سب نف�سه للتنظيم الإرهابي للقاعدة يف بالد اليمن من تهديد باإحلاق الأذى باملواطن املختطف يعد من قبيل الإف�ساد 

يف الأر�ض ويبني الأهداف احلقيقية لهذا التنظيم البعيد كل البعد عن مبادىء الإ�سالم .   

اجلمعية تطالب اجلهات الرسمية العراقية بالتدخل 
في أمر سجينني سعوديني

باأنهم  العراق  يف  ال�سعوديني  ال�سجناء  بني  �سعور  هناك  واأن 

الآخرين  العرب  ال�سجناء  من  غريهم  كمعاملة  يعاملون  ل 

عليهم  للحكم  كافياً  يكون  قد  للحدود  اجتيازهم  جمرد  واأن 

بالإعدام.

 اجلدير بالذكر اأن احلكومتني ال�سعودية والعراقية قد وقعتا 

اتفاقية لتبادل ال�سجناء فيما بينهم موؤخراً والتى �ستدخل حيز 

التنفيذ قريباً.

اجلمعية تطالب  بسن  قوانني وأنظمة تلزم املواطنني 
بتعليم أبنائهم وبناتهم

املواطنني  تلزم  واأنظمة  قوانني  ب�سن  اجلمعية  طالبت 

الإن�ساين  حقهم  من  ومتكينهم  وبناتهم  اأبنائهم  بتعليم 

الدولية  واملواثيق  الإ�سالمية  ال�سريعة  حفظته  الذي 

يف ح�سولهم على اأعلى م�ستويات من التعليم ، خا�سة 

املدن  النائية عن  والهجر  البعيدة  والأماكن  القرى  يف 

الرئي�سية. 

من جهته اأكد وكيل وزارة الرتبية والتعليم  للتخطيط 

والتطوير الدكتور نايف الرومي »اأنَّ الوزارة لديها خطة 

اأوجه  ــة  واإزال  ، للجميع  اأ�سا�سي  تعليم  لتوفري  تهدف 

البتدائي  التعليم  جمــال  يف  اجلن�سني  بني  التفاوت 

ميدان  يف  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  وحتقيق   ، والثانوي 

الرتكيز  مــع   ، 2015م  عــام  بحلول  وذلــك   ، التعليم 

لالنتفاع  للفتيات  ومتكافئة  كاملة  فر�ض  تاأمني  على 

والتح�سيل الدرا�سي يف تعليم اأ�سا�سي جيد«، واأ�ساف 

اأجل متكني  ، من  الــوزارة بحلول عام 2014م  »ت�سعى 

جميع الأطفال من احل�سول على تعليم اأ�سا�سي جماين 

واإلزامي وجيد ، واإكمال ذلك مع الرتكيز على البنات 

والأطفال الذين يعي�سون يف ظروف �سعبة ، اإىل جانب 

حت�سني الرعاية الرتبوية ليكون �ساماًل ملرحلة الطفولة 

واأ�سدهم  تاأثراً  الأطفال  اأكرث  ل�سالح  وخا�سة  املبكرة 

واإجـــراء  الت�سريعات  ــدار  اإ�ــس عــرب  وذلـــك   ، حــرمــانــاً 

ريا�ض  مرحلة  باأهمية  املعنيني  وتوعية  الــدرا�ــســات 

الأطفال وحت�سني نوعية التعليم داخل ف�سول الدرا�سة 

وتطوير  املناهج  تطوير  طريق  عن  الأطــفــال  لريا�ض 

حتقيق  يوفر  مبا  الأطفال  لريا�ض  املدر�سية  الإدارة 

اأهداف اخلطة«. 

ويف ال�سياق ذاته ر�سدت اجلمعية عدد من املالحظات 

بحي اخلليج  للبنات  وال�ستون  التا�سعة  املتو�سطة  على 

�سرق الريا�ض ، من اأهمها ِقدم املبنى وتهالكه و�سيق 

مداخله وانت�سار روائح ال�سرف ال�سحي فيه ، وعدم 

توفر و�سائل ال�سالمة والأمان  »مكت�سفات الدخان« ، 

عدم نظامية  خمارج الطورائ و�سيقها ، اإ�سافًة اإىل 

اجلمعية  وقامت  الكهربائي،  للتيار  امل�ستمر  النقطاع 

عدم  يت�سمن  والتعليم  الرتبية  لــوزارة  بتوجيه خطاب 

على  �سلباً  توؤثر  والتي  املنا�سبة  املدر�سية  البيئة  توفر 

الإجراء  اإتخاذ  ب�سرورة  وطالبتها   ، التعليمية  امل�سرية 

بديل  مبنى  وتــوفــري  املبنى  اإخـــالء  ب�سرعة  املنا�سب 

يف  ممثلة  والتعليم  الرتبية  وزارة  وقامت   ، منا�سب 

وكالة املباين بت�سكيل جلنة للك�سف على املبنى واإعداد 

تقرير بحالته ، واأفادت اللجنة من خالل تقريرها »باأن 

احلالة املعمارية للمبنى غري مقبولة واحلالة الإن�سائية 

الدرا�سية  البيئة  توفر  عــدم  اإىل  اإ�ــســافــًة   ، �سليمة 

املنا�سبة يف املبنى«، ووجهت الوزارة بال�سرعة يف اإخالء 

املبنى والعمل على اإيجاد مبنى بديل تتوفر فيه جميع 

ال�سروط الالزمة ملتابعة امل�سرية التعليمية.
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اخلنني : نظام التأمينات االجتماعية تكافلي واجتماعي يكفل حقوق املشتركني فيه
 بالتضامن مع أصحاب العمل 

اأكد امل�ست�سار ال�سرعي حمد بن عبد اهلل بن خنني ، اأنَّ نظام التاأمينات الجتماعية 

هو نظام تكافلي اجتماعي يكفل حقوق امل�سرتكني فيه بالت�سامن مع اأ�سحاب العمل 

، وذلك عرب �سمانه العي�ض الكرمي لهم بعد تركهم للعمل ، ب�سبب التقاعد اأو العجز 

غري املهني اأو الوفاة اأو الإ�سابة املهنية ، وذلك من خالل �سرف املعا�سات ال�سهرية 

تكاليف  النظام  ويتحمل   ، ال�سرف  �سروط  لديهم  تتوافر  التي  الفرتة  طوال  لهم 

الإ�سابة مهما بلغت ويقدم العناية الطبية ال�ساملة للم�سرتك امل�ساب اأو امل�سرتكة 

امل�سابة ، وت�سرف لهم البدلت اليومية والتعوي�سات املالية يف حالة العجز الكلي اأو 

اجلزئي الناجت عن اإ�سابة العمل اأو الأمرا�ض املهنية التي تقع للعامل اأثناء العمل اأو 

ب�سببه ، واأ�ساف »النظام راعى طبيعة املراأة وتكوينها وظروفها الأ�سرية ، فمنحها 

نوعاً من احلماية التاأمينية تتميز بها عن الرجل يف بع�ض احلقوق ، فيحق للمراأة 

امل�سرتكة اأن حت�سل على املعا�ض التقاعدي عند بلوغها �سن اخلام�سة واخلم�سني 

، بدلً من ال�ستني اإذا توافرت لديها مدة ا�سرتاك ل تقل عن 120 �سهراً ، كما اأن 

امل�ستفيدة من معا�ض اأفراد العائلة (الأرملة والبنت وبنت البن والأخت ) ، ي�سرف 

لها منحة زواج يف حال زواجها ، تعادل ن�سيبها ال�سهري 18 مرة ويف حال طالقها 

اأو ترملها مرة اأخرى ، يعاد اإدراجها لال�ستفادة من املعا�ض ، ويجوز لالأرملة اجلمع 

بني ن�سيبها من املعا�ض امل�ستحق عن زوجها امل�سرتك ، واأجرها من العمل مهما 

كان مقداره ، كما يحق للمراأة امل�سرتكة ت�سفية م�ستحقاتها عند تركها العمل يف اأي 

وقت اإذا مل تتوافر لديها �سروط ا�ستحقاق املعا�ض ، وعند عودتها للعمل مرة اأخرى 

يجوز لها �سم خدماتها ال�سابقة ، ب�سرط اإعادة املبلغ امل�سروف لها دفعة واحدة 

خالل �سنة من تاريخ عودتها للعمل.

وهنا علة التحرمي ، لأن ج�سد الإن�سان 

ي�سلح  حتى  مالً  لي�ست  واأع�ساءه 

لي�ض  الإن�سان  اأنَّ  اإىل  ولفت   ، للتعامل« 

حماًل للتجارة ول حماًل للبيع بالتجزئة، 

وقال »نظراً اإىل اأنَّ د�ستور اململكة قائم 

ت�سدت  فقد   ، وال�سنة  الكتاب  على 

اإ�سدار  خالل  من   ، الأفعال  تلك  ملثل 

بالأع�ساء  التربع  عملية  تنظم  لئحة 

من غري اأقارب املري�ض ، واإن�ساء املركز 

ال�سعودي لزراعة الأع�ساء ، الذي يتابع 

الزراعة بعد اإجراء الك�سف على املري�ض 

ومراقبته ، وكذلك معرفة نتائجه ، حيث 

من  اإل  تتم  ل  ع�سو  زراعة  عملية  اأي 

خالل التن�سيق مع ذلك املركز« ، واأ�ساف 

»اأ�سدرت اململكة نظاماً ملكافحة الجتار 

 ، نظاماً  عليها  املعاقب  الأفعال  يت�سمن   ، بالب�سر 

امل�ساركني  اأو   ، مرتكبيها  بحق  املقررة  والعقوبات 

النظام  الثانية من  املادة  ارتكابها«، حيث جاء يف  يف 

»يحظر الجتار باأي �سخ�ض باأي �سكل من الأ�سكال، 

اأو  عليه  الحتيال  اأو  تهديده  اأو  اإكراهه  ذلك  مبا يف 

النفوذ،  اأو  الوظيفة  با�ستغالل  اأو  اأو خطفه،  خداعة 

ا�ستغالل  اأو  عليه،  ما  �سلطة  ا�ستعمال  باإ�ساءة  اأو 

تلقيها  اأو  مزايا،  اأو  مالية،  مبالغ  باإعطاء  اأو  �سعفه، 

اأجل  اآخر، من  له �سيطرة على  لنيل موافقة �سخ�ض 

اأو  ق�سراً،  اخلدمة  اأو  العمل،  اأو  اجلن�سي،  العتداء 

الت�سّول، اأو املمار�سات ال�سبيهة بالرق، اأو ال�ستعباد، اأو 

نزع الأع�ساء، اأو اإجراء جتارب طبية عليه«، واأ�ساف 

»يعاقب  اأنه  على  ن�ست  النظام  من  الثالثة  املادة  اأن 

بال�سجن  بالأ�سخا�ض  الجتار  جرمية  ارتكب  من  كل 

مدة ل تزيد عن (15) عاماً، اأو بغرامة ل تزيد على 

اإىل اأن ذلك يوؤكد  مليون ريال، اأو بهما معاً«، م�سرياً 

على اهتمام اململكة يف حماية حقوق الإن�سان من اأي 

انتهاك اأو جتاوز، والعمل على و�سع الأنظمة الكفيلة 

بردع من يجروؤ على انتهاك تلك احلقوق.

اجلمعية تشارك في ورشة عمل »مكافحة االجتار بالبشر«

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  �ساركت 

»مكافحة  عمل  ور�سة  يف  الإن�سان 

قبل  من  واملنظمة   ، بالب�سر«  الجتار 

ال�سبت  يوم  الإن�سان  حقوق  هيئة 

1433/5/29هــ املوافق 2012/4/21م 

الدويل  البعد  مناق�سة  تتناول  والتي   ،

 ، بالب�سر  الجتار  ملكافحة  والإقليمي 

وو�سائل  منه  واحلماية  الوقاية  وطرق 

مكافحته.

