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وفد من مكتب اجلمعية باملدينة 

امل��ن��ورة ي���زور اجل����وازات ويناق�ش 

عددًا من الق�ضايا.
ص 9 ص5 ص4

وفد ن�ضائي من اجلمعية يزور 

مركز الأمل املن�ضود بالعا�ضمة 

املقد�ضة.

جلنة خ���راء م��ن ج��ه��ات حكومية 

لتطوير �ضبل الوقاية من املوؤثرات 

العقلية.

يطلق حملة  ال����دويل  الحت����اد 

عاملية ملكافحة انت�ضار التدخني 

بني الأطفال.

ال�ضنة  ال�ضابعة  - العدد الثاين والت�ضعون -  ذو القعدة   1434 ه� - اكتوبر  2013م  -  الريا�ش - اململكة العربية ال�ضعودية

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

طبعت بدعم من موؤ�ض�ضة الريد ال�ضعودي

سجناء سعوديون في العراق يتظلمون إلى اجلمعية من تأخير ترحيلهم إلى اململكة 
ر�سدت اجلمعية �سكاوى وتظلمات عن خم�سني �سجيناً 

اإجراءات ترحيلهم اىل  بتاأخري  تتعلق  العراق  �سعودياً يف 

وطنهم اململكة العربية ال�سعودية.

الإن�سان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  اأو�سح  فيما 

ال�سجناء  »اأنَّ  القحطاين  رب��ي��ع��ان  ب��ن  مفلح  ال��دك��ت��ور 

�سملهم  ومم��ن  حمكومياتهم  انتهت  م��ن  ه��م  املتظلمني 

اجلانب  مع  ال�سعودية  عتها  وَقّ التي  التفاقية  وفق  العفو 

العراقي«، لفتاً اإىل اأنهم يق�سون اأياماً �سعبة يف �سجن 

ا�ستخراج  ومت  لرتحيلهم،  متهيداً  فيه  ُجمعوا  واح��د 

ب�سدد  اجلمعية  واأ���س��اف  لهم،  موؤقتة  �سفر  ج���وازات 

خماطبة اجلهات املعنية يف ال�سعودية لإيجاد الإجراءات 

والآليات املنا�سبة لنقلهم اإىل الأرا�سي ال�سعودية، وذلك 

تتواىل على اجلمعية  تزال  التي ل  الت�سالت  يف �سوء 

مطالبة ب�سرعة الإفراج عنهم.

كما لفت اإىل اأنَّ اجلمعية تتابع ملفات ال�سجناء ال�سعوديون 

اإليها من  اإليها، وتتابع ما يرد  املوجودين يف دول اأخرى 

تظلمات من ذويهم،  وتناق�سها مع الوفود اخلارجية التي 

تزور اجلمعية، ثم تقوم بدورها من خالل متابعة ملفاتهم 

يف  لهم  احلقوقية  اجل��وان��ب  ت��واف��ر  وم��دى  وق�ساياهم 

ق�ساء فرتة حمكوميتهم ومدى اإمكانية اإطالق �سراحهم 

والت�سريع فيه بعد انتهاء فرتة حمكومياتهم.

رئيس اجلمعية يستقبل نائب رئيس البعثة في السفارة األملانية 
ا�ستقبل رئي�س اجلمعية الدكتور مفلح 

بن ربيعان القحطاين يف مكتبه �سباح 

يوم الأربعاء 1434/10/28ه� الوزير 

امل�ست�سار نائب رئي�س البعثة ب�سفارة 

يرافقه  الحت��ادي��ة  اأملانيا  جمهورية 

�سكرتري  برومباي�س  �سيمون  ال�سيد 

اأول ال�سوؤون ال�سيا�سية بال�سفارة.

يف بداية  الزيارة رحب رئي�س اجلمعية 

موجز  �سرح  له  وقدم  الزائر  بالوفد 

عملها،   ومهام  اجلمعية  اأن�سطة  عن 

تبادل  اأهمية  على  التاأكيد  مت  كما 

املتعلقة  الأم��ور  النظر حول  وجهات 

بحقوق الإن�سان ب�سكل عام،  وتطرق 

لل�سعب  املاأ�ساوية  لالأو�ساع  احلديث 

الأوروبية  ال��دول  وموقف  ال�سوري 

ب�سكل  واأملانيا  ذلك  من  عام  ب�سكل 

لإنهاء  العمل  اإىل  واحل��اج��ة  خا�س 

انتهاكات  ومنع  ال�سعب  هذا  معاناة 

حقوق الإن�سان التي ن�ساهدها ب�سكل 

يومي.

اجلمعية  ط��رف  م��ن  ال��ل��ق��اء  ح�سر 

الرحمن  عبد  ب��ن  خالد  امل�ست�سار 

والأمني  اجلمعية  ع�سو  الفاخري 

العام املكلف.

اجلمعية  تناقش " حماية حقوق املستهلك" في إجتماعها الدوري
الجتماع  الإن�سان  الوطنية حلقوق  اجلمعية  خ�س�ست 

الدوري لأع�سائها يف يوم الثنني الثالث من �سهر ذي 

القعدة، ملناق�سة »حقوق امل�ستهلك« حيث و�سف رئي�س 

اجلمعية حقوق امل�ستهلك يف البالد باأنها يف »حال يرثى 

 ، بامل�ستت  ال�سعودي  امل�ستهلك  و�سع  و�سف  فيما  لها« 

وذلك ل�ستات اجلهات امل�سوؤولة عن حفظ حقوقه.

كما ا�ستهدفت اجلمعية مناق�سة »م�سروع نظام حماية 

لعتماده  اجلمعية  ت�سعى  وال��ذي  امل�ستهلك«،  حقوق 

كنظام نافذ.

اأ�سعار ال�سلع  فيما مل يركز امل�سروع فقط على ارتفاع 

امل�ساكن  اإيجار  اأ�سعار  ارتفاع  على  كذلك  بل  الرئي�سية 

ال�سكن  اإيجارات  لرفع  ن�سبة حمددة  وحتديد  وغريها 

املالك  رغبات  ح�سب  ولي�س  معينة،  بن�سب  باللتزام 

رفعت  ق��د  اجلمعية  اأن  الإ���س��ارة  جت��در  ال�سخ�سية، 

املقام  اإىل  امل�ستهلك«،  حقوق  حماية  نظام  »م�سروع 

التجارة،  ل��وزارة  ب��دوره  اأحاله  وال��ذي  �سابقاً،  ال�سامي 

بدرا�سته  قامت  والتي  اخل��راء«  »هيئة  ل�  يحال  اأن  قبل 

مب�ساركة عدد من اجلهات احلكومية وبح�سور ممثل من 

اجلمعية.

اإل اأن اجتماعات هيئة اخلراء خل�ست اإىل وجود م�سروع 

خليجي موحد حلماية امل�ستهلك حيث مت اعتباره بديل 

اأهمية  على  اأ�سرت  اجلمعية  اأن  اإل  اجلمعية،  مل�سروع 

ويحافظ  امل�ستهلك  يحمي  وطني  قانون  م�سروع  وجود 

م�ساريع  على  العتماد  عدم  ب�سرورة  و  حقوقه،  على 

موحدة فيما يخ�س ملف خا�سع حلالت وظروف حملية 

تنفرد كل دولة بها وتختلف عن غريها.

الدكتور  اجلمعية  رئي�س  �سعادة  الجتماع  تراأ�س  وقد 

مفلح القحطاين، وبح�سور نائب رئي�س اجلمعية الدكتور 

�سالح اخلثالن، واأع�ساء اجلمعية (اأ. خالد الفاخري، 

العزيز  عبد  املتقاعد/  الفريق  ال�سليمان،  اإبراهيم  د. 

هنيدي، د. اإبراهيم القعيد، د. عبد الرحمن الهيجان، 

د.  العبد احلي،  د. عبد اخلالق  د. حم�سن احلازمي، 

حماية  جمعية  جانب  ومن  �سيخ)  ثريا  اأ.  طيبة،  وف��اء 

امل�ستهلك (د. ر�سود ال�سقراوي، نائب رئي�س اجلمعية، 

اأ.  �سباب العتيبي).
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نبذة عن حماية امل�ضتهلك:

حماية  امل�ضتهلك هي نوع من التنظيم احلكومي والأهلي العامل على حماية م�ضالح  امل�ضتهلكني، فمثاًل قد تطلب احلكومة من قطاع الأعمال اأن يك�ضف معلومات 

مف�ضلة عن املنتجات، وخ�ضو�ضًا تلك املتعلقة بق�ضايا ال�ضالمة، اأو ال�ضحة العامة، كمنتجات الغذاء،  وهي خدمة توفرها احلكومة اأو املجتمع املدين بجمعياته املختلفة 

ذات الخت�ضا�ش حلماية امل�ضتهلك من الغ�ش التجاري اأو ا�ضتغالله ب�ضورة غري م�ضروعة اأو �ضوء تقدمي خدمة ما عن طريق الحتكار اأو الإذعان لظرف ما.

وترتبط حماية امل�ضتهلك بفكرة حقوق امل�ضتهلك،  اأي اأن امل�ضتهلكني ميلكون حقوقًا متعددة باعتبارهم م�ضتهلكني، كما ترتبط بت�ضكيل منظمات امل�ضتهلكني التي ت�ضاعد 

امل�ضتهلك على اتخاذ اخليارات الأف�ضل يف الأ�ضواق،  ولقد اأظهرت م�ضلحة الإح�ضاءات العامة موؤخرًا ارتفاع موؤ�ضر الرقم القيا�ضي العام لأ�ضعار اجلملة مبعدل 1.0 

نقطة مئوية �ضهريًا ، فيما مت ر�ضد ارتفاع يف اأ�ضعار العديد من املواد ال�ضتهالكية مما كان �ضببًا يف املطالبة بتحديد الأ�ضعار و و�ضعها على الب�ضائع للحد من التالعب 

وقد بادرت وزارة التجارة بالعمل على تنفيذ ذلك من خالل حمالت تفتي�ضية و اأنظمة اإبالغ مفعلة للتحقق من و�ضع بطاقة ال�ضعر بالإ�ضافة اإىل حمالت التفتي�ش 

اخلا�ضة مبكافحة الغ�ش والتقليد والب�ضائع التالفة ومطابقتها للمعايرة واملقايي�ش والأنظمة  وملكافحة الت�ضرت التجاري ، اإل اأنه ليزال هناك املزيد مما يجب القيام 

به للو�ضول اإىل بيئة ا�ضتهالكية حممية من التالعب وال�ضتغالل بقدر الإمكان.

الدكتور  اجلمعية  رئي�س  اأو�سح  كما  ���س1...  تتمة 

مفلح بن ربيعان القحطاين خالل الجتماع اأن ارتفاع 

الأ�سعار يف ال�سعودية بن�سب عالية تكون غالباً دون 

مرر وا�سح.

واعتر اأن حترير التجارة وانفتاح الأ�سواق والتطور 

ال�سريع واملتالحق يف خمتلف ميادين احلياة وغياب 

جعل  اململكة  يف  امل�ستهلكني  حقوق  يحمي  قانون 

يف  بحقه  تتعلق   حقيقية  م�سكلة  اأم��ام  امل�ستهلك 

الختيار وحقه يف املعرفه وحقه يف التعوي�س وحقه 

يف التثقيف وحقه يف ال�ستماع اإىل اآرائه يف حماية 

الدولة هذه  وتبنيها من قبل  ال�ستهالكية  م�ساحله 

احلقوق التي تعر يف جوهرها عن حقوق الإن�سان.

امل�ستهلك  املبذولة حلماية  اإىل  اجلهود  اأ�سار  فيما 

على امتداد اأكرث من ن�سف قرن والتي اأثمرت بتبني 

منظمة  ح��ددت  و  امل�ستهلك  حلقوق  املتحدة  الأمم 

الأمم املتحدة  عام 1985 تاريخ 15 مار�س من كل 

�سنة كيوم عاملي للم�ستهلك، و اأقرت اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة بقرارها املرقم 348/ 39 يف 9 ني�سان 

الثمانية  باحلقوق  واملمثلة  امل�ستهلك  حقوق   1985

الآتية:-

املنتجات  من  امل�ستهلك  حماية  الأم���ان:-  حق   .1  

اإىل خماطر  توؤدي  التي  الإنتاج  وعملية  واخلدمات 

يف �سحته وحياته.

التي  باحلقائق  امل�ستهلك  تزويد  املعرفة:-  2. حق   

ال�سليم، وحمايته من  بالختيار  قيامه  ت�ساعد على 

الإعالنات ومن بطاقات ال�سلع التي ت�سمل معلومات 

م�سللة وغري �سحيحة.

الختيار  امل�ستهلك  ي�ستطيع  اأن  الختيار:-  حق   .3

تعر�س  التي  واخلدمات  املنتجات  من  العديد  من 

باأ�سعار تناف�سية مع �سمان اجلودة.

م�سالح  متثل  اأن  اأرائ���ه:-  اإىل  ال�ستماع  حق   .4  

امل�ستهلك يف اإعداد �سيا�سات الدولة وتنفيذها، ويف 

تطوير املنتجات واخلدمات.

يكون  اأن  الأ�سا�سية:-  احتياجاته  اإ�سباع  حق   .5

ال�سرورية  ال�سلع  على  احل�سول  حق  للم�ستهلك 

الأ�سا�سية وكذلك اخلدمات كالغذاء والك�ساء واملاأوى 

والرعاية ال�سحية والتعليم.

يف  احلق  للم�ستهلك  يكون  اأن  التعوي�س:-  حق   .6

التعوي�س  �ساملة  م�سروعة،  ملطالبة  عادلة  ت�سوية 

غري  اخلدمات  اأو  الرديئة  ال�سلع  اأو  الت�سليل  عن 

املر�سية.

احلق  للم�ستهلك  ي��ك��ون  اأن  التثقيف:-  ح��ق   .7

ملمار�سة  املطلوبة  وامل��ه��ارات  املعارف  اكت�ساب  يف 

واأن  واخل��دم��ات،  ال�سلع  بني  الواعية  الختيارات 

وكيفية  وم�سئوليته  الأ�سا�سية  يكون مدركاً حلقوقه 

ا�ستخدامها.

