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كلمة للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان مبنا�سبة يوم ال�سحة العاملي

يحتفل العامل بيوم ال�سحة العاملي يف ال�سابع من اأبريل كل عام وذلك اإحياًء للذكرى ال�سنوية لتاأ�سي�س منظمة 

ال�سحة العاملية عام 1948، فيما يتم ت�سليط ال�سوء كل عام على اأحد ق�سايا ال�سحة ، وقد مت ت�سليط ال�سوء 

هذا العام على  الأمرا�س املنقولة  والتي يعترب اأهم م�سبباتها عدم توفر مياه �سرب واأنظمة �سرف �سحي 

ماأمونة  ويعد »املالريا« اأ�سد هذه الأمرا�س فتكاً.

توؤكد   اليوم حيث  اململكة يف هذا  لل�سحة يف  العامة  باحلالة  الإن�سان  الوطنية حلقوق  تهتم اجلمعية  فيما 

اأن النظام الأ�سا�سي للحكم يف مادته (31) قد ن�س على اأن الدولة »تعنى بال�سحة العامة وتوفر الرعاية 

ال�سحية لكل مواطن«، وحتقيقاً لهذا الهدف فقد ا�ستمرت احلكومة يف ر�سد مبالغ كبرية جداً يف ميزانية 

الدولة لتحقيق ذلك ول�سمان متتع املواطنني واملقيمني بهذا احلق الأ�سا�سي، وقد �سجلت اجلمعية حر�س 

وزارة ال�سحة وكبار م�سئوليها على حت�سني م�ستوى الرعاية ال�سحية، اإل اأن اأغلب املواطنني مل يروا جت�سيد 

هذا الهتمام على اأر�س الواقع  وذلك ب�سبب جملة كبرية من املالحظات على اخلدمات ال�سحية ر�سدتها 

اجلمعية والتي حترم الأفراد من التمتع بهذا احلق وتتمثل يف :

1- الكثري من امل�ست�سفيات خا�سة يف املحافظات النائية تعاين من قلة الكوادر الطبية و�سعف يف الإمكانيات 

و�سعف كفاءة الكادر الب�سري من املمار�سني ال�سحيني ب�سفة عامة وقلة خربتهم وخا�سة يف الأماكن النائية، 

فهناك ن�سبة كبرية من املمار�سني ال�سحيني الوافدين من حديثي التخرج قليلي اخلربة .

2- تاأخر ح�سول املر�سى على املواعيد الطبية لفرتات قد ت�سل اإىل عام كامل.

3- ا�ستمرار امل�ست�سفيات يف رف�س احلالت املر�سية الطارئة ، رغم وجود تعليمات باأن يحال املري�س اإىل 

املوؤ�س�سات ال�سحية يف القطاع اخلا�س عندما ل يتوافر ال�سرير يف م�ست�سفيات الدولة.

4- �سعف التن�سيق بني القطاعات ال�سحية املختلفة �سواء التابعة لوزارة ال�سحة اأو للقطاعات الع�سكرية اأو 

اجلامعات مبا ي�سهم يف رفع م�ستوى الأداء.

5- زيادة معدلت انت�سار اأمرا�س خطرية مثل ال�سرطان خالل ال�سنوات الأخرية يف بع�س املناطق دون تو�سيح 

دقيق لأ�سباب هذه الزيادة املقلقة وا�ستحداث مراكز متخ�س�سة ملعاجلة هذه الأمرا�س يف هذه املناطق.

6- قلة الأ�ِسرة مما يحول دون تقدمي العالج والرعاية ال�سحية الالزمة ملن يحتاجها والت�سبب يف تدهور 

احلالة ال�سحية للمر�سى.

7- ا�ستمرار املراكز ال�سحية يف مباين م�ستاأجرة معظمها قدمي ومتهالك ول ي�سلح لتقدمي رعاية �سحية، 

و�سعف م�ستوى العاملني فيها �سواء الأطباء اأو الفنيني اأو الإداريني.