للجنة  العام  الأمني  بني  جهته  من 

يف  بالب�سر  الجتار  ملكافحة  الدائمة 

بدر  الأ�ستاذ  الإن�سان  حقوق  هيئة 

(الجتار  مفهوم   ، باجابر  �سامل  بن 

اأو  نقل  اأو  جتنيد   « يعني  بالب�سر) 

اأو  تهديد  حتت  اأ�سخا�ض  ا�ستالم 

 ، الإكراه  اأ�سكال  من  �سكل  باأي  اأو  القوة  با�ستخدام 

اأو دفع وا�ستالم مبالغ اأو فوائد للح�سول على ر�سى 

ال�سخ�ض امل�سيطر بغر�ض ال�ستغالل ، �سواء اجلن�سي 

الأطفال  وعمالة  وال�ستعباد   ، ال�ساقة  الأعمال  اأو 

ذاته  الوقت  يف  موؤكداً  الب�سرية«،  الأع�ساء  وجتارة 

 ، بالب�سر  الجتار  حاربت  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأنَّ 

اأنظمة اململكة متنع الجتار بالب�سر مبختلف  اأنَّ  كما 

اأ�سكاله و�سوره فقد ان�سمت اإىل اتفاقية ميثاق الرق 

املوقعة يف جنيف عام 1926م ، وقامت باإقرار القانون 

دول  مع  بالتعاون  بالب�سر  الجتار  ملكافحة  املوحد 

جمل�ض التعاون اخلليجي يف قمة املجل�ض 27 املنعقدة 

بالب�سر  الجتار  مكافحة  نظام  واأ�سدرت   ، بالريا�ض 

 ، 1430هــ  عام  يف   40 رقم  امللكي  املر�سوم  مبوجب 

بالب�سر  بالجتار  يقوم  من  كل  معاقبة  ت�سمن  والذي 

مالية  وبغرامة  عاماً   15 عن  تزيد  ل  مدة  بال�سجن 

اإن�سائها للجنة  اإ�سافًة اإىل  ل تزيد على مليون ريال، 

مكافحة الجتار بالب�سر يف هيئة حقوق الإن�سان والتي 

مبتابعة  وتخت�ض  العالقة  ذات  اجلهات  فيها  ت�سارك 

اأو�ساع ال�سحايا.

ويف ال�سياق ذاته اأكد اأن اللجنة ر�سدت خالل العام 

اأحكام  �سدرت   ، بالب�سر  اجتار  ق�سية   11 املا�سي 

�سرعية يف 3 ق�سايا ، لفتاً اإىل اأنَّ اململكة تعمل حالياً 

على اإجناز قاعدة بيانات وطنية �ساملة خا�سة بجرائم 

الجتار بالب�سر ، اإ�سافًة اإىل قيام اللجنة بحل م�سكلة 

فرتة  بالب�سر حلمايتهم خالل  الجتار  �سحايا  اإيواء 

التقا�سي ، واأ�ساف » ق�سايا الجتار بالب�سر منت�سرة 

ب�سكل اأكرب بني العمال ، اإذ ميار�سها عمال على عمال 

يف  لإ�ستغاللهم  يعمدون   ، جن�سهم  بني  من  اآخرين 

اأعمال �سخ�سية ، نظراً جلهل الآخرين بقوانني العمل 

يف ال�سعودية«.

عبد  بن  خالد  الأ�ستاذ  اجلمعية  لع�سو  ت�سريح  ويف 

الب�سرية  بالأع�ساء  املتاجرة  حول  الفاخري  الرحمن 

اأكد على  بالب�سر  والتي تندرج �سمن جرائم الجتار 

بالأع�ساء  التربع  بني  فرقت  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأنَّ 

وبيعها ، وذلك لأن عقد البيع من »عقود املعار�سة« ، 

ومن خ�سائ�سه تقا�سي الثمن مقابل ال�سيء املباع ، 

ويختلف ذلك العقد عن غريه من عقود التربع ، ففي 

ياأخذ  ول  ال�سيء  ال�سخ�ض  يعطي  بالأع�ساء  التربع 

مقاباًل له ، اأما البيع فهو تقا�سي ال�سخ�ض مقاباًل ، 



بعد زيارة سجن اإلصالحية بالعاصمة املقدسة

أجل من  املزيد  ب��ذل  على  بالعمل  للسجون  العامة  اإلدارة  نطالب   ال��زاي��دي: 
حتسني أوضاع النزالء
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اأ. �شليمان الزايدي

قام وفد من مكتب اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان  

العام  امل�سرف  من  كاًل  �سم  املقد�سة  بالعا�سمة 

على املكتب الأ�ستاذ �سليمان بن عوا�ض الزايدي ، 

العميد املتقاعد توفيق جوهرجي ، الدكتور حممد 

، املحامي �سلطان  الأ�ستاذ حممد كلننت   ، ال�سهلي 

الأربعاء  يوم   ، العبديل  �ساكر  الأ�ستاذ   ، احلارثي 

بزيارة   ، 2012/4/4م  املوافق  1433/5/12هــ 

ميدانية ل�سجن الإ�سالحية بحي النوارية بالعا�سمة 

املقد�سة.

اأكد اأع�ساء الوفد وجود 1366 موقوفاً يف ال�سجن 

جن�سيات  من  الآخر  والن�سف  �سعوديني  ن�سفهم 

ال�سلبيات  من  عدداً  الوفد  ر�سد  وقد   ، خمتلفة 

والتي منها وجود 124 �سجيناً غري �سعودي انتهت 

حمكوميتهم وينتظرون ا�ستكمال اإجراءات ترحيلهم 

وجود  من  بالرغم  ال�سجن  مطبخ  ِقدم   ، لأوطانهم 

مطبخ حديث اإل اأنه ل ي�ستخدم نظراً لوجود خالف 

بني اإدارة ال�سجن واملنفذ ، قدم مبنى ال�سجن وتهالك 

الكثري من عنابره ، وجود بع�ض املر�سى النف�سانيني 

الأحداث  من  وجود عدد   ، الأ�سحاء  ال�سجناء  بني 

 ، عاماً  و25   18 بني  اأعمارهم  ترتاوح  املوقوفني 

يق�سون اأحكاماً عامة ت�سببت يف تاأخري درا�ستهم ، 

الإيجابيات  من  الوفد عدداً  الذي ر�سد  الوقت  يف 

الدينية  الربامج  من  العديد  توفري  منها  والتي 

والجتماعية والتاأهيلية والتوعوية لل�سجناء ، تنفيذ 

م�ساريع تطويرية لبع�ض العنابر ، توفري بع�ض فر�ض 

العمل لبع�ض النزلء مقابل اأجور جمزية ، اجلهود 

املبذولة من قبل اإدارة ال�سجن يف اإيجاد مبنى متكامل 

التحقيق  وهيئة  العدل  لكتابة  مقر  على  ي�ستمل 

والإدعاء العام مما ي�سمن خ�سو�سية لل�سجني بدلً 

مظللة  وتوفري ممرات  اجلهات  تلك  التنقل يف  من 

بتح�سني  الوفد  اأع�ساء  ، كما طالب  فيها  ومكيفة 

نف�سية  اأمرا�ض  من  يعانون  الذين  النزلء  اأو�ساع 

اأو�ساعهم  مع  تتنا�سب  خا�سة  مواقع  اإىل  ونقلهم 

تطبيق   ، لهم  ال�سحية  الرعاية  من  املزيد  وتوفري 

الأحكام البديلة بحق املوقوفني الأحداث خ�سو�ساً 

بها  �سقط  عامة  ق�سايا  يف  اأحكاماً  يق�سون  اأنهم 

اإىل  حمكوميتهم  تنفيذ  اإرجاء  اأو  اخلا�ض  احلق 

حني انتهاء العام الدرا�سي ، �سرعة اإنهاء اإجراءات 

ترحيل ال�سجناء الغري �سعوديني اإىل بلدانهم ، حيث 

قال الزايدي »طالبنا اإدارة ال�سجون بتحديد الوقت 

مرتبط  ذلك  اإنَّ  وقالوا  املوقوفني  لإطالق  املتوقع 

العالقة«،  ذات  اجلهات  يف  الإجراءات  با�ستكمال 

واأ�ساف » يجب اأن تتم تلك الإجراءات قبل انتهاء 

انتهاء  ترحيله حال  يتم  بحيث  ال�سجني  حمكومية 

حمكوميته دون تاأخري«.

الفاخ���ري : اس���تغالل املرض���ى النفس���يني بإج���راء التج���ارب الطبي���ة 

عليهم يعد انتهاكًا حلقوقهم اإلنسانية

اأو�سح امل�ست�سار القانوين وع�سو اجلمعية الأ�ستاذ خالد بن عبد الرحمن الفاخري ، اأنَّ ا�ستغالل املر�سى النف�سيني باإجراء التجارب الطبية عليهم خارج 

الإطار العالجي يعترب امتهاناً وانتهاكاً حلقوقهم الإن�سانية وخمالفة �سريحة ملا ورد يف نظام مزاولة املهن ال�سحية ، ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم 

(م/59) بتاريخ 1426/11/4هــ ، والذي يحفظ حق املري�ض باأل يجرى له اأي عمل طبي اإل بر�ساه اأو مبوافقة من ميثله اأو ويل اأمره ، با�ستثناء حالت 

احلوادث اأو الطواريء اأو احلالت املر�سية احلرجة والتي تتطلب تدخاًل طبياً دون احل�سول على تلك املوافقة ، وفقاً ملا ورد يف املادة (التا�سعة ع�سر) 

من النظام ، يف الوقت التي حددت فيه املادة (الثانية والثالثون) من النظام العقوبة التاأديبية ملن يتجاوز ما ورد يف املادة ال�سابقة والتي تتمثل يف الإنذار 

، الغرامة املالية والتي ل تتجاوز ع�سرة اآلف ريال ، اإلغاء الرتخي�ض مبزاولة املهنة ال�سحية و�سطب ال�سم من �سجل املرخ�ض لهم.

واأ�ساف » ما ي�سيب املر�سى النف�سيني يعد عار�ساً يف �سخ�سياتهم ، يدخل �سمن العوار�ض الأهلية التي اأخلت باأهليتهم ، ويكون حينها الإن�سان غري 

مدركاً ملا يحدث حوله وا�ستغالل الأفراد لتلك الفرتة ، يعترب خمالفة �سريحة يحا�سب ويعاقب كل من ي�ستغلها لأي �سبب كان«، موؤكداً يف الوقت ذاته 

اأنَّ اإخراج املري�ض من جممع ال�سحة النف�سية يعترب اأمراً غري مقبول ، » كون املري�ض يقاد من م�ست�سفى هو موجود به للعالج خارج املجمع اإما لإجراء 

التجارب النف�سية عليه اأو حثه على �سلوك معني ، وا�ستغالل عدم قدرته على التمييز بني �سحة الفعل اأو عدم �سحته ، لأنه يف هذه احلالة يفتقد لالأهلية 

وامل�سوؤولية ، ولذلك يجب حما�سبة ومعاقبة اأي �سخ�ض يثبت تورطه يف ذلك الفعل«، و�سدد على �سرورة رفع دعاوى ق�سائية على من يثبت تورطهم يف 

ذلك النوع من ال�ستغالل ل�سمان عدم حدوثه وتكراره م�ستقباًل ، ولفت اإىل اجلهود املبذولة من اإدارات جممعات ال�سحة النف�سية يف توفري بيئة منا�سبة 

للمر�سى داخل املجمع.

اجلدير بالذكر اأنه اأكدت اإح�سائية �سدرت موؤخراً من وزارة ال�سحة ال�سعودية اأن ن�سف مليون �سعودي و�سعودية ترددوا على العيادات النف�سية عام 

2011م  ، 60٪ منهم من فئة ال�سباب ، وذلك بن�سبة زيادة قدرها 20٪ عن عام 2010م. 



بها عرب خمتلف  وتثقيفهم  توعيتهم  املجتمع من خالل  اأفراد  كافة  الثقافة احلقوقية بني  بن�سر  �سمن رغبة اجلمعية 

الو�سائل �سواء من خالل توزيعها ل�سدارتها احلقوقية اأو اإقامتها لفعاليات من حما�سرات وندوات وور�ض عمل ، فقد 

نظم  فرع اجلمعية بجدة يف متو�سطة الليث يوم الثنني 1433/5/24هــ املوافق 2012/4/16م ، حما�سرة بعنوان »ل 

للعنف«.