8. حق احلياة يف بيئة �سحية:-  اأن يكون للم�ستهلك 

احلق يف اأن يعي�س ويعمل يف بيئة خالية من املخاطر 

لالأجيال احلالية وامل�ستقبلية .

ويف ذات ال�سياق  قال الدكتور القحطاين »اأن ق�سية 

بني  جوهرية  مكانة  احتلت  قد  امل�ستهلك  حماية 

التي  والإن�سانية  والقت�سادية  الجتماعية  الق�سايا 

تهتم بها احلكومات ومنظمات املجتمع املدين«.

اأمام امل�ستهلكني يف  ال�سلع واخلدمات  »اإن  واأ�ساف 

الوقت  نف�س  اأنهم يف  اإل  تنوعت  و  تعددت  اململكة 

عانوا من نق�س يف املعلومات و قلة يف الوعي وغياب 

التي  للجهات  وتعدد  حقوقهم  يحفظ  جامع  لنظام 

الوطنية حلقوق  اجلمعية  دعا  ب�سوؤونهم مما  تعنى 

الإن�سان وا�ست�سعاراً بدورها الوطني واحلقوقي اإىل 

اإقرتاح م�سودة نظام حلماية امل�ستهلك رفعت للمقام 

ال�سامي ووجه املقام ال�سامي بدرا�ستها وناأمل اأن يرى 

هذا امل�سروع النور قريباً، فتطور البيئة ال�ستهالكية 

والقدرة الكبرية لأرباب الأعمال واملنتجني واملوردين 

ال�سلع  من  كثرية  واأن���واع  كبرية  كميات  �سخ  على 

واخلدمات يف ال�سوق وتركيز التجار واملنتجون على 

الأرباح وجتاهل امل�ستهلك اأدى اإىل ا�سعاف  قواعد 

وانتهاك  ال�ستغالل  انت�سار  و  ال�سحيح  التعامل 

حقوق امل�ستهلكني«.

وقانون  ال�سوق  حرية  مفهوم  اأنَّ  اإىل  اأ���س��ار  كما 

تتبنى  التي  ال��دول  يف  به  املعمول  والطلب  العر�س 

النامية  ال��دول  يف  ُف�سر  قد  احلر  القت�ساد  نظام 

تف�سرياً خاطئاً عندما متتنع الدولة من التدخل يف 

مو�سوع حتديد الأ�سعار واخلدمات والأجور وترك 

ذلك لآليات العر�س والطلب لأن العمل مبوجب هذا 

واملنتجني  التجار  اإلزام   يتطلب  املفهوم  اأو  القانون 

وامل��وردي��ن وم��ق��دم��ي اخل��دم��ات  ب�����س��روط العمل 

ال�ساأن   ه��ذا  يف  م�سوؤولياتهم  وحتمل  ال�سحيحة 

الدولة  �سن  خالل  من  امل�ستهلكني  حقوق  واح��رتام 

امل�ستهلك على  ت�سمن من خاللها ح�سول  لقوانني 

كامل حقوقه.

وقد خل�س رئي�س اجلمعية تو�سيات الجتماع و جاء 

نظام  اإ�سدار  ال�ستعجال يف  اإىل  اأولها احلاجة  يف 

هذا  يف  اجلمعية  م�سروع  وتبني  امل�ستهلك  حماية 

ال�ساأن ، والأخذ يف العتبار اأن مبداأ العر�س والطلب 

يتناق�س معه وجود قانون يحمي  ال�سوق ل  وحرية 

حقوق امل�ستهلكني بل العمل بهذا املبداأ يتطلب وجود 

مثل هذا القانون، وثانياً اإن�ساء هيئة م�ستقلة حلماية 

امل�ستهلك تكون مرجع لكل ما يخت�س بامل�ستهلكني يف 

اململكة اأو دعم وتقوية وكالة وزارة التجارة حلماية 

بحيث  الالزمة  ال�سالحيات  واعطائها  امل�ستهلك 

امل�ستهلكني  اأو�ساع  امل�سوؤولة عن  ت�سبح هي اجلهة 

يف اململكة و العمل على جمع الأنظمة ذات العالقة 

اآلية  وتفعيلها ، ثالثاً و�سع  بحماية امل�ستهلك حالياً 

لتنظيم  امل�ستهلك  حماية  ق��ان��ون  �سمن  وا�سحة 

وجه  وعلى  والأج���ور  اخل��دم��ات  اأ�سعار  ارتفاعات 

ارتفاعها  ي�سببه  ملا  العقارات  اإيجارات  اخل�سو�س 

ورفع  بامل�ستهلكني  تلحق  اأ�سرار  من  �سوابط  بدون 

لتكلفة املعي�سة يف اململكة ، رابعاً دعم جمعية حماية 

جمال  يف  بدورها  القيام  من  لتمكينها  امل�ستهلك 

حماية امل�ستهلكني، وخام�ساً اإلزام املحالت والأ�سواق 

و�سع  مع  بارزة  اأماكن  يف  امل�ستهلك  حقوق  باإعالن 

اأرقام الت�سال اخلا�سة باجلهات الرقابية.

اجلمعية  تناقش » حماية حقوق املستهلك« في إجتماعها الدوري
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 د. ح�ضني ال�ضريف

اأو�سح امل�سرف العام على فرع اجلمعية الوطنية 

حلقوق الإن�سان بجدة الدكتور ح�سني ال�سريف، اأنَّ 

فرع اجلمعية تلقى عدداً من ال�سكاوى بخ�سو�س 

عدم قبول اأبناء بع�س املقيمني يف املدار�س، وذلك 

النتهاء  لعدم  اأو  الإق��ام��ات  جتديد  لعدم  نتيجًة 

للعمالة  الأو�ساع  ت�سحيح  اإج��راءات  عمليات  من 

الوافدة.

العامة  الإدارة  مع  توا�سلت  اجلمعية  اأن  واأف��اد 

للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة بذلك ال�ساأن، 

وقال »ل ميكن اأن يُعاقب الأطفال بحرمانهم من 

اأمورهم  اأولياء  خمالفة  ب�سبب  التعليم  يف  حقهم 

ال�سعوديني  على  ينطبق  ال�سيء  وهذا  لالأنظمة، 

اأوراقهم  يف  اأبنائهم  ت�سجيل  يف  يتقاع�سون  ممن 

الثبوتية اأو الأجانب الذين يعانون من عدم وجود 

اإثباتات ر�سمية، وعلى وزارة الرتبية والتعليم و�سع 

�سوابط وا�سحة لهذه امل�ساألة تتوافق مع اتفاقية 

العربية  اململكة  عليها  وقعت  التي  الطفل  حقوق 

الداخلي«،  النظام  حكم  تاأخذ  والتي  ال�سعودية 

الأطفال  يحرم  اأن  املعقول  من  »لي�س  واأ���س��اف 

من حق التعليم ب�سبب تقاع�س بع�س الآباء �سواء 

لوجود اإ�سكاليات اأ�سرية بني الأب والأم اأو لوجود 

اأو لوجود  العمل  العامل و�ساحب  اإ�سكاليات بني 

اجلهات  ببع�س  الإداري���ة  الإج����راءات  يف  تعطل 

احلكومية« لفتاً اإىل اأن اجلمعية تاأمل من وزارة 

الرتبية والتعليم واملديرية العامة للجوازات اإيجاد 

اأن  حلول عاجلة ملعاجلة مثل هذه احلالت دون 

يتاأثر حق الأطفال يف الإلتحاق باملدر�سة. 

اجلدير ذكره اأن  اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة 

جدة اأ�سدرت قراراً مبنح الطالب الأجانب ممن 

مل يقدموا اإثباتات �سخ�سية ر�سمية �سارية املفعول 

يف  تنتهي  اأو�ساعهم  لت�سحيح  �سهر  لفرتة  مهلة 

4 من �سهر ذو احلجة، ويف الوقت الذي اعتره 

الدكتور ال�سريف باأن تلك املهلة غري كافية.

تلك  مبحاربة  القدم  لكرة  السعودي  االحت��اد  وتطالب  العنصرية  الهتافات  ترفض  اجلمعية 
الظاهرة

حث الأمني العام املكلف للجمعية الوطنية حلقوق 

الإن�سان امل�ست�سار خالد بن عبد الرحمن الفاخري،  

اجلمهور الريا�سي بالتحلي  ب�سعار الريا�سة ال�سامي 

واللتزام بالقيم العالية للتناف�س يف خمتلف الألعاب 

ا�ستخدام  من  ذات��ه  الوقت  يف  حم��ذراً  الريا�سية، 

الهتافات العن�سرية يف املالعب ال�سعودية.

الألفاظ  فاإنَّ  الدوري  انطالق مناف�سات  وقال »مع 

بع�س  يف  امل��درج��ات  ت�سهدها   ال��ت��ي  العن�سرية 

الأحيان ل تعك�س املثل الرفيعة للتناف�س ال�سريف«، 

فاإنه  امللعب  اإىل  يح�سر  عندما  »امل�سجع  واأ�ساف 

يعك�س �سورة فريقه وميثل نف�سه وتربيته، وعندما 

ننطلق من هذا اإىل و�سف اأعم واأ�سمل فاإنه ميثل 

جمتمعه الإ�سالمي الذي حثه على اللتزام مبكارم 

الأخالق«.

يف  تتمثل  والتي  الإ���س��اءات  تلك  اأنَّ  اإىل  م�سرياً 

التي  ال�سفات  من  غريها  اأو  العن�سرية  العبارات 

تخ�س ال�سكل اأو اللون، تعر�س �ساحبها للم�ساءلة 

اإرتكاب  والأدل��ة  القرائن  اأثبتت  حال  القانونية يف 

باأن  اجلميع  مطالباً  الإ���س��اءات،  لتلك  ال�سخ�س 

ِعنَْد  ْكَرَمُكْم 
َ
اأ {اإنَّ  تعاىل  قوله  عينيه  ن�سب  ي�سع 

تَْقاُكْم}، وموؤكداً باأنَّ الريا�سة �سعارها جميل، 
َ
اهلِل اأ

وهي فن وعلى اجلمهور واإدارات الأندية التكاتف 

الريا�سة،  اإليها  تهدف  التي  الر�سالة  لإي�����س��ال 

التناف�س  ع��ل��ى  ي��ح��ث  ال���ذي  احل��ق��ي��ق��ي  وامل��ع��ن��ى 

مت�سل  �سياق  ويف  الراقية،  باأهدافها  والل��ت��زام 

طالب الدكتور ح�سني ال�سريف امل�سرف العام على 

فرع اجلمعية بجدة، الحتاد ال�سعودي لكرة القدم 

الهتافات،  تلك  ملحاربة  ال�سريع  التحرك  ب�سرورة 

وذلك من خالل تطبيق العقوبات املن�سو�س عليها 

من  املحددة  بالعقوبات  ال�ستعانة  اأو  النظام  يف 

اأنَّ  قبل الحتاد العاملي لكرة القدم (فيفا)، موؤكداً 

ال�سرعة والعدالة يف تطبيق النظام �ست�سهمان يف 

منع انت�سارها يف مالعب اأخرى اأو باقي الريا�سات 

وقعت  »اململكة  واأ���س��اف  اململكة،  داخ��ل  املختلفة 

على اتفاقية مناه�سة التمييز العن�سري منذ فرتة 

طويلة والأهم اأن ال�سريعة الإ�سالمية ترف�س هذه 

العن�سرية رف�ساً قاطعاً«.

اجلدير ذكره هو اأنَّ املالعب ال�سعودية قد �سهدت 

خالل املوا�سم الثالثة املا�سية عدداً من الهتافات 

التي  خرجت من مدرجات بع�س الأندية، ولقت 

املجتمع، فيما مت فر�س عقوبات  من  عاماً  رف�ساً 

على  بع�س الأندية.

وفد من مكتب اجلمعية باملدينة املنورة يزور اجلوازات ويناقش عددًا من القضايا 
ناق�س وفد من مكتب اجلمعية باملدينة املنورة عدداً 

من الق�سايا مع مدير جوازات منطقة املدينة املنورة 

العميد �سعد اجلمعة بهدف معاجلتها وفق الإطار 

ال�سعودية  املواطنة  ومنها حق  القانوين،  احلقوقي 

الزوج  كفالة  نقل  يف  �سعودي  غري  من  املتزوجة 

الوزراء  جمل�س  قرار  وفق  املهنة،  وتعديل  والأبناء 

رقم 406املنعقد يف 27ذي احلجة 1433ه�، معاناة 

اأو  ال�سعودي  زوجها  املتوفى  �سعودية  الغري  امل��راأة 

املطلقة من متكينها من حقها يف نقل كفالتها على 

اأحد اأبنائها ال�سعوديني (ممن جتاوز �سن 18)، وما 

ر�سده مكتب اجلمعية من حالت يرف�س فيها الكفيل الأول نقل الكفالة، اإ�سافة 

اإىل مناق�سة  بع�س الق�سايا الواردة للجمعية، كما �سرح الوفد طبيعة الق�سايا 

التي تتلقاها اجلمعية واآليتها يف التعامل معها و تعاونها مع اجلهات ذات العالقة 

من اأجل اإيجاد احللول الالزمة يف �ساأنها.

ج����اء ذل����ك خ����الل ال����زي����ارة ال���ت���ي مت���ت ي����وم الثنني 

1434/11/3ه���،  ونفذها الوفد والذي تكون من اأع�ساء 

اجلمعية وهم الدكتور حممد �سامل العويف، واملحامي خالد 

القانوين  والباحث  ال��زاح��م،  اأحمد  واملحامي  الدعجان 

اللقاء من جانب اجلوازات  فيما ح�سر  الرحيلي،  حممد 

العقيد حمزة راجح.

من جهتها قالت �سرف القرايف امل�سرف املكلف على مكتب 

بع�س  طرح  اللقاء  خالل  مت  اأنَّه  املنورة  باملدينة  اجلمعية 

لها  حلول  واقرتاح  اجلمعية  مكتب  يتابعها  التي  الق�سايا 

يف اإطار مقاربة مندجمة، وربطت الو�سع القانوين للمراأة 

باأو�ساعها الأ�سرية واأ�سادت مبا وجده الوفد من جتاوب وتعاون من قبل مدير 

اجلوازات.

