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تفعيل  اأنَّ  يوؤكدون  خمت�سون 

اأن��ظ��م��ة ح��م��اي��ة امل������راأة تكفل 

حماية حقوقها. 

تطلق  االجتماعية  ال�����س��وؤون  وزارة 

يف  االجتماعية  للحماية  وح���دات 

عدد من مناطق اململكة.

جمل�س حقوق االإن�سان يعتمد 

لتعزيز  م�����ق�����رح�����ات  ث�����اث�����ة 

وحماية حقوق االإن�سان.
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نشرة شهرية تصدرها اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
National Society for Human Rights

طبعت بدعم من موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

HUMAN 
RIGHTS
WATCH

رئيس اجلمعية يستقبل الباحث في قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا مبنظمة هيومن 
رايتس ووتش 

ال�شرق  ق�شم  يف  الباحث  كوجل  ادم  ال�شيد  ق��ام 

رايت�س  هيومن  مبنظمة  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط 

بامل�شئولني  والتقى  موؤخراً  للجمعية  بزيارة  ووت�س 

املو�شوعات  من  العديد  مناق�شة  ومت  اجلمعية  يف 

ت�شدر  التي  التقارير  تت�شمنها  ما  ومنها  احلقوقية 

وقد  ال�شعودي  بال�شاأن  وتتعلق  املنظمة  ه��ذه  عن 

اأو�شحت رئا�شة اجلمعية لل�شيف الزائر اأهمية اأن 

وتت�شمن  وحمايدة  مو�شوعية  التقارير  هذه  تكون 

ال�شتفادة  ليمكن  والإيجابيات  لل�شلبيات  الإ�شارة 

من  فيها  ي��رد  م��ا  �شحة  على  والط��م��ئ��ن��ان  منها 

معلومات وقد رحب ممثل املنظمة بذلك وذكر اأنهم 

حري�شني على اأن تكون م�شادر معلوماتهم �شحيحة 

واأن تكون تقاريرهم ذات م�شداقية ليكون لها فائدة 

يف تعزيز وحماية حقوق الإن�شان وحتقق الهدف من 

اإ�شدارها.

د. مفلح القحطاين

اجلمعية تستقبل وفد من العاملني مبكتب األمم املتحدة باململكة
بن  مفلح  ال��دك��ت��ور  اجلمعية  رئي�س  ا�شتقبل 

مبكتب  العاملني  من  وف��د  القحطاين  ربيعان 

الأمم املتحدة باململكة موؤخراً.

وقد مت خالل الجتماع مناق�شة اأف�شل ال�شبل 

الأمم  و مكتب  للتعاون بني اجلمعية  والآليات 

املتحدة يف جمال ن�شر الوعي احلقوقي واإقامة 

بحث  مت  حيث  التدريبية  وال��رام��ج  ال��ن��دوات 

احتياجات  مو�شوع  حول  نقا�س  حلقة  اإقامة 

املخت�شني  مب�شاركة  الأعاقة  ذوي  الأ�شخا�س 

على  الوقوف  بهدف  العالقة  ذات  واجلهات 

الفئة على  تواجه هذه  التي  الإ�شكاليات  اأبرز 

احللول  اإي��ج��اد  على  العمل  و  ال��واق��ع  اأر����س 

املنا�شبة .

ح�شر اللقاء امل�شت�شار خالد بن عبد الرحمن 

الفاخري الأمني العام املكلف للجمعية .

بقرار جمل�س  الإن�شان  الوطنية حلقوق  اجلمعية  رحبت 

والذي  الإيذاء  باملوافقة على نظام احلماية من  الوزراء 

�شاركت اجلمعية يف اإعداده م�شبقاً مع عدد من اجلهات 

لالإيذاء  نهاية  لو�شع  هامة  خطوة  واعترته   ، الأخ��رى 

املجتمع،  من  عري�شة  لفئة  احلقوق  وانتهاك  والتعدي 

للنظام  التنفيذية  الالئحة  اإ�شدار  �شرورة  على  م�شددًة 

عاجاًل لتطبيقه وال�شتفادة منه.

تعريف  اأولها  م��ادة  ع�شر  �شبعة  يف  النظام  جاء  ولقد   

اإ�شاءة  اأو  ال�شتغالل،  اأ�شكال  من  �شكل  »كل  اأنه  الإي��ذاء 

التهديد  اأو  اجلن�شية،  اأو  النف�شية  اأو  اجل�شدية  املعاملة 

به، يرتكبه �شخ�س جتاه �شخ�س اآخر، مبا له عليه من 

ولية اأو �شلطة اأو م�شوؤولية، اأو ب�شبب ما يربطهما من 

اأو  و�شاية  اأو  كفالة  اأو  اإعالة  عالقة  اأو  اأ�شرية  عالقة 

تبعية معي�شية، ويدخل يف اإ�شاءة املعاملة امتناع �شخ�س 

توفري  يف  التزاماته  اأو  بواجباته  الوفاء  يف  تق�شريه  اأو 

اأو  اأ�شرته  اأفراد  من  اآخر  ل�شخ�س  الأ�شا�شية  احلاجات 

ممن يرتتب عليه �شرعاً اأو نظاماً توفري تلك احلاجات 

لهم«.

فيما يهدف النظام اإىل �شمان توفري احلماية من الإيذاء 

مبختلف اأنواعها وتقدمي امل�شاعدة واملعاجلة، والعمل على 

توفري الإيواء والرعاية الجتماعية والنف�شية وال�شحية 

امل�شاعدة الالزمة، واتخاذ الإجراءات النظامية الالزمة 

الوعي  ن�شر  اإىل  بالإ�شافة  ومعاقبته،  املت�شبب  مل�شاءلة 

اأفراد املجتمع حول مفهوم الإي��ذاء والآث��ار املرتتبة  بني 

عليه، و معاجلة الظواهر ال�شلوكية يف املجتمع التي تنبئ 

اإيذاء،واإيجاد  ح��الت  حل��دوث  منا�شبة  بيئة  وج��ود  عن 

اآليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.

اجلمعية ترحب بإقرار نظام احلماية من اإليذاء  وتشدد على أهمية إصدار الئحته عاجاًل 

اأكد الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين رئي�س اجلمعية، 

اأنَّ هناك وظائف �شاغرة يف القطاعات احلكومية، اإل 

اأن بع�س الوزارات تتاأخر يف عمليات التوظيف بالرغم 

من توفر امليزانية لذلك، معتراً ذلك التاأخري ميثل اأحد 

العوائق اأمام التوظيف ب�شكل عام وتوظيف املراأة ب�شكل 

الإن�شان  حلقوق  الوطنية  »اجلمعية  واأ�شاف  خا�س، 

ال�شامية  التوجيهات  وف��ق  الن�شاء  بتوظيف  طالبت 

للتوظيف  جديدة  جم��الت  وفتح  الدولة  قطاعات  يف 

اآلية  اأن  على  امل��راأة«، م�شدداً  يتنا�شب مع ظروف  مبا 

اإىل  بحاجة  ت��زال  ل  احلكومي  القطاع  يف  التوظيف 

املزيد من الإحراءات التنظيمية.

واأفاد اأنه فيما يتعلق بالقطاع اخلا�س، ل يزال الو�شع 

متعرثاً يف ظل غياب التنظيم والإ�شراف وو�شع تنظيم 

واملوظفات  العمل  بني �شاحب  العالقة  ل�شبط  جديد 

لها من  املنا�شبة  الوظائف  من  امل��راأة  من جهة متكني 

احلمل  اإج��ازات  يف  احتياجاتها  �س  وتلُمّ الراتب  حيث 

والولدة والر�شاعة وو�شائل النقل املختلفة.

واأ�شار اإىل اأن بع�س اأرباب العمل يتهربون من توظيف 

الن�شاء وال�شباب، اإذ اإنهم يرون اأنه يراكم عليهم اأعباء 

مالية تتمثل يف التاأمني الطبي، والتاأمينات الجتماعية، 

ومكافاأة نهاية اخلدمة، مطالباً الدولة مب�شاعدة القطاع 

اخلا�س »على الأقل يف جمال التاأمني الطبي؛ لأنه ل 

يقت�شر على العامل اأو املوظف بل ي�شمل اأ�شرته ، حتى 

يت�شنى توظيف اأكر عدد من الن�شاء وال�شباب«. 

رئيس اجلمعية : توظيف النساء ما زال بحاجة إلى تنظيم وتسريع 
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على  ميدانية  جوالت  ينفذ  املقدسة  بالعاصمة  اجلمعية  مكتب  من  فريق 
عدد من املصالح واملرافق احلكومية بالطائف

اأ. �سليمان الزايدي

املقد�شة  بالعا�شمة  اجلمعية  مكتب  من  فريق  قام 

مكون من امل�شرف العام على املكتب الأ�شتاذ �شليمان 

الزايدي، وممثل اجلمعية مبحافظة الطائف عادل 

الثبيتي، بعدد من اجلولت امليدانية على عدد من 

املرافق احلكومية وهي (اإدارة ال�شمان الجتماعي، 

تنفيذ  اإدارة  ب��اجل��وازات،  الوافدين  توقيف  اإدارة 

الأحكام بالطائف )، وامتدت تلك اجلولت لثالثة 

اأيام متتالية  13- 1434/10/15ه��.

�شي�شمنها  التي  املالحظات  بع�س  الفريق  ور�شد 

لتخاذ  املخت�شة  للجهات  رفعه  و�شيتم  تقرير  يف 

الإجراءات املنا�شبة حيالها.

الزيارات  »اإن هذه  الزايدي  ال�شياق قال  ويف ذات 

تاأتي �شمن خطط اجلمعية ملراقبة تطبيق اأجهزة 

القطاع العام لالأنظمة والتعليمات التي تكفل حقوق 

وامل�شلحة  العدالة  وحتقق  واملقيمني،  املواطنني 

فوائد  »من  واأ�شاف  امل�شالح«،  هذه  من  املتوخاة 

هذه اجلولت ن�شر الوعي احلقوقي والنظامي مبا 

من  والعامل  واملقيم  املواطن  حق  ن�شر  ي�شاهم يف 

خالل الأداء بتلك اجلهات«.

واأ�شار اإىل بع�س تلك املالحظات والتي منها  وجود 

بع�س حالت ال�شجناء الذين انتهت حمكومياتهم ول 

اأ�شخا�س؛  اأربعة  الق�شبان، وعددهم  يزالون خلف 

ثالثة منهم يف توقيف ترحيل اجلوازات؛ وواحد يف 

اإدارة تنفيذ الأحكام.

موؤكداً ما وجده الفريق من تعاون وتفاهم من قبل 

م�شوؤويل تلك اجلهات مع اأع�شائه، واإجاباتهم على 

ا�شتف�شاراته بكل �شفافية وو�شوح. 

جانب من اجلوالت امليدانية

على  والوقوف  املوقوفني  لطلبات  لالستماع  الرياض  في  العليا  شرطة  مركز  تزور  اجلمعية 
أوضاعهم

الوطنية  للجمعية  املكلف  العام  الأم��ني  ق��ام   

حلقوق الإن�شان الأ�شتاذ خالد بن عبد الرحمن 

الفاخري بزيارة ملركز �شرطة العليا يف الريا�س 

يوم الأحد املوافق 1434/9/26ه�.

املوقوفني  م��ن  جمموعة  مقابلة   مت��ت  وق��د 

دون وجود اأحد من من�شوبي املركز، ومت عقد 

امل��رك��ز، ومت  م��ع ع��دد م��ن من�شوبي  اج��ت��م��اع 

جميع  ومناق�شة  ا�شتعرا�س  الجتماع  خ��الل 

املالحظات التي اأبداها املوقوفني،  خالل هذه 

الفورية  ا�شتجابته  املركز  مدير  واأبدى  الزيارة 

ملعاجلة هذه املطالب واملالحظات.

وتاأتي هذه الزيارة ا�شتكمالً للزيارات ال�شابقة 

ترد  ال��ت��ي  الق�شايا  متابعة  ت�شتهدف  ال��ت��ي 

للجمعية الوطنية حلقوق الإن�شان من عائالت 

املوقوفني.

د. طار�س ال�سمري

ف���رع اجل��م��ع��ي��ة ب���اجل���وف ي���ش���ارك ب��ع��دد م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات  ل��ن��ش��ر الثقافة 
احلقوقية 

ا���ش��ت��ك��م��الً لأه������داف اجل��م��ع��ي��ة يف 

اأف���راد  ب��ني  احلقوقية  الثقافة  ن�شر 

ور�شالتها  باأهدافها  والتعريف  املجتمع 

يف  عملها  واآل���ي���ة  واخ��ت�����ش��ا���ش��ات��ه��ا، 

ا�شتقبال ال�شكاوى والتظلمات، قام وفد 

من فرع اجلمعية باجلوف �شم كاًل من 

اأع�شاء الفرع، عمر املنديل، ومون�س بن 

ماطر الرويلي، وحتت اإ�شراف امل�شرف 

الدكتور  اجلمعية  ف���رع  ع��ل��ى  ال��ع��ام 

طار�س ال�شمري بامل�شاركة يف عدد من 

الفعاليات.