يف بداية املحا�سرة قدم امل�سرف العام على فرع اجلمعية بجدة الدكتور ح�سني ال�سريف تعريفاً عن اجلمعية وبني اأهدافها 

ور�سالتها وروؤيتها واآلية عملها عند ا�ستقبالها ال�سكاوى والتظلمات من خالل توا�سلها مع اجلهات ذات العالقة لرفع 

الظلم واإحقاق احلق والعدل وامل�ساواة والت�سامح ، ثم �سلط ال�سوء على مفهوم العنف ب�سكل عام والأ�سري واملدر�سي 

ب�سكل خا�ض ، ولفت اإىل جهود اجلمعية يف نبذ العنف وقال »العنف ل بد اأن نرف�سه داخلياً لأنَّ العنف منبوذ على 

م�ستوى ال�سريعة والدولة واملجتمع واإن من اأف�سل ال�سبل حلله هو احلوار«.

من جهته اأكد رائد الن�ساط باملدر�سة الأ�ستاذ مهدي اأحمد العيايف ، »اأن اإقامة تلك الفعالية جاءت ب�سبب رغبة اإدارة 

املدر�سة يف تعريف الطالب اأولً باجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان ، ودورها يف املجتمع ومن ثم اإلقاء ال�سوء على م�سكلة 

العنف كاإجراء وقائي للطالب للحد من ممار�ساته يف املجتمع اخلارجي عموماً ويف املجتمع املدر�سي خ�سو�ساً«.

العام  امل�سرف  الدكتور عمر زهري حافظ  كاًل من  ، �سم  املنورة  باملدينة  الن�ساء 

والباحث  الدكتور طلحة غوث  القانوين وع�سو اجلمعية  املكتب وامل�ست�سار  على 

القانوين م�سعب الزهراين ، يوم الثنني 1433/5/24هــ املوافق 2012/4/16م 

الرحمن  عبد  العميد  العام  ال�سجن  �سعبة  مدير  مع  بلقاء  الزيارة  بــداأت  وقد   ،

 ، ، وبع�ض امل�سوؤولني يف الإدارة  العمري  العقيد نايف  احلازمي وم�ساعد املدير 

وبعد ذلك مت التجول يف عنابر ال�سجن واللتقاء ببع�ض ال�سجناء ، حيث ر�سد 

الوفد عدد من املالحظات اأهمها تكد�ض ال�سجناء نتيجة بقائهم مدة دون حماكمة 

والتاأخر يف اإنهاء اإجراءات ترحيل ال�سجناء التي انتهت حمكومياتهم مما ت�سبب 

يف معاناة ال�سجناء واأ�سرهم .

اجلدير بالذكر اأن مبادرة �سمو اأمري منطقة املدينة املنورة عبد العزيز بن ماجد 

بن عبد العزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - بت�سكيل جلنة مكونة من الأمارة وهيئة 

وعدم  املحاكمات  يف  التاأخري  م�ساكل  حلل  ال�سجن  واإدارة  واملحكمة  التحقيق 

تبقى احلاجة  ولكن  تقدم ملحوظ  انتهت حمكوميتهم قد حققت  الإفــراج عمن 

قائمة لت�سكيل مكتب خم�س�ض ملتابعة الق�سايا ب�سكل متوا�سل .
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اأكد الدكتور عمر زهري حافظ على اهتمام اإدارة ال�سجن العام و�سجن الن�ساء 

باأبيار علي بال�سجناء وبذلها جهود كبرية ومبادرات للحفاظ على روح اجلدية 

 ، م�ساكلهم  حلل  منهم  القرب  على  والعمل  ال�سجناء  مع  والتعاطف  واحلــزم 

املفرج  ال�سجناء  بع�ض  تخوف  من  الالحقة  الرعاية  البالغ مبو�سوع  واهتمامها 

وذلك   ، املجتمع  فعل  ردة  من  ال�سجن خلوفهم  خارج  للحياة  العودة  من  عنهم 

من خالل التعاون الفعال بينها وبني جلنة العفو والتي يراأ�سها مندوب الأمارة 

اأو�سح تنفيذ الإدارة للعديد من الربامج التوعوية  الأ�ستاذ معال الرفاعي، كما 

والإ�سالحية بالتعاون مع جامعة طيبة ومكتب الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي 

ووزارة الرتبية والتعليم على مدار العام .

ويف ال�سياق ذاته اأ�ساد الدكتور حافظ على التفاق الذي مت بني اإدارة ال�سجن 

لدرا�سة  اجلمعية  ور�سة عمل حت�سرها  وتنظيم  الأعمال  رجال  من  وجمموعة 

و�سع خطة تقرتح على اجلهات املعنية ، من اأجل توثيق العالقة بني اإدارة ال�سجن 

وجمتمع الأعمال من خالل برامج ت�سغيل وتدريب وتطوير ال�سجناء.

جاء ذلك خالل زيارة ميدانية نفذها وفد من مكتب اجلمعية لل�سجن العام و�سجن 

فرع اجلمعية بجدة ينظم محاضرة بعنوان "ال للعنف"

ورشة للتوعية بثقافة حقوق اإلنسان بني أفراد املجتمع

الثاين  لقائه  املقد�سة  بالعا�سمة  الإن�سان  الوطنية حلقوق  اأقام مكتب اجلمعية 

لفعالية حملة (اأطفال واأمهات ير�سمون حقوقهم) ، يوم الأربعاء 1433/5/19هــ، 

اخلريية  القرى  اأم  بجمعية  النموذجية  الطفل  حديقة  رو�سة  نظمته  والــذي 

من  وكذلك جمموعة   ، واأمهاتهم  اأكرث من 300 طفل  وبح�سور  الن�سائية مبكة 

يف  والعامالت  واملعلمات  واملديرات  الأكادمييات  من  الطفولة  املهتمات مبجال 

جمال التعليم ، حيث يهدف امللتقى اإىل تقدمي التوعية اخلا�سة بحقوق الطفل 

واحتياجاته املتفق عليها دولياً باململكة .

ت�سمن امللتقى حما�سرة تثقيفية األقتها الأ�ستاذة اآمال حممد ال�سابري الباحثة 

القانونية باجلمعية ومتحورت حول بنود اتفاقية حقوق الطفل ومفهوم وثقافة 

حقوق الإن�سان وظروف وعوامل انتهاك تلك احلقوق ، اإ�سافًة اإىل حقوق وواجبات 

الوالدين ، ثم األقت الأخ�سائية النف�سية الأ�ستاذة �سمية عزت اآل �سرف املحا�سرة 

النف�سي  الإر�ساد  وبرامج  النف�سية  ال�سحة  يف  واملتخ�س�سة  القرى  اأم  بجامعة 

والأ�سري حما�سرة عن احلاجات النف�سية والجتماعية لالأطفال وكيفية اإ�سباعها 

الطفل  حقوق  اأن  مبينة   ، اخلاطئ  الإ�سباع  على  املرتتبة  ال�سلوكية  وامل�سكالت 

اإ�سباعها  من  بد  ل  التي  والنف�سية  اجل�سدية  الحتياجات  على  مرتكز  اأمر  هي 

بالطرق ال�سليمة وال�سوية  ، وبعدها بداأت العديد من الفقرات وامل�سابقات التي 

�سارك فيها الأطفال واأمهاتهم وبح�سور �سخ�سية الأطفال املحبوبة »مكي« التابعة 

مل�سروع تعظيم البلد احلرام ، اإ�سافًة اإىل عر�ض م�سرحية حقوقية بعنوان (اأمي 

اأبي اأين حقوقي)   ، ثم األقت رئي�سة جمعية اأم القرى اخلريية الن�سائية الدكتورة 

هامن ياركندي كلمة اأو�سحت فيها اأن تلك امللتقيات ت�سهم يف تعزيز وغر�ض القيم 

بحقوق  املهتمون  عليها  يحر�ض  اأن  ينبغي  التي  والواجبات  لالأطفال  احلقوقية 

الطفل، واختُتم امللتقى بتكرمي الأمهات امل�ساركات وتوزيع الهدايا .

وفد من اجلمعية يزور السجن العام وسجن النساء في املدينة املنورة 
ويسجل مالحظاته
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اجلمعية تنظم معرضًا توعويًا في محافظة الطائف
استكمااًل  لنشر الثقافة احلقوقية

الإن�سانية  بحماية احلقوق  الإن�سان   الوطنية حلقوق  لر�سالة اجلمعية  ا�ستكمالً 

من النتهاكات وفقاً لل�سريعة الإ�سالمية والنظام الأ�سا�سي للحكم الذي م�سدره 

الكتاب وال�سنة ، ووفقاً لالأنظمة املرعية ، وما ورد يف الإعالنات واملواثيق اخلا�سة 

بحقوق الإن�سان على النطاق الدويل والإقليمي والثنائي ومبا ل يخالف ال�سريعة 

الإ�سالمية ، والوقوف �سد الظلم والتع�سف والعنف وعدم الت�سامح ، حيث اإنَّ من 

اأهم الطرق اإىل ذلك ن�سر الوعي والثقافة احلقوقية بني اأفراد املجتمع ، وذلك 

توعوياً  من مبداأ من ل يعرف حقه ل ي�ستطيع اأن يحميه ، فقد نظمت معر�ساً 

تثقيفياً يف حمافظة الطائف بتوجيه من �سعادة الرئي�ض الدكتور مفلح بن ربيعان 

القحطاين ، يوم الأربعاء 1433/5/19هــ املوافق 2012/4/11م وا�ستمر ملدة ثالثة 

اأحمد ال�سمريي ، وبح�سور امل�سرف  اأيام ، د�سنه وكيل حمافظ الطائف املكلف 

العام على مكتب اجلمعية بالعا�سمة املقد�سة الأ�ستاذ �سليمان بن عوا�ض الزايدي 

، والأ�ستاذ عادل بن تركي الثبيتي ممثل اجلمعية يف حمافظة الطائف ، ومب�ساركة 

عدد من امل�سوؤولني باملحافظة .

ا�ستمل املعر�ض على العديد من الفعاليات والتي منها توزيع اإ�سدارات اجلمعية 

على الزوار ، بلغت اأكرث من 5 اآلف كتاب تنوعت ما بني كتيبات ون�سرات وتقارير 

الأطفال  لتعريف  حقوقك«  »اعــرف  وتوعوية  تثقيفية  م�سابقة   ، حقوقية  وكتب 

اإ�سافًة   ، الأ�سري  العنف  مرئي عن  تقدمي عر�ض   ، الر�سم  من خالل  بحقوقهم 

اإىل عر�ض العديد من اللوحات والأعمال مب�ساركة عدد من الإدارات احلكومية 

جلنة   ، املخدرات  مكافحة  اإدارة   ، ال�سرطة  بينها  ومن  الطائف  يف  واخلدمية 

احلماية الجتماعية ، مركز التاأهيل ال�سامل ، م�سروع اإعاقتي �سر اإبداعي ، جلنة 

حماية الطفل مب�ست�سفى الهدا ، اإدارة الرتبية والتعليم ، اإ�سافًة اإىل تكرمي عدد 

من اجلهات امل�ساركة والداعمة.

على  نوعه  من  الأول  يعد  املعر�ض  اأنَّ  الثبيتي  عــادل  الأ�ستاذ  اأو�سح  جهته  من 

م�ستوى املحافظة ، واأ�ساف »تك�سف الأرقام والبيانات ال�سادرة من اأق�سام ال�سرط 

وامل�ست�سفيات يف الطائف حالت عنف خمتلفة ، الأمر الذي يوؤكد اأنَّ املجتمع ما 

زال يف حاجة اإىل املزيد من التوعية ، وخ�سو�ساً اأنَّ غالبية الرتكيبة ال�سكانية يف 

املحافظة تعترب خليطاً من القبائل التي قطنت املدن بثقافات عدة تتفق جميعها 

يف  مثاًل  البي�ساء  الأ�سلحة  حمل  يعترب  حيث   ، املتوارثة  والتقاليد  العادات  وفق 

املركبات اأو الدخول يف عراك دموي واخلروج منه منت�سراً م�سدر فخر للفرد يعتز 

به ، ويدون يف تاريخه وتتناقله املجال�ض ، وهنا امل�سكلة«.