واأ�سافت »نحن ننا�سد جميع اجلهات بالت�سريع بتفعيل التدابري الكفيلة يف متكني 

املراأة من حقوقها املدنية والقت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية«. 

الشريف: نأمل من وزارة التربية والتعليم إيجاد حلول مناسبة إلشكالية 
إلتحاق  أطفال بعض املقيمني  باملدارس بسبب »اإلقامة«   
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مكتب اجلمعية باملدينة املنورة ينفذ حملة توعوية بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم 
مبنطقة املدينة املنورة واحملافظات التابعة لها

نفذ مكتب اجلمعية باملدينة املنورة حملة تثقيفية 

والتعليم  الرتبية  اإدارة  م��ع  بالتعاون  ت��وع��وي��ة، 

لها  التابعة  واملحافظات  املنورة  املدينة  مبنطقة 

يوم الأحد 1434/10/18ه��، ، حيث مت توزيع ما 

اجلمعية  اإ�سدارات  من  ن�سخة  اآلف   10 يقارب 

التعليم  اإدارة  الطفل على  بثقافة حقوق  املرتبطة 

يف املنطقة واملحافظات على الطالب والطالبات 

(جملة  �سملت  امل��دار���س  يف  واملعلمات  واملعلمني 

الأطفال اعرف حقوقك،  الدليل الإر�سادي حلملة 

امليثاق  الطفل،  حقوق  اتفاقية  الرحمة،  غ�سون 

العربي حلقوق الإن�سان، والإعالن العاملي حلقوق 

الإن�سان).

مكتب  على  املكلف  امل�سرف  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 

القرايف  �سرف  الأ�ستاذة  املنورة  باملدينة  اجلمعية 

على  الرتبية  ب��اأه��داف  املعلمني  وع��ي  رف��ع  »اأنَّ 

حقوق الإن�سان ووجود حوافز اإن�سانية لديهم توجه 

�سلوكهم يف ال�سف متثل عاماًل رئي�سياً يف عملية 

الأ�سلوب  اأنَّ  كما  الإن�سان،  حقوق  على  الرتبية 

مناخ  اإ�ساعة  هو  الإن�سان  حقوق  لتعليم  املنا�سب 

عام يف جميع املوؤ�س�سات التعليمية يوؤمن باحرتام 

حقوق الإن�سان، ول �سك اأنَّ  ن�سر ثقافة احلقوق 

وحتويلها اإىل واقع له مردود كبري يف تعزيز فهم 

اأولً، واحرتامها واحلفاظ عليها  الطفل حلقوقه 

وال�سعور بالكرامة واحلرية ثانياً مما يدفعه اإىل 

امل�ساركة بفعالية يف تنمية وطنه ورفاهية جمتمعه 

وحفظ ال�سالم«.

واأ�سافت »معرفة الطالب بحقوقهم اإزاء اأنف�سهم 

بالواجب  الإح�سا�س  لديهم  تنمي  الآخرين  واإزاء 

وال�سعور بامل�سوؤولية مما مينحهم الر�سا عن النف�س 

وامليل اإىل الت�سامح والعتدال يف املواقف«. 

د. عبد اجلليل ال�ضيف

فرع اجلمعية باملنطقة الشرقية يعقد ورشة عمل حتت عنوان »احملامون وحقوق اإلنسان«
ق���ال امل�س���رف الع���ام على 

الوطني���ة  اجلمعي���ة  ف���رع 

باملنطقة  الإن�س���ان  حلقوق 

عب���د  الدكت���ور  ال�سرقي���ة 

»اأنَّ  ال�سي���ف،  اجللي���ل 

اجلمعي���ة تب���ادر يف دع���م 

اأه���داف املحام���ني للدفاع 

عن احلق والعدالة وتر�سيخ 

املب���ادئ املهني���ة احلقوقية 

وفهم القواعد والإجراءات 

للتعام���ل«، ج���اء  املنظم���ة 

ذل���ك خ���الل ور�س���ة عمل 

نفذه���ا الفرع ي���وم ال�سبت 

حت���ت  1434/11/8ه�����، 

عنوان »املحام���ون وحقوق 

رك���زت  وق���د  الإن�س���ان«، 

حم���اور الور�س���ة على دور 

اجلمعي���ة يف دع���م ق�سايا 

حقوق الإن�سان واأهمية دور 

املحامني، وتكاملية عملهم 

مع املوؤ�س�س���ات احلقوقية، 

يف  امل�ساهم���ة  واأ�سالي���ب 

الإن�س���ان،  حق���وق  دع���م 

والعقب���ات  وال�سعوب���ات 

والنتائج املتوقعة ، ومناذج 

من م�ساهمة �سلك املحاماة 

حق���وق  ق�ساي���ا  دع���م  يف 

روؤية  و�سياغ���ة  الإن�س���ان، 

ومنه���ج للم�ساهمة يف دعم 

ق�سايا حقوق الإن�سان.
جانب من الور�ضة

اأ. �ضليمان الزايدي

من  العمل  يف  اجلمعية  لر�سالة  ا�ستكمالً 

حقوق  وحماية  العدالة  مبداأ  اأجل حتقيق 

عنها،  والدفاع  النتهاكات  من  الأفراد 

وذلك من خالل تاأكدها من تطبيق الأنظمة 

والقوانني التي اأقرتها ال�سريعة الإ�سالمية 

املحلية،  واللوائح  الأنظمة  عليها  ون�ست 

بالعا�سمة  اجلمعية  مكتب  من  فريق  قام 

1434/11/9ه��،  الأحد  يوم  املقد�سة 

بالعا�سمة  ال�سامل  التاأهيل  ملركز  بزيارة 

اأع�ساء  من  الفريق  تكون  وقد  املقد�سة، 

اجلمعية الدكتور حممد ال�سهلي، والأ�ستاذ 

�سلطان  القانوين  والباحث  كلننت،  حممد 

�سليمان  الأ�ستاذ  من  وباإ�سراف  احلارثي، 

الزايدي امل�سرف العام على مكتب اجلمعية 

بالعا�سمة املقد�سة.

ويف اأثناء الزيارة مت التجول على عدد من 

مدير  مكتب  منها:  والتي  املركز  مرافق 

املركز،  مطبخ  النزلء،  مهاجع  املركز، 

الطبيعي،  العالج  �سالة  املركز،  مطعم 

العيادة الطبية، ال�سيدلية، �سالة ا�ستقبال 

اأهايل النزلء، وقد ر�سد الفريق عدداً من 

املالحظات ال�سلبية والإيجابية كما اأو�سى 

يف  �سمنها  والتي  التو�سيات  من  بعدد 

تقرير متهيداً لرفعه للجهات ذات العالقة 

كما  الالزمة،  الإجراءات  اتخاذ  اأجل  من 

اأثنى الفريق  على التعاون الذي وجده من 

من�سوبي املركز اأثناء الزيارة.

وفد نسائي من اجلمعية يزور مركز األمل املنشود التابع جلمعية أم القرى بالعاصمة املقدسة
اجلمعية  م��ك��ت��ب  م���ن  ف���ري���ق  ق����ام 

ب��ال��ع��ا���س��م��ة امل��ق��د���س��ة م���ك���ون من 

الإج��ت��م��اع��ي��ة جنوى  الأخ�����س��ائ��ي��ة 

الجتماعية  والأخ�سائية  احل��رب��ي، 

وحتت  ال��ك��رمي،  عبد  مها  املتعاونة 

الزايدي  �سليمان  الأ�ستاذ  اإ���س��راف 

اجلمعية  مكتب  على  العام  امل�سرف 

مركز  ب��زي��ارة  املقد�سة،  بالعا�سمة 

الأمل املن�سود التابع جلمعية اأم القرى 

بالعا�سمة املقد�سة، وذلك يوم الثنني 

1434/11/10ه��.

على  الوقوف  بهدف  ال��زي��ارة  وتاأتي 

اأ�سباب ترك املعلمات للمركز وتوقف 

ذوي  الأط��ف��ال  ا�ستقبال  عن  املركز 

من  والتاأكد  اخلا�سة،  الحتياجات 

�سيما  ل  املركز،  يف  املعاقني  حقوق 

واأن املكتب تلقى �سكوى حول ت�سرر 

ذوي الحتياجات اخلا�سة يف املركز 

العمل  ع��ن  املعلمات  ت��وق��ف  ب�سبب 

الأطفال  بحقوق  ال�سرر  اأحل��ق  مما 

امل�سجلني يف املركز.

وق����د ر����س���د ال���ف���ري���ق ع������دداً من 

كما  والإيجابية  ال�سلبية  املالحظات 

والتي  التو�سيات  من  بعدد  اأو���س��ى 

لرفعه  مت��ه��ي��داً  ت��ق��ري��ر  يف  �سمنها 

للجهات ذات العالقة من اأجل اتخاذ 

الإجراءات الالزمة.
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تعاطي  من  الوقائي  العمل  وخطة  معايري  (تطوير 

املوؤثرات العقلية) ، هو ا�سم جلنة مت ت�سكيلها موؤخراً، 

اجلهات  يف  الوطنيني  اخل���راء  م��ن   ع���دداً  ت�سم 

احلكومية التي تقوم بتنفيذ برامج الوقاية من تعاطي 

املوؤثرات العقلية، و�ستتوىل القيام بتطوير �سيا�سات 

العمل الوقائي مبا يتواكب مع امل�ستجدات املعا�سرة 

والكت�سافات احلديثة التي تتوافق مع ثقافة املجتمع 

م�ستقبلي   ت�سور  وبناء  �سرائحه  ال�سعودي مبختلف 

�سامل ملعايري وخطة العمل الوقائي والتوعوي للحد 

من الوقوع يف تعاطي املوؤثرات العقلية.

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  عام  اأم��ني  بني  جانبه  من 

املخدرات الأ�ستاذ الدكتور مفرج بن �سعد احلقباين، 

لأمانة  واملعلومات  الدرا�سات  اإدارة  توجيه  مت  اأن��ه 

اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات لعقد اجتماع يف   

الرابع والع�سرين من ذو القعدة 1434ه� ومب�ساركة 

الوزارات  العالقة من خمتلف  ذات  جميع اجلهات 

الوقاية،  وبيوت اخلرة يف جمال  البحثية  واملراكز 

الناجحة يف هذا  العاملية  التجارب  من  وال�ستفادة 

املجال، ونتائج الدرا�سات التي اأجرتها اأمانة اللجنة 

الوطنية ملكافحة املخدرات خالل ال�سنوات الثالث 

املا�سية، والتي ك�سفت عن عوامل اخلطورة املحلية 

املوؤدية لتعاطي املوؤثرات العقلية، واملراحل العمرية 

العقلية،  امل��وؤث��رات  جتريب  معها  يتم  التي  املبكرة 

تقبل  يف  ت�سهم  التي  ال��زائ��ف  ال��وع��ي  وحم���ددات 

تعاطي املوؤثرات العقلية.

اإنفاذاً  ج��اء  اللجنة  ت�سكيل  اأن  هو  ذك��ره  اجلدير   

اللجنة  رئي�س   - الداخلية  وزي��ر  �سمو  لتوجيهات 

الوطنية ملكافحة املخدرات - �ساحب ال�سمو امللكي 

�سعود،  اآل  العزيز  بن عبد  نايف  بن  المري حممد 

على الهتمام بالعمل الوقائي حلماية ال�سباب من 

تطويره  و�سبل  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  تعاطي 

والرقي به فيما يتوافق مع الأ�ساليب احلديثة.

ملكافحة  العامة  الإدارة  ح��ذرت  ال�سياق  ذات  ويف 

املخدرات، عر موقعها الر�سمي على موقع التوا�سل 

الجتماعي »تويرت«، من ن�سر النكات عمن يتعاطون 

اأن من يقوم بذلك  احل�سي�س »املح�س�سني«، معترة 

كاأنه يروج ويدعو لتعاطيه.

ير�سل  اأو  ين�سر  »من  تغريداتها  اإح��دى  يف  وقالت 

يدعو  فكاأمنا  واملح�س�سني  احل�سي�س  عن  النكت 

اأن تعاطي احل�سي�س  لتعاطيه، وعليه وزره، ومعلوم 

وترويجه وتهريبه حمرم �سرعاً، فاحلذر ثم احلذر«، 

واأ�سافت يف تغريدة اأخرى »�سكراً خلطباء اجلوامع 

عن  اجلمعة  ال��ي��وم  ه��ذا  خطبة  خ�س�سوا  ال��ذي��ن 

اهلل  ووفقهم  فيهم،  اهلل  ب��ارك  امل��خ��درات،  اأ�سرار 

و�سدد خطاهم«.
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الئحة دور الرعاية االجتماعية حتدد 5 شروط لقبول النزالء فيها 
حددت لئحة دور الرعاية الجتماعية التي اأقرها 

لقبول  ���س��روط  خم�سة  م��وؤخ��راً  ال���وزراء  جمل�س 

�سعودي  يكون  اأن  يف:  تتمثل  والتي  فيها،  النزلء 

فاأكرث  ال�ستني  �سن  بلغ  قد  يكون  اأن  اجلن�سية، 

واأعجزته ال�سيخوخة عن العمل اأو القيام ب�سوؤون 

نف�سه، ويجوز قبول من هو دون �سن ال�ستني اإذا 

�سموله  اإىل  احل��اج��ة  الجتماعي  البحث  اأث��ب��ت 

بخدمات الدار، اأن يثبت الفح�س الطبي خلوه من 

الأمرا�س ال�سارية اأو املعدية اأو النف�سية اأو العقلية 

التي ت�سكل تهديداً ل�سالمته اأو خطراً على باقي 

النزلء، وعدم وجود الأ�سرة اأو عدم قدرتها على 

توفري ما يحتاجه من خدمات.