ال�شياحي  امللتقى  يف  الوفد  و���ش��ارك 

خالل  انعقد  وال��ذي  لل�شباب،  املفتوح 

يف  1434/8/11ه������   -  7/29 الفرتة 

كما  ال��ث��ق��ايف،  اهلل  امل��ل��ك عبد  م��رك��ز 

�شارك الوفد ذاته يف  مهرجان اجلوف 

ح��ل��وة وامل��ن��ع��ق��د خ���الل ال��ف��رتة 13- 

اأقيم يف جبل  1434/8/25ه�� ، الذي 

م�شاركة  وج��اءت  ب�شكاكا،  قارا  منتزه 

الوفد بركن خا�س  مت توزيع فيه عدد 

ن�شرات  من  اجلمعية  ا���ش��دارات  من 

وثائقي  فيلم  عر�س  مت  كما  وكتيبات، 

تعريفي عن اجلمعية، اإ�شافة اإىل الرد 

عن ا�شتف�شارات وت�شاوؤلت الزائرين.
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بني ع�شو اجلميعة والأمني العام املكلف الأ�شتاذ 

الالئحة  اأن   الفاخري،  الرحمن  عبد  بن  خالد 

بها  املعمول  املدنية  الأح���وال  لنظام  التنظيمية 

ل�شتخراج  خ��ي��ارات  ع��دة  امل���راأة  تعطي  حالياً 

الهوية الوطنية، من ذلك ح�شور ويل الأمر لأجل 

العائلة  �شجل  اإثبات   واق��ع  من  عليها  التعريف 

والتوقيع بذلك، واإذا مل تتمكن من ذلك فباإمكانها 

�شنة،   18 ف��وق  اأق��ارب��ه��ا  م��ن  مبعرف  تتقدم  اأن 

واخليار الثالث اأن تاأتي بامراأتني فوق 18 �شنة من 

املدنية  الأح��وال  اإدارة  لدى  عليها  التعريف  اأجل 

النظامية يف  الإج��راءات  بقية  ت�شتكمل  ثم  ومن 

هذا ال�شاأن، م�شرياً اإىل اأن كل هذه الطرق �شيان، 

وباإمكانها ا�شتخراج الهوية الوطنية باأي من هذه 

الطرق يف حال تقدمها لالأحوال املدنية من دون 

ح�شوره،  اأو  اإليه  الرجوع  اأو  الأمر  ويل  موافقة 

ول��ه��ا ح��ري��ة الخ��ت��ي��ار ب��ال��ذي ت���راه م�شهاًل يف 

ا�شتخراج الهوية الوطنية، موؤكداً على اأنَّ ح�شور 

ويل الأمر الهدف منه هو التعريف فقط وت�شهيل 

�شجل  يف  مدرجة  اأنها  بحكم  عليها  الإج���راءات 

كرت العائلة، واإذا مل ي�شهل ويل الأمر الإجراءات 

فتلجاأ اإىل اأحد اخليارات ال�شابقة، ول ميلك ويل 

من حقوقها  يُعد حقاً  لأن��ه  الرف�س،  الأم��ر حق 

وتعريف الإن�شان ب�شفته.

م�شرياً اإىل اأنَّ اأي مواطن له احلق يف ا�شتخراج 

الهوية الوطنية من دون اأي متييز وله احلق يف 

التعريف بهويته وميالده.

يف  وا�شحان  والنظام  الإج���راءات  »اإن  واأ�شاف 

الوطنية  الهوية  اإ�شدار  يف  حقها  امل��راأة  اإك�شاب 

وت�شتكمل  اأحوال  اإدارة  لأي  تتقدم  اأن  وباإمكانها 

بقية الإجراءات«.

الفاخري: للمرأة احلق في  استخراج الهوية الوطنية دون الرجوع لولي أمرها

من  الع�شرينيات  يف  �شعودية  فتاة  لقيت  اأن  بعد 

حمايل  م�شت�شفى  يف  ح��رق��اً  م�شرعها  عمرها، 

اإليه اإثر قيامها باإ�شعال النار  ع�شري بعد اأن نُقلت 

يف ج�شدها، وذلك بعد اأن قامت بتناول كمية من 

على  احتجاجاً  نف�شها  يف  النار  واإ�شعال  البنزين 

لعائلتها  تقدم  �شعودي  �شاب  من  خطبتها  ف�شخ 

طالباً يدها، ووفقاً ل�شحيفة الوئام فاإنَّ الفتاة كانت 

ثلوث  والدها مبركز  وفاة  بعد  والدتها  مع  تعي�س  

املنظر حيث تقدم خلطبتها �شاب �شعودي، وح�شر 

خال الفتاة ( والد لعب �شهري ) ل�شتقبال ال�شاب 

والرتحيب  اخلطبة  مبلغ  بقبول  وق��ام  واأ���ش��رت��ه، 

بال�شاب اخلاطب.

اإل اأن �شقيق الفتاة املتغيب، وهو رجل اأمن يعمل يف 

والدته،  ملنزل  ب�شكل مفاجئ  منطقة ع�شري ح�شر 

وتدخل يف اأمر الزواج، واأعاد املبلغ لل�شاب اخلاطب، 

وهدده بعدم التقدم مرة اأخرى ل�شقيقته.

يف  دخلت  اخلطوبة  بف�شخ  الفتاة  تبلغت  اأن  وبعد 

حالة نف�شية �شيئة، و�شمع �شقيقها وخالها – الذي 

�شبق اأن وافق على اخلطبة –  بذلك فقاما بالدخول 

من  م��ازاد  وهو  بال�شرب،  عليها  والعتداء  عليها 

ذلك  م�شاء  قامت  حيث  النف�شية،  حالتها  �شوء 

اليوم  مبغافلة اأ�شرتها وتناولت كمية من البنزين ثم 

اأ�شعلت النار يف نف�شها، وقد جرى نقلها ملركز ثلوث 

مل�شت�شفى حمايل  اأحالها  وب��دوره  ال�شحي،  املنظر 

اأنها توفيت متاأثرة باحلروق التي  اإل  ع�شري العام 

اأ�شابت ج�شدها.

من جهته قال املحامي فايز ال�شهراين يف ت�شريح 

له ل�شحيفة ال�شرق  والذي يتوىل متابعة الق�شية 

يطبق  عاقل  اإن�شان  بيد  تكون  اأن  لبد  الولية  اأنَّ 

اأمور ال�شرع كما جاءت، واإل لبد من نزع الولية 

منه لتكون للقا�شي اأو لأحد الأقارب الثقات.

ويف ال�شياق ذاته ، بنَيّ امل�شت�شار القانوين للجمعية 

املكلف  العام  والأم���ني  الإن�شان  حلقوق  الوطنية 

الأ���ش��ت��اذ خ��ال��د ب��ن عبد ال��رح��م��ن ال��ف��اخ��ري اأن 

احلماية  اإدارة  واجب  من  هي  العاجلة  ال�شتجابة 

الكاملة  احلماية  لتوفري  الدولة  خ�ش�شتها  التي 

للطفل واملراأة، حيث اإن التاأخر يف مبا�شرة احلالت 

قد ترتتب عليه جرائم، م�شدداً على �شرورة اإيجاد 

احلال  هو  كما  الأرواح،  وم�شاعدة  للتدخل  طرق 

اأن اجلمعية  املر�شية، موؤكداً  اإ�شعاف احلالت  يف 

الوطنية حلقوق الإن�شان هي  جهة مناطة بالتدخل 

عدم  اأو  املعنية  اجلهة  م��ن  ق�شور  ثبت  ح��ال  يف 

املنطقة  اإم��ارة  مع  بالتن�شيق  كامل  ب�شكل  تدخلها 

ومراكز ال�شرط، خ�شو�شاً يف احلالت التي ي�شكل 

كال�شرب احلاد  الوقت عاماًل مهماً،  فيها عن�شر 

يف�شي  قد  ال��ذي  ال�شغط  اأو  بالقتل  التهديد  اأو 

اإىل النتحار اأو تقييد احلرية من قبل اأحد اأفراد 

اإىل  ونقلها  الآم��ن  املكان  بتوفري  وذل��ك  الأ���ش��رة، 

و�شع  �شرورة  اإىل  الفاخري  ودعا  ال�شيافة،  بيت 

بحق  تتعلق  التي  للق�شايا  عاجلة  جذرية  حلول 

معلق عند �شخ�س اآخر كالطالق والنفقة من خالل 

تخ�شي�س مكتب ملبا�شرة احلالة وت�شريعها، والنظر 

يف اإ�شكالية الق�شايا يف وقت قيا�شي لتجنب هذه 

املاآ�شي املتكررة.

اأكد  امل�شت�شار القانوين املحامي تركي  من جانبه 

الر�شيد اأن الن�شاء يعانني من عدم تفعيل القرارات، 

على  التطبيق  ولكن  احلماية  لهن  تكفل  فالأنظمة 

اأر�س الواقع غري موجود، ومن ذلك نظام الب�شمة 

الق�شاة  ف��م��ازال  الوطنية  وال��ه��وي��ة  امل��ح��اك��م  يف 

حترك  يعيق  ما  وال�شهود  املعرفني  على  يعتمدون 

اأو ع��دم وجودهم،  امل��راأة يف ح��ال تعنت الأق���ارب 

وكالة  ا�شتخراج  من  تتمكن  ل  امل��راأة  اأن  واأ�شاف 

معرف  بوجود  اإل  عنها  للرتافع  للمحامي  �شرعية 

اأو  حقوقها  �شياع  يعني  ما  ذل��ك،  ي�شتحيل  وق��د 

اإىل  قد متتد  التي  اجلل�شات  متاهات  دخولها يف 

�شنني. 

الدكتور  القا�شي  ال�شورى  ع�شو جمل�س  قال  كما 

موجود،  الأ�شري مظهر  العنف  »اإن  الغيث  عي�شى 

كاملخدرات  ال��ظ��اه��رة  م��رح��ل��ة  اإىل  ي�����ش��ل  ومل 

والتفحيط، ولكن ب�شكل عام فاإن الأ�شر ال�شعودية 

ال�شتقرار  حيث  من  املجتمعات  اأف�شل  من  تعتر 

الجتماعي«.

مختصون يؤكدون أنَّ تفعيل أنظمة حماية املرأة تكفل حماية حقوقها 

حقائق عن العنف االأ�سري يف اململكة:

1- اأن�سئت وزارة ال�سوؤون االجتماعية  عدد )17( جلنة حماية موزعة كالتايل: )الريا�س، جدة، مكة املكرمة، الطائف، الدمام، االأح�ساء، املدينة املنورة، ع�سري، الق�سيم، 

حائل، الباحة، جنران، جازان، اجلوف، تبوك، احلدود ال�سمالية، بي�سة(.

2- مت تخ�سي�س رقم موحد جماين )1919( لتلقي باغات العنف واالإيذاء �سد املراأة والطفل دون �سن الثامنة ع�سر.

للحماية  العامة  لاإدارة  التابع   )1919( املجاين  الرقم  على  الباغات  تلقي  مركز  هي:  العنف  باغات  با�ستقبال  تقوم  التي  العاقة  وذات  املخت�سة  اجلهات   -3

املوؤ�س�سات  ال�سرط،  اأق�سام  واالأهلية،  احلكومية  امل�ست�سفيات  الوطني،  االأ�سري  االأمان  برنامج  املناطق،  اإمارات  باملناطق،  االجتماعية  احلماية  جلان  االجتماعية، 

التعليمية، اجلمعيات اخلريية، هيئة حقوق االإن�سان، اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�سان.

4- بلغت ق�سايا العنف االأ�سري والتي وردت اإىل اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�سان منذ تاأ�سي�سها عام 1425ه�� وحتى عام 1433ه�� 2631 ق�سية، والتي تتمثل يف 

اإدمان، اتهام وقذف، حتر�س جن�سي،   �سكاوى يتعر�س لها )اأ�سخا�س فوق 18 �سنة( متعلقة بعنف داخل حميط االأ�سرة ب�سبب عنف بدين، نف�سي، عنف ناجت عن 

اغت�ساب جن�سي، حرمان من التعليم، حرمان من العمل، حرمان من الراتب اأو تعدي على ممتلكات، حرمان من الزواج، حرمان من روؤية االأم، طلب اإيواء.