ويف ال�سياق ذاته طالب الأ�ستاذ �سليمان الزايدي وزارة الرتبية والتعليم بالإ�سراع 

بتنفيذ تو�سيات اجلمعية وذلك بت�سمني املناهج احلقوقية يف املقررات الدرا�سية 

من اأجل تربية الن�ضء على الثقافة احلقوقية ، وقال »اجلمعية اأقامت ور�ستي عمل 

التعليم  يف  احلقوق  على  للرتبية  التعليمية  املقررات  ت�سمني  مو�سوع  يف  للبحث 

العام والعايل، فقد عقدت »ور�سة عمل تعليم حقوق الإن�سان يف موؤ�س�سات التعليم 

العايل« ، يوم ال�سبت 1428/12/26هـ املوافق 2008/1/5م ، وتناولت عدداً من 

اأوراق العمل منها »مقرر مقرتح ملادة حقوق الإن�سان يُدر�ض يف موؤ�س�سات التعليم 

العايل« للدكتور بندر حممد حجار ،  »حماور تعليم حقوق الإن�سان يف موؤ�س�سات 

الإن�سان يف  »تعليم حقوق   ، العابدين حماد  زين  �سهيلة  للدكتورة  العايل«  التعليم 

موؤ�س�سات التعليم العايل« للدكتورة اأجنب غالم قطب ، »جتربة كلية امللك خالد 

 ، ال�سبيت  اهلل  عبد  خالد  للدكتور  الإن�سان«  حقوق  مادة  تدري�ض  يف  الع�سكرية 

»جتربة جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف تدري�ض مادة حقوق الإن�سان« للدكتور 

الإ�سالم«  يف  الإن�سان  حقوق  تدري�ض  ب�ساأن  »اقــرتاح   ، القحطاين  ح�سني  �سعيد 

للدكتور �سليمان عبد الرحمن احلقيل ، »حول مقرر حقوق الإن�سان« للدكتور نا�سر 

البقمي ،  وانتهت اإىل تو�سيات تتعلق بالتعليم العايل وُرفعت ملقام خادم احلرمني 

والتي  العايل  التعليم  وزارة  وُكلفت   ، اجلمعية  تو�سيات  على  ووافق   ، ال�سريفني 

بداأت يف تنفيذها فيما بداأت بع�ض اجلامعات يف اإعداد مناهج عن حقوق الإن�سان 

اأما التعليم العام فقد عقدت »ور�سة عمل تعليم  تعلم للطالب يف التعليم العايل 

حقوق الإن�سان يف موؤ�س�سات التعليم العام« ، يوم الثالثاء 1430/6/23هـ املوافق 

2009/6/16م ، وهدفت اإىل ت�سخي�ض واقع حقوق الإن�سان يف موؤ�س�سات التعليم 

تعليم حقوق   ، عليها  والرتبية  الإن�سان  تعليم حقوق  �سبل  اأف�سل  ، حتديد  العام 

الآن  وهي  رفعت  بتو�سيات  اأي�ساً  وانتهت   ، العام  التعليم  موؤ�س�سات  يف  الإن�سان 

موجودة للبحث واملراجعة واملتابعة يف وزارة الرتبية والتعليم ، ونحن يف اجلمعية 

ناأمل اأن تفعل تلك التو�سيات ونرى يف مناهجنا مقررات عن احلقوق تربي الن�ضء«،  

واأ�ساف » نحن ل ننكر اأن يف مناهجنا الكثري من الرتبية عن احلقوق لكنها مبعرثة 

�سمن  من  اأو  منف�سلة  تكون  اأن  تو�سياتها  يف  واجلمعية مل حتدد  منظمة  وغري 

املناهج« ، ولفت الزايدي اإىل جهود اجلمعية بالتوا�سل مع اإدارة ال�سجون من اأجل 

الإ�سراع يف اإنهاء اإجراءات املوقوفني الغري �سعوديني والتي انتهت حمكومياتهم ، 

مبيناً اأن ذلك يعود اإىل اإجراءات الرتحيل نف�سها ولي�ض اإىل الق�سية التي اأوقفوا 

من اأجلها .

مكاتب جديدة يف  افتتاح  على  على عزم اجلمعية  الزايدي  اأكد  اأخــرى  من جهة 

املناطق الإدارية يف اململكة ملمار�سة ن�ساطها الهادف اإىل احلد من حالت العنف 

والإيذاء والتوعية باحلقوق ، وقال »اإن التوا�سل مع ممثلي اجلمعية لطلب تدخلها 

بغية  جديدة  مكاتب  اإن�ساء  يف  بالتو�سع  األزمهم  الإلكرتوين  واملوقع  الفاك�ض  عرب 

النتهاكات  عن  والتجاوزات  الظلم  برفع  اجلمعية  ر�سالة  تقدمي   اإىل  الو�سول 

احلقوقية لكافة �سرائح املجتمع«.
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في اليوم العاملي ملناهضة التمييز العنصري
اجلمعية تؤكد على دور األنظمة والقوانني في نشر ثقافة عدم التمييز

 وتنظم ملتقى "حوار التمييز العنصري" في جدة

د. ح�شني ال�شريف

د. طالل ق�شتياأ. �شليمان الزايدي

د. عمر زهري حافظد. اأحمد البهكلي

جانب من اللقاء

دعا الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين ، رئي�ض اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان 

، اإىل نبذ التمييز بني النا�ض وقيام اجلهات ذات العالقة بو�سع ومراجعة الآليات 

القانونية والنظامية  الالزمة والتي من �ساأنها ن�سر ثقافة عدم التمييز على اأ�سا�ض 

اللون اأو الدين اأو العرق وتوعية املجتمع واجلهات الر�سمية باأهمية احرتام وتعزيز 

»اإنَّ  وقال   ، املحلية  والأنظمة  الإ�سالمية  ال�سريعة  عليه يف  املن�سو�ض  املبداأ  هذا 

العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  بدور  ت�سيد  اجلمعية 

احلوار  مبداأ  اإر�ساء  على  والذي عمل  املجال  �سعود - حفظه اهلل - يف هذا  اآل 

داخلياً ودعى للحوار بني الأديان والثقافات والتقريب بينها على امل�ستوى الدويل 

ليحل ال�سالم بدل احلروب واملحبة والت�سامح بدل الكراهية والتمييز ، مما كان 

له بالغ الأثر يف نبذ التمييز ، ول �سك اأنَّ العمل من اأجل اإعطاء اجلميع حقوقهم 

والأنظمة  الإ�سالمية  ال�سريعة  باأحكام  الإلتزام  يتطلب  اأمر  تفريق  اأو  متييز  دون 

املرعية وتنفيذها على اأر�ض الواقع«، واأ�ساف » ينبغي يف هذا اليوم تفعيل ور�سد 

التجاوزات والنتهاكات التي تت�سمن متييزاً اأو انتقا�ساً حلق املواطنني اأو املقيمني 

والعمل على اإزالتها و�سمان عدم تكرارها ، ودرا�سة الق�سايا وامل�ساكل التي حتدث 

لالأفراد  املقررة  اأو احلقوق  التعامالت  اأو  املعامالت  �سواء يف جمال  يف جمتمعنا 

والتي كفلتها الأنظمة والتعليمات وتقدمي التو�سيات واحللول الالزمة ب�ساأنها ون�سر 

ثقافة التعاي�ض ال�سلمي واحلوار والبعد عن الع�سبية والعن�سرية«.

د. مفلح القحطاين

جهود اململكة في نبذ العنصرية

 ال بد من تطبيق مناهضة التمييز على أرض الواقع

  الدكتور مفلح القحطاني : على اجلهات املختصة مراجعة اآلليات 

القانونية والنظامية من أجل نشر ثقافة عدم التمييز على أساس 

اللون أو الدين أو العرق بني كافة شرائح املجتمع

ويف ال�سياق ذاته نظم فرع اجلمعية بجدة مبنا�سبة اليوم العاملي ملناه�سة التمييز 

اخلمي�ض  يوم   ، العن�سري«  التمييز  »حوار  عنوان  حمل  حواري  لقاء   ، العن�سري 

1433/5/14هــ املوافق 2012/4/5م ، �سارك فيه عدد من م�سريف فروع اجلمعية 

اأدار  والذي  ال�سريف  الدكتور ح�سني  بجدة  فرع اجلمعية  العام على  امل�سرف  وهم 

�سليمان  الأ�ستاذ  املقد�سة  بالعا�سمة  اجلمعية  مكتب  على  العام  وامل�سرف  احلوار، 

بورقة  العام على فرع اجلمعية بجازان  امل�سرف  البهكلي  اأحمد  الدكتور   ، الزايدي 

عمل بعنوان »الإ�سالم يناه�ض التمييز العن�سري بكافة اأ�سكاله« ، الدكتور عمر حافظ 

امل�سرف العام على مكتب اجلمعية باملدينة املنورة بورقة عمل بعنوان »تعريف التمييز 

العن�سري وفقاً لالتفاقيات الدولية ذات العالقة« ، وع�سو اجلمعية الدكتور طالل 

ق�ستي ، اإ�سافًة اإىل م�ساركة عدد من اأع�ساء جمل�ض ال�سورى وعدد من الأكادمييني 

والإعالميني منهم الكاتب الإعالمي توفيق ال�سيف والذي حتدث عن دور املواطنة 

، والباحث الإعالمي الدكتور زيد  العن�سري  التمييز  اأ�سكال  يف الق�ساء على كافة 

الف�سيل والذي حتدث عن التمييز العن�سري والأجانب ، كما �سارك يف حمور اللقاء 

حول »الواقع واملمار�سات« ، الناقد الدكتور �سعيد ال�سريحي وحتدث عن التمييز يف 

جمال الإعالم ، والدكتور عاي�ض حممد الزهراين وكيل كلية خدمة املجتمع والتعليم 

امل�ستمر يف جامعة الطائف والذي حتدث عن التمييز يف جمال التعليم والأكادميية 

يف جامعة امللك عبد العزيز الدكتورة فائقة حممد بدر والتي حتدثت عن التمييز يف 

املجال الأ�سري والجتماعي  ، اإ�سافًة اإىل الإعالمية �سوزان امل�سهدي والطبيب اأمين 

كرمي اللذان حتدثان عن التمييز يف املجال ال�سحي .

من جهته طالب الأ�ستاذ �سليمان الزايدي اجلهات املعنية بالإ�سراع يف الت�سديق على 

العهدين الدوليني ، اللذان مل توقع عليهما اململكة العربية ال�سعودية والتي مازالت 

املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  العهد  وهما  ودرا�ستهما  لهما  الن�سمام  طور  يف 

وال�سيا�سية ، والعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية ، 

يف الوقت الذي اأكد الدكتور اأحمد البهكلي » وجود نوعني من التمييز اأحدهما فطري 

، لي�ض لالإن�سان تدخل فيه مثل اللون واجلن�ض ، و اآخر مذموم نبه اإليه ال�سارع احلكيم 

وحذرت منه ال�سريعة الإ�سالمية وهو ما نلم�سه يف الواقع الذي نعي�سه« ، اأما الدكتور 

عمر حافظ فقد حتدث عن التمييز العن�سري وفقاً لالتفاقيات الدولية واأ�سار اإىل 

اجلهود الدولية املبذولة يف جمال الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري والتي 

مل يتم تفعيل البع�ض منها على اأر�ض الواقع ، وطالب الدكتور طالل ق�ستي باإيجاد 

ميثاق �سرف اإعالمي للحد من تاأجيج العن�سرية القبلية وواأد نتائجها.

العهدين  على  التصديق  في  اإلسراع  العالقة  ذات  اجلهات  من  البد 
الدولي  العهد  وهما  اململكة  عليهما  توقع  لم  اللذان   ، الدوليني 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدولي اخلاص باحلقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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تعد ق�سية التمييز العن�سري �سورة من �سور انتهاكات حقوق الإن�سان ، حيث تق�سي على ال�سالم والأمن والعدالة والتقدم الجتماعي ، فوفقاً للمادة الأوىل من 

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ، فاإن النا�ض جميعاً يولدون اأحراراً ومت�ساوون يف الكرامة واحلقوق ، فم�سطلح العن�سرية يعني اأيديولوجيا اأو نظرة جتعل معتنقها 

ي�سعر بالتفوق للعن�سر الب�سري الذي ينتمي اإليه وهي اأي�ساً ظاهرة �سيا�سية واجتماعية وثقافية ، يتم فيها تف�سيل ومتييز وا�سح جلماعات اأو اأفراد �سد جماعات 

اأخرى على اعتبار انتمائهم اإىل عرق اأو جن�ض اأو ديانة اأو لون اآخر.