كما اأو�سحت م�سادر يف وزارة ال�سوؤون الجتماعية 

يف ت�سريح لها ل� »القت�سادية« اأنَّ الالئحة اأقرت 

لتغطية  نزيل  لكل  �سهرياً  ري��ال   200 تخ�سي�س 

م�سروفاته ال�سخ�سية، كما اأنه يجوز للوزير رفع 

الالزم،  توفري  بعد  ذلك  الأم��ر  تطلب  اإذا  املبلغ 

م�سرية اإىل اأن انتهاء اإقامة النزيل تاأتي يف عدة 

حالت ومنها: اإذا اأ�سبحت ظروفه الأ�سرية ت�سمح 

له بالإقامة خارج الدار، واإذا زالت الأ�سباب التي 

اأدت اإىل دخوله الدار، وكذلك اإذا انتقل لالإقامة 

رعاية  دار  اأو يف  تاأهيلية،  اأو  من�ساأة عالجية  يف 

اجتماعية اأخرى. 

اأنه  الالئحة  بنود  اأب��رز  من  اأن  بالذكر  اجلدير 

البحث  فيه  يحفظ  �سجل  ن��زي��ل  لكل  ُخ�س�س 

الجتماعي والبحث النف�سي اخلا�سان به، اإ�سافة 

عن  الدورية  والتقارير  ال�سخ�سية  معلوماته  اإىل 

وجميع  والجتماعية  والنف�سية  ال�سحية  حاله 

امل�ستندات الثبوتية املتعلقة به، وتكون اإدارة الدار 

م�سوؤولة عن �سريتها واملحافظة عليها.

وزارة الصحة توجه جميع مستشفيات اململكة بعالج حاالت األشخاص الذين ال يحملون 
أوراق ثبوتية  مجانًا

باململكة  امل�ست�سفيات  جميع  ال�سحة  وزارة  وجهت 

يحملون  ل  الذين  الأ�سخا�س  ح��الت  با�ستقبال 

حالتهم  ا�ستقرار  حني  اإىل  جماناً  ثبوتية  اأوراق 

ال�سحية، ودعت اإىل ا�ستمرار عالج هذه الفئة يف 

املراكز ال�سحية وامل�ست�سفيات العامة، وحذرت يف 

باإنزال  القرار  بهذا  يتقيد  ل  من  كل  ذات��ه  الوقت 

اأق�سى العقوبات.

وح�سلت  ال���وزارة  اأ�سدرته  تعميم  عر  ذل��ك  ج��اء 

م�سمون  اإىل  م�سرية  منه  ن�سخة  على  »ال��وط��ن« 

الأمر ال�سامي رقم 28729 وتاريخ 1434/7/27ه�، 

والقا�سي بالتاأكيد على جميع امل�ست�سفيات بقبول 

احلالت الطارئة، واأن من ل يتقيد بذلك �سيعر�س 

وزارة  اأن  اإىل  م�سرياً  العقوبات،  لأق�سى  نف�سه 

ال�سحة ترى ا�ستمرار عالج فئة »عدميي اجلن�سية« 

يف املراكز ال�سحية وامل�ست�سفيات العامة.

ولفت التعميم اأي�ساً اإىل برقية وزارة الداخلية رقم 

110193 وتاريخ 1433/7/10ه�، التي تكفل العالج 

لكل اإن�سان يف الإ�سعاف واحلالت الطارئة.

اململكة واليمن توقعان االتفاقية املنظمة لنقل احملكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
خالل ا�ستقبال �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

الداخلية، يف مكتب  وزير  بن عبدالعزيز  نايف  بن 

لوزير  2013/9/17م،  الثالثاء  ي��وم  بجدة  �سموه 

بن  مر�سد  القا�سي  اليمنية  اجلمهورية  يف  العدل 

علي العر�ساين والوفد املرافق له، مت التوقيع على 

بعقوبات  عليهم  املحكوم  لنقل  املنظمة  التفاقية 

�سالبة للحرية بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية 

العدل  وزي��ر  بح�سور  وذل��ك  اليمنية،  واجلمهورية 

الدكتور حممد بن عبدالكرمي العي�سى، ووكيل وزارة 

الداخلية الدكتور اأحمد بن حممد ال�سامل، ومدير 

عام ال�سجون اللواء اإبراهيم بن حممد احلمزي.

ت�سريح  خ��الل  العر�ساين  ال��وزي��ر  ق��ال  جهته  من 

اململكة  بني  وقعت  التي  التفاقية  »اأن  »املدينة«  ل� 

واليمن يف جمال تبادل املحكومني �ست�سبح �سارية 

املفعول بعد الت�سديق عليها من جمل�س الوزراء يف 

البلدين، حيث �ستتيح للمحكوم عليهم ق�ساء باقي 

املدة املتبقية عليهم يف بالدهم«.

واأ�ساف »تاأتي هذه التفاقية يف اإطار اجلهود التي 

تبذلها حكومتي البلدين يف جمال حقوق الإن�سان 

التي  الفئات  جتاه  الإن�ساين  بواجبهما  وقيامهما 

بعقوبات  تق�سي  ق�سائية  اأحكام  بحقها  �سدرت 

فرتة  بق�ساء  معاناتهم  وتخفيف  للحرية  �سالبة 

اأ�سرهم  من  قريبني  ليكونوا  بلدانهم  يف  العقوبة 

التعاون  عالقات  لتفعيل  ن��واة  متثل  كما  وذويهم، 

بني البلدين ال�سقيقني يف كافة اجلوانب وخمتلف 

بها  والنطالق  امل�سرتك  الهتمام  ذات  الق�سايا 

نحو اآفاق وا�سعة وجمالت متعددة«.
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وزارة الشؤون االجتماعية تطالب اجلمعيات اخليرية التي تتوفر فيها دور تابعة لها  بتوفير 
احلراسة األمنية عليها   

موؤخراً  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  افتتحت  اأن  بعد 

بع�س  مع  بالتعاون  الجتماعية  للحماية  وح��دات 

اململكة،  مناطق  م��ن  ع��دد  يف  اخل��ريي��ة  اجلمعيات 

يف  كانت  والتي  ل��ل��وزارة  ف��روع  بها  يوجد  ل  والتي 

بالريا�س،  الن�سائية  الوفاء اخلريية  كل من: جمعية 

املكرمة،  الن�سائية مبكة  باخلريية  القرى  اأم  جمعية 

جمعية امللك عبدالعزيز اخلريية الن�سائية بالق�سيم، 

بنجران،  الجتماعية  للخدمات  اخلريية  اجلمعية 

جمعية امللك فهد الن�سائية اخلريية بجازان، جمعية 

امللك  جمعية  بالباحة،  �سار  بني  يف  اخلريية  ال��ر 

عبدالعزيز الن�سائية اخلريية باجلوف، جمعية امللك 

خالد الن�سائية بتبوك، وجمعية الر اخلريية ببي�سة

اجلمعيات  تلك  اإل����زام  اإىل  ح��ال��ي��اً  ال����وزارة  تتجه 

لها،   الأم���ن  لتوفري  خا�سة  �سركات  م��ع  بالتعاقد 

منطقة  يف  للوزارة  الر�سمي  املتحدث  اأو�سح  حيث 

القت�سادية  ل�سحيفة  ت�سريح  خالل  املكرمة  مكة 

»اأنَّ ال�سوؤون الجتماعية م�سوؤولة م�سوؤولية تامة عن 

توفري احلرا�سة الأمنية للدور التابعة لل�سووؤن فقط 

التابعة  للدور  احلماية  توفري  م�سوؤولية  تطولها  ول 

للجمعيات كون ذلك مناط باجلمعيات اخلريية عر 

�سركات احلرا�سة اأو من خالل التوظيف املبا�سر.

وزارة التربية والتعليم تدشن حملة "خط مساندة الطفل" بني طالب وطالبات التعليم العام
بني  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  على  ب��ن��اء 

و�ساحبة  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

ال�سمو امللكي الأمرية عادلة بنت 

عبد اهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود، 

خلط  الإ���س��رايف  املجل�س  رئي�س 

الأمان  برنامج  الطفل  م�ساندة 

الأطفال  لدعم  الوطني  الأ�سري 

الثامنة  ���س��ن  دون  وال��ي��اف��ع��ني 

�سمو  ب��ادرت  اململكة،  يف  ع�سرة 

توعية  اإط��الق حملة  الأم��رية يف 

الرتبية  اإدارات  م�ستوى  ع��ل��ى 

خطة  وف��ق  اململكة  يف  والتعليم 

الوزارة  مع  اتفاقية  يف  اإجرائية 

لتعريف الطالب والطالبات بخط 

وذلك   116111 للطفل  امل�ساندة 

الدرا�سي احلايل  العام  مع بداية 

1435/1434ه��.

الرتبية  وزارة  د�سنت  جهتها  من 

اأو�ساط  ب��ني  احلملة  والتعليم  

التعليم  مراحل  وطالبات  طالب 

جميع  يف  والأه���ل���ي  احل��ك��وم��ي 

امل����دار�����س، ك��م��ا دع���ت ال�����وزارة 

املدار�س  ومديرات  مديري  كافة 

بتعريف الطالب والطالبات بخط 

امل�ساندة واأهميته والتي تكمن يف 

احلماية  لهم  تقدم  جهة  وج��ود 

وامل�ساندة يف حالة احلاجة اإليها، 

مبعلومات  تزويدهم  �سرورة  مع 

التبليغ،  اآل��ي��ة  وع��ن  عنه  كافية 

اإ�سافة اإىل التاأكيد عليهم اأن خط 

امل�سورة  م��ن   ميكنهم  امل�ساندة 

اخت�سا�سي  فريق  من  املنا�سبة 

التي  للم�ساكل  لال�ستماع  موؤهل 

يتعر�سون لها، مع توفري امل�سورة 

الفورية واملتخ�س�سة لهم ولأولياء 

اأو مقدمي الرعاية لهم،  اأمورهم 

املعنية  اجلهات  مع  املتابعة  مع 

للتاأكد من توفري خدمات الرعاية 

امل�سوؤولة  اجلهات  عر  واحلماية 

عن تقدمي اخلدمة لهم.

كما ت�سمنت احلملة توعية اأولياء 

امل�ساندة  خ��ط  ب��وج��ود  الأم����ور 

يقدم  واأن��ه  وب��دوره  به  وتعريفهم 

احلماية وامل�ساندة لالأطفال دون 

وي�ستجيب  ع�سرة  الثامنة  �سن 

ويقدم  وي�����س��ت��م��ع  لت�����س��الت��ه��م 

امل�سورة الفورية لهم.

اأو�سحت  اأن��ه  هو  ذك��ره  اجلدير 

برنامج  ع��ن  ���س��درت  اإح�سائية 

الأم������ان الأ����س���ري ال��وط��ن��ي يف 

اململكة اأنه وخالل العام 1433ه� 

اأكرث  اخلط  تلقى  قد  2012م   /

من 7 اآلف ات�سال هاتفي، بهدف 

طلب النجدة وامل�ساندة.

 خط م�ضاندة الطفل 116111 هو:

الت�سالت  با�ستقبال  يقوم  ات�سال  مركز 

اأولياء  اأو  اأنف�سهم  الأطفال  من  والبالغات 

اأمورهم اأو من مقدمي الرعاية لهم، واملعنية 

العنف  مثل  بالأطفال  املرتبطة  بامل�ساكل 

اأو انتهاك حقوقهم يف البيت  �سد الأطفال 

اجلهات  مع  بالعمل  ويقوم  املدر�سة،  اأو 

هذه  حلل  الدولة  يف  املعنية  واملوؤ�س�سات 

امل�ساكل ب�سرية تامة.

فصل »املوقوفني« عن »احملكومني« بدور املالحظة االجتماعية قريبًا 
الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  تتجه 

دور  يف  امل��وق��وف��ني  ف�����س��ل  اإىل 

عليهم  املقبو�س  ع��ن  املالحظة 

على ذمة ق�سايا وجرائم اعتداء 

مثل القتل وتهريب املخدرات.

جاء ذلك عر ت�سريح مل�سدر يف 

وقال  الوطن،  ل�سحيفة  ال��وزارة 

»اإن اإدارة دار املالحظة بالريا�س 

تتجه اإىل ف�سل دار املالحظة اإىل 

دارين، بحيث يكون الق�سم الأول 

للمحكوم عليهم يف جرائم كبرية، 

للموقوفني  ت��ك��ون  اأخ���رى  ودار 

ول  ب�سيطة،  جرائم  خلفية  على 

اأقرانهم  على  خ��ط��ورة  ميثلون 

داخل الدار«.

حادث  اأن  اإىل  امل�سدر  واأ���س��ار 

ه����روب الأح������داث ال�����7 ال���ذي 

�سهدته دار املالحظة يف الريا�س 

يف الفرتة املا�سية،  عجل باتخاذ 

الإدارة هذا القرار ودعم التوجه 

اإليه.

موؤكداً يف الوقت ذاته اأنَّ التوجه 

عن  املحكومني  بف�سل  القا�سي 

املوقوفني �سيوؤدي ب�سكل اإيجابي 

ال���دار،  يف  العاملني  راح���ة  اإىل 

اإدارة  م��ن  متكنهم  ع��ن  ف�����س��اًل 

عملهم ب�سكل ممتاز.

ربط املقابر باحلاسب اآللي مع جميع مستشفيات منطقة الرياض
بهدف ت�سهيل اإجراءات الدفن و�سهادة الوفاة، طالبت 

مبنطقة  ال�سحية  ال�سوؤون  الريا�س  منطقة  اأم��ان��ة 

باملتوفى،  املتعلقة  البيانات  كافة  بت�سجيل  الريا�س 

املدين  ال�سجل  اإدخال  الأمانة على �سرورة  و�سددت 

بت�سريح الدفن، وك�سفت اأمانة منطقة الريا�س ممثلة 

مع  الآيل  باحلا�سب  املقابر  ربط  عن  البيئة  ب�سحة 

جميع م�ست�سفيات منطقة الريا�س وقالت »اإنَّ الربط 

ي�ساعد اأهل املتوفى على معرفة الإجراءات النظامية 

اإىل  والدفن  الوفيات  معلومات  وير�سل  اإلكرتونياً 

اإلكرتونياً  تر�سل  الدفن  وبعد  امل�ست�سفى  املقرة من 

اإىل الأحوال املدنية لإ�سدار �سهادة الوفاة كما قامت 

الأمانة برتقيم القبور يف مدينة الريا�س«. 
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بهدف توفري فر�سة التعليم اإىل ربع اإجمايل  عدد 

ال�سباب املوجودين حالياً خارج النظام التعليمي، ل 

�سيما واأنَّ  معدلت الإلتحاق باملدار�س يف ال�سومال 

هي من بني اأدنى املعدلت يف العامل ، فهناك اأربعة 

فقط من كل ع�سرة اأطفال يف املدر�سة ، اإ�سافة اإىل 

اأنه  يلتحق العديد من الأطفال بالتعليم البتدائي يف 

وقت متاأخر متجاوزين �سن دخول املدر�سة املو�سى 

به وهو �ستة اأعوام،  اأطلقت منظمة الأمم املتحدة 

للطفولة »اليوني�سيف«، موؤخراً حملة وا�سعة النطاق 

لت�سهيل و�سول مليون طفل و�ساب اإىل التعليم كجزء 

�ست�ستمر  والتي  املدر�سة«،  اإىل  »اذهب  مبادرة  من 

ملدة ثالث �سنوات.