5- بلغت ق�سايا العنف �سد الطفل والتي وردت اإىل اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�سان منذ عام 1430ه�� وحتى عام 1433ه�� 328 ق�سية، حيث اأ�سافت  اجلمعية ذلك 

الت�سنيف من اأجل �سرورة اإلقاء ال�سوء على العنف املوجه �سد هذه الفئة باعتبارها ق�سية �سائكة مت�س اأكرث حلقات املجتمع �سعفًا وت�ستوجب اهتمامًا وتركيزًا 

خا�سًا لذلك قامت بف�سل ق�ساياه عن ق�سايا العنف االأ�سري،  والتي تتمثل يف �سكاوى يتعر�س لها اأطفال )18 �سنة فما دون( من اإ�ساءة ج�سدية اأو نف�سية اأو جن�سية، 

اأو اأطفال حرموا من التعليم ومن اأوراقهم الثبوتية، اأو حرمان من روؤية االأم اأو من روؤية االأب اأو حجزه الأطفال اأو اإهمالهم، باالإ�سافة اإىل ق�سايا زواج االأطفال وعادة 

يبلغ عن هذا النوع من الق�سايا على االأغلب )اأحد اأفراد االأ�سرة، اأقارب الطفل، املدر�سة، اجلريان، املعارف( .
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اأو�شح رئي�س جمل�س اجلمعيات التعاونية ال�شعودية 

املجل�س  ا�شتقبال  الوابلي عن  عبد اهلل بن حممد 

خالل الفرتة املا�شية ما يزيد عن 30 طلباً لتاأ�شي�س 

مبناطق  الأن�����ش��ط��ة  خمتلفة  ت��ع��اون��ي��ة  جمعيات 

قبل  من  وامل�شاركة  الدعم  �شتتلقى  والتي  اململكة، 

اأرب��ع   جهات حكومية ممثلة يف ( وزارة التجارة، 

البلدية  ال�شوؤون  وزارة  الجتماعية،  ال�شوؤون  وزارة 

والقروية، ووزارة املالية).

واأ�شاف الوابلي »تقدم الدولة العديد من احلوافز 

الجتماعية  ال�����ش��وؤون  ب�����وزارة  مم��ث��ل��ة  وال���دع���م 

جلميع  احل��واف��ز  من  خمتلفة  اأن��واع��اً  تقدم  التي 

التعاونية  التعاونية مبا فيها اجلمعيات  اجلمعيات 

ال�شتهالكية.

داعم  اجلمعيات  لهذه  احلكومي  الدعم  اأن  موؤكداً 

بعدما  اململكة  مناطق  بكافة  لنت�شارها  رئي�شي 

حققت جناحات كبرية بالأ�شواق اخلليجية.

الدولة  ف�شتقدم  احل��واف��ز  حيث  م��ن  »اأن���ه  مبيناً 

خمتلفة  اأنواعاً  الجتماعية  ال�شوؤون  بوزارة  ممثلة 

التعاونية مبا فيها  من احلوافز جلميع اجلمعيات 

�شمنها  وم��ن  ال�شتهالكية،  التعاونية  اجلمعيات 

ت�شجيلها  بعد  واح��دة  ملرة  تاأ�شي�شية  اإعانة  تقدمي 

مل�شاعدتها يف نفقات التاأ�شي�س على اأن ل تزيد على 

20% من راأ�س مال اجلمعية وقت الت�شجيل، وكذلك 

اإعانة بناء مقر للجمعية ملزاولة اأعمالها ون�شاطاتها 

املقررة  التكاليف  من   %50 على  تزيد  ل  اأن  على 

مراحل  مع  تتنا�شب  دفعات  على  موزعة  للبناء، 

التكاليف  من   %50 على  تزيد  األ  ب�شرط  التنفيذ 

اإذا  للجمعية  تقدم  للم�شاريع  اإعانة  مع  الفعلية 

ت�شويقي  اأو  اإنتاجي  تعاوين  م�شروع  بتنفيذ  قامت 

يدخل �شمن اأغرا�شها مبا ل يزيد على 50% من 

تكاليف امل�شروع.

كما يتم تقدمي اإعانة خماطر اإذا تعر�شت اجلمعية 

خل�شارة فادحة نتيجة لظروف قاهرة مبا ل يزيد 

اإعانة  اإىل  بالإ�شافة  اخل�����ش��ارة،  م��ن   %90 على 

اإدارة عندما تعني اجلمعية مديراً �شعودياً متفرغاً 

لأعمالها تتنا�شب كفاءته وموؤهالته مع الن�شاطات 

من   %50 على  يزيد  ل  مبا  اجلمعية  توؤديها  التي 

راتبه ال�شهري ملدة ثالث �شنوات ويجوز جتديدها 

ل�شنوات اأخرى مبوافقة الوزير.

وكذلك يتم منح اإعانة ملجل�س الإدارة اإذا انتظمت 

تقل  ل  بحيث  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  اجتماعات 

عن 12 اجتماعاً يف ال�شنة مبا ل يتجاوز 20% من 

لأع�شاء جمل�س  مكافاأة  للجمعية  ال�شنوية  الأرباح 

الإدارة«.

�شيتم  التي  ال�شتهالكية  اجلمعيات  و�شت�شاهم 

واجل�شع  الغ�س  مبحاربة  اململكة  يف  اإن�����ش��اوؤه��ا 

اخل�شار  لت�شويق  منافذ  و�شتكون  والح��ت��ك��ار، 

بوا�شطة  جتميعها  �شيتم  التي  النظيفة  والفواكه 

الأ�شماك  وكذلك  الزراعية  التعاونية  اجلمعيات 

والروبيان، التي �شيتم جتميعها بوا�شطة جمعيات 

�شيادي الأ�شماك التعاونية.

بهدف توفير احتياجات املستهلكني بأسعار مناسبة ومواصفات جيدة
األنشطة  مختلفة  تعاونية  جمعيات  لتأسيس  طلبًا   30 من   أكثر  يتلقى  السعودية  التعاونية  اجلمعيات  مجلس 

مبناطق اململكة 

املؤسسة العامة للتقاعد ترفع نظام جديد إلضافة مزايا جديدة للمنتفعني 
املؤسسة العامة للتقاعد
public pension Agency

بهدف معاجلة الكثري من الق�شايا التي ا�شتجدت بعد 

رفعت  حالياً،  بها  املعمول  الأنظمة  من  ع��دد  �شدور 

املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد نظام تقاعد جديد  للجهات 

العتبار جميع  بعني  اآخذه   ، اعتماده  بهدف  املخت�شة 

واملواطنات  املواطنني  من   ر�شدتها  التي  املالحظات 

حيث مت اإجراء التعديالت  على النظام القدمي ليتنا�شب 

مع ظروف الع�شر احلديث، مبا يف ذلك مراعاة التوازن 

املايل بني ال�شرتاكات واملنافع.

اهلل  عبد  بن  املوؤ�ش�شة حممد  قال حمافظ  من جهته 

اخلرا�شي » اأنه مت رفع نظام التقاعد الع�شكري واملدين، 

الذي ي�شمح باإ�شافة مزايا جديدة للمنتفعني، وفقاً ملا 

يق�شي به النظام، اإل اأنه ل يزال حمل مراجعة لدى 

اهتمام  اأدركت  املوؤ�ش�شة  »اأن  واأ�شاف  اأخرى«،  جهات 

كثري من اأ�شحاب ال�شاأن مبو�شوع متويل املوؤ�ش�شة لعدد 

اأو  الن�شاطات الجتماعية من نواد وم�شت�شفيات،  من 

اأنَّ املادة التا�شعة  اإىل  اأخرى«، م�شرياً  مواقع ترفيهية 

من نظام التقاعد املدين ت�شري اإىل اأنه »اإذا تبني وجود 

فائ�س ي�شمح باإ�شافة مزايا جديدة للمنتفعني فيجوز 

تقرير ذلك بتو�شية من جمل�س الإدارة وموافقة جمل�س 

الوزراء«.

موؤكداً اأنَّ املوؤ�ش�شة  ترحب بكل ما من �شاأنه يف �شالح 

املتقاعدين ومنفعتهم، ويف الوقت نف�شة يتوجب عليها 

مراعاة التوازن املايل بني ال�شرتاكات واملنافع، حيث اإن 

الأموال املتوفرة لدى املوؤ�ش�شة هي حقوق للم�شرتكني 

يف اأنظمة التقاعد، ول يجيز النظام ا�شتفادة فئة على 

ح�شاب فئة، اأو جيل على ح�شاب جيل.

لفتاً اإىل اأنَّ زيادة اأي معا�شات دون حتديد اآلية متويل 

هذه الزيادات، �شيكون على ح�شاب حقوق امل�شرتكني 

بالنظام، و�شيكون له اآثار �شلبية على قدرة النظام على 

الوفاء بالتزاماته احلالية وامل�شتقبلية.

وزارة العمل تؤكد أنه يحق توظيف املرأة السعودية في مطاعم الوجبات السريعة واملطابخ 
املتخصصة وفقًا الشتراطات خاصة 

جمالت  فتح  يف  العمل  وزارة  خلطوات  ا�شتكمالً 

اأكد  فقد  ال�شعودية،  للمراأة  جديدة  عمل  وفر�س 

امل�شاعد  العمل  وزارة  وكيل  التخيفي  فهد  الدكتور 

املحال توظيف  واأ�شحاب  للتجار  اأنه يحق  للتطوير، 

املطابخ  اأو  امل�شتقلة  املطابخ  يف  ال�شعوديات  الن�شاء 

مبحالت  املرتبطة  املطابخ  اأو  باملطاعم  املرتبطة 

املرتبطة  امل��ط��اب��خ  اأو  ال�شريعة  ال��وج��ب��ات  ت��ق��دمي 

احللويات  وبيع  �شناعة  يف  املتخ�ش�شة  باملحالت 

وفقا لل�شوابط ال�شرعية وامل�شلحة العامة.

ال�شرتاطات اخلا�شة  كل  ت�شعى يف  »ال��وزارة  وقال 

بعمل املراأة باأن يكون عملها يف ق�شم خا�س وم�شتقل 

عن مكان عمل الرجال، على اأن يكون احلد الأدنى 

امل�شموح به لتوظيف الن�شاء يف املطاعم واملطابخ هو 

ثالث موظفات يف الوردية الواحدة، واأن يكون عمل 

وم�شتقلة،  بهن  اأق�شام خا�شة  املطبخ يف  الن�شاء يف 

ويحظر على �شاحب العمل توظيف عاملني يف تلك 

الأق�شام، ويطبق يف حق املطابخ التي تخالف اأحكام 

هذا القرار العقوبات التي يق�شي بها نظام العمل«.
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وزارة الداخلية تؤكد أن بث 
جرمية  ال���ك���اذب���ة  ال��ش��ائ��ع��ات 

تستوجب العقوبة 

وزارة الشؤون االجتماعية تفتتح وحدات للحماية االجتماعية في عدد 
من مناطق اململكة

افتتحت وزارة ال�شوؤون الجتماعية موؤخراً وحدات للحماية الجتماعية بالتعاون مع بع�س اجلمعيات اخلريية يف عدد من مناطق اململكة ، والتي ل يوجد بها فروع 

للوزارة تخت�س بالإدارة العامة للحماية، والتي ت�شمل دوراً لإيواء حالت احلماية واأق�شاماً لإيواء وتاأهيل هذه احلالت وتقدمي الدعم املايل ال�شنوي لكل جمعية 

خريية والدعم بالرامج التوعوية.

من جهته اأو�شح الدكتور عبداهلل بن نا�شر ال�شدحان، وكيل الوزارة للتنمية الجتماعية، اأنه مت توقيع اتفاقيات بني هذه الوزارة وبني ت�شع جمعيات خريية ملدة 

ثالث �شنوات لإيواء حالت احلماية والإ�شراف عليها من قبل الوزارة مادياً واإدارياً، وهي: جمعية الوفاء اخلريية الن�شائية بالريا�س، جمعية اأم القرى باخلريية 

الن�شائية مبكة املكرمة، جمعية امللك عبدالعزيز اخلريية الن�شائية بالق�شيم، اجلمعية اخلريية للخدمات الجتماعية بنجران، جمعية امللك فهد الن�شائية اخلريية 

بجازان، جمعية الر اخلريية يف بني �شار بالباحة، جمعية امللك عبدالعزيز الن�شائية اخلريية باجلوف، جمعية امللك خالد الن�شائية بتبوك، وجمعية الر اخلريية 

ببي�شة، حيث تقوم اجلمعية باإيجاد الوحدة املطلوب اإدارتها وت�شغيلها من قبلها وفق ما هو مقرر لذلك من �شروط وموا�شفات، كما لفت اإىل اجلهود التي تبذلها 

هذه اجلمعيات يف جمال احلماية والدور الإ�شرايف لوكالة الرعاية الجتماعية والأ�شرة.