ويحتفل العامل يف 21 اآذار مار�ض من كل عام ، باليوم العاملي للق�ساء على التمييز العن�سري ، ففي ذلك اليوم من �سنة 1960م ، اأطلقت ال�سرطة الر�سا�ض فقتلت 

69 �سخ�ساً كانوا م�ساركني يف مظاهرة �سلمية يف �ساربفيل ، جنوب اأفريقيا �سد قوانني املرور املفرو�سة من قبل نظام الف�سل العن�سري ، وقد اعتمدت اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة ذلك اليوم يف �سنة 1966م ، ودعت حكومات العامل اإىل م�ساعفة اجلهود املبذولة من اأجل الق�ساء على التمييز العن�سري ون�سر مبداأ امل�ساواة 

والعدالة بني كافة �سرائح املجتمع  والعمل بالتفاقية الدولية للق�ساء على التمييز العن�سري ، وقد اأقرت ال�سريعة الإ�سالمية مبداأ امل�ساواة بني اأفراد املجتمع 

يَُّها النَّا�ْض اإِنَّا َخلَْقناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأنْثَى 
َ
ونهت عن تق�سيمه اإىل فئات ودعت اإىل الت�سامح يف املعامالت واإزالة الفوارق بني كافة اأفراد املجتمع ، فقد قال تعاىل { يَاْ اأ

تَْقاُكْم} ، فال�سريعة ربطت اأ�سا�ض التفا�سل بني النا�ض بالتقوى ولي�ض بالنتماء لعن�سر معني من الب�سر ، 
َ
ْكَرَمُكْم ِعنَْد اهلل اأ

َ
وَجَعلْنَاُكْم �ُسُعوباً وَقَباِئْل ِلتَعاَرُفوا اإِنَّ اأ

وحذرت من الكثري من �سور التمييز يف املجتمع كالتمييز بني اأفراد الأ�سرة الواحدة كتمييز الأب لأحد اأبنائه عن غريه اأو متييز الذكور عن الإناث فقد قال الر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم »من كانت له اأنثى فلم يئدها ومل يهنها ومل يوؤثر ولده عليها ـ يعني الذكر ـ اأدخله اهلل اجلنة« ، وقال اأي�ساً »اعدلوا بني اأبنائكم، اعدلوا بني 

اأبنائكم«، وطالب اأي�ساً بالعدل وعدم التمييز بني الزوجات فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم »من كانت له امراأتان مييل 

مع اإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة واأحد �سقيه �ساقط«.

وان�سمت اململكة اإىل التفاقية الدولية ملناه�سة التمييز العن�سري  عام 1997م ، مبوجب املر�سوم امللكي ال�سادر بتاريخ 1418/4/16هـ ، وت�سمل التفاقية 25 مادة 

، حتفظت اململكة حتفظ عام على الأحكام التي تتعار�ض مع ال�سريعة الإ�سالمية ، واملادة 22 والتي تن�ض على »يف حالة اأي نزاع ين�ساأ بني دولتني اأو اأكرث من الدول 

الأطراف ب�ساأن تف�سري هذه التفاقية اأو تطبيقها وتتعذر ت�سويته باملفاو�سة اأو الإجراءات املن�سو�ض عليها �سراحة يف هذه التفاقية ، يحال هذا النزاع بناءاً على 

طلب اأي من اأطرافه ، اإىل حمكمة العدل الدولية للف�سل فيه ، ما مل يتفق املتنازعون على طريقة اأخرى لت�سويته«، اإ�سافًة اإىل اأنَّ الأنظمة املعمول بها يف اململكة 

تتفق اإجمالً مع بنود تلك التفاقية والتي ترف�ض التمييز يف احلقوق الإن�سانية املختلفة كالعدل وامل�ساواة اأمام املحاكم والتعليم والرعاية ال�سحية. 

اأو�سى اللقاء بالعديد من التو�سيات والتي من �ساأنها مناه�سة كافة اأ�سكال التمييز 

العن�سري والتي �ستتوىل اجلمعية رفعها للجهات املعنية والتوا�سل معها لتطبيقها 

م�ستفي�سة  درا�سات  اإعداد  التو�سيات  تلك  اأهم  ومن  الواقع  اأر�ض  على  وتفعيلها 

للواقع الجتماعي ملعرفة واقع التمييز العن�سري يف املمار�سات والإجراءات ومدى 

التزام اجلهات احلكومية بتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان ، ومدى التزامها بالتفاقيات 

الدولية التي �سادقت عليها اململكة ، الإ�سراع يف اإ�سدار نظام اجلمعيات واملوؤ�س�سات 

الأهلية لفتح املجال للجمعيات املدنية املتخ�س�سة مثل اجلمعيات التي تهتم بحقوق 

اأجل  املزيد من اجلهود من اجلهات احلقوقية من  بذل   ، واملراأة وغريها  الطفل 

اإ�سدار تقارير حول مظاهر التمييز العن�سري يف املجتمع ال�سعودي ، تو�سيح �سورة 

الإ�سالم احلقيقية ومناه�سته للعن�سرية وتر�سيخه الدائم لكرامة الإن�سان ، التاأكيد 

على دور وزارة الإعالم يف تر�سيخ تلك املناه�سة  عرب كافة و�سائلها ، اإ�سافًة اإىل 

كافة  اإىل  الو�سول  املهم يف  لدوره  الإعالمي  للتعامل  مليثاق �سرف  تبنيها  �سرورة 

�سرائح املجتمع ، العمل على تدريب املعلمني على مفاهيم حقوق الإن�سان لرت�سيخها 

يف نفو�ض الطلبة والإ�سراع يف اإدخال تلك املفاهيم يف املناهج الدرا�سية  �سواء يف 

منهج م�ستقل اأو من خالل املناهج الأخرى يف التعليم العام اأو العايل ، تر�سيخ قيم 

املواطنة وا�ستحداث الآليات الكفيلة بتعزيز التوازن ، بني احلقوق والواجبات جتاه 

الوطن واملواطن ، و�سع اآليات للحد من التمييز العن�سري يف جمال ال�سحة مبا 

يتما�سى مع النظام الأ�سا�سي للحكم  يف مادته احلادية والثالثون والتي تن�ض على 

»تعنى الدولة بال�سحة العامة وتوفر الرعاية ال�سحية لكل مواطن« ، اجلدير ذكره 

اإقرار نظام ال�سمان ال�سحي التعاوين الإلزامي والذي ي�سمل م�ساواة العامل  اأنَّ 

ال�سعودي مع العامل الغري �سعودي يف توفري الرعاية ال�سحية يوؤكد على �سرورة 

دون متييز جلن�سيته،  اإن�سان  لكل  ال�سحية  الرعاية  وتقدمي  املدفوع  العالج  اإلغاء 

وميثل مدى توافق الأنظمة املحلية مع اتفاقية مناه�سة التمييز العن�سري ، اإزالة 

العقبات اأمام املراأة يف الق�ساء ، واإعادة النظر يف الآليات والإجراءات فيما يتعلق 

بالقبول يف ال�سلك الق�سائي ، اإعادة النظر يف التع�سف يف ا�ستخدام �سلطات الويل 

للحد من حقوق املراأة النظامية وال�سرعية ، العمل على مراجعة بع�ض الإجراءات 

التي متيز بني الرجل واملراأة كطلب اح�سار »معرف« ل�ستكمال اإجراءاتها يف بع�ض 

الدوائر احلكومية بالرغم من ح�سولها على البطاقة الوطنية ، التاأكيد على اأهمية 

الأ�سرة كنواة للمجتمع ، �سرورة الأخذ بالدرا�سة التي قدمتها اجلمعية حول عالقة 

العامل و�ساحب العمل واإلغاء نظام الكفيل ، التاأكيد على حق الطفل يف التعليم 

وال�سحة بغ�ض النظر عن مراكز والديه القانونية ، الدعوة للت�سامح وعدم كراهية 

الأجنبي ، وتفعيل دور خطباء اجلمع يف ذلك .

اأو�سح الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون ، اأنَّ العن�سرية ما زالت ت�سبب 

املعاناة وال�سطهاد للماليني من النا�ض ، وذلك ب�سبب ما توؤ�سله من مبادئ يف 

النفو�ض الب�سرية كالظلم وعدم امل�ساواة والعدالة بينهم والتحيز للعن�سر الذي 

ينتمي اإليه ، وقال »يتيح اليوم الدويل للق�ساء على التمييز العن�سري ، فر�سة 

ال�سالم  تقو�ض  فالعن�سرية   ، للعن�سرية  الوخيمة  الآثار  نتذكر  لكي  �سانحة 

واملدمرة  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  من  وهي   ، الجتماعية  والعدالة  والأمن 

للفرد واملمزقة للن�سيج الجتماعي ، كما اأنها ا�ستخدمت ك�سالح لزرع اخلوف 

والكراهية وبث روح التحيز من اأجل التحري�ض على ارتكاب الإبادة اجلماعية 

وجرائم احلرب واجلرائم �سد الإن�سانية ، وعلينا جميعاً اأفراداً وجماعات اأن 

جنتث العن�سرية والو�سمة والتحيز من اأ�سولها«. 

مفوضية حقوق اإلنسان تدعو إلى ترك التعصب والعنصرية
واجلهل  الإ�سطهاد  حلالت  للت�سدي  الإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املفو�سية  دعت 

اإىل  املنتمني  الأفراد  تهمي�ض  منع  اإىل  اإ�سافًة   ، الأجانب  وكراهية  والعن�سرية 

جمموعات معينة وا�ستبعادهم من امل�ساركة يف �سنع القرار ال�سيا�سي والقت�سادي، 

األ تكون فر�ض العمل وملكية الأر�ض واحلقوق  وبذل املزيد من اجلهود ل�سمان 

الإن�سانية والإقت�سادية حكراً على لون اأو عرق اأو خلفية قومية اأو عن�سرية .

 جاء ذلك عرب بيان �سدر لها مبنا�سبة اليوم العاملي ملناه�سة التمييز العن�سري، 

فقد   ، ومتجذرة  عميقة  عالقة  هي  وال�سراع  العن�سرية  بني  »العالقة  فيه  جاء 

اأظهرت عدة درا�سات اأنَّ اإحدى اأوىل موؤ�سرات العنف املحتمل هي التجاهل امل�ستمر 

حلقوق الأقليات ، واأ�سار ا�ستطالع من قبل اإحدى املنظمات الدولية غري احلكومية 

اأنَّ اأكرث من 55 يف املائة من ال�سراعات العنيفة بني عامي 2007 و 2009 ، هي 

نتيجة انتهاك حقوق الأقليات اأو التوترات بني الطوائف« ، واأ�ساف البيان » راأينا 

النزاعات يف  العرقي �سمن  العنف  اأمثلة كثرية وفظيعة من  املا�سي  العام  خالل 

العديد من البلدان حول العامل ، فما زالت اآثار املمار�سات العن�سرية �سد ال�سكان 

الأ�سليني والأ�سخا�ض املنحدرين من اأ�سل اأفريقي يف غواتيمال موجودة بالرغم 

امل�ساكل املجتمعية اخلطرية  اأنَّ » ترك  البيان  واأكد   ، عليها«  من مرور 36 عاماً 

من  حقيقي  يخلق خطر  هادئة  نار  على  تغلي  والعن�سرية  التع�سب  عن  الناجتة 

اندلع �سراعات متفجرة يف وقت لحق قد ت�ستمر ل�سنوات اأو لعقود ، فا�ستمرار 

العن�سرية والتحامل على الآخرين هو امل�سوؤول عن تنمية النزاعات وا�ستمراريتها 

�سواء يف العامل املتقدم اأو النامي«.