اأن  املنظمة  اأ�سدرته  بيان  اأك��د  ذات��ه  ال�سياق  ويف 

احلملة ت�سجع الآباء على اإحلاق اأطفالهم باملدار�س 

وترميم  لبناء  خطط  و�ستعززها  جماناً  احلكومية 

وزي���ادة قدرة  املعلمني،  وت��دري��ب ودع��م  امل��دار���س، 

وت�سمل  ال�سباب،  لتدريب  مرافق  وتوفري  الوزارات 

اإىل  التعليم الأ�سا�سي لالأطفال من �سن 6  املبادرة 

13 �سنة وكذلك التعليم الأ�سا�سي البديل لالأطفال 

املوجودين خارج املدار�س مبا يف ذلك من جماعات 

اأي�ساً  يوجد  اأن��ه  كما  داخلياً،  والنازحني  ال��رع��اة 

لن�سف  الأ�سا�سية  املهارات  على  للتدريب  خطط 

مليون من الفئة العمرية 14-18 �سنة الذين غالباً 

ما ينظر اإليها على اأنها الفئة العمرية الأكرث عر�سة 

خلطر التجنيد يف اجلماعات امل�سلحة اأو الع�سابات 

الإجرامية.

ال�سومال،  يف  اليوني�سف  ممثل  ق��ال  جهته  م��ن   

ا�سكندر خان »التعليم هو املفتاح مل�ستقبل ال�سومال، 

املتعلم  ال�سباب  جيلني،  الأق��ل  على  بالفعل  فقدنا 

امل�ساهمات يف احلفاظ على  اأف�سل  هو واحد من 

الآباء  اأن  اأعلم  واأنا  ال�سومال،  يف  والأم��ن  ال�سالم 

املجتمع  اأن  واأع��ت��ق��د  ذل��ك  ي��درك��ون  ال�سوماليني 

الدويل يدركه كذلك«.

اإىل  »اذه���ب  م��ب��ادرة  تكلفة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

ويتم  اأمريكي  دولر  مليون   117 بلغت  املدر�سة« 

دعمها من قبل كاًل من اليوني�سيف وبرنامج الأغذية 

العاملي ومنظمة اليوني�سكو بالإ�سافة اإىل عدد من 

املنظمات غري احلكومية والدولية.

دخلت التفاقية ال�سادرة عن منظمة العمل الدولية 

يف  املنزليني  العمال  بحقوق  اخلا�سة   189 رق��م 

حيز  2011م،  لعام  وال�سادرة  العامل،  اأنحاء  جميع 

تعتر  حيث   ،2013 اأيلول/�سبتمر   5 يف  التنفيذ 

تلك التفاقية قانوناً دولياً ملزماً متنح حقوق العمل 

الرئي�سية لأكرث من 53 مليون عامل منزيل يف جميع 

من   %83 ن�سبة  منهم  الن�ساء  ت�سكل  العامل،  اأنحاء 

العامالت املنزليات يف جميع الدول املتقدمة منها 

والنامية، وي�ساف اإىل ذلك نحو 10.5 ماليني طفل 

يف اأنحاء العامل -معظمهم دون �سن العمل- يعملون 

خدماً يف املنازل.

 من جانبها قالت مانويال تومي مديرة ق�سم امل�ساواة 

وظروف العمل يف منظمة العمل الدولية »كل هذا 

يثبت اأن الزخم الذي اأثارته اتفاقية املنظمة ب�ساأن 

العمال املنزليني اآخذ بالزدياد، وقد بداأت التفاقية 

والتو�سيات بلعب دور فعال كمحفز للتغيري، وهما 

الآن ت�سكالن نقطة انطالق لو�سع �سيا�سات جديدة 

بكرامة  تعرتف  بحيث  ال��دول  من  متزايد  عدد  يف 

دخول  »ير�سل  واأ�سافت  وقيمته«،  املنزيل  العمل 

من  اأك��رث  اإىل  قوية  ر�سالة  التنفيذ  حيز  التفاقية 

50 مليون عامل منزيل يف جميع اأنحاء العامل، واأنا 

اآمل اأن ت�سل الر�سالة اأي�ساً اإىل الدول الأع�ساء يف 

الدول  من  مزيد  التزام  قريباً  ن�سهد  واأن  املنظمة 

بحماية حقوق هوؤلء العمال«.

يف  اأع�ساء  دول   8 الآن  حتى  عليها  �سادق  وق��د 

وموري�سيو�س،  واإي��ط��ال��ي��ا،  بوليفيا،  ه��ي  املنظمة 

وجنوب  والفيليبني،  وال��ب��اراغ��واي،  ون��ي��ك��اراغ��وا، 

اأفريقيا، والأوروغواي.

الدول  من  العديد  اأق��ر  التفاقية،  اعتماد  ومنذ 

لوائح اأو قوانني جديدة حت�سن القوانني الجتماعية 

والعمالية للعمال املنزليني، ومن هذه الدول فنزويال 

والبحرين والفيليبني وتايالند واإ�سبانيا و�سنغافورة، 

كما بادرت كل من فنلندا وناميبيا وت�سيلي والوليات 

املتحدة ودول اأخرى اإىل اإجراء اإ�سالحات ت�سريعية، 

اأخرى يف عملية امل�سادقة  فيما �سرعت عدة دول 

على التفاقية، ومنها كو�ستاريكا واأملانيا.

اجلدير بالذكر وبح�سب درا�سة اأجرتها املنظمة يف 

»العمال  عنوان  حملت   2013 الثاين/يناير  كانون 

املنزليون حول العامل«، يعمل هوؤلء العمال يف اأغلب 

اإما غري  الأحيان دون �سروط عمل وا�سحة، وهم 

م�سجلني اأو ل ي�سملهم نطاق قوانني العمل، واأهم 

ال�سيئة،  العمل  تواجههم هي ظروف  التي  امل�ساكل 

وال�ستغالل يف العمل، وانتهاكات حقوق الإن�سان.

ويف وقت اإعداد الدرا�سة، مل يكن �سوى 10 يف املائة 

فقط من العمال املنزليني يتمتعون بحقوق العمال 

الآخرين نف�سها مبوجب قوانني العمل العامة، كما 

كان اأكرث من ربعهم م�ستبعد كلياً من قوانني العمل 

الوطنية.

ال�ضنة ال�ضابعة - العدد )92( 

دولياتذو القعدة  1434ه�  - اكتوبر   2013 م 

منظمة العمل: معاهدة دولية حلفظ وحماية حقوق العمالة املنزلية

منظمة اليونيسيف تطلق حملة واسعة لتسهيل إلتحاق مليون طفل وشاب صومالي  باملدرسة

دراسة لألمم املتحدة تؤكد أن بابوا غينيا اجلديدة األسوأ في العنف ضد املرأة

املتحدة  ل���الأمم  درا���س��ة  اأف����ادت 

عنوان  حملت  م��وؤخ��راً  ���س��درت 

الرجال  بع�س  ي�ستخدم  »مل���اذا 

مننع  وكيف  الن�ساء  �سد  العنف 

ذلك؟« و�سملت �ست دول اآ�سيوية 

اأن بابوا غينيا اجلديدة هي الأ�سواأ 

مبمار�سة  يتعلق  فيما  اإقليمياً 

العنف �سد املراأة، اإذ اعرتف نحو 

62 يف املئة من رجال ا�ستطلعت 

امراأة. اغت�سبوا  اأنهم   اآراوؤه���م 

وا���س��ت��ن��دت ال����درا�����س����ة   اإىل 

الفرتة  خ��الل  اأج��ري��ت  مقابالت 

و�سملت   2013 حتى   2010 من 

امراأة  اآلف  و3  رج��ل  اآلف   10

يف بنجالدي�س وكمبوديا وال�سني 

وبابوا  و�سريالنكا  واإندوني�سيا 

غينيا اجلديدة.

م�ستوى  عن  الدرا�سة  ك�سفت  كما 

م��زع��ج م��ن الغ��ت�����س��اب، ب��ني غري 

اإىل  ال�����س��رك��اء واأ�����س����ارت اأي�����س��اً 

م�ستويات مرتفعة من العنف البدين 

اأو اجلن�سي �سد ال�سركاء وتراوحت 

اإندوني�سيا  يف   %26 بني  ذلك  ن�سبة 

اإىل 80% يف بابوا غينيا اجلديدة.
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ال�ضنة ال�ضابعة - العدد )92( 

ذو القعدة  1434ه�  - اكتوبر   2013 م  تقرير  حقــــوق

تقرير عن مدى فاعلية وسائل التكنولوجيا في الوصول إلى املجتمعات املنكوبة

جي�ضون غوترييز/اإيرين ©

اأكد تقرير �سدر موؤخراً عن �سبكة الأنباء الإن�سانية 

منظمات  ت��واج��ه  حت��دي��ات  هناك  اأنَّ  (اإي��ري��ن)، 

املجموعات  اإىل  الو�سول  يف  واملعونة،  الإغ��اث��ة 

امل�ساعدات  لإي�سال  نائية  مناطق  يف  تقيم  التي 

الإن�سانية التي حتتاجها.

واأو�سح التقرير اأن تلك املنظمات والوكالت ت�سعى 

دوماً من اأجل اإيجاد حلول مبتكرة للتغلب على تلك 

املفو�سية  تعاونت  املثال  �سبيل  فعلى  التحديات، 

مع   الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�سامية 

»اأفكار  لإطالق  للتكنولوجيا   (Spigit) �سبيغيت 

املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئني«، وهو خمتر 

والأكادمييني  والالجئني  للموظفني  يتيح  اأفكار 

وال�سركاء طرح الأفكار والتعهيد اجلماعي حل�سد 

حلول للم�ساكل امل�سرتكة، ويتمثل التحدي الأول 

يف حت�سني و�سول الالجئني يف املناطق احل�سرية 

اإىل املعلومات واخلدمات، و�سيتم جتريب الفكرة 

الفائزة خالل عام 2014.

رئي�س  دي��الرو،  اأوليفييه  قال  ال�سياق،  هذا  ويف 

ق�سم البتكارات يف املفو�سية »نحن ناأمل اأن مينح هذا 

احللول  لأن  الأول،  املقام  لالجئني يف  �سوتاً  امل�سروع 

درجة  هو  حتقيقه  نحاول  ما  لديهم،  تكون  ما  غالباً 

على  العتماد  من  اأعلى  ودرج��ة  التمكني،  من  اأعلى 

الذات من اأجل زيادة ال�سعور بالكرامة«.

كما بني التقرير وجود خم�سة ابتكارات تتعلق بالو�سول 

جتريبها  حالياً  يجري  املنكوبة،  املجموعات  تلك  اإىل 

من قبل وكالت املعونة وهي: 

املدر�ضة الرقمية يف �ضندوق 1-

تقوم اليوني�سيف بتجريب م�سروع مدر�سة رقمية 

اأوغندا، وقد تلقت 60 مدر�سة،  يف �سندوق يف 

ت�سم كل منها ما بني 100 و 200 طفل، �سندوقاً 

يعمل  حم��م��ول  كمبيوتر  ج��ه��از  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 

بالطاقة ال�سم�سية ومت�سل بالإنرتنت، بالإ�سافة 

ومكر  (بروجكتور)،  ال�سور  عك�س  جهاز  اإىل 

�سوت وكامريا لت�سوير الوثائق، وتتلخ�س الفكرة يف 

اأو�سع  تعلم  واأدوات  ب�سبكات  الريفية  املدار�س  ربط 

نطاقاً. 

 الهواتف املحمولة لتقييم انعدام الأمن الغذائي 2-

ي��ق��وم ب��رن��ام��ج الأغ��ذي��ة ال��ع��امل��ي ال��ت��اب��ع لالأمم 

ب��رن��ام��ج جت��ري��ب��ي  من  بتنفيذ  امل��ت��ح��دة ح��ال��ي��اً 

خالل الهواتف املحمولة، من اأجل اإجراء درا�سة 

من  ت��ع��اين  ال��ت��ي  املجتمعات  ع��ن  ا�ستق�سائية 

�سعف الغذاء، وذلك عر ا�ستطالع لالآراء عر 

الر�سائل الن�سية الق�سرية (SMS)، التي ت�ساأل 

الغذائية  املواد  توافر  ب�سيطة عن  اأ�سئلة  النا�س 

حول  اأ�سا�سية  بيانات  جلمع  الوجبات  واأمن��اط 

عدد  �سواء  الغذائي،  الأم��ن  انعدام  م�ستويات 

الأ�سخا�س اأو هويتهم اأواأماكن تواجدهم، اإ�سافة 

اأن   اأو�ساعهم، واجلدير ذكره  اإىل كيفية تدهور 

هي  املعلومات  تلك  جمع  يف  املتبعة  الطريقة 

اإجراء مقابالت وجهاً لوجه على الأر�س، وتت�سم تلك 

الطريقة بالبطء والتكلفة العالية، ف�ساًل عن اأنها غري 

املجتمعات  يف  �سيما  ول  الأحيان،  بع�س  يف  عملية 

اأو �سوء  الكوارث الطبيعية  تت�سبب  اأو عندما  النائية 

اأو العنف يف عرقلة �سبل الو�سول اإىل  حالة الطرق 

املحتاجني.