 اجلدير ذكره هو اأن وزارة ال�شوؤون الجتماعية اأكدت اأن افتتاح تلك الوحدات  ياأتي انطالقاً من مبداأ احلر�س على تقدمي اأف�شل اخلدمات مل�شتفيديها وبذل اجلهود 

املتوا�شلة، وبناًء على توجيهات وزير »ال�شوؤون الجتماعية«، ومن مبداأ التعاون بني وكالة الرعاية الجتماعية والأ�شرة ووكالة التنمية الجتماعية.

وزارة العدل تطلق حزمة من اإلجراءات والتنظيمات لتقليص مدة التقاضي 
موظف  األ��ف  بتوجيه  م��وؤخ��راً  العدل  وزارة  �شرعت 

للقيام مبهام الإ�شناد الق�شائي يف املكاتب الق�شائية ، 

اإ�شافة اإىل تاأ�شي�س جلان مركزية وفرعية لقيا�س اأداء 

الإ�شناد الق�شائي وحتديد الحتياجات وامل�شوؤوليات 

لكل مكتب ق�شائي.

ياأتي هذا الإجراء كواحد من عدة تنظيمات واإجراءات 

ق�شائية تهدف اإىل تقلي�س مدة التقا�شي والنظر يف 

الق�شايا املنظورة اأمام املحاكم، كما اأنهت الوزارة كافة 

ومنها  الق�شائية  العملية  ل�شرعة  الداعمة  الآليات 

ال�شتفادة من التقنية يف �شماع ال�شهود اأو ما ي�شمى 

بال�شتخالف الق�شائي والرتجمة يف املحاكم.

ويف ذات ال�شياق  تعتزم وزارة العدل اإطالق اأول مركز 

للتحكيم يتبع لها، فوفقاً ل�شحيفة الوطن فاإن م�شادر 

قد بينت لها اأن  مراكز التحكيم كانت تعمل بجهود 

»�شخ�شية« يف الوقت املا�شي، وعليه ا�شتلزم اأن يتم 

اإن�شاء مركز جديد للتحكيم تابع للجهة الق�شائية يف 

البالد وهي وزارة العدل، واأ�شافت امل�شادر ذاتها اأن 

تزال، متنح تراخي�س خا�شة  العدل كانت ول  وزارة 

»اإدارة  اإ���ش��راف  وحت��ت  ع��دة  للتحكيم يف جم��الت 

التحكيم يف جمال الطب واملحا�شبة  التحكيم«، مثل 

والتخ�ش�شات ال�شرعية واملالية، ول ي�شرتط اأن يكون 

املتقدم لها حمامياًّ.

الجتماعي  التوا�شل  برامج  الكاذبة عر  ال�شائعات  بث  اأنَّ  الداخلية  وزارة  م�شوؤول يف  م�شدر  اأكد 

جرمية ت�شتوجب العقوبة، واأنَّ م�شدر ال�شائعة اأو ناقلها حمل م�شاءلة ومالحقة قانونية، واأو�شح اأن 

مراكز ال�شرط واإدارات التحريات والبحث اجلنائي تقوم مببا�شرة الإجراءات الأولية يف تلك الق�شايا، 

ت�شريح  خالل  ذلك  جاء  دقيق،  ب�شكل  ال�شائعات  وناقلي  م�شدر  عن  والتحري  البحث  اإىل  اإ�شافة 

ل�شحيفة القت�شادية.

ويف �شياق مت�شل قال العقيد فهد الهبدان املتحدث الر�شمي يف منطقة الق�شيم ل�� »القت�شادية« اأن 

نقل الأخبار الكاذبة وال�شائعات بحق الآخرين يعتر جرمية ت�شتجوب على مراكز ال�شرطة مبا�شرتها 

يف حال اإقامة الدعوة، م�شرياً اإىل �شدور عدد من الأحكام الق�شائية بال�شجن واجللد للذين وقعوا يف 

مثل هذه التجاوزات واملخالفات، واأنه مت تنفيذ احلكم ال�شرعي بجانبيه اخلا�س والعام عليهم.

الأولية  الإج��راءات  تقوم مببا�شرة  والبحث اجلنائي  التحريات  واإدارات  ال�شرط  »اإن مراكز  واأ�شاف 

دقيق،  ب�شكل  ال�شائعات  وناقلي  م�شدر  عن  والتحري  البحث  على  يعملون  واأنهم  الق�شايا،  تلك  يف 

موؤكداً م�شاءلة ومعاقبة م�شدر ال�شائعات اأو ناقليها وفق نظام الإجراءات اجلزائية يف احلق اخلا�س 

والعام«.

خالل العام املاضي تزويج 520 سيدة معضولة في محاكم اململكة
وفقاً ل�شحيفة »ال�شرق« فقد زوج  الق�شاة يف حماكم 

اململكة خالل العام املا�شي 520 �شيدة من املع�شولت 

ومن لي�س لهن ويل، حيث مت عقد قران 174 امراأة 

من رجال �شعوديني.

وقد احتلت مكة املكرمة ال�شدارة مبعدل 97 زواجاً، 

املنطقة  ثم  زواج��اً،   50 الريا�س مبعدل  مدينة  تلتها 

ال�شرقية ب�� 16 زواجاً، فيما زوجوا 46 امراأة �شعودية 

الريا�س  واحتلت  �شعوديني،  غري  اأجانب  رج��ال  من 

ال�شدارة مبعدل 47 زواجاً من اأجانب ثم مكة ب�� 13 

زواجاً، وعقد القا�شي قران 300 امراأة غري �شعودية 

من رجال �شعوديني، واحتلت الريا�س ال�شدارة مبعدل 

226 زواجاً ثم مكة مبعدل 41 زواجاً.
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مجلس الشورى يوافق على نظام التأمني ضد التعطل عن العمل 
نظام  م�شروع  على  موؤخراً  ال�شورى  جمل�س  وافق 

فرعاً  باعتباره  العمل،  عن  التعطل  �شد  التاأمني 

يكفل  وال���ذي  الجتماعية،  التاأمينات  ف��روع  م��ن 

العمل  عن  املتعطلني  للم�شرتكني  التعوي�س  تقدمي 

اإرادت��ه��م م��ن خ��الل توفري حد  ل�شبب خ��ارج ع��ن 

اأدنى من الدخل ، كما األزم املجل�س تطبيق اأحكام 

امل�شجلني  ال�شعوديني  العمال  جميع  على  النظام 

اجلن�س  يف  متييز  دون  الجتماعية،  التاأمينات  يف 

ب�شرط اأن يكون �شن العامل عند بدء تطبيق النظام 

عليه دون التا�شعة واخلم�شني.

من جهته قال الدكتور فهد احلماد م�شاعد رئي�س 

جمل�س ال�شورى اأنَّ اإقرار املجل�س لهذا النظام جاء 

حلاجة ال�شوق اإىل توطني الوظائف ودعم املوظف 

ال�شعودي على وجه التحديد، واأ�شاف »اأن التاأمني 

التعوي�س  تقدمي  �شيكفل  العمل  عن  التعطل  �شد 

رعاية  يتيح  مبا  العمل،  عن  املتعطلني  للم�شرتكني 

العامل فرتة تعطله ل�شبب خارج عن اإرادته بتوفري 

حد اأدنى من الدخل«.

اجلدير بالذكر هو اأنَّ بع�س ال�شحف املحلية تناولت 

بع�س مواد الالئحة التنفيذية للنظام،  والتي اأكدت  

اأن احلد الأعلى ملبلغ التعوي�س 9000 ريال عن كل 

�شهر من الأ�شهر الثالثة الأوىل، و7500 ريال عن 

كل �شهر يزيد على ذلك.

فيما اأكدت املادة الثانية ع�شرة من نف�س النظام اأنه 

املادة  املن�شو�س عليه يف  التعوي�س  اإذا قل مقدار 

احلادية ع�شرة عن مقدار اإعانة البحث عن عمل 

املقررة نظاماً، فاإنه يزاد ليكون م�شاوياً لذلك احلد 

على األ يتجاوز التعوي�س 100 يف املئة من متو�شط 

الأجور ال�شهرية اخلا�شعة لال�شرتاك.

اأن  اإىل  النظام  من  ع�شرة  احلادية  املادة  وت�شري 

النظام ي�شرف  املن�شو�س عليه يف هذا  التعوي�س 

ال�شهرية  الأجور  متو�شط  من  املئة  يف   60 بواقع 

الأ�شهر  من  �شهر  كل  عن  لال�شرتاك  اخلا�شعة 

الثالثة الأوىل، وبواقع 50 يف املئة من هذا املتو�شط 

مبتو�شط  ويق�شد  ذلك،  على  يزيد  �شهر  كل  عن 

الأجور ال�شهرية جزء من اأربعة وع�شرين جزءاً من 

جمموع الأجور اخلا�شعة لال�شرتاك طوال الأربعة 

والع�شرين �شهراً الأخرية من مدة ال�شرتاك.

التعوي�س  ل�شرف  الأق�شى  املدى  اأن  النظام  وبني 

مرة  كل  عن  متقطعة  اأو  مت�شلة  �شهراً  ع�شر  اثنا 

من مرات ال�شتحقاق، على األ تزيد هذه املدة عن 

اثني ع�شر �شهراً كل اأربعة وع�شرين �شهراً مت�شلة، 

تبداأ من تاريخ اأول �شرف يتم خالل هذه املدة.

كما و�شح النظام الأمور التي توقف �شرف التعوي�س 

وهي تتمثل يف عدد من احلالت اأولها: الوفاة، واإذا 

كان للعاطل دخل �شهري من عمل، اأو اإذا اأ�شبح غري 

قادر على العمل، واإذا مل يعد م�شجاًل لدى وزارة 

العمل، واإذا مل يعد يبحث عن عمل بجد ون�شاط، 

واإذا مل يلتزم بالتدريب دون م�شوغ مقبول، واإذا مل 

يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي ت�شدرها وزارة 

العمل، واإذا بلغ �شن ال�شتني وكان م�شتحقاً ملعا�س 

اأي  وزوال  الجتماعية،  التاأمينات  نظام  مبوجب 

املن�شو�س  الأخرى  ال�شتحقاق  �شروط  من  �شرط 

عليها يف املادة الثامنة من هذا النظام.

يحق  اأن��ه  النظام  من  الثامنة  امل��ادة  اأ���ش��ارت  كما 

للم�شرتك احل�شول على التعوي�س املن�شو�س عليه 

يف هذا النظام، اإذا توافرت لديه ال�شروط الآتية : 

اأن يكون �شعودي اجلن�شية، اأن يكمل املدد املحددة 

يف املادة الرابعة ع�شرة من هذا النظام، األ يكون 

يكون  األ  اإليه،  راج��ع  ب�شبب  العمل  من  مف�شولً 

األ يكون قد ترك  اآخر،  له دخل �شهري من عمل 

العمل مبح�س اإرادته، اأن يكون قادراً على العمل، 

األ يكون قد بلغ �شن ال�شتني، الت�شجيل يف الوزارة، 

البحث اجلاد عن العمل، اللتزام بالتدريب الذي 

والتوجيهات  بالتعليمات  التقيد  ال���وزارة،  حت��دده 

التي ت�شدرها الوزارة. 

املركز الوطني ألبحاث الشباب يقيم برنامج تدريبي لتأهيل السجناء الشباب  دون عمر 29

الوطني  املركز  من  خا�شة  ب��ادرة  يف 

لأبحاث ال�شباب، يقيم فريق من خراء 

يف  متخ�ش�شني  مع  وبالتعاون  املركز 

�شجن احلائر، ل �شيما بعد  اأن عقد 

نزار  ال��دك��ت��ور  للمركز  ال��ع��ام  الأم���ني 

مع  حت�شريية  لقاءات  عدة  ال�شالح، 

مدير عام ال�شجون اللواء الدكتور علي 

احلارثي، وم�شاعد مدير عام ال�شجون 

لالإ�شالح والتاأهيل اللواء الدكتور حيدر 

يت�شمن  تدريبياً   ب��رن��اجم��اً  احل��ي��در 

التي  احلياتية  املهارات  من  جمموعة 

املجتمع  مع  التاأقلم  على  ت�شاعدهم 

لتاأهيل  حمكوميتهم،  مدة  انتهاء  بعد 

عدد من ال�شجناء ال�شباب الذين تقل 

اأعمارهم عن 29 �شنة.

جل�شة   12 ع���ن   ع���ب���ارة  ال��رن��ام��ج 

الرتيبة  الأج���واء  ع��ن  بعيدة  ح��واري��ة 

تديرها جمموعة  التاأهيلية،  للدورات 

وعلم  النف�س  علم  يف  اخل���راء  م��ن 

وي�شاعدهم  ال�شريعة،  وعلم  الجتماع 

متخ�ش�شون يف علم النف�س واخلدمة 

�شجن  يف  العاملني  م��ن  الجتماعية 

اأ�شابيع   6 خ���الل  وذل����ك  احل���ائ���ر، 

متتالية، وقد حر�س املركز خالل ذلك 

على اإ�شراك متخ�ش�شني من ال�شجون 

بهدف تدريبهم على مثل هذه الرامج 

الرامج  ه��ذه  اإق��ام��ة  م��ن  ليتمكنوا 

م�شتقباًل ب�شكل م�شتقل.