رسالة األمم املتحدة في اليوم العاملي ملناهضة التمييز العنصري توصيات اللقاء
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ال�شنة ال�شاد�شة - العدد )74( 

جماد الأول  1433ه�  - اأبريل  2012 م  أخبار الجمعية حقــــوق

اإلنسان  حقوق  هيئة  لدى    : الزايدي 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  واجلمعية 
مشروعًا لنشر الثقافة احلقوقية بني كافة 

أفراد املجتمع

ضعيف  بها  املجتمع  ووعي  املراتب  كل  فوق  اإلنسان  حقوق  قضايا  الزايدي: 
وبطيء

اأقرت ال�شريعة الإ�شالمية حق الإن�شان يف احلياة ويف امل�شاواة والعدل والكرامة والعي�ض يف اأمن وحرية ، وت�شتمد اململكة يف التزاماتها بتلك احلقوق 

من ال�شريعة الإ�شالمية ، كما اأكد نظام احلكم الأ�شا�شي يف اململكة على تلك احلقوق ، وفق ما جاءت به ن�ض املادة ال�شاد�شة والع�شرون من النظام “ اأن 

حتمي الدولة حقوق الإن�شان وفق ال�شريعة الإ�شالمية” ، وقد بذلت حكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود - حفظه 

اهلل - جهود دولية من اأجل تفعيل التفاقيات والعهود الدولية التي �شادقت عليها ، كما مت تاأ�شي�ض موؤ�ش�شتني حلقوق الإن�شان اإحداها حكومية وهي 

هيئة حقوق الإن�شان والأخرى مدنية وهي اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان ، وتعمل املوؤ�ش�شتان جنبًا اإىل جنب مع الأجهزة احلكومية وغري احلكومية 

ذات العالقة لتحقيق الأهداف الرامية حلماية وتعزيز تلك احلقوق.

• ن�شر وتعزيز الثقافة احلقوقية
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ال�سامية  املوافقة  مبوجب  اجلمعية  تاأ�سي�ض  منذ 

رقم 2/24 يف 1425/1/18هـ ، كهيئة غري حكومية 

وروؤيتها  ر�سالتها  على  حتقيق  تعمل  وهي  م�ستقلة 

بحماية وتعزيز حقوق الإن�سان يف اململكة ، وتوعية 

املجتمع من مواطنني ومقيمني بحقوقهم املن�سو�ض 

الأنظمة  اأو  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  �سواء  عليها 

املحلية اأو يف الأعراف والتفاقيات الدولية ، وذلك 

من خالل الدفاع عن احلقوق الإن�سانية ون�سر ثقافتها 

التجاوزات  ملعاجلة  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ 

منها  واحلد  الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  والنتهاكات 

ووقفها واإزالة اآثارها واإعداد الدرا�سات واملوؤمترات 

والندوات وور�ض العمل واإ�سدار املطبوعات واإعالن 

الإن�سان  بحقوق  اخلا�سة  التقارير  واإعداد  املواقف 

يف اململكة .

فبالرغم من تلك اجلهود اإل اأنه ما زال درجة وعي 

ما  وهو   ، وبطيئة  �سعيفة  احلقوق  بتلك  املجتمع 

اأكده امل�سرف العام على مكتب اجلمعية بالعا�سمة 

املقد�سة ورئي�ض جلنة حقوق الإن�سان والعرائ�ض يف 

جمل�ض ال�سورى الأ�ستاذ �سليمان بن عوا�ض الزايدي 

حقوق  ثقافة  اأنَّ  الدرا�سات  »اأثبتت  قال  حيث   ،

م�سحية  درا�سة  ففي   ، وبطيئة  �سعيفة  الإن�سان 

يف  الإن�سان  حلقوق  الذهنية  ال�سورة  عن  ميدانية 

اململكة اأجرتها اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان ، 

باأن�سطة حقوق  امل�ساركة  اأن  الدرا�سة  نتائج  ك�سفت 

الإن�سان اأقل من اأربعة يف املئة من بني عينة الدرا�سة 

الإن�سان  اأنهم على علم بحقوق  يعتقدون  واأن من   ،

كانت ن�سبتهم �سئيلة ، فوفقاً للدرا�سة فاإن ٪54.3 

اأنهم على علم مبفهوم  يعتقدون  العينة  من جمتمع 

حقوق الإن�سان ، وذلك مقابل حوايل 43.7٪ لي�سوا 

على علم مبفهوم حقوق الإن�سان ، يف حني مل يحدد 

2٪ من اإجمايل املجتمع مدى علمهم مبفهوم حقوق 

املنطقة  جمتمع  اأن  الدرا�سة  بينت  كما   ، الإن�سان 

حقوق  مبفهوم  بعلمه  اعتقاداً  الأكرث  يعد  ال�سرقية 

الإن�سان بن�سبة علم بلغت حوايل 65.2٪ ، يف حني 

بعلمه  اعتقاداً  الأقل  ال�سمالية  املنطقة  يعد جمتمع 

حوايل  بلغت  علم  بن�سبة  الإن�سان  حقوق  مبفهوم 

اأكرث  الإناث  الذي يعد جمتمع  الوقت  ، يف   ٪47.9

بن�سبة  الإن�سان  حقوق  مبفهوم  مبعرفته  اعتقاداً 

 ، للذكور   ٪53.4 مقابل   ٪57.1 حوايل  بلغت  علم 

ويعد جمتمع غري ال�سعوديني اأكرث اعتقاداً مبعرفته 

حوايل  بلغت  علم  بن�سبة  الإن�سان  حقوق  مبفهوم 

61.4٪ مقابل 52.9٪ لل�سعوديني«. 

• جهود جلنة حقوق الإن�شان والعرائ�ض يف جمل�ض ال�شورى
املواطن  حقوق  اأنَّ   الزايدي  اأكد  اأخرى  جهة  من 

هي احلقوق الأ�سا�سية التي ل ي�ستطيع العي�ض من 

 ، مرتبة  اأي  فوق  ومرتبتها  مت�ض  األ  ويجب  دونها 

واحلقوق متبوعة بواجبات ، فاحلق والواجب اأمران 

متالزمان ومتكامالن فكل حق يقابله واجب  ، فحق 

الأمة والأفراد هو واجب عليه لهم يف  الفرد على 

والواجبات ب�سورتها  واأداء احلقوق   ، الوقت نف�سه 

من   ، مثايل  وجتعله  املجتمع  على  املثالية حتافظ 

العي�ض  يف  اأفراده  حقوق  على  حمافظته  خالل 

دور جلنة حقوق  ذاته  الوقت  يف  موؤكداً    ، الكرمي 

حماية  يف  ال�سورى  والعرائ�ض يف جمل�ض  الإن�سان 

تلك احلقوق ، حيث قال » اللجنة لديها م�سوؤوليات 

اأتاح  املجل�ض  ونظام   ، الكثري  منها  ومطلوب  كبرية 

اأمامها  لها احلركة والتفاعل مع ما ي�سلها ويطرح 

التوا�سل  وقنوات  الآليات  وفق  للتعامل  ق�سايا  من 

املواطنني  من  �سرائح  مع  اللقاء  ومنها   ، املتعددة 

ومعاناتهم   ، واأفكارهم  تطلعاتهم  اإىل  وال�ستماع 

والتعامل معها وفق قواعد العمل املتبعة يف املجل�ض« 

موقع  خالل  من  متاحة  القنوات  تلك  اأن  موؤكداً   ،

املجل�ض على ال�سبكة العنكبوتية (النرتنت) ، ومن 

خالل العرائ�ض املكتوبة، اأو من خالل لقاءات اأع�ساء 

ترتيب  يتم  اأن  بعد  املواطنني  من  ب�سرائح  اللجنة 

اإح�ساءات  »ت�سري  واأ�ساف   ، اللقاءات  لتلك  م�سبق 

اللجنة اإىل اأنها تلقت خالل الأعوام الثالثة املا�سية 

يف  تناق�ض  بريدية  اأو  اإلكرتونية  ر�سالة   (28500)

لبع�ض  اخلا�ض  اأو  العام  ال�ساأن  متنوعة يف  ق�سايا 

املواطنني ، اإذ ت�سمل تلك العرائ�ض ق�سايا متعددة 

، وحتمل بع�ض الأفكار مثل طلب تعديل ، اأو تطوير 

لبع�ض الأنظمة ، اأو طلب حت�سني اأداء بع�ض الأجهزة 

واللجنة  التنفيذية  الإدارات  يف  باجلديد  والأخذ 

يف  تبحث  عرائ�ض  اإىل  ي�سلها  ما  بت�سنيف  تقوم 

ق�سايا �سخ�سية ، وعرائ�ض تبحث يف طلب تطوير 

جوانب الق�سور يف اأداء بع�ض الأجهزة وتقرتح بدائل 

للتطوير ، وعرائ�ض حتمل اقرتاح ا�سرتاتيجيات اأو 

اأنظمة ، وجميعها يتم در�سها ، واتخاذ الإجراء وفق 

اآليات العمل باملجل�ض«.

ويف ال�سياق ذاته اأو�سح الزايدي اآلية اإ�سدار جمل�ض 

هو  ال�سورى   جمل�ض  »اإنَّ  فقال  للقرارات  ال�سورى 

جهاز ت�سريعي ورقابي ، وجهوده يف اإ�سدار الأنظمة 

والت�سريعات معروفة ، فجميع الأنظمة تدر�ض وتقر 

يف املجل�ض ثم ترفع للمقام ال�سامي ، والدور الرقابي 

الوزارات عن  تقارير  در�ض  يتم من خالل  للمجل�ض 

ومقارنة   ، حدة  على  مالية  �سنة  كل  عن  اإجنازاتها 

اإىل  اإ�سافة   ، التنمية اخلم�سية  الإجناز مع خطط 

بزيارات  والآخر  احلني  بني  تقوم  اللجان  بع�ض  اأن 

ميدانية ملوقع العمل ، كما اأن املجل�ض ي�ست�سيف يف 

جل�ساته العامة واجتماعات جلانه م�سوؤويل اجلهاز 

التنفيذي ملناق�سة اأداء اجلهاز امل�سوؤول عنه«. 

درجة علم املناطق املختلفة مبفهوم حقوق اإلنسان
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من أجل التصدي حلاالت العنف األسري

وزارة الصحة تنشئ وحدة للحماية من العنف األسري وتعتمد 23 مركزًا

ال�شنة ال�شاد�شة - العدد )74( 

محلياتجماد الأول  1433ه�  - اأبريل  2012 م 

العنف الأ�شري

العنف �شد الطفل 1923
154

 اأن ت�شنيف 
ً
عدد الق�شايا التي تلقتها اجلمعية منذ التاأ�شي�ض وحتى عام 1431ه�� ، علما

ق�شايا »العنف �شد الطفل« ، قد اأ�شيف يف عام 1430ه�� 

اأكد عدد من روؤ�ساء مراكز فرق احلماية من العنف 

العاملني  كفاءة  ق�سور   ، ال�سحة  وزارة  يف  والإيذاء 

يف القطاع ال�سحي يف الك�سف والت�سخي�ض حلالت 

اإبالغ اجلهات  اإ�ساءة معاملة الأطفال ، والتهاون يف 

اإىل  اإ�سافة   ، احلالت  تلك  ر�سد  عند  املخت�سة 

تلك  يف  للعاملني  والتثقيفية  التدريبية  الربامج  قلة 

نظمته  الذي  الثاين  اللقاء  ، جاء ذلك خالل  الفرق 

العامة  الإدارة  يف  ممثلة   ، ال�سعودية  ال�سحة  وزارة 

لل�سحة النف�سية والجتماعية ، بالتعاون مع منظمة 

املوافق  1433/3/7هــ  الأربعاء  يوم  العاملية  ال�سحة 

2012/2/29م.

املديرة   ، املنيف  مها  الدكتورة  اأو�سحت  جانبها  من 

فرق  عدد  اأنَّ   ، الأ�سري  الأمان  لربنامج  التنفيذية 

من   ، فريقاً   41 بلغت  العنف  �سد  الأطفال  حماية 

بينها 23 يف م�ست�سفيات الولدة والأطفال ، ولفتت  

العنف  البالغني من  ت�سكيل فرق حلماية  »قرب  اإىل 

والتي ت�ستهدف حالت العنف �سد الن�ساء وت�سجيلها 

واأ�سافت   ، لالإح�ساء«  الوطني  ال�سجل  يف  ر�سمياً 

»�سيكون لدى الربنامج من خالل الفرق اإح�سائيات 

وا�سحة يتم من خاللها معرفة حجم امل�سكلة والتعرف 

وبعيدة  قريبة  والعواقب  والتداعيات  الأ�سباب  على 

املدى للعنف الأ�سري«.