 تطبيقات الهاتف املحمول لتتبع الأطفال املفقودين3-

يف  باأ�سرهم  الأط��ف��ال  �سمل  جمع  اأنظمة  كانت 

تتم عر  النزاعات  اأو  الطبيعية  الكوارث  اأعقاب 

قوائم مكتوبة بخط اليد، وغالباً تكون بطيئة وغري 

بتجربة  حالياً  اليوني�سيف  منظمة  وتقوم  فعالة، 

�سملها،  وجمع  الأ�سر  عن  ال�سريع  البحث  نظام 

وذلك عر اأحد تطبيقات الهاتف املحمول مفتوحة 

امل�سدر، التي قدمتها �سركة ثوتورك�س وهي �سركة 

ا�ست�سارات تعمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات، 

حيث يتم ت�سجيل الأطفال غري امل�سحوبني بذويهم 

وت�سويرهم، وحتميل التفا�سيل املتعلقة بهم على 

الفور على قاعدة بيانات مركزية ميكن تقا�سمها 

مع وكالت الأمم املتحدة الأخرى واملنظمات غري 

اإىل  الرجوع  للوالدين  ثم ميكن  ومن  احلكومية، 

قاعدة البيانات ملعرفة ما اإذا كان قد مت ت�سجيل 

اأبنائهم املفقودين، واإذا كان الأمر كذلك، ومعرفة 

مكان تواجدهم.

ال�سريع  البحث  نظام  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 

عن الأ�سر وجمع �سملها ي�ستخدم نف�س التدابري 

الأمنية التي ت�ستخدمها الرامج امل�سرفية عر الهاتف 

املتعلقة  احل�سا�سة  البيانات  اأن  من  للتاأكد  املحمول 

بالأطفال املعر�سني للخطر، وخا�سة ال�سور، ل ميكن 

الو�سول اإليها اإل من قبل امل�ستخدمني املعتمدين.

ويقوم حالياً ال�سليب الأحمر الأوغندي ومنظمة اإنقاذ 

امل�سروع يف  بتنفيذ منوذج جتريبي من هذا  الطفولة 

�سرق  يف  روامواجنا  وخميم  نياكاباندي  عبور  مركز 

من  النازحني  من  الكثري  اإليه  يلجاأ  ال��ذي  اأوغ��ن��دا، 

جمهورية الكونغو الدميقراطية.

تقدم الطباعة ثالثية الأبعاد املعروفة با�سم »الإعداد 

يف  املحلية  للمجتمعات  حقيقية  حلولً  ال�سريع«، 

حيث  ال��ك��وارث،  م��ن  وللمت�سررين  النامي  ال��ع��امل 

ت�سمل تلك الطباعة  امل�سح ال�سوئي لنموذج ثالثي 

الأبعاد لأحد الأغرا�س وتخزينه رقمياً، ثم تقا�سمه، 

وحتميله وطباعته يف �سورة طبقات رقيقة مع طباعة 

النائية  للمجتمعات  يتيح  كل طبقة على حدة، مما 

والأدوات  ال��ري  اأنابيب  مثل  اأ�سياء  اإىل  الو�سول 

ال�سحية،  وامل�ساعدات  املياه،  وم�سخات  الزراعية، 

وجميع اللوازم التي كان ا�ستريادها يف ال�سابق يكبد 

نفقات كبرية وي�ستغرق وقتاً طوياًل.

التنفيذي  الرئي�س  ه��وي��ل،  ول��ي��ام  ق��ال  جهته  م��ن 

جمعية  وهي   ،(techfortrade) تيكفورتريد  جلميعة 

اإيجاد حلول  اإىل  وتهدف  املتحدة  اململكة  خريية مقرها 

تكاليف  »اإن  والتنمية،  التجارة  لتحديات  تكنولوجية 

اأجهزة  اأ�سبحت  والهواتف املحمولة  الطابعات تنخف�س، 

اآخ��ذ يف  الإن��رتن��ت  اإىل  وال��دخ��ول  اجل��دي��دة  الكمبيوتر 

الت�ساع، وبالتايل فاإن الفر�س ل نهاية لها«.

 الطباعة ثالثية الأبعاد لت�ضنيع قطع الغيار4-

ي�ستخدم عدد من املنظمات، من بينها منظمة 

وبرنامج  امل��ت��ح��دة  باململكة  ال��ط��ف��ول��ة  اإن��ق��اذ 

وورلدوايد  كون�سرين  ومنظمة  العاملي  الأغذية 

احلد  حزمة   ،(Concern Worldwide)

للر�سد  اأداة  وه��ي   ،(MRP) لالإبالغ  الأدن��ى 

وتقا�سم  بجمع  للمنظمات  ت�سمح  والإب����الغ 

التكميلية  التغذية  برامج  عن  موحدة  بيانات 

يف حالت الطوارئ (SFPs)، التي تعالج �سوء 

التغذية احلاد املعتدل.

واجلدير بالذكر اأن حزمة احلد الأدنى لالإبالغ 

املعونة  وك���الت  ر���س��د  بتح�سني  فقط  ت�سمح  ل 

والوكالت الإن�سانية لفعالية برامج التغذية التكميلية 

الطارئة، بل تتيح لها اأي�ساً تقدمي املعلومات املوحدة 

ب�سرعة اإىل اجلهات املانحة واحلكومات يف اأوقات 

الأزمات.

جتميع معلومات عن �ضوء التغذية5-
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ال�ضنة ال�ضابعة - العدد )92( 

دولياتذو القعدة  1434ه�  - اكتوبر   2013 م 

االحتاد الدولي ملكافحة التدخني يطلق حملة عاملية ملكافحة انتشاره بني األطفال
»اأطفال بال تدخني« هو �سعار حملة اأطلقها الحتاد الدويل ملكافحة التدخني 

والتي ت�ستهدف الأطفال، وذلك ملواجهة احلمالت التي تقوم بها بع�س �سركات 

التبغ العاملية با�ستهداف اأولئك الأطفال.

وي�سري الحتاد العاملي اإىل اأنَّ انت�سار تدخني الأطفال ملنتجات التبغ هو خطوة 

بالغة اخلطورة، وت�ساهم يف وفاة ع�سرات املاليني من النا�س يف جميع اأنحاء 

اأن ت�ستهدف تلك احلملة طالب املدار�س العامة والثانوية  العامل، ومن املقرر 

والتى تعد وفقاً للدرا�سات �سن ال�ستهداف من جانب �سركات التبغ.

كما يوؤكد اأن اعتماد ال�سيا�سات الدولية ملكافحة التبغ ت�سهم يف اإنقاذ ماليني 

الأرواح، وهناك جتارب عديدة يف العامل من بينها نيويورك، والتي قامت بتطبيق 

كل ال�سيا�سات ملكافحة التبغ، وقد اأدى ذلك اإىل انخفا�س معدل التدخني بني 

البالغني بن�سبة الثلث تقريباً، وبني طالب املدار�س الثانوية، و�ساعد هذا التقدم 

اإىل زيادة متو�سط العمر املتوقع عند الولدة.

األمم املتحدة تدعو إلى توفير املزيد من احلماية لعائالت ضحايا االختفاء القسري
حثت الأمم املتحدة على بذل املزيد من اجلهود 

وتوفريها  املختفني،  لأق��ارب  احلماية  لتوفري 

املدافعني  احلكومية  غ��ري  للمنظمات  اأي�ساً 

عنهم، موؤكدة اأنهم يتعر�سون للتخويف والنتقام 

من قبل املعتدين عليهم.

اليوم  ذك��رى  اإحياء  خالل  الت�سريح  ذلك  جاء 

والذي  الق�سري   الختفاء  ل�سحايا  ال��دويل 

يوافق يوم 30 اأغ�سط�س من كل عام.

من جانبهم قال خراء اللجنة املعنية بالختفاء 

الق�سري »اإن عائالت املختفني واملنظمات غري 

الأ�سوات  الأح��ي��ان  بع�س  يف  ه��م  احلكومية 

باحلقيقة  تطالب  التي  بلدانهم  يف  الوحيدة 

ال�سرر،  ع��ن  ال�سحايا  وتعوي�س  وال��ع��دال��ة 

على  املفقودين  حمنة  على  ال�سوء  وت�سليط 

ندعو  اأننا  كما  وال��دويل،  الوطني  ال�سعيدين 

الرامية  التدابري  تعزيز  اأو  اتخاذ  اإىل  ال��دول 

اإىل حماية الأقارب وجماعات املجتمع املدين 

بحالت  املتعلقة  الق�سايا  جم��ال  يف  العاملة 

الختفاء الق�سري، ومنع ومعاقبة اأي عمل من 

اأعمال الرتهيب، وال�سطهاد، اأو النتقام«.

يتعر�س  الأ�سا�سي،  لدورهم  »نظراً  واأ�سافوا 

يف  عقبات  وي��واج��ه��ون  للرتهيب  منهم  كثري 

الختفاء  ح���الت  وم��ع��اجل��ة  مل��ن��ع  معركتهم 

الق�سري«.

ووفقاً لأحدث تقرير ن�سره الفريق العامل املعني  

بحالت الختفاء الق�سري يف  �سهر مار�س عام 

الإبالغ عن 53.778 حالة منذ  2012، جرى 

عام 1980، ومل يحل ما يزيد عن 42 األف حالة 

من هذه احلالت تخ�س 82 دولة، كما عملت 

املفقودين  وعائالت  احلكومية  غري  املنظمات 

وجمهويل امل�سري منذ عام 1980 على تاأ�سي�س 

فريق العمل اخلا�س بالختفاء الق�سرى الذي 

ويف  ال�سحايا،  لعائالت  الوحيد  امللجاأ  ك��ان 

الإن�سان عر  �سجلت جلنة حقوق  عام 1989 

وبعد  ق�سري،  اختفاء  حالة  األ��ف   18 الفريق 

ع�سر �سنوات زاد العدد اإىل 77.048 حالة.

اجلدير بالذكر هو اأن الإهتمام العاملي ب�سحايا 

الإختفاء الق�سري بداأ مببادرة فرن�سية ُقدمت 

ال��و���س��ول اىل  ت��ط��ورت حتى  ث��م  ع��ام 1979، 

التفاقية الدولية التي اإعتمدتها الأمم املتحدة 

التوقيع  باب  فتح  مت  وعندما   ،2006 عام  يف 

عليها يف 6 فراير عام 2007، وقعت 57 دولة 

على الفور ، والدول ال� 21 التي �سادقت على 

والأرجنتني  األبانيا  هي  الآن  حتى  التفاقية 

و�سيلي  فا�سو  وبوركينا  وال��رازي��ل  وبوليفيا 

والهندورا�س  واأملانيا  وكوبا والإكوادور وفرن�سا 

والعراق واليابان وكازاخ�ستان ومايل واملك�سيك 

هذه  لتدخل  وال�سنغال،  وباراجواى  ونيجرييا 

التفاقية حيز التنفيذ بعد اأربعة اأعوام، حيث 

تبنتها 29 دولة فقط من بني 88 دولة موقعة.

دولياً  اأن تعلن 30 اأغ�سط�س يوماً   كما قررت 

اعتباراً  به  يحتفل  الق�سري  الإختفاء  ل�سحايا 

من عام 2011، وقد وجهت الأمم املتحدة نداء 

اإىل اأهايل ال�سحايا مل�ساندتهم والقول  خا�ساً 

باأنهم لي�سوا وحدهم يف  مواجهة هذه اجلرمية 

مع  للتعامل  الأنظمة  ت�ستعملها  التي  النكراء 

حالت ال�سراع وال�سطرابات الداخلية. 

الختفاء الق�ضري هو »القب�ش على الأ�ضخا�ش واحتجازهم اأو اختطافهم رغمًا عنهم اأو حرمانهم من حريتهم على اأي نحو اآخر 

على اأيدي موظفني من خمتلف فروع احلكومة اأو م�ضتوياتها اأو على اأيدي جمموعة منظمة، اأو اأفراد عاديني يعملون با�ضم احلكومة 

اأو بدعم منها، ب�ضورة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة، اأو بر�ضاها اأو بقبولها، ثم رف�ش الك�ضف عن م�ضري الأ�ضخا�ش املعنيني اأو عن اأماكن 

وجودهم اأو رف�ش العرتاف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هوؤلء الأ�ضخا�ش من حماية القانون«

حقائق عن التدخني لدى الأطفال

٭ من الأ�سباب التي جتعل الطفل يلجاأ اإىل التدخني هو تقليده للكبار وخا�سة اإذا كان اأحد والديه مدخن،  اأي�ساً من املمكن اأن يت�سور اأن هذه 

العادة تعطيه نوعاً من ال�ستقاللية عن والديه، وتعطيه اح�سا�س الرجولة، وبالبلوغ ، مما يوحي له بقدرته على العتماد على نف�سه، اأي�ساً تقليده 

للكبار يعتر اأحد تلك الأ�سباب التي جتعله يدخن، اإ�سافًة اإىل اأنه قد يت�سور اأنه يبدو اأكرث جاذبية عند حمله لل�سيجارة.

٭ الإعالن عن التبغ والرتويج له عر و�سائل العالم لهما تاأثري هام على �سلوك الأطفال، فالإعالن يخلق ويدعم النطباع لدى الطفل باأن 

التدخني ي�سكل قاعدة مقبولة اجتماعياً.

٭ قد يلجاأ املراهق اإىل التدخني لعتقادة اأن ذلك قد يكون حاًل لبع�س ال�سغوط النف�سية اأو الجتماعية اأو املر�سية التي قد يتعر�س لها كما اأن وجود الفراغ يف 

حياة الطفل من الأ�سباب املوؤدية اإىل ذلك.
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منظمة اليوني�سكو حتي اليوم الدويل ملحو الأمية:

ملحو  الدويل  باليوم  احتفالها  خالل  اليوني�سكو  طالبت 

الأمية ب�سرورة توفري مهارات القراءة الأ�سا�سية للجميع، 

و�سرورة تزويد كل فرد مبهارات اأكرث تقدماً يف جمال 

التكنولوجيا  التعليم وو�سائل  �سيما مع تطور  القراءة ل 

احلديثة.