من  التاأهيلي  الرنامج  ه��ذا  ويعتر 

بال�شباب  تُعنى  التي  الرائدة  الرامج 

حمكوميتهم  يق�شون  ال��ذي��ن  ال�شعودي 

نتيجة جرم ارتكبوه، وذلك بهدف اإك�شابهم 

مع  للتعامل  ال��الزم��ة  احلياتية  امل��ه��ارات 

املجتمع بطريقة اإيجابية تبعده عن العودة 

جمدداً لل�شجن.

من جهته طالب الدكتور نزار ال�شالح  اأن 

التاأهيلي على جميع  الرنامج  يعمم هذا 

اأثبت  اإذا  اململكة  �شجون  يف  ال�شجناء 

يف  ال�شجناء  ا�شرتاك  يكون  واأن  جناحه، 

ملا  عنهم،  لالإفراج  �شرطاً  الرنامج  هذا 

له من فائدة عظيمة يف اإك�شاب ال�شجناء 

ال�شعبة،  التعامل مع املواقف  مهارات يف 

مع  للتكيف  ال�����ش��غ��وط،  اإدارة  وكيفية 

�شعوبات احلياة والقدرة على التاأقلم مع 

املجتمع ب�شكل اإيجابي.
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اللجنة الدولية للصليب األحمر تنشئ بلدًا لتدريب عمال اإلغاثة اإلنسانية

بهدف القضاء على سوء التغذية واجلوع بني األطفال الفقراء في العالم 

توقيع اتفاقية التغذية العاملية من أجل النمو 
من اأجل حت�شني تغذية الأطفال والن�شاء 

العامل،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  احل���وام���ل 

خالل  التغذية،  �شوء  ق�شية  ومعاجلة 

ال��ف��رتة م��ا ب��ني ال��وق��ت احل���ايل وعام 

2020م، ل �شيما واأن نق�س التغذية يعد 

عاماًل اأ�شا�شياً يف حالت وفاة الأطفال 

التي ينجم عنها عدد من الأمرا�س من 

واللتهاب  بالإ�شهال،  الإ�شابة  اأهمها 

والتي  احل�شبة،  اأو  وامل��الري��ا،  الرئوي 

) دوري��ة  ن�شرتها  درا�شة حديثة  اأك��دت 

اأن  الطبية  بال�شوؤون  املعنية  لن�شيت) 

يف   45 وفاة  عن  م�شوؤول  التغذية  �شوء 

اخلام�شة  �شن  دون  الأط��ف��ال  من  املئة 

على م�شتوى العامل، وقالت الدرا�شة اإن 

�شوء التغذية يف�شي اإىل وفاة نحو 3.1 

مليون طفل دون �شن اخلام�شة �شنوياً.

املتحدة  اململكة  وزراء  رئي�س  وقع  فقد 

جمموعة  جانب  اإىل  كامريون،  ديفيد 

وروؤ�شاء  ال���دول،   روؤ���ش��اء  م��ن  وا�شعة 

الوزراء ورجال الأعمال واملعنيني بعمل 

اتفاقية  ل��ن��دن  يف  يونيو   8 يف  اخل��ري 

التغذية العاملية من اأجل النمو، واقرتح 

انقاذ 20  وه��و  ه��دف  و�شع  ك��ام��ريون 

املزمن  التغذية  �شوء  من  طفل  مليون 

بحلول عام 2020.

موؤكداً على اأنه  هدفاً حددته جمموعة 

ن�شبة  لتقلي�س   2000 عام  يف  الثماين 

من يعي�شون على اأقل من 1.25 دولر 

 2015 عام  بحلول  الن�شف  اإىل  يومياً 

واأهدافاً عاملية اأخرى مماثلة.

مطلقاً مبجرد  اجلوع  ندحر  »لن  وقال 

اأو جعل  الأم���وال  اأك��ر من  انفاق ق��در 

يقومون  واملح�شنني  املتقدمة  ال���دول 

ب�شكل ما بتنمية العامل النامي.

املبادرات  من  عدد  التفاقية  وتت�شمن 

منها: معاجلة امللح باليود على امل�شتوى 

الطبيعية  الر�شاعة  وتعزيز  العاملي، 

عليها؛  احل�شري  والع��ت��م��اد  املبكرة 

التكميلية  الدقيقة  املغذيات  وت��وف��ري 

وتوفري  احل���وام���ل؛  ال��ن�����ش��اء  جل��م��ي��ع 

احلوامل  للن�شاء  الكال�شيوم  مكمالت 

اإليها؛ وتوفري مكمالت  الالتي يحتجن 

فيتامني (اأ) لالأطفال يف املرحلة العمرية 

�شنوات؛  وخم�س  اأ�شهر  �شتة  ب��ني  م��ا 

ومكمالت الزنك لالأطفال ما بني �شنة 

وخم�س �شنوات، والتثقيف ب�شاأن التغذية 

التكميلية املنا�شبة، املدعومة باملكمالت 

والإدارة  لذلك؛  احلاجة  عند  الغذائية 

احلاد  التغذية  �شوء  حل��الت  ال�شليمة 

املعتدل؛ والإدارة ال�شليمة حلالت �شوء 

التغذية احلاد الوخيم.

»البيل�شيا« هي ا�شم بلد اأن�شئته اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر 

يف غابات جنيف  ب�شوي�شرا ، من اأجل تدريب اأكرث من مئتي 

عامل اإغاثة اإن�شاين على ظروف العمل و�شط مناطق ال�شراع 

والإغاثة  الإن�شانية  امل�شاعدات  تقدمي  اأج��ل  من  والنزاعات 

للمت�شررين من تلك الأحداث.

الدولية  للجنة  مندوبة  وهي  بالت�شي  غايا  قالت  جهتها  من 

لل�شليب الأحمر »اإنَّ املحاكاة التي اأجريناها يف امليدان كانت 

من  قريبة  لتكون  ج��داً،  جيداً  مدرو�شة  وكانت  ج��داً،  واقعية 

احلالت التي ميكننا مواجهتها، ويتوجب على املجندين اجلدد 

الختبار اأمام كل حالة ومبجرد النتهاء من تاأدية هذه الأدوار 

يتم ا�شتخال�س املعلومات ودرا�شة الأخطاء«.

اجلدير ذكره هو اأنَّ عمال الإغاثة الإن�شانية يف الفرتة الأخرية 

اأكده  ما  وهو  متزايد،  نحو   على  ا�شتهداف  حمل  اأ�شبحوا 

املفو�شية  يف  ال��ط��وارئ  عمليات  رئي�س  عو�س  اأم��ني  ال�شيد 

ال�شامية ل�شوؤون الالجئني لالأمم املتحدة، حيث قال »اإنَّ البيئة 

التي نعمل بها اأ�شبحت اأكرث خطورة ويجب اأن يكون املوظفني 

اعتداءات  اأو  النار  اط��الق  مثل  الأ���ش��واأ  ملواجهة  م�شتعدين 

ج�شدية اأو خطف وغري ذلك«.

ووفقاً لإح�شائيات اأمريكية فاإنه يف عام 2011م، قتل اأو خطف 

اأو جرح اأكرث من 300 �شخ�س من عمال الإغاثة الإن�شانية. 

محاكم دبي تنفذ استشارات قانونية مجانية عبر برنامج »شور« للتقاضي 

من  الق�شائي،  بالنظام  املجتمع  ثقة  تعزيز  بهدف 

حول  جمانية  قانونية  ا�شت�شارات  تقدمي  خ��الل 

خمتلف اأنواع الق�شايا والدعاوى مب�شاركة حمامني 

وذلك  اخلدمة،  بهذه  للقيام  يتطوعون  خمت�شني 

خالل الفرتة منذ بداية اأكتوبر 2012 وحتى نهاية 

يونيو 2013.

 قدمت حماكم دبي ا�شت�شارات قانونية لعدد 600 

متقا�شي، ومبا يعادل 950 �شاعة ا�شت�شارة قانونية 

�شركائها  م��ع  تنفذه  ال��ذي  “�شور”  برنامج  ع��ر 

ال�شرتاتيجيني مكاتب املحاماة يف اإمارة دبي.

»اإنَّ  دبي  عام حماكم  مدير  بن هزمي  �شعيد  اأحمد  الدكتور  قال  جانبه  من 

من  انطالقاً  جاء  “�شور”  املجانية  القانونية  ال�شت�شارات  برنامج  ت�شميم 

ال�شراكة التي جتمع حماكم دبي وجميع مكاتب املحاماة يف اإمارة دبي، لتقدمي 

العون املبدئي للمتقا�شني ومتكينهم من ال�شري يف الدعاوى ب�شكل �شليم.

واملحامني يف  املحاكم  دور  اإبراز  اإىل  يهدف  “�شور”  برنامج  اأن  اإىل  م�شرياً 

جمال تقدمي اخلدمات املجتمعية، وتعزيز ال�شراكة 

بني املحاكم ومكاتب املحاماة، بهدف ن�شر املعرفة 

التقا�شي  عملية  وتي�شري  املجتمع،  يف  القانونية 

اأف��راد املجتمع، من خالل تقدمي هذه  اأم��ام جميع 

اأنواع  خمتلف  حول  جماناً  القانونية  ال�شت�شارات 

والدعاوى مب�شاركة حمامني متخ�ش�شني  الق�شايا 

جميع  يف  وذل��ك  اخلدمة،  بهذه  للقيام  يتطوعون 

والأحوال  والعمالية،  والعقارية،  املدنية،  الدعاوى 

ال�شخ�شية.

العميل  على  يوفر  �شور   برنامج  اأنَّ  ذكره  اجلدير 

قيمة ال�شت�شارة، ويحد من ظاهرة ال�شتغالل التي قد يتعر�س لها الأ�شخا�س 

من قبل بع�س ال�شما�شرة، كما يوفر على العميل اجلهد والوقت نتيجة قيامه 

باإجراءات خاطئة، كما خفف الرنامج على موظفي املحاكم وقلل من الأ�شئلة 

اإىل  املتقا�شني  توجيه  واأ�شهم يف  اإليهم،  ترد  ما  التي كثرياً  وال�شتف�شارات 

اأن�شب الطرق واأق�شرها للو�شول اإىل ما يريدون.
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 مجل���س حق���وق اإلنس���ان يعتم���د  ثالث���ة مقترح���ات م���ن أج���ل تعزي���ز
 وحماية حقوق اإلنسان

من اأجل تعزيز التعاون الدويل يف جمال حماية حقوق 

حقوق  ملجل�س  ال�شت�شارية  اللجنة  اعتمدت  الإن�شان، 

واملنعقدة  ع�شر  احل��ادي��ة  دورت��ه��ا  ختام  يف  الإن�شان  

موؤخراً، مقرتحاً يت�شمن ثالث نقاط عمل تتعلق  باأثر 

الف�شاد على حقوق الإن�شان وعلى التعاون الدويل يف 

جمال حقوق الإن�شان وانعكا�شات الكوارث والنزاعات 

على التمتع بحقوق الإن�شان.

وتتمحور املقرتحات حول  كيفية تعزيز وحماية حقوق 

الإن�شان يف حالت ما بعد الكوارث وال�شراعات ا�شتناداً 

اإىل امثلة واقعية من اأجزاء خمتلفة من العامل.

فيما اأكد اخلراء اأن دعمهم لتلك املقرتحات جاء بناءاً 

الإن�شاين  العمل  مع  تتكامل  الإن�شان  حقوق  اأنَّ  على 

اإثر  الب�شر  �شنع  من  تلك  اأو  الطبيعية  الكوارث  بعد 

ال�شراعات اإذ توؤدي انتهاكات حقوق الإن�شان يف تلك 

اإىل  تتحول  ق��د  اجتماعية  �شراعات  اإىل  احل���الت 

�شراعات م�شلحة واأزمات اإن�شانية.

والجتماعية  القت�شادية  رئي�س جلنة احلقوق  و�شدد 

مقرتح  دعم  اأهمية  على  زدي�شالو  كت�شيا  والثقافية 

الإن�شان،  حقوق  على  املايل  الف�شاد  بتاأثري  الهتمام 

ل�شبل  قائمة  و�شع  اإىل  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  طالب  كما 

الت�شدي للف�شاد وتو�شيح العالقة بني اأ�شكال الف�شاد 

اآليات  الإن�شان وحتديد �شبل تطببق  املختلفة وحقوق 

حقوق الإن�شان لتبني نهج قائم على حقوق الإن�شان يف 

مكافحة الف�شاد ودرا�شة تاأثري الف�شاد على الفرد.