ويف ال�سياق ذاته اأكد الدكتور عبد احلميد احلبيب، 

وزارة  والجتماعية يف  النف�سية  ال�سحة  اإدارة  مدير 

ال�سحة ، اإن�ساء وحدة احلماية من الإيذاء يف الوزارة 

ملتابعة حالت العنف الأ�سري التي ترد للم�ست�سفيات، 

واعتماد 23 مركزاً حلماية الطفل من العنف والإيذاء 

اإ�سافًة اإىل �سدور قرار باإلزامية التبليغ عن احلالت 

يف  والعاملني  ال�سحيني  للممار�سني  ت�سل  التي 

عدم  اإىل  م�سرياً   ، الأخرى  احلكومية  القطاعات 

تعاون الكثري من اجلهات مع الوزارة للحد من الإيذاء 

وكف العنف بال�سكل املطلوب .

من جهته طالب الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين 

رئي�ض اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان ، بالإ�سراع 

الإيذاء  من  الطفل  حماية  نظام  على  املوافقة  يف 

»نظام  وقال   ، ال�سورى  يف جمل�ض  حالياً  واملعرو�ض 

بكبار  خا�سة  ف�سولً  يت�سمن  الإيذاء  من  احلماية 

للت�سرف  اآلية  و�سع  يف  و�سي�ساهم   ، واملراأة  ال�سن 

عندما حتدث حالت الإهمال ، كما �سيمنع تداخل 

النقاط  وي�سع  الإيذاء  حدوث  عند  الولية  مفهوم 

الإيذاء  �سي�سمل  »النظام  واأ�ساف   ، احلروف«  على 

الثبوتية  الأوراق  من  واحلرمان  والإهمال  النف�سي 

يجعل  مما   ، اجل�سدي  الإيذاء  على  يقت�سر  ولن   ،

العنف«،  ح�سول  لتاليف  جدياً  اأمراً  ببنوده  الأخذ 

واأو�سح اأنه انطالقاً من ر�سالة اجلمعية برفع الظلم 

تلقي  على  تعمل  فاإنها   ، الإن�سان  على  وال�سرر 

ال�سكاوى والتظلمات من �سحايا العنف وتعمل على 

اإيجاد احللول لها ومتابعتها مع اجلهات ذات العالقة 

اإىل  اإ�سافًة   ، حقها  على  ال�سحية  ح�سول  ل�سمان 

دور اجلمعية التثقيفي والتوعوي يف توعية املجتمع 

من  والتحذير  وعالجه  الأ�سري  العنف  بخطورة 

اآثاره وذلك عرب قيامها بالعديد من الندوات وور�ض 

العمل واملحا�سرات واإ�سدارها للعديد من الكتيبات 

واملطبوعات احلقوقية ، اإ�سافًة اإىل اإطالقها حلملة 

الأمان  برنامج  مع  بالتعاون   ، الرحمة«  »غ�سون 

واأ�سرار  بخطورة  املجتمع  تثقيف  اأجل  من  الأ�سري 

العنف الأ�سري عامة والعنف �سد الطفل خا�سًة.

وزارة الشؤون االجتماعية تعتمد أربعة  وسائل رئيسية ملكافحة الفقر
�سمن جهود اململكة يف اطار مكافحة الفقر ، اعتمدت 

ملكافحته  رئي�سية  و�سائل   4 الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة 

تدين   ، الإ�سكان  م�سكلة  حل   ، البطالة  معاجلة  وهي 

مل�ساريع  املناطقي  بالتوزيع  الهتمام   ، الأجور  م�ستوى 

الدولة . 

من جهته بني وزير ال�سوؤون الجتماعية الدكتور يو�سف 

الإ�سرتاتيجية  من  الثانية  املرحلة  م�ساريع  العثيمني 

الوطنية لالإمناء والتي تعمل على مكافحة الفقر ، والتي 

املحرتف  وبيت  التجاري  المتياز  م�سروع  اإقامة  منها 

ال�سعودي وتخ�سي�ض مبلغ قدره 100 مليون ريال �سنوياً 

يف  املحتاجني  للطالب  امل�ساندة  الربامج  دعم   ، لذلك 

 476 قدره  مبلغ  تخ�سي�ض   ، والتعليم  الرتبية  وزارة 

مليون ريال �سنوياً ، دعم التحاق اأبناء الأ�سر املحتاجة 

باجلامعات وذلك من خالل تخ�سي�ض ن�سبة من املقاعد 

القيا�ض  ر�سوم  دفع  من  واإعفاوؤهم   ، الأ�سر  تلك  لأبناء 

الإ�سكان  يف  الأولوية  واإعطاوؤهم  العلمي  والتح�سيل 

الجتماعي.

وزير  اجلا�سر  حممد  الدكتور  اأكد  ذاته  ال�سياق  ويف 

القت�ساد والتخطيط ، اأنَّ معدلت النمو القت�سادي يف 

اململكة �ست�سل اإىل 6٪ خالل العام احلايل واأنَّ الت�سخم 

يقا�ض  العامل  يف  الفقر  »قيا�ض  وقال   ، م�ستقراً  اأ�سبح 

بدولر واحد لكل فرد بينما يف اململكة  يبلغ دولرين« 

حالياً  تعمل  والتخطيط  القت�ساد  وزارة   « واأ�ساف 

والآليات لإيجاد قاعدة معلومات  الأنظمة  على تطوير 

م�ساعدة  �ساأنها  من   ، اململكة  عن  تف�سيلية  اقت�سادية 

ال�سليمة  القرارات  اتخاذ  على  احلكومية  اجلهات 

والتخطيط ال�سليم من اأجل الو�سول اإىل اقت�ساد معريف 

�سليم«، واأ�ساف » ل بد من الرتكيز على رفع انتاجية 

الفرد ال�سعودي فالإن�سان هو حمور كل �سيء وبقيا�ض 

اإنتاجيته ن�ستطيع احلكم على تقدم الدول وال�سعوب«.

م��ع��دل ق��ي��اس ال��ف��ق��ر ل��ل��ف��رد ف��ي العالم 

دوالر واحد   وفي السعودية  دوالرين
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WORLD ATLAS
of gender equality in education

س���عيًا لتحقيق أهداف  مساواة التعليم 

بني اجلنسني

اليونس���كو تطل���ق أطلس���ًا 
عامليًا

اأكرث من 120 خريطة ور�سماً  يحتوي على  اأطل�ساً عاملياً  اأطلقت اليون�سكو موؤخراً 

بيانياً وجداول تت�سمن موؤ�سرات موزعة بح�سب  اجلن�سني ، يتم اإعدادها من قبل 

معهد اليون�سكو لالإح�ساء.

يقدم الأطل�ض معدل �سنوات الدرا�سة املتوقعة للجن�سني يف بلدان ومناطق خمتلفة يف 

العامل ، كما يو�سح اأوجه التفاوت بني التحاق اجلن�سني يف التعليم منذ عام 1970م ، 

ومدى تاأثر اأوجه التفاوت بينهما يف اللتحاق مبجموعة من العوامل والتي من اأهمها 

والتخ�س�سات  بالتعليم  اخلا�سة  ال�ستثمارات   ، املوقع اجلغرايف   ، الوطنية  الرثوة 

قد  العامل  اأنحاء  �ستى  الفتيات يف  اأنَّ  موؤ�سراته  توؤكد  التي  الوقت  ، يف  الدرا�سية 

حيث  1990م  عام  منذ   ، البتدائي  التعليم  لتعميم  املبذولة  اجلهود  من  ا�ستفدن 

جنح ثلثا بلدان العامل يف حتقيق التكافوؤ بني اجلن�سني فيه ، يف الوقت الذي ل زال 

اللتحاق بالتعليم الثانوي يعد حتدياً تواجهه الفتيات يف الكثري من مناطق العامل ، 

وبخا�سة يف اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكربى ويف جنوب وغرب اآ�سيا .

من جهتها قالت اإيرينا بوكوفا ، املديرة العامة لليون�سكو » ي�سكل هذا الأطل�ض نداء 

من اأجل العمل ، فالرتفاع الذي �سهدته معدلت التحاق الفتيات بالتعليم البتدائي 

هو دليل وا�سح على الإرادة ال�سيا�سية القوية على حتقيق اأهداف التعليم للجميع«، 

الأعداد  اأو�ساع  لتح�سني  بعيدة  اأ�سواطاً  نقطع  اأن  ينبغي  يزال  ل  »لكن  واأ�سافت 

اللواتي ل يزلن حمرومات من حقهن يف  الفتيات والن�ساء ال�سعيفات  الكبرية من 

التعليم ، واأن نعالج الأ�سباب اجلذرية لهذا التمييز واأن نركز عملنا على الأ�سخا�ض 

الذين هم باأم�ض احلاجة للم�ساعدة«.

ويف ال�سياق ذاته اأكد هندريك فان دير بول ، مدير معهد اليون�سكو لالإح�ساء اأن 

تلك البيانات التي يقدمها الأطل�ض تربز التزام احلكومات واملجتمع الدويل مبدى 

التعاون من اأجل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف التعليم ، واأ�ساف »قد تكون اأعداد 

الفتيات مطابقة لأعداد الفتيان يف املدار�ض ، ولكن اإىل اأي مدى يتم ت�سجيع الفتيان 

والفتيات ، اأو عدم ت�سجيعهم على موا�سلة تعليمهم والنهو�ض بقدراتهم ، حيث تعمل 

اليون�سكو على ا�ستحداث اأدوات جديدة لقيا�ض جودة التعليم ونتائج التعلم جلميع 

الطلبة ، مع الرتكيز بوجه خا�ض على ق�سايا اجلن�سني«.

خبر في صورة

اأكد تقرير اأممي �سدر موؤخراً عن منظمتي ال�سحة العاملية والأمم املتحدة للطفولة اليوني�سف ، انخفا�ض ن�سبة املحرومني من املياه ال�ساحلة لل�سرب يف العامل.

ووفقاً للتقرير فاإن الأرقام ت�سري اإىل اأنَّ ن�سبة امل�ستفيدين من املياه ال�ساحلة لل�سرب بلغت ت�سعة وثمانني باملائة من عدد �سكان العامل ، اأي اأنها جتاوزت ن�سبة الهدف 

الإمنائي الذي حددته املنظمتني وهو اأن ت�سل تلك الن�سبة اإىل اثنان وت�سعني باملائة بحلول عام 2015م ، واأكدت اليوني�سف اأن تلك النتائج من �ساأنها تقليل عدد وفيات 

الأطفال ب�سبب اأمرا�ض الإ�سهال ، والبالغ عددهم ثالثة اآلف طفل يومياً .

من جهته قال �ساجناي وجي�سكريا ، املتحدث با�سم اليوني�سف »بالرغم من التقدم املحرز يف توفري املياه ، اإل اأنَّ الو�سول اإىل مرافق ال�سرف ال�سحي ل يزال ي�سكل عقبة 

رئي�سية مع وجود ملياري ون�سف ن�سمة ل يح�سلون على تلك اخلدمات« ، واأ�ساف »ما زالت اخلدمات ال�سحية بعيدة عن امل�سار املحدد ، وهذا حق اأ�سا�سي من حقوق 

الإن�سان ال�سحية يف القرن احلادي والع�سرين على الرغم من كل ذلك التقدم«.

كما لفت التقرير اإىل اأنَّ العديد من البلدان يف اأفريقيا جنوب ال�سحراء ، مازالت خارج امل�سار ال�سحيح يف حتقيق اأهداف الألفية بالرغم من الجناز الذي حققته كل 

من مالوي وبوركينا فا�سو وغانا وناميبيا وغامبيا يف العمل على توفري املياه ال�ساحلة لل�سرب لأكرب عدد ممكن من ال�سكان. 

 من سكان العالم 
يستفيدون من املياه 

الصاحلة للشرب

٪89
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قانونيات

اعرف
                              املادة اخلام�شة ع�شر )2(   

 ، ال�سرعية  بالطرق  التملك  يف  احلــق  اإن�سان  لكل   -1

والتمتع بحقوق امللكية مبا ل ي�سر به اأو بغريه من الأفراد 

املنفعة  اإل ل�سرورات  امللكية  نزع  ، ول يجوز  اأو املجتمع 

العامة ومقابل تعوي�ض فوري وعادل.

مبقت�سى  اإل  وحــجــزهــا  الأمــــوال  مــ�ــســادرة  حتــرم   -2

�سرعي.

                               املادة ال�شاد�شة ع�شر )2(  

اأو  الفني  اأو  الأدبــي  اأو  العلمي  اإنتاجه  بثمرات  النتفاع  احلق يف  اإن�سان  لكل 

التقني ، وله احلق يف حماية م�ساحله الأدبية واملالية العائدة له على اأن يكون 

هذا الإنتاج غري مناف لأحكام ال�سريعة.