من جهتها قالت اإيرينا بوكوفا، املديرة العامة للمنظمة، 

»اإن حمو الأمية اأكرث بكثري من جمرد اأولوية تعليمية، اإنه 

بامتياز  امل�ستقبل  يف  ا�ستثمار 

مراحل  م���ن  م��رح��ل��ة  واأول 

اك��ت�����س��اب اأ���س��ك��ال ال���ق���راءة 

احلادي  ال��ق��رن  اجل��دي��دة يف 

اإىل  ن�سبو  واإننا  والع�سرين، 

كل  فيه  يعرف  ق��رن  تاأ�سي�س 

هذه  وي�ستعمل  القراءة  طفل 

امليزة لالرتقاء با�ستقالليته«.

ال�ضنة ال�ضابعة - العدد )92( يوم عالميحقــــوق

ذو القعدة  1434ه�  - اكتوبر   2013 م 

بع�س احلقائق عن الأمية! 

على  الق�ساء  من  �ستتمكن  عربية  دول   7 هناك   -1

(الكويت  وه��ي  2015م،  ع��ام  نهاية  بحلول  الأم��ي��ة 

 - لبنان   - البحرين   - فل�سطني   - قطر   - الأردن   -

الإمارات العربية املتحدة).

2- بلغ عدد الأميني يف املنطقة العربية، يف عام 2013 

مليون   340 ح��وايل  اأ�سل  من  �سخ�س  مليون   97.2

ن�سمة، اأي ن�سبة 27.9 يف املئة من جمموع ال�سكان.

العربي، ممن  العامل  اأكرث من 6 ماليني طفل يف   -3

هم يف �سن الدرا�سة، غري منخرطني يف �سلك التعليم. 

لالأمم  التابعة  العاملية،  اليون�سكو  منظمة  ت�سنف   -4

يف  العامل  مناطق  كاأ�سعف  العربية  املنطقة  املتحدة، 

مكافحة الأمية.

5- وفقاً لإح�سائيات منظمة الأل�سكو (املنظمة العربية 

املرتبة  حتتل  م�سر  ف��اإن  والعلوم)  والثقافة  للرتبية 

الأوىل من حيث عدد الأميني، بحكم حجمها ال�سكاين 

يف الوطن العربي، تليها ال�سودان فاجلزائر واملغرب ثم 

اليمن، وت�سُمّ هذه الدول اخلم�سة جمتمعة ن�سبة 78 

يف املئة من الأمّيني يف البالد العربية.

املعدلت  اأق��ل  فل�سطني  يف  الأمية  معدلت  بلغت   -6

الأف��راد من عمر  الأمية بني  بلغ معدل  اإذ  العامل،  يف 

15 �سنة فاأكرث 4.1 يف املئة، بواقع 1.8 يف املئة بني 

الذكور و6.4 يف املئة بني الإناث عام 2012.

8 أيلول / سبتمبر 

اليوم الدولي حملو األمية 

عام  ك��ل  م��ن  �سبتمر   / اأي��ل��ول  م��ن  الثامن  يف  ٭  

يحتفل العامل باليوم الدويل ملحو الأمية، حيث ت�سعى 

اأهمية  بذل املزيد من  التاأكيد على  اإىل  دول العامل 

اجلهود ملحو اأمية الكبار وتعليمهم، وقد مت لأول مرة 

اقرتاح تخ�سي�س يوم كل عام لتعزيز حمو الأمية عام 

.1965

نوفمر 1966،  الثاين/  ت�سرين  وبعد مرور عام، يف 

الدويل  اليوم  �سبتمر  الثامن  يوم  اليون�سكو  اأعلنت 

ملحو الأمية، وفيه يتم تناول العديد من املو�سوعات 

وتبادل  الأم��ي��ة،  ظ��اه��رة  ح��ول  التوعية  منها  وال��ت��ي 

املعلومات وتعزيز اجلهود للق�ساء عليها.

ملحة عن الأمية واأنواعها واأ�سبابها واآثارها: 

تعني عدم  فاإنَّها  املتحدة  لالأمم  وفقاً  الأمية:  تعريف 

القدرة على قراءة وكتابة اجلمل الب�سيطة باأي لغة.

يوجد اأنواع كثرية لالأمية يف الوقت احلايل وهي:

1. الأمية الهجائية: يُق�سد بها عدم قدرة الأفراد على 

توظيف مهارات القراءة والكتابة.

2. الأمية الإيديولوجية: وهي عدم القدرة على حتقيق 

روابط وعالقات بني الأفراد نتيجة عدم املعرفة بهم.

3. الأمية الوظيفية: ويرتبط هذا املفهوم بعدم قدرة 

الفرد على مواجهة امل�سكالت يف احلياة نتيجة لفتقاره 

اإىل توظيف ما تعلمه من معرفة ومهارة وخرة.

4. الأمية احل�سارية: وهي مرتبطة بالتعقيد احل�ساري 

اليون�سكو  واحد وقد حددتها منظمة  اآن  والتقدم يف 

 - اجتماعية   - دينية   - �سيا�سية  التالية:  الأن��واع  يف 

�سحية.

الفرد  ق��درة  نق�س  باأنها  وتعرف  املهنية:  الأمية   .5

واملهارات يف  واملعلومات  املعارف  بع�س  توظيف  على 

اخلا�سة  الفرد  حياة  يف  الفعلية  املمار�سة  جم��الت 

والعامة.

البيئة  باأهمية  الفرد  جهل  وتعني  البيئية:  الأمية   .6

ومواردها املختلفة وعدم قدرته على التعامل مع البيئة 

واملحافظة عليها والت�سرف غري الواعي مع البيئة مما 

يت�سبب يف م�سكالت بيئية توؤثر على الفرد واملجتمع.

اجتماعياً  الأف���راد  ع��دم منو  اإىل  الأم��ي��ة  ت��وؤدي   -3

وبالتايل عدم الإحاطة بامل�سائل الجتماعية.

4- �سعوبة ا�ستغالل موارد الرثوة املتاحة بالبالد.

تعليم  م�ستوى  على  والأم��ه��ات  الآب��اء  اأمية  توؤثر   -5

الأبناء.

العوامل التي اأدت اإىل وجود الأمية:

1- عوامل تاريخية: فقد تعر�ست بع�س بلدان العامل 

اإىل غزو واحتالل، �ساهم يف هدم الكثري من ح�ساراتها 

له  كان  الذي  الأمر  املحتلة،  الدول  تلك  من  وا�ستغلت 

الأثر يف تاأخرها �سيا�سياً واجتماعياً واقت�سادياً.

2- عوامل اقت�سادية: �ساهم انخفا�س امل�ستوى املعي�سي 

الدخل  م�ستوى  وانخفا�س  البلدان  بع�س  يف  لل�سكان 

الآب���اء على دف��ع نفقات  ق��درة  اإىل ع��دم  اأدى  وال��ذي 

التعليم وتكاليفه والن�سغال عنه لك�سب الرزق.

3- عوامل متنوعة: وتتمثل يف الزيادة ال�سكانية الكبرية 

لأنظمة  الداخلية  الكفاية  �سعف  البلدان،  بع�س  يف 

ت�سرب  على  ي�ساعد  مم��ا  ال���دول  بع�س  يف  التعليم 

الإلزامي  التعليم  تطبيق  عدم  املدار�س،  من  الأطفال 

ب�سكل كامل يف بع�س البلدان، عدم حتقيق مبداأ تكافوؤ 

الفر�س التعليمية بني اأفراد املجتمع.

اآثار الأمية على الفرد واملجتمع:

1- انت�سار البطالة والفقر بني اأفراد املجتمع.

القوانني  التعامل مع الآخرين وعدم فهم  2- �سعوبة 

والتعليمات يف اأي مكان.

حمو الأمية:

اإنَّ حمو الأمية والق�ساء عليها  هو حق اأ�سا�سي من 

حقوق الإن�سان، واأ�سا�س عملية التعليم مدى احلياة، 

اأ�سا�سياً  عن�سراً  يعتر  ب��دوره  التعليم  اأن  �سك  فال 

لتحقيق التنمية الجتماعية والب�سرية، وذلك لقدرته 

املجتمعات، مما  وبالتايل  الأف��راد  تطوير حياة  على 

يعمل على حت�سني ظروفهم ال�سحية، وزيادة دخلهم، 

وتعزيز عالقاتهم بالعامل املحيط بهم.

ملاذا مكافحة الأمية هامة جداً؟

نظراً للعالقة الوثيقة بني الأمية والتنمية ال�ساملة يف 

املجتمعات، فاإنَّ جميع البلدان تبذل العديد من اجلهود 

من اأجل الرقي باملجتمع اإىل م�ستوى اأعلى يخفف من 

الأمية واجلهل والفقر واملر�س، وهي ظواهر مرتبطة 

يعني  الأمية  على  الق�ساء  اأن  يعني  مما  بوجودها،  

الق�ساء على الفقر واجلهل والبطالة واجلرمية.

جتارب ناجحة من دول العامل يف حمو الأمية:

1- ا�ستطاعت ماليزيا خف�س ن�سبة الأمية لديها من 

47% يف عام 1970م اإىل 6% يف عام 2000م، وذلك 

بف�سل  اجلهود الر�سمية من قبل احلكومة املاليزية  

والتي �ساحبها تعاون من قبل اأفراد املجتمع املاليزي، 

اأمية  حمو  مهمة  جامعة  طالب  كل  على  ك��ان  حيث 

�سخ�س واحد على الأقل اأ�سبوعياً.  

عام  الأمية خالل  على  الق�ساء  كوبا  ا�ستطاعت   -2

كوبا  وزارء  رئي�س  كا�سرتو  فيدل  اأعلن  فقد  واح��د، 

اأمام الأمم املتحدة، اأنه �سيق�سي على الأمية يف عام 

واحد، وقد اأطلقت حملة لتنفيذ تلك اخلطة، وحملت 

غريك،  فعلم  متعلماً  كنت  »اإذا  منها  �سعارات  عدة 

واإذا مل تكن متعلماً، فتعلّم«، كما بلغ عدد املتطوعني 

فيها 120.232 متطوعاً، هذا بالإ�سافة اإىل طالب 

كان  وق��د  احلملة،  ه��ذه  يف  �ساركوا  الذين  امل��دار���س 

عددهم 100.000 طالب متطوع وجنحت بالفعل يف 

الق�ساء على الأمية.

وزراء  رئ��ي�����س  ك��ا���س��رتو  ف��ي��دل 

كوبا، اأعلن يف عام 1961م ، اأنه 

بالده  يف  الأمية  على  �سيق�سي 

خالل عام واحد وجنح يف ذلك

3- جنحت اململكة العربية ال�سعودية يف خف�س ن�سبة 

كما  اإىل 4% فقط خالل 40 عاماً،  الأمية من %60 

وهي  واإقليمية  دولية  جوائز  خم�س  على   ح�سلت 

من  1996م  ع��ام  يف  احل�ساري  الأمية  حمو  جائزة 

وجائزة  والعلوم  والثقافة  للرتبية  الدولية  املنظمة 

امللك �سيجونغ ملحو الأمية يف عام 1996م من املنظمة 

الدولية للرتبية والثقافة والعلوم وجائزة توم العاملية 

ملحو الأمية يف عام 1998م من املنظمة الدولية للرتبية 

يف  احل�سارية  الأمية  وجائزة حمو  والعلوم  والثقافة 

والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  من  1998م  عام 

والعلوم واجلائزة العلمية لتعليم الكبار يف عام 1999م 

من املجل�س العاملي لتعليم الكبار.
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قانونيات

املذكورة اأطرافاً فيها.

2. ولهذا الغر�س، توفر الدول الأطراف، ح�سب ما تراه منا�سباً، 

التعاون يف اأي جهود تبذلها الأمم املتحدة وغريها من املنظمات 

احلكومية الدولية املخت�سة اأو املنظمات غري احلكومية املتعاونة مع 

الأمم املتحدة، حلماية طفل كهذا وم�ساعدته، وللبحث عن والدي 

اأ�سرته،  اآخرين من  اأفراد  اأي  اأو عن  اأحد  طفل لجئ ل ي�سحبه 

من اأجل احل�سول على املعلومات الالزمة جلمع �سمل اأ�سرته، ويف 

احلالت التي يتعذر فيها العثور على الوالدين اأو الأفراد الآخرين 

لأ�سرته، مينح الطفل ذات احلماية املمنوحة لأي طفل اآخر حمروم 

ب�سفة دائمة اأو موؤقتة من بيئته العائلية لأي �سبب، كما هو مو�سح 

يف هذه التفاقية.

                             املادة الثالثة والع�سرون 

1. تعرتف الدول الأطراف بوجوب متتع الطفل املعوق عقلياً اأو ج�سدياً بحياة 

كاملة وكرمية، يف ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النف�س وتي�سر 

م�ساركته الفعلية يف املجتمع.

2. تعرتف الدول الأطراف بحق الطفل املعوق يف التمتع برعاية خا�سة وت�سجع 

وتكفل للطفل املوؤهل لذلك وللم�سوؤولني عن رعايته، رهناً بتوفر املوارد، تقدمي 

امل�ساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتالءم مع حالة الطفل وظروف والديه 

اأو غريهما ممن يرعونه.

3. اإدراكاً لالحتياجات اخلا�سة للطفل املعوق، توفر امل�ساعدة املقدمة وفقا 

املالية  امل��وارد  ذلك، مع مراعاة  اأمكن  كلما  امل��ادة جماناً  ًللفقرة 2 من هذه 

اإىل  تهدف  اأن  وينبغي  الطفل،  برعاية  يقومون  ممن  غريهما  اأو  للوالدين 

�سمان اإمكانية ح�سول الطفل املعوق فعاًل على التعليم والتدريب، وخدمات 

الرعاية ال�سحية، وخدمات اإعادة التاأهيل، والإعداد ملمار�سة عمل، والفر�س 

الرتفيهية وتلقيه ذلك ب�سورة توؤدي اإىل حتقيق الندماج الجتماعي للطفل 

ومنوه الفردي، مبا يف ذلك منوه الثقايف والروحي، على اأكمل وجه ممكن.