بعض الدول األوروبية تؤيد حظر ارتداء احلجاب

اإىل  م��وؤخ��راً  ارت��داء احلجاب  ق�شية حظر  ع��ادت 

الواجهة يف بع�س الدول الأوروبية، ففي فرن�شا مثاًل 

طالب املجل�س الأعلى للتكامل مبنع ارتداء احلجاب 

املبادئ  م��راع��اة  بحجة  الفرن�شية  اجلامعات  يف 

العلمانية، يف الوقت الذي اأظهرت نتائج ا�شتطالع 

ال�شحف  اإحدى  ن�شرته  ذاته  املو�شوع  حول  للراأي 

يعار�شون  الفرن�شيون  م��ن   %78 اأنَّ  الفرن�شية، 

يف  الإ�شالمي  ال��راأ���س  غطاء  اأو  ب��ارت��داء  ال�شماح 

قاعات التدري�س يف اجلامعات، فيما اأيد فقط %4 

 %18 قال  بينما  ارتدائه،  ال�شتطالع  �شملهم  ممن 

اإ�شافة  امل�شاألة،  تلك  لهم حيال  راأي  اأنهم ل  منهم 

اأن ال�شباب دون  اأظهرت  اأن نتائج ال�شتطالع  اإىل 

كبار  للحجاب من  ارت��داء  اأك��رث  هم  �شن 35 عاماً 

ال�شن.

اجلدير ذكره هو اأنَّ ال�شلطات الفرن�شية قد حظرت 

عام 2004م الرموز الدينية وعلى راأ�شها احلجاب 

يف موؤ�ش�شات التعليم املتو�شط، فيما مل يتم ذكر اأية 

قيود بالن�شبة ملوؤ�ش�شات التعليم العايل.

ويف رو�شيا اأي�شاً اأيدت املحكمة العليا موؤخراً قرار 

الوقت  باإحدى الأقاليم، يف  حظر ارتداء احلجاب 

جمموعة  �شكوى  الق�شاة  من  ع��دد  جتاهل  ال��ذي 

القوقاز  �شمال  يف  �شتافروبول  اإقليم  الآب���اء  من 

على  اأن حظراً حملياً  فيها  ذكروا  والتي  الرو�شي، 

ارتداء احلجاب يف مدار�س الدولة ينتهك احلقوق 

العقيدة،  حرية  ممار�شة  يف  للفتيات  الد�شتورية 

وكان الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني قد امتنع يف 

وقت �شابق عن اتخاذ موقف حا�شم من م�شاألة منع 

اأو اإجازة ارتداء احلجاب يف املدار�س.

الأنباء  وكالت  عنه  نقلته  ما  -ح�شب  بوتني  وقال 

كبري  ب��اح��رتام  الت�شرف  دوم��اً  »يجب  الرو�شية- 

للم�شاعر الدينية للنا�س، نحن لدينا دولة علمانية، 

وعلينا اأن نرتكز على هذا الأ�شا�س حتديداً«.

في األردن إطالق قاموس بلغة اإلشارة يحتوي على مصطلحات في مجاالت حقوق اإلنسان
ال�����ش��م يف الأردن  اأط��ل��ق جم��م��وع��ة م��ن اخل����راء 

وبالتعاون مع برنامج تعزيز وتطوير املجتمع املدين 

يف  الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  من  املمول 

جامعة كولومبيا، قامو�س لغة اإ�شارة يحتوي على ما 

بلغة  مفردة  لها  لي�س  وم�شطلح  كلمة   200 يقارب 

م�شتخدمة يف جمالت حقوق  عليها  دالة  الإ�شارة، 

الإن�شان.

الأمناء  كبري  زي��د  بن  رع��د  الأم��ري  ق��ال  من جانبه 

ورئي�س املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شخا�س املعوقني 

لغة  تطوير  جمال  يف  الأردن  �شهده  الذي  »التطور 

الإ�شارة وتاأهيل املرتجمني يوؤكد التزامنا بتنفيذ بنود 

العاقة  ذوي  الأ�شخا�س  الدولية حلقوق  التفاقية 

حقهم  على  والتاأكيد  الأردن،  عليها  �شادق  التي 

موؤهلني  كاأفراد  املجتمعي  الن�شيج  �شمن  بالندماج 

ومنتجني يف بناء وخدمة بلدهم واأمتهم«.

يتعلق  اإ���ش��اري  قامو�س  اط��الق  اأهمية  على  م��وؤك��داً 

والإدارة  واملدافعة  الإن�شان  حقوق  مب�شطلحات 

م�شرية  هامة يف  وهو خطوة  والإع��الم  والتخطيط 

ذوي الإعاقات حتقق اآمالهم وتنه�س بحقوقهم اإىل 

الأمام.

الإعاقة  ذوي  ق�شم  رئي�س  ق��ال   مت�شل  �شياق  ويف 

مهند  الدكتور  املجتمع  وتطوير  تعزيز  برنامج  يف 

حق  تعزيز  اإىل  املبادرة  هذه  اطالق  »يهدف  العزة 

اإىل  وال��و���ش��ول  ال��ت��وا���ش��ل  يف  ال�شم  الأ���ش��خ��ا���س 

املعلومات بلغتهم الأم لغة الإ�شارة وذلك اإعمالً ملا 

الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  اتفاقية حقوق  به  تق�شي 

يف موادها املختلفة خ�شو�شاً املادة (30) التي توؤكد 

على ثقافة جمتمع ال�شم وحقهم املتاأ�شل يف تعزيز 

هذه الثقافة و�شمان و�شولهم اإىل املعلومات«.

ال�شم  اأحد اخلراء  وهو  الزغول،  ا�شالم  قال  كما 

لقد مت   « القامو�س  اإع��داد هذا  الذين عملوا على 

خالل  م��ن  وامل�شطلحات  الكلمات  ه��ذه  اخ��ت��ي��ار 

التي قام برنامج تطوير  التدريبية  املناهج  مراجعة 

وتعزيز املجتمع املدين بت�شميمها وتدريب ال�شركاء 

ال�شم  الأ���ش��خ��ا���س  فيهم  مب��ن  عليها  املختلفني 

ومنظماتهم واأنديتهم وجمعياتهم«.

وم����ن ج��ه��ت��ه ق����ال خ��ب��ري ل��غ��ة الإ�����ش����ارة يو�شف 

عدد  على  القامو�س  اإع��داد  منهجية  تقوم  املدهون 

اأكرث  جمع  ال��ب��داي��ة  يف  ت�شمنت  اخل��ط��وات،  م��ن 

امل�شطلحات والكلمات ا�شتخداماً يف جمال التدريب 

على حقوق الإن�شان واملدافعة والتخطيط والإعالم 

مع مراعاة �شيوعها.

بالأمثلة  وم�شطلح  كلمة  كل  �شرح  مت  اأنه  واأ�شاف 

ملرتجم لغة الإ�شارة الذي قام بتي�شري التوا�شل مع 

هذا  على  للعمل  قواعد  و�شع  ثم  ال�شم؛  اخل��راء 

ومرتجم  ال�شم  اخل��راء  مع  بالت�شارك  القامو�س 

على  القامو�س  ت�شجيل  مت  قد  اأن��ه  وبني  الإ���ش��ارة، 

على  وعر�شه  الأوىل  م�شودته  يف  فيديو  اأ�شرطة 

جمتمع الأ�شخا�س ال�شم وجمعياتهم واأنديتهم لأخذ 

القامو�س،  يف  وت�شمينها  منهم  الراجعة  التغذية 

الإ�شارة  ومرتجم  ال�شم  اخل��راء  قام  اأنه  مو�شحاً 

بت�شوير القامو�س ب�شيغته النهائية ليتم توزيعه بعد 

ذلك على املعنيني جميعاً.

قر�س  على  القامو�س  و�شع  مت  قد  اأن��ه  اإىل  ي�شار 

مدمج يحتوي على الإ�شارة للم�شطلح مع ظهورها 

�شرح  وو�شع  امل��رتج��م؛  ب�شوت  ومنطوقة  مكتوبة 

واأمثلة تو�شيحية لكل م�شطلح وكلمة بلغة الإ�شارة 

فقط.
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اأطلقت موؤخراً منظمة العمل الدولية 

الريطانية  الدولية  التنمية  ووزارة 

مبادرة با�شم »العمل بحرية«، من اأجل 

اآ�شيا  جنوب  بالعمال يف  الجتار  منع 

ومنطقة ال�شرق الأو�شط.

واأو�شحت املنظمة عر بيان  اأ�شدرته 

من  اأك��رث  منها  �شي�شتفيد  املبادرة  اأن 

100 فتاة وامراأة يف تلك املناطق، من 

الجتار  جتّنب  على   تدريبهم  خالل 

قانونية  عمل  عقود  على  واحل�شول 

ذل��ك حت�شني  ويت�شمن  لئ��ق،  واأج���ر 

�شفوفهن  وتنظيم  حلقوقهن،  فهمهن 

ل�شمان  م��ه��ن��ي��اً  ت��دري��ب��ه��ن  وك���ذل���ك 

بلد  يف  لئقة  وظائف  على  احل�شول 

ال�شتقدام.

الجتار  على  امل��ب��ادرة  �شرتكز  كما 

بالعمال يف قطاعي  اخلدمة املنزلية 

و�شناعة املالب�س عر الطرق املعروفة 

م��ن ب��ن��غ��الد���س وال��ه��ن��د ون��ي��ب��ال اإىل 

املتحدة  العربية  والإم����ارات  الأردن 

ولبنان والهند.

من جانبها قالت بياته اأندري�س، مديرة 

برنامج العمل اخلا�س ملكافحة العمل 

اجلري التابع ملنظمة العمل الدولية، 

�شلعة  اإىل  العمل  يحّول  الجت��ار  »اإن 

اأ�شكال  اأ���ش��واأ  اإىل  العّمال  ويعّر�س 

مبادرة  اأن  اإىل  م�شرية  النتهاكات«، 

مهمة  خطوة  متثل  بحرية«   »العمل 

للم�شاعدة يف حماية الن�شاء والفتيات 

من اخلديعة والوقوع يف هذا العمل.

ويف �شياق مت�شل قالت لني فيذر�شتون، 

اإن  الريطانية،  الدولية  التنمية  وزيرة 

»الدخل الذي ير�شله العّمال املهاجرون 

حيوياً  م�����ش��دراً  ميثل  اأوط��ان��ه��م  اإىل 

�شر يف الدول النامية قيمته 
ُ
لإعالة الأ

من  اأك���ر  وه��و  اجلنيهات،  م��ل��ي��ارات 

عدة«.  مبرات  العاملية  املعونة  موازنة 

اأنه  اليوم  املروع  الأمر  »لكن  واأ�شافت 

اإلغاء  على  ال�شنني  مئات  م��رور  وبعد 

الن�شوة  تزال ماليني  الرقيق ل  جتارة 

يتعّر�شن لالإجتار ويُرغمن على العمل 

يف وظائف م�شيئة«.

بهدف منع االجتار بالعمال في جنوب آسيا والشرق األوسط 
التنمية  وزارة  مع  بالتعاون  م��ب��ادرة  تطلق  الدولية  العمل  منظمة 

البريطانية

تدشن  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة 
ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة حل��م��اي��ة األط���ف���ال من 

العنف
الأمم  منظمة  (اليوني�شيف)  د�شنت 

املتحدة للطفولة موؤخراً حملة توعوية 

ت�شتهدف حماية الأطفال من العنف، 

باجلرائم  التوعية  ن�شر  اإىل   اإ�شافة 

اجلن�شي  وال��ع��ن��ف  ال��ب��ل��ط��ج��ة  م��ث��ل 

والع�����ت�����داء اجل�������ش���دي م���ن خالل 

وال�شراكة  العامة  اخلدمة  اإع��الن��ات 

مع املنظمات ال�شعبية يف جميع اأنحاء 

العامل.

ت�شتند  احلملة  اأن  املنظمة  وبينت   

اإىل اأمثلة من حوادث العنف الأخرية 

بتغطية  والتى حظيت  الأطفال،  �شد 

من  كثري  يف  وتعتر  مكثفة  اإعالمية 

جمزرة  م��ث��ل:  مرئية  غ��ري  الأح��ي��ان 

نيوتاون  يف  مدر�شة  يف  طفاًل  ال���20 

بولية كونيتيكت يف الوليات املتحدة، 

وحادثة اإطالق النار على الفتاة مالل 

باك�شتان،  »14 عاماً« يف  زاى  يو�شف 

اجلماعي  الغ��ت�����ش��اب  وح������وادث 

للفتيات يف الهند وجنوب اأفريقيا.