 

                               املادة ال�شابعة ع�شر )2(  

1- لكل اإن�سان احلق يف اأن يعي�ض بيئة نظيفة من املفا�سد والأوبئة الأخالقية ، 

متكنه من بناء ذاته معنوياً ، وعلى املجتمع والدولة اأن يوفرا له هذا احلق.

2- لكل اإن�سان على جمتمعه ودولته حق الرعاية ال�سحية والجتماعية بتهيئة 

جميع املرافق العامة التي حتتاج اإليها يف حدود الإمكانات املتاحة.

3- تكفل الدولة لكل اإن�سان حقه يف عي�ض كرمي يحقق له متام كفايته وكفاية من 

يعوله ، وي�سمل ذلك املاأكل وامللب�ض وامل�سكن والتعليم والعالج و�سائر احلاجات 

الأ�سا�سية.

         

                               املادة الثامنة ع�شر  )2(  

1- لكل اإن�سان احلق يف اأن يعي�ض اآمناً على نف�سه ودينه واأهله وعر�سه وماله.

واأ�سرته  ب�سوؤون حياته اخلا�سة يف م�سكنه  ال�ستقالل  لالإن�سان احلق يف   -2

وماله وات�سالته ، ول يجوز التج�س�ض اأو الرقابة عليه اأو الإ�ساءة اإىل �سمعته 

وجتنب حمايته من كل تدخل تع�سفي.

3- للم�سكن حرمته يف كل الأحوال ول يجوز دخوله بغري اإذن اأهله اأو ب�سورة 

غري م�سروعة ، ول يجوز هدمه اأو م�سادرته اأو ت�سريد اأهله منه.

املادة الثامنة ع�شر )1(

لكل �سخ�ض حق يف حرية الفكر والوجدان والدين وي�سمل هذا احلق حريته 

يف تغيري دينه اأو معتقده ، وحريته يف اإظهار دينه اأو معتقده بالتعبد واإقامة 

على  اأو  املالأ  واأمــام   ، جماعة  مع  اأو  مبفرده   ، والتعليم  واملمار�سة  ال�سعائر 

حده.

املادة التا�شعة ع�شر )1(

لكل �سخ�ض حق التمتع بحرية الراأي والتعبري ، وي�سمل هذا احلق حريته يف 

اإىل  الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها  التما�ض  اعتناق الآراء دون م�سايقة ويف 

الآخرين ، باأية و�سيلة ودومنا اعتبار للحدود.

املادة الع�شرون  )1(

واجلمعيات   الجــتــمــاعــات  يف  ــرتاك  ــس ال� حــريــة  يف  حــق  �سخ�ض  لكل   -1

ال�سلمية.

2- ل يجوز اإرغام اأحد على النتماء اإىل جمعية ما.

املادة الواحد والع�شرين )1(

1- لكل �سخ�ض حق امل�ساركة يف اإدارة ال�سوؤون العامة لبلده ، اإما مبا�سرة واإما 

بوا�سطة ممثلني يختارون يف حرية.

2- لكل �سخ�ض ، بالت�ساوي مع الآخرين ، حق تقلد الوظائف العامة يف بلده.

الإرادة  هذه  تتجلى  اأن  ويجب   ، احلكم  �سلطة  مناط  هي  ال�سعب  اإرادة   -3

امل�ساواة  قدم  وعلى  العام  بالإقرتاع  دورياً  نزيهة جترى  انتخابات  من خالل 

حرية  �سمان  حيث  من  مكافئ  باإجراء  اأو  ال�سري  وبالت�سويت  الناخبني  بني 

الت�سويت.

املادة الثانية والع�شرين )1(

لكل �سخ�ض ، بو�سفه ع�سواً يف املجتمع ، حق يف ال�سمان الجتماعي ، ومن 

حقه اأن توفر له من خالل املجهود القومي والتعاون الدويل ، ومبا يتفق مع 

هيكل كل دولة ومواردها ، احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية ، التي 

ل غنى عنها لكرامته ولتنامي �سخ�سيته يف حرية.

)1( الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان                )2( اإعالن القاهرة

وفقاً لنظام العمل ال�سعودي فاإنَّ احلالت التي ميكن للعامل فيها ترك العمل دون اإ�سعار تكون باأحد الطرق التالية:

 

 1-اإذا مل يقم �ساحب العمل بالوفاء باإلتزاماته العقدية اأو النظامية اجلوهرية اإزاء العامل.

 2-اإذا ثبت اأن �ساحب العمل اأو من ميثله قد اأدخل عليه الغ�ض وقت التعاقد فيما يتعلق ب�سروط العمل وظروفه.

 3-اإذا كلفه �ساحب العمل دون ر�ساه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل املتفق عليه، وخالفاً ملا تقرره املادة ال�ستون من هذا النظام.

 4-اإذا وقع من �ساحب العمل اأو من اأحد اأفراد اأ�سرته، اأو من املدير امل�سوؤول اعتداء يت�سم بالعنف، اأو �سلوك خمل بالآداب نحو العامل اأو اأحد اأفراد اأ�سرته.

 5-اإذا ات�سمت معاملة �ساحب العمل اأو املدير امل�سوؤول مبظاهر من الق�سوة واجلور اأو الإهانة.

6-اإذا كان يف مقر العمل خطر ج�سيم يهدد �سالمة العامل اأو �سحته، ب�سرط اأن يكون �ساحب العمل قد علم بوجوده، ومل يتخذ من الإجراءات ما يدل على 

 اإزالته.

7- اإذا كان �ساحب العمل اأو من ميثله قد دفع العامل بت�سرفاته وعلى الأخ�ض مبعاملته اجلائرة اأو مبخالفته �سروط العقد اإىل اأن يكون العامل يف الظاهر هو 

 الذي اأنهى العقد.

  متى يكون للعامل احلق يف ترك العمل دون اإ�شعار �شاحب العمل مع احتفاظه بكامل حقوقه النظامية ؟

استشارات قانونية
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

املستشار القانوني

واجباتك

حقوقك
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ثقافة حقوق اإلنسان

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ع�سو اجلمعية و امل�سرف العام على ال�سوؤون املالية 

والإدارية

لإ�ستخدام  يوم  بعد  يوماً  واهتمامه  الإن�سان  حاجة  تزداد 

مع  للتوا�سل  اأنواعها  مبختلف  الإلكرتونية  التقنية  و�سائل 

الغري نظراً ملا متثله من �سرعة يف نقل املعلومات بكل ي�سر 

و�سهولة اإل اأَنّ البع�ض ا�ستغل هذه الو�سائل لنتهاك حقوق 

غريه من خالل الإ�ساءة اأو الت�سهري اأو القيام باأعمال خمالفه 

للنظام اعتقاد منهم باأن الو�سول لهم ي�ستحيل يف ظل ات�ساع 

يوؤكد  مما   ، العامل  اأقطاب  جميع  يف  امل�ستخدمني  دائرة 

�سرورة وقف مثل هذه التجاوزات و حما�سبة مرتكبيها من 

خالل تفعيل نظام اجلرائم املعلوماتية والذي يهدف للوقوف 

و�سيلة  التقنية  و�سائل  تكون  التي  اجلرائم  من  العديد  �سد 

لرتكابها والتي نذكر منها : امل�سا�ض باحلياة اخلا�سة للغري 

عن طريق اإ�ساءة ا�ستخدام الهواتف النقالة املزودة بالكامريا 

اأو ما يف حكمها ، الت�سهري بالآخرين واإحلاق ال�سرر بهم عرب 

امل�سروع  غري  الدخول   ، املختلفة  املعلومات  تقنيات  و�سائل 

لتغيري  اإىل موقع الكرتوين  اأو الدخول  اإلكرتوين  اإىل موقع 

اأو تعديله، �سغل عنوانه ،  اإتالفه ،  اأو  ت�سميم هذا املوقع ، 

الدخول غري امل�سروع لتهديد �سخ�ض اأو ابتزازه حلمله على 

القيام بفعل اأو المتناع عنه ، ولو كان القيام بهذا الفعل اأو 

المتناع عنه م�سروعاً، التن�ست على ما هو مر�سل عن طريق 

ال�سبكة املعلوماتية اأو اأحد اأجهزة احلا�سب الآيل  دون م�سوغ 

نظامي �سحيح اأو التقاطه اأو اعرتا�سه.

حيث اإن اللتزام بتطبيق مواد النظام بحق كل خمالف 

يعد جت�سيداً حقيقياً لتطبيق هذا النظام ، الذي تن�ض 

التي اعتربها  املخالفات  مواده وفقراته على عدد من 

تتفاوت  عقوبات  لها  وحدد  معلوماتية  جرائم  النظام 

بالغ  له  �سيكون  مما  املرتكب  الفعل  ج�سامه  بح�سب 

ال�سرر  اإحلاق  نف�سه  له  ت�سول  من  كل  ردع  يف  الأثر 

يحمي  و  التقنية  ا�ستخدام  اإ�ساءة  من خالل  بالآخرين 

للحا�سبات  امل�سروع  ال�ستخدام  على  املرتتبة  احلقوق 

الآلية و�سبكات املعلومات واأجهزة اجلوال وجميع و�سائل 

املخالفات وحتديد  اأن حتديد  ، علماً  املختلفة  التقنية 

العقوبات املقررة لها يعترب منوذج رائع لتقنني الأحكام 

ويحد من التفاوت يف اإ�سدار الأحكام .

Nshr1@yahoo.com    

اإلنسان وحقوق  اإللكترونية   اجلرائم 

هيئة التحرير

الآراء الواردة يف الن�سرة لتعرب عن راأي 

اجلمعية واإمنا تعرب عن اأراء اأ�سحابها

عناوين اجلمعية
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 طبعت بدعم من

موؤ�ش�شة الربيد ال�شعودي

الأغذية  من  كبرية  كميات  و�سحن  ب�سراء   ، »اليوني�سف«  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  قامت 

العالجية والأدوية وتوظيف املزيد من املوظفني وم�ساعدة احلكومات على اإجراء الإ�ستعدادات 

من  اأكرث  ب�سببها  �سيتعر�ض  والتي  الإفريقي  ال�ساحل  منطقة  يف  اإن�سانية  كارثة  اأ�سواأ  ملواجهة 

مليون طفل دون �سن اخلام�سة خلطر املوت وذلك ب�سبب �سوء التغذية احلاد وال�سديد الناجت عن 

اجلفاف وقلة مو�سم احل�ساد والإرتفاع ال�سديد يف اأ�سعار املواد الغذائية اإ�سافًة اإىل ال�سراعات 

الداخلية التي تتعر�ض لها بلدان تلك املناطق.

مرة  الأمطار  بها  تهطل  والتي  الإفريقي  ال�ساحل  منطقة  العجاف يف  مو�سم  اأبريل  �سهر  ميثل 

واحدة يف ال�سنة ، حيث قال املدير الإقليمي للمنظمة يف غرب وو�سط اآ�سيا ، ديفيد غري�سلي » 

الفرتة بني �سهري اأبريل / ني�سان و ويونيو / حزيران  ، تبداأ الأزمة فيها بال�ستداد ، لذلك ما 

نقوم به الآن هو اأن نكون يف ال�ستجابة عندما يحدث ذلك« ، واأ�ساف » هناك كوارث متعددة 

طفل  مليون  من  اأكرث  اأن  نتوقع  نحن   ، الأحوال  اأف�سل  يف  وحتى  ال�ساحل  يف  بالأطفال  حتيق 

�سيعانون من �سوء التغذية احلاد و�سيدخلون مراكز التغذية خالل ال�ستة اأ�سهر القادمة ، ومن 

املمكن اأن يرتفع العدد لي�سل اإىل مليون ون�سف طفل«.

النداء  مبلغ  دولر من  مليون  الآن 24  تلقت حتى  اأنها  اإىل  اأ�سارت  املنظمة  اأن  بالذكر  اجلدير 

العاجل والبالغ 119 مليون دولر.

بهدف مواجهة أسوأ كارثة إنسانية في منطقة الساحل اإلفريقي

اليونيسف بحاجة إلى 119 مليون دوالر لعام 2012م

ابشرك يبه .. طلع اسمك
 في الصندوق العقاري !!!!

نقاًل عن صحيفة 