املعلومات  تبادل  الدويل،  التعاون  اأن ت�سجع، بروح  الأطراف  الدول  4. على 

والنف�سي  الطبي  والعالج  الوقائية  ال�سحية  الرعاية  ميدان  يف  املنا�سبة 

والوظيفي لالأطفال املعوقني، مبا يف ذلك ن�سر املعلومات املتعلقة مبناهج اإعادة 

التاأهيل واخلدمات املهنية واإمكانية الو�سول اإليها، وذلك بغية متكني الدول 

الأطراف من حت�سني قدراتها ومهاراتها وتو�سيع خرتها يف هذه املجالت، 

وتراعى ب�سفة خا�سة، يف هذا ال�سدد، احتياجات البلدان النامية.

                             املادة الرابعة والع�سرون (4/1) 

1. تعرتف الدول الأطراف بحق الطفل يف التمتع باأعلى م�ستوى �سحي ميكن 

بلوغه وبحقه يف مرافق عالج الأمرا�س واإعادة التاأهيل ال�سحي، وتبذل الدول 

الأطراف ق�سارى جهدها لت�سمن األ يحرم اأي طفل من حقه يف احل�سول 

على خدمات الرعاية ال�سحية هذه.

   املادة الع�سرون  

1. للطفل املحروم ب�سفة موؤقتة اأو دائمة من بيئته العائلية اأو الذي 

ل ي�سمح له، حفاظاً على م�ساحلة الف�سلى، بالبقاء يف تلك البيئة، 

احلق يف حماية وم�ساعدة خا�ستني توفرهما الدولة.

2. ت�سمن الدول الأطراف، وفقاً لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة 

ملثل هذا الطفل.

اأو  اأم��ور، احل�سانة،  الرعاية، يف جملة  ت�سمل هذه  اأن  3. ميكن 

الكفالة الواردة يف القانون الإ�سالمي، اأو التبني، اأو، عند ال�سرورة، 

النظر يف  وعند  الأطفال،  لرعاية  منا�سبة  موؤ�س�سات  الإقامة يف 

احللول، ينبغي اإيالء العتبار الواجب ل�ست�سواب ال�ستمرارية يف 

تربية الطفل وخللفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.

  

                               املادة الواحد والع�سرون  

ت�سمن الدول التي تقر و/اأو جتيز نظام التبني اإيالء م�سالح الطفل الف�سلى 

العتبار الأول والقيام مبا يلي:

(اأ) ت�سمن األ ت�سرح بتبني الطفل اإل ال�سلطات املخت�سة التي حتدد، وفقاً 

ال�سلة  ذات  املعلومات  كل  اأ�سا�س  وعلى  بها  املعمول  والإج��راءات  للقوانني 

بالوالدين  يتعلق  فيما  الطفل  حلالة  نظراً  جائز  التبني  اأن  بها،  املوثوق 

والأقارب والأو�سياء القانونيني واأن الأ�سخا�س املعنيني، عند القت�ساء، قد 

اأعطوا عن علم موافقتهم على التبني على اأ�سا�س ح�سولهم على ما قد يلزم 

من امل�سورة.

(ب) تعرتف باأن التبني يف بلد اآخر ميكن اعتباره و�سيلة بديلة لرعاية الطفل، 

اإذا تعذرت اإقامة الطفل لدى اأ�سرة حا�سنة اأو متبنية، اأو اإذا تعذرت العناية 

به باأي طريقة مالئمة يف وطنه.

الطفل من �سمانات  ي�ستفيد  اأن  اآخر،  بلد  للتبني يف  بالن�سبة  ت�سمن،  (ج) 

ومعايري تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني.

(د) تتخذ جميع التدابري املنا�سبة كي ت�سمن، بالن�سبة للتبني يف بلد اآخر، اأن 

عملية التبني ل تعود على اأولئك امل�ساركني فيها بك�سب مايل غري م�سروع.

(ه�) تعزز، عند القت�ساء، اأهداف هذه املادة بعقد ترتيبات اأو اتفاقات ثنائية 

تبنى  اأن يكون  اإىل �سمان  الإط��ار،  الأط��راف، وت�سعى  يف هذا  اأو متعددة 

الطفل يف بلد اآخر من خالل ال�سلطات اأو الهيئات املخت�سة.

                               املادة  الثانية والع�سرون 

1. تتخذ الدول الأطراف يف هذه التفاقية التدابري املالئمة لتكفل للطفل 

الذي ي�سعى للح�سول على مركز لجئ، اأو الذي يعتر لجئاً وفقاً للقوانني 

ي�سحبه  مل  اأو  �سحبه  �سواء  بها،  املعمول  املحلية  اأو  الدولية  والإج���راءات 

املنا�سبتني  الإن�سانية  وامل�ساعدة  احلماية  تلقى  اآخر،  �سخ�س  اأي  اأو  والداه 

من  غريها  ويف  التفاقية  هذه  يف  املو�سحة  املنطبقة  باحلقوق  التمتع  يف 

الدول  تكون  التي  الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  اأو  الإن�سانية  الدولية  ال�سكوك 

ماهي احلالت التي ميكن فيها طلب اإعادة النظر يف الأحكام النهائية ال�ضادرة يف العقوبة؟

استشارات قانونية
امل�ضت�ضار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

واجباتك

حقوقك

اعرف
الجزء الرابع 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

نظام الإجراءات اجلزائية اأو�سح اأنه يجوز لأي من اخل�سوم طلب اإعادة النظر يف الأحكام النهائية ال�سادرة بالعقوبة وفقاً لأحوال حمددة وهي: 

1- اإذا ُحكم على املتهم يف جرمية قتل ثم وجد املدعى قتله حياً.

2- اإذا �سدر حكم على �سخ�س من اأجل واقعة ثم �سدر حكم على �سخ�س اآخر من اأجل الواقعة ذاتها، وكان بني احلكمني تناق�س يفهم منه عدم اإدانة اأحد املحكوم 

عليهما.

3- اإذا كان احلكم قد بُني على اأوراق ظهر بعد احلكم تزويرها اأو بُني على �سهادة ظهر بعد احلكم اأنها �سهادة زور.

4- اإذا كان احلكم بُني على حكم �سادر من اإحدى املحاكم ثم األغي هذا احلكم.

العقوبة تخفيف  اأو  عليه  املحكوم  اإدان��ة  عدم  الوقائع  اأو  البينات  هذه  �ساأن  من  وكان  املحاكمة  وقت  معلومة  تكن  مل  وقائع  اأو  بينات  احلكم  بعد  ظهر  اإذا   -5 

حيث يتم رفع طلب اإعادة النظر ب�سحيفة تقدم اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم، ويجب اأن ت�ستمل �سحيفة الطلب على بيان احلكم املطلوب اإعادة النظر فيه 

واأ�سباب الطلب ، اإل اأنه ل يرتتب على قبول املحكمة طلب اإعادة النظر من حيث ال�سكل وقف تنفيذ احلكم اإل اإذا كان �سادراً بعقوبة ج�سدية من ق�سا�س اأو حد 

اأو تعزير ويف غري ذلك يجوز للمحكمة اأن تاأمر بوقف التنفيذ يف قرارها بقبول طلب اإعادة النظر.
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اأحكام  بتقنني  الوقت احلا�سر لالأخذ  الأهمية يف  تكمن 

ملا  نظراً  التعزيرية  العقوبات  يف  الإ�سالمية  ال�سريعة 

لوحظ من عدم امل�ساواة اأحياناً، بني املتهمني من ناحية 

العقوبات التعزيرية ال�سادرة بحقهم، حيث جند التفاوت 

يف العقوبة بالرغم من اأن اجلرم املرتكب واحد، والظروف 

التفاوت  هذا  �سبب  ويرجع  مت�سابهة!  بالق�سية  املحيطة 

اإن  حيث  التعزيرية  العقوبات  تدوين  اأو  تقنني  عدم  اإىل 

التقنني يوؤدي لتجنب �سدور اأحكام متباينة ومتناق�سة يف 

الق�سايا التعزيرية املت�سابهة وي�سد الباب على املغر�سني 

على  الإ�سالمية  ال�سريعة  ق��درة  بعدم  يزعمون  والذين 

مواكبة الع�سر لفتقاد الأحكام ال�سرعية للعدالة من وجهة 

نظرهم ، كما اأن التقنني يوؤدي ل�سرعة الف�سل يف الق�سايا 

يتوافر  اأن  بعد  تراكمها  ظاهرة  على  الق�ساء  وبالتايل 

الدليل،  اإىل  الو�سول  وي�سهل  البحث  والوقت يف  اجلهد 

والإجناز  امل�سلحة  وحتقيق  اخلري  التقنني  يف  و�سيكون 

له  �سيكون  كما  املحاكم،  لدى  املنظورة  للق�سايا  ال�سريع 

بالغ الأثر يف تقليل اخلالف بني الأحكام التي ت�سدر من 

التقنني  يوؤدي  كما  اأنف�سهم يف ق�سايا مت�سابهة،  الق�ساة 

اأي�ساً ملعرفة املتقا�سني حلقوقهم وواجباتهم ب�سكل م�سبق 

من خالل تقنني حمدد وق�ساء وا�سح املعامل ليدركوا ما 

لهم وماعليهم، فتقنني الأحكام الق�سائية اأ�سبح �سرورة 

ملحة ملا يوؤدي ذلك من ثقة يف الق�ساء وتوحيد لالأحكام 

نلحظها  الأحكام  لتقنني  ناجحة  اأمثلة  وهناك  ال�سادرة 

يف بع�س الق�سايا اجلنائية املقننة وفقرات حمددة نذكر 

منها “اأنظمة التزوير، الر�سوة، وا�ستغالل النفوذ”،  فهي 

اأو  �سجن  من  لها  امل�ستحقة  والعقوبة  املخالفة  حم��ددة 

غرامة، اأو كليهما، وللقا�سي احلرية يف ذلك وفق ما حدد 

للجرم من عقوبة ول يزيد اأو يحيد عنها، كما اأن نظام 

املخدرات اأي�ساً حدد املخالفة وعقوبتها ويكون للقا�سي 

مع  تتنا�سب  التي  ال��الزم��ة  العقوبة  اختيار  يف  احلرية 

اجلرم املرتكب وحيثياته وتردع املجرم من حيث تخفيفها 

والنزول بها للحد الأدنى، كما اأن للقا�سي ت�سديد العقوبة 

ملعطيات اجلرم املرتكب ورفعها للحد الأعلى وكل  وفقاً 

ذلك حمدد ل يجوز اخلروج عنه. 

للتقنني  ال�سابقة  التجارب  من  ال�ستفادة  يجب  ختاماً 

من  ويزيد  للجميع  العدالة  يحقق  مبا  الع�سر  ومواكبة 

من  اليوم  به  نطالب  ما  اأن  خا�سة  الق�ساء،  يف  الثقة 

به  اأم��ر  ملا  امتداداً  جاء  اإمن��ا  الق�سائية  لالأحكام  تقنني 

العزيز - رحمه اهلل - من  امللك عبد  له  املغفور  جاللة 

جملة  اإ���س��دار  تتوىل  متخ�س�سة  فقهية   جلنة  ت�سكيل 

الأحكام. لبع�س  مرجعاً  تعتر  والتي  ال�سرعية  لالأحكام 
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�ضان املكلف

Nshr1@yahoo.com    

هيئة التحرير

الآراء الواردة يف الن�سرة لتعر عن راأي 

اجلمعية واإمنا تعر عن اأراء اأ�سحابها

عناوين اجلمعية

املق���ر الرئي�س���ي: اململك���ة العربية ال�سعودي���ة - الريا�س - هات���ف : 0112102223 فاك�س: 0112102202 ����س.ب 1881 الريا�س 

11321

فرع منطقة مكة املكرمة: جدة- حي املحمدية - طريق املدينة النازل هاتف : 026222261 فاك�س 026222196 026227235 

�س.ب 116664 جدة 21391

فرع منطقة جازان : هاتف 073237041 - فاك�س : 073173344 �س.ب 476

فرع منطقة اجلوف : �سكاكا - حي العزيزية - هاتف 046258144 - فاك�س 046258155 - �س.ب : 2766

فرع املنطقة ال�سرقية : هاتف 038098353 - فاك�س 038098354 �س.ب 15578 الدمام 31454

مكتب املدينة املنورة : هاتف 048664544 - فاك�س 048664549�س.ب 775 املدينة املنورة 41421

مكتب العا�سمة املقد�سة: هاتف 025545211  - فاك�س 025545212

املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان القحطاين

nshr1@yahoo.com

 التحرير و التصميم واإلخراج
مركز املعلومات والإح�ساء والتوثيق

nshrsa@gmail.com حقــــوق

 طبعت بدعم من

موؤ�ض�ضة الريد ال�ضعودي

 ت�����ق�����ن�����ني األح���������ك���������ام وح��������ق��������وق اإلن�������س�������ان

ثقافة حقوق اإلنسان

أسبانيا حتصل على جائزة دولية نتيجة جهودها في ضمان 
حقوق ذوي االحتياجات  اخلاصة

نتيجة جهودها يف العمل على 

من  مواطنيها  حقوق  �سمان 

اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي 

ح�سلت  اأو�ساعهم،  وحت�سني 

ال��ع��ام جائزة  ه���ذا  اأ���س��ب��ان��ي��ا 

الدولية  روزف��ل��ت  ف��ران��ك��ل��ني 

الحتياجات  ذوي  حل��ق��وق 

اأن�ساأتها  ال���ت���ي  اخل���ا����س���ة، 

»معهد  و  »لنتو�س«  موؤ�س�سة 

روزفلت«، والتي مُتنح للبلدان 

كتقديراً جلهودها يف م�ساعدة 

الحتياجات  ذوي  الأ�سخا�س 

اخلا�سة، وقد ت�سلمت اجلائزة 

�سوفيا،  امللكة  اأ�سبانيا  ملكة 

»ت�سجعنا تلك اجلائزة  وقالت 

ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة ال��ع��م��ل نحو 

امل�ساواة  فيه  تتحقق  جمتمع 

ب�سكل كامل«، وتابعت »تقدمي 

هذه اجلائزة يظهر اأننا ن�سهد 

تغيرياً يف التوجهات نحو ذوي 

الحتياجات اخلا�سة«.

الرياضنقاًل عن صحيفة