التنفيذي  امل���دي���ر  ق���ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 

البالد  كل  »يف  ليك  اأنتونى  للمنظمة 

�شد  عنف  هناك  الثقافات  كل  ويف 

الأطفال، كلما واأينما تعر�س طفل اإىل 

�شخطنا  وي�شمع  يرى  اأن  يجب  �شرر 

من  جنعل  اأن  علينا  يجب  وغ�شبنا، 

غري املرئي مرئي«.

اليمن يدشن مرصدًا وطنيًا  لتعزيز وحماية حقوق األطفال 
مينيون  م�����ش��وؤول��ون  م��ن  ع��دد  يعمل 

جهات خمتلفة  من  ون�شطاء  وخراء 

ومنظمات  حكومية  وك���الت  ���ش��واء 

حقوقية،  وجمعيات  امل��دين  املجتمع 

ونظام  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإع�����داد  ع��ل��ى 

على  يعمل  وطني  ملر�شد  اأ�شا�شي 

تعزيز وحماية حقوق الأطفال واملقرر  

تد�شينه يف ت�شرين الأول / اأكتوبر ، 

نُظمت  عمل  ور�شة  خالل  ذلك  جاء 

موؤخراً  يف �شنعاء.

رئي�س  ح��رازي  عبده  ق��ال  جهته  من 

هيئة التن�شيق للمنظمات اليمنية غري 

»اإن  احلكومية لرعاية حقوق الطفل 

الق�شايا التي �شتكون �شمن اأولويات 

وال�شحة  بالتعليم  تتعلق  امل��ر���ش��د 

النزاعات  يف  الأط���ف���ال  واإ����ش���راك 

امل�شلحة وجتنيدهم وتهريبهم وكذلك 

الأطفال املهم�شني«.

ال�شامعي  غ���ازي  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

منظمة  عينته  الذي  الوطني  اخلبري 

اجلهات  مل�����ش��اع��دة  ال��ي��ون��ي�����ش��ف 

احلكومية ومنظمات املجتمع املدين 

يف اإن�شاء املر�شد، »اإن اإن�شاء املر�شد 

التفاقيات  لتفعيل  ه��ام��ة  خ��ط��وة 

الدولية اخلا�شة بحقوق الطفل واأعمالها 

اإىل ر�شد النتهاكات  اإ�شافة  اليمن،  يف 

يف  والبحث  الأطفال  لها  يتعر�س  التي 

�شبل توفري احلماية لهم«.

موؤكداً اأن املر�شد ي�شكل حلقة مهمة يف 

اجلهات  مع  بال�شراكة  الطفولة  ق�شايا 

العاملة  الدولية  واملنظمات  احلكومية 

يف هذا اجلانب، وبالإ�شافة اإىل اجلهود 

التي تبذلها منظمات املجتمع املدين يف 

توفري بيئة اآمنة لالأطفال طبقاً لتو�شيات 

التابعة  الطفل  حلقوق  الدولية  اللجنة 

لالأمم املتحدة.
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حملة اليوم العاملي للعمل االإن�ساين 2013 

حتت �شعار »العامل يحتاج اإىل املزيد«، احتفل العامل باليوم العاملي للعمل الإن�شاين لهذا العام، وقال الأمني العام لالأمم املتحدة 

بان كي مون يف ر�شالة له بهذه املنا�شبة اأن الأمر الذي يعتقد اأن العامل بحاجة اإليه اأكرث هو العمل اجلماعي، معراً عن اعتقاده 

باأن الب�شرية بحاجة اإىل تطوير روح اجلماعة لتتمكن من اإيجاد حلول للم�شاكل التي تواجهها وعلى اجلميع التحلي بهذه الروح 

من اأجل حتقيق ال�شالم والعدالة والحرتام والتنمية وغريها من الأهداف امل�شرتكة.

لفتاً اإىل اأن هذا اليوم ميثل فر�شة لتذكر العاملني يف جمال امل�شاعدات الإن�شانية الذين فقدوا حياتهم وهم يعملون يف ظروف 

�شعبة وخطرة ويف اأماكن ل يرغب اأحد يف العمل بها.

كما اأكد يف ال�شياق ذاته على اأنه خالل الفرتة من  1 نوفمر 2011 اإىل 31 اأغ�شط�س 2012 ُقتل 29 موظفاً من موظفي الأمم 

املتحدة الدوليني اأثناء تاأدية الواجب جراء اأعمال اإجرامية اأو كوراث طبيعية اأو حوادث يف العمل اأو يف حالت طوارئ اأخرى، 

ويف كل عام تت�شبب الكوارث يف معاناة هائلة للماليني من النا�س غالباً من فقراء العامل واملهم�شني وال�شعفاء.

هو عدد من  اأي ما يقارب ربع �شكان العامل –  اأن  ما يزيد على 1.5 مليار ن�شمة –  كما ت�شري تقارير الأمم املتحدة اإىل 

يعي�شون يف بلدان تدور فيها نزاعات عنيفة، وقد بلغ متو�شط البالغات عن وقوع كوارث طبيعية واأخرى تكنولوجية مبتو�شط 

قدره 700 كارثة �شنوياً اأحلقت ال�شرر بنحو 270 مليون ن�شمة، وثالثة اأرباع البلدان البالغ عددها 20 بلداً التي ت�شتاأثر باأعلى 

معدلت الوفيات بني الأطفال يف العامل هي بلدان منكوبة بنزاعات عنيفة تكون فيها ال�شحة جانب من اأهم جوانب ال�شتجابة 

الإن�شانية.

منظمة ال�سحة العاملية تطلق تقرير اليوم العاملي للعمل االإن�ساين 

اأطلقت منظمة ال�شحة العاملية تقريراً بعنوان »اإعادة البناء على نحو اأف�شل« وذلك مبنا�شبة اليوم العاملي للعمل الإن�شاين، وقد حتدث التقرير عن الرعاية ال�شحية العقلية 

امل�شتدامة بعد حالت الطوارئ وقدم التقرير توجيهات  لتعزيز نظم ال�شحة العقلية بعد حالت الطوارئ، م�شت�شهداً باأمثلة من الأردن واأفغان�شتان وبوروندي، واإندوني�شيا 

(اإقليم اآت�شيه) والعراق وكو�شوفو، وال�شومال و�شريالنكا وتيمور ال�شرقية وال�شفة الغربية وقطاع غزة.

كما اأورد التقرير الجنازات التي حتققت اإىل جانب التحديات البالغة ال�شعوبة وكيف مت التغلب عليها ، يف حني  ا�شتعر�س باإيجاز املمار�شات املتداخلة الرئي�شية النا�شئة 

عن هذه التجارب.

من جانبه قال  املدير العام امل�شاعد وامل�شرف على عمل املنظمة يف حالت الطوارئ الإن�شانية الدكتور برو�س األيلورد »على الرغم من طبيعتها املاأ�شاوية، ت�شكل حالت 

الطوارئ فر�شاً لتح�شني حياة اأعداد كبرية من النا�س من خالل حت�شني خدمات ال�شحة النف�شية، وميكننا اأن نقدم خدمات اأف�شل لل�شكان املت�شررين من حالت الطوارئ 

من خالل العمل مع احلكومة على الرعاية امل�شتدامة لل�شحة النف�شية منذ البداية«.

مج���ال  ف���ي  اجله���ود  م���ن  املزي���د  ب���ذل  إل���ى  العال���م  تدع���و  املتح���دة  األمم 

املساعدات اإلنسانية

اأحد اأفراد القوات اخلا�شة النيبالية التابعة 

الأفريقي  الحتاد  بني  املختلطة  للعملية 

والأمم املتحدة يف دارفور يفح�س طفاًل يف 

اأثناء حملة طبية يف كوما غاراديات، اإحدى 

القرى الواقعة يف �شمال دارفور

لبعثة  التابعة  الأرجنتينية  الكتيبة  يف  ع�شو 

لتحقيق ال�شتقرار يف هايتي  املتحدة  الأمم 

الأمم  مروحيات  اإحدى  اإىل  طفاًل  يحمل 

املتحدة املخ�ش�شة لالإجالء اإىل بورت - اأو 

- برن�س لتلقي العالج الطبي

الإغاثة  برنامج  يف  العاملني  اأحد 

الإن�شانية التابع ملفو�شية الأمم املتحدة 

الناجني  على  الفرا�س  يوزع  لالجئني 

يف  نرج�س  اإع�شار  �شردهم  الذين 

ميامنار

يف  املتحدة  لاأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت 

 19 يوم   ، 2008م  دي�سمرب  االأول/  كانون   11

للعمل  عامليًا  يومًا  عام  كل  من  اآب/اغ�سط�س 

ذلك  خال  املتحدة  االأمم  وت�سعى  االإن�ساين،  

من  اجلماعي  العمل  ثقافة  تكري�س  اإىل  اليوم 

اأجل تقدمي امل�ساعدات االإن�سانية للمحتاجني، 

ولفت االنتباه اإىل االحتياجات االإن�سانية يف كل 

اأهمية  التاأكيد على  اإىل  اإ�سافة  العامل،  اأرجاء 

التعاون الدويل يف تلبية االحتياجات االإن�سانية 

االإغاثة  لعمال  تكرميًا  و   ، الكوارث  ل�سحايا 

تاأديتهم واجبهم،  اأثناء  اأرواحهم  الذين فقدوا 

اأجل  من  بذلوها  التي  لت�سحياتهم  وتقديرًا 

بغ�س  ملحتاجيها  االإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي 

النظر عن مكانها يف العامل وبدون متييز على 

اأ�سا�س اجلن�سية اأو الفئة االجتماعية اأو الدين 

اأو اجلن�س اأو العرق اأو اأي عامل اآخر.

اجلدير ذكره  هو اأنَّ 19 اآب/اأغ�سط�س هو اليوم 

الذي وقع فيه تفجري فندق القناة يف بغداد يف 

عام 2003 الذي اأدى اإىل م�سرع 22 �سخ�سًا من 

�سريجيو  العام،  لاأمني  اخلا�س  املمثل  بينهم 

فيريا دي ميلو.

© www.un.org© www.un.org © www.un.org

اليوم العاملي للعمل االإن�ساين
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قانونيات

                     املادة ال�شابعة ع�شر 

و�شائط  توؤديها  التي  الهامة  بالوظيفة  الأط��راف  ال��دول  تعرتف 

واملواد  املعلومات  على  الطفل  ح�شول  اإمكانية  وت�شمن  الإع��الم 

من �شتى امل�شادر الوطنية والدولية، وبخا�شة تلك التي ت�شتهدف 

تعزيز رفاهيته الجتماعية والروحية واملعنوية و�شحته اجل�شدية 

والعقلية، وحتقيقاً لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف مبا يلي:

(اأ) ت�شجيع و�شائط الإعالم على ن�شر املعلومات واملواد ذات املنفعة 

الجتماعية والثقافية للطفل ووفقاً لروح املادة 29.

(ب) ت�شجيع التعاون الدويل يف اإنتاج وتبادل ون�شر هذه املعلومات 

واملواد من �شتى امل�شادر الثقافية والوطنية والدولية.

(ج) ت�شجيع اإنتاج كتب الأطفال ون�شرها.

(د) ت�شجيع و�شائط الإعالم على اإيالء عناية خا�شة لالحتياجات اللغوية للطفل 

الذي ينتمي اإىل جمموعة من جمموعات الأقليات اأو اإىل ال�شكان الأ�شليني.

(ه�) ت�شجيع و�شع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من املعلومات واملواد التي 

ت�شر ب�شاحله، مع و�شع اأحكام املادتني 13 و 18 يف العتبار.

                                        املادة الثامنة ع�شر  

1. تبذل الدول الأطراف ق�شارى جهدها ل�شمان العرتاف باملبداأ القائل اإن كال 

الوالدين يتحمالن م�شوؤوليات م�شرتكة عن تربية الطفل ومنوه، وتقع على عاتق 

الوالدين اأو الأو�شياء القانونيني، ح�شب احلالة، امل�شوؤولية الأوىل عن تربية الطفل 

ومنوه، وتكون م�شالح الطفل الف�شلى مو�شع اهتمامهم الأ�شا�شي.

2. يف �شبيل �شمان وتعزيز احلقوق املبينة يف هذه التفاقية، على الدول الأطراف 

يف هذه التفاقية اأن تقدم امل�شاعدة املالئمة للوالدين ولالأو�شياء القانونيني يف 

ومرافق  موؤ�ش�شات  تطوير  تكفل  اأن  وعليها  الطفل  تربية  ال�شطالع مب�شئوليات 

وخدمات رعاية الأطفال.

3. تتخذ الدول الأطراف كل التدابري املالئمة لت�شمن لأطفال الوالدين العاملني 

حق النتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم موؤهلون لها.

                                        املادة التا�شعة ع�شر 

والجتماعية  والإداري���ة  الت�شريعية  التدابري  جميع  الأط���راف  ال��دول  تتخذ   .1

اأو الإ�شاءة  اأو ال�شرر  اأ�شكال العنف  والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة 

البدنية اأو العقلية والإهمال اأو املعاملة املنطوية على اإهمال، واإ�شاءة املعاملة اأو 

اأو  (الوالدين)  الوالد  رعاية  وهو يف  اجلن�شية،  الإ�شاءة  ذلك  ال�شتغالل، مبا يف 

الطفل  يتعهد  اآخر  اأي �شخ�س  اأو  القانونيني) عليه،  (الأو�شياء  القانوين  الو�شي 

برعايته.

2. ينبغي اأن ت�شمل هذه التدابري الوقائية، ح�شب القت�شاء، اإجراءات فعالة لو�شع 

الطفل  يتعهدون  الذين  ولأولئك  للطفل  ال��الزم  الدعم  لتوفري  اجتماعية  برامج 

اإ�شاءة معاملة  الوقاية، ولتحديد حالت  برعايتهم، وكذلك لالأ�شكال الأخرى من 

الطفل املذكورة حتى الآن والإبالغ عنها والإحالة ب�شاأنها والتحقيق فيها ومعاجلتها 

ومتابعتها وكذلك لتدخل الق�شاء ح�شب القت�شاء.

              املادة الثانية ع�شر 

على  القادر  للطفل  التفاقية  هذه  يف  الأط��راف  ال��دول  تكفل   .1

اآرائه اخلا�شة حق التعبري عن تلك الآراء بحرية يف جميع  تكوين 

امل�شائل التي مت�س الطفل، وتوىل اآراء الطفل العتبار الواجب وفقاً 

ل�شن الطفل ون�شجه.

2. ولهذا الغر�س، تتاح للطفل، بوجه خا�س، فر�شة ال�شتماع اإليه 

يف اأي اإجراءات ق�شائية واإدارية مت�س الطفل، اإما مبا�شرة، اأو من 

خالل ممثل اأو هيئة مالئمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية 

للقانون الوطني.

  

                                       املادة الثالثة ع�شر 

1. يكون للطفل احلق يف حرية التعبري، وي�شمل هذا احلق حرية طلب جميع اأنواع 

اأو  بالقول  �شواء  للحدود،  اعتبار  اأي  دون  واإذاعتها،  وتلقيها  والأفكار  املعلومات 

الكتابة اأو الطباعة، اأو الفن، اأو باأية و�شيلة اأخرى يختارها الطفل.

2. يجوز اإخ�شاع ممار�شة هذا احلق لبع�س القيود، ب�شرط اأن ين�س القانون عليها 

واأن تكون لزمة لتاأمني ما يلي:

النظام  اأو  الوطني  الأمن  (ب) حماية  اأو،  �شمعتهم،  اأو  الغري  احرتام حقوق  (اأ) 

العام، اأو ال�شحة العامة اأو الآداب العامة.

                                       املادة الرابعة ع�شر 

1. حترتم الدول الأطراف حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان والدين.

للحالة،  تبعا  وك��ذل��ك،  الوالدين  وواج��ب��ات  حقوق  الأط���راف  ال��دول  2. حت��رتم 

الأو�شياء القانونيني عليه، يف توجيه الطفل يف ممار�شة حقه بطريقة تن�شجم مع 

قدرات الطفل املتطورة.

3. ل يجوز اأن يخ�شع الإجهار بالدين اأو املعتقدات اإل للقيود التي ين�س عليها 

القانون والالزمة حلماية ال�شالمة العامة اأو النظام اأو ال�شحة اأو الآداب العامة 

اأو احلقوق واحلريات الأ�شا�شية لالآخرين.

                                       املادة اخلام�شة ع�شر 

1. تعرتف الدول الأطراف بحقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات ويف حرية 

الجتماع ال�شلمي.

2. ل يجوز تقييد ممار�شة هذه احلقوق باأية قيود غري القيود املفرو�شة طبقاً 

للقانون والتي تقت�شيها ال�شرورة يف جمتمع دميقراطي ل�شيانة الأمن الوطني اأو 

ال�شالمة العامة اأو النظام العام، اأو حلماية ال�شحة العامة اأو الآداب العامة اأو 

حلماية حقوق الغري وحرياتهم.

 

                                       املادة ال�شاد�شة ع�شر  

1. ل يجوز اأن يجرى اأي تعر�س تع�شفي اأو غري قانوين للطفل يف حياته اخلا�شة 

اأو اأ�شرته اأو منزله اأو مرا�شالته، ول اأي م�شا�س غري قانوين ب�شرفه اأو �شمعته.

2. للطفل حق يف اأن يحميه القانون من مثل هذا التعر�س اأو امل�شا�س.

هل بإمكان  املرأة  استخراج هوية وطنية دون موافقة ولي أمرها ؟

استشارات قانونية
امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

واجباتك

حقوقك

اعرف

الجزء الثالث من »اتفاقية حقوق الطفل«

* انضمت اململكة إلى اتفاقية حقوق الطفل في فبراير 1996م وحتفظت على املواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ، والتي اعتمدتها األمم املتحدة 
في 20 نوفمبر 1989م

لأي مواطن احلق يف ا�شتخراج الهوية الوطنية من دون اأي متييز، وله احلق يف التعريف بهويته وميالده املدين، والهدف من وجود ويل الأمر هو التعريف باملراأة 

والت�شهيل عليها يف الإجراءات النظامية فقط لدى الأحوال بحكم اأنها مدرجة يف �شجل دفرت العائلة ، حيث اأن الإجراءات والنظام وا�شحان يف اإك�شاب املراأة حقها 

يف اإ�شدار الهوية الوطنية وباإمكانها اأن تتقدم لأي اإدارة اأحوال وت�شتكمل بقية الإجراءات ، ووفقاً لالئحة التنظيمية لنظام الأحوال املدنية املعمول بها حالياً تعطي 

املراأة عدة خيارات ل�شتخراج الهوية الوطنية، منها ح�شور ويل الأمر لأجل التعريف بها، واإذا مل تتمكن من ذلك فباإمكانها اأن تتقدم مبعّرف من اأقاربها فوق 18 

�شنة، اأو تاأتي بامراأتني فوق ال� 18 �شنة من اأجل التعريف بها لدى اإدارة الأحوال املدنية ومن ثم ت�شتكمل بقية الإجراءات النظامية يف هذا ال�شاأن.
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نقاًل عن صحيفة

ق��رار جمل�س  �شدر  وال��ذي  الإي���ذاء  من  احلماية  نظام 

الوزراء باملوافقة عليه يف 1434/10/19ه� ياأتي امتداد 

للعملية التطويرية التي ت�شهدها اململكة يف جمال الأنظمة 

والت�شريعات واملتوافقة مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية مما 

يوؤكد حر�س قيادة اململكة على حماية الإن�شان واحلفاظ 

على حقوقه من اأي ا�شتغالل اأو جتاوز حيث ي�شمن هذا 

ال�شتغالل،  اأ�شكال  من  �شكل  كل  �شد  الوقوف  النظام 

اأو  اأو اجلن�شية،  النف�شية  اأو  املعاملة اجل�شدية  اإ�شاءة  اأو 

التهديد به والذي قد يرتكبه �شخ�س جتاه �شخ�س اآخر 

اأو  متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولية عليه اأو �شلطة 

اأو  اأ�شرية  عالقة  من  يربطهما  ما  ب�شبب  اأو  م�شوؤولية 

عالقة اإعالة اأو كفالة اأو و�شاية اأو تبعية معي�شية ، حيث 

يف  تق�شريه  اأو  �شخ�س  امتناع  املعاملة  اإ�شاءة  يف  يدخل 

الوفاء بواجباته اأو التزاماته يف توفري احلاجات الأ�شا�شية 

ل�شخ�س اآخر من اأفراد اأ�شرته اأو ممن يرتتب عليه �شرعاً 

هذا  يعمل  حيث   ، لهم  احلاجات  تلك  توفري  نظاماً  اأو 

اأنواعه  الإيذاء مبختلف  توفري احلماية من  النظام على 

الإيواء  توفري  على  والعمل  واملعاجلة  امل�شاعدة  وتقدمي 

وامل�شاعدة  وال�شحية  والنف�شية  الجتماعية  والرعاية 

بحق  النظامية  الإج�����راءات  ات��خ��اذ  و  ل��ذل��ك  ال��الزم��ة 

املت�شبب بالإيذاء ومعاقبته،  ول�شمان فعالية هذا النظام 

ال�شمانات  من  العديد  امل�شروع  و�شع  الواقع  اأر�س  على 

الرا�شدين  او  الإي��ذاء  حالت  عن  للمبلغني  واللتزامات 

لها حيث مت توفري احلماية ملن يتقدم بالتبليغ عن حالت 

الإيذاء من خالل عدم الإف�شاح عن هويته اإل بر�شاه ، 

واإعفائه من امل�شوؤولية اإذا تبني اأن احلالة التي بلغ عنها 

وياأتي ذلك  النظام  لأحكام هذا  اإيذاء وفقاً  لي�شت حالة 

التبليغ  اإيذاء  بهدف حتفيز كل �شخ�س يطلع على حالة 

وزارة  موظفوا  التزام  على  التاأكيد  مت  وقد  هذا   ، عنها 

ال�شوؤون الجتماعية وكل من يطلع – بحكم عمله – على 

معلومات عن حالت الإيذاء ، باملحافظة على �شرية ما 

يطلعون عليه من معلومات ، وو�شع اآلية لر�شد احلالت 

الع�شكري وكل  اأو  املدين  العام  املوظف  اإل��زام  من خالل 

عامل يف القطاع الأهلي اطلع على حالة اإيذاء - بحكم 

عمله – اإحاطة جهة عمله باحلالة عند علمه بها ، وعليه 

اإبالغ وزارة ال�شوؤون الجتماعية اأو ال�شرطة بحالة الإيذاء 

فور العلم بها.

اأكرث  اأن  اإّل  النظام حلماية اجلميع،  ورغم �شمولية هذا 

الفئات امل�شتفيدة منه هما املراأة والطفل ب�شبب اأن اأغلب 

النظام من  الإي��ذاء تقع عليهم حيث يهدف هذا  حالت 

قراءه �شمولية العمل على توفري احلماية من الإيذاء من 

خالل امل�شاعدة واملعاجلة، ومعاقبة املت�شّبب، اإ�شافة اإىل 

التوعية حول مفهوم الإيذاء، ومعاجلة الظواهر ال�شلوكية 

باملجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة منا�شبة حلدوث حالت 

الإيذاء.
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

االأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق االإن�سان املكلف

Nshr1@yahoo.com    

هيئة التحرير

الآراء الواردة يف الن�شرة لتعر عن راأي 

اجلمعية واإمنا تعر عن اأراء اأ�شحابها

عناوين اجلمعية
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 التحرير 
مركز املعلومات
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التصميم واإلخراج
اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان
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 طبعت بدعم من

موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

ُمَجرَّماً أصبح  اإليذاء   ،،،، أخيراً 

 

ثقافة حقوق اإلنسان

م��ن��ظ��م��ة ال���ع���م���ل ال���دول���ي���ة ت��ط��ل��ق دل���ي���اًل 
تدريبيًا لتعزيز مكافحة عمالة األطفال 

مكافحة  جهود  تعزيز  بهدف 

عمل الأطفال، اأطلقت منظمة 

تدريبياً  دلياًل  الدولية  العمل 

عمالة  اأ����ش���ك���ال  ����ش���داأ����ش���واأ 

الأطفال.

الأداة  اأنَّ  امل��ن��ظ��م��ة  وب��ي��ن��ت 

توجيه  اإىل  ت��ه��دف  اجل��دي��دة 

اجل��ه��ود ن��ح��و حت��ق��ي��ق هدف 

الق�شاء على اأ�شواأ اأ�شكال عمل 

الأطفال بحلول عام 2016م.

اأ�شكال  اأ���ش��واأ  الدليل  ويحدد 

ويقدم  الأط�����ف�����ال،  ع��م��ال��ة 

الرئي�شية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 

لإزالتها، كما يوجز الإجراءات 

اأن  ميكن  ال��ت��ي  بها  امل��و���ش��ى 

واأ�شحاب  احلكومات  تتخذها 

من  وغ��ريه��ا  وال��ع��م��ال  العمل 

م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين 

ملعاجلة هذه امل�شكلة.

وي���اأت���ي دل��ي��ل ال���ت���دري���ب مع 

اأولئك  مل�شاعدة  مي�ِشر  دليل 

اأو  ت�شهيل  يف  يرغبون  الذين 

التدريبية  العمل  حلقات  دعم 

وامل�شاورات الوطنية.   

نظرات مجتمعية

باقي لك نصف ريال تبي بداله علك واال تتبّرع به

اعوذ باهلل من البخل

ناس فاضية

اال ابي النصف ريال