8- �سعف تاأهيل الكوادر الإدارية امل�ساندة للطاقم الطبي يف كثري من امل�ست�سفيات.

ما  رغم  �سيانتها  و�سعف  منها   املوجود  وقدم  الطبية  التجهيزات  قلة  من  امل�ست�سفيات  بع�س  �سكوى   -9

يخ�س�س لل�سحة من ميزانية �سخمة.

10- ارتفاع ن�سبة الأخطاء الطبية خا�سة يف م�ست�سفيات املحافظات، رغم الهتمام املعلن من قبل قيادات 

الوزارة بالعمل على احلد منها.

11- �سعف التعوي�س عن الأخطاء الطبية و التي يت�سبب بع�سها يف الوفاة اأو العجز الكلي وقد ي�ساهم زيادة 

مبلغ الدية ال�سرعية املقر موؤخراً يف زيادة مقدار هذا التعوي�س.

يتم  مل  التي  والقرى  النائية  املناطق  بع�س  املجهزة يف  ال�سحية  املراكز  اأو  امل�ست�سفيات  بع�س  وجود   -12

ت�سغيلها ول تزويدها بالطواقم الطبية الالزمة مما حرم ال�سكان يف تلك املناطق من ال�ستفادة منها.

ورغم هذه املالحظات اإل اأن اجلمعية تعلق اآماًل وا�سعة على ما و�سع من خطط موؤخرًا  للنهو�ض باخلدمات 

ال�سحية يف اململكة وتتطلع لتنفيذها على اأكمل وجه يف امل�ستقبل القريب.

د. مفلح بن ربيعان القحطاين

 رئي�ض اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
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نائب وزير اخلارجية السويدي يزور اجلمعية
ا�ستقبل يوم الأحد 1435/5/29هـ املوافق 2014/3/30م، الدكتور مفلح بن ربيعان 

�سفري  و�سعادة  ال�سويدي  اخلارجية  وزير  نائب  �سعادة  اجلمعية،  رئي�س  القحطاين 

ال�سويد باململكة والوفد املرافق لهما، يف بداية اللقاء اطلع الوفد الزائر على ن�ساطات 

اجلمعية ومهامها واأعمالها  واأ�ساد بالتقدم القت�سادي والجتماعي الذي �سهدته 

اململكة العربية ال�سعودية، يف الفرتة من تاريخ تركه للعمل �سفرياً لبالده يف اململكة 

بالثمانينات، حتى اليوم حيث وجد فارق كبري يف التطور، واأ�ساد بالتقدم احلقوقي 

وخا�سة يف جمال متكني املراأة من حقوقها وم�ساركتها يف جمالت العمل املختلفة 

وع�سوية جمل�س ال�سورى والنتخابات البلدية كما تطرق احلديث لعدد من املجالت 

احلقوقية ومنها عقوبة الإعدام والتي اأو�سح رئي�س اجلمعية باأنها تخ�سع لأحكام 

ال�سريعة الإ�سالمية والتي تعترب مبثابة القانون العام يف البالد وتطبيق هذه العقوبة  

الوفد  اأثنى  اللقاء  نهاية  ويف   ، والق�سائية  العدلية  ال�سمانات  من  بالعديد  يحظى 

الزائر على جهود اجلمعية يف جمال ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان وتعزيز حمايتها.

ح�سر اللقاء من جانب اجلمعية الدكتور �سالح اخلثالن نائب الرئي�س، والأمني العام 

املكلف امل�ست�سار خالد الفاخري، و�سكرتري الرئي�س الأ�ستاذ اأحمد املحمود.

بطء إجراءات التنفيذ والتحرج من عرض املشكلة، ُيعدان من أهم 
أسباب التأخير في معاجلة ملف "األشخاص بدون هوية" في اململكة

بني رئي�س اجلمعية الدكتور مفلح بن 

ربيعان القحطاين اأن من اأهم اأ�سباب 

التاأخري يف معاجلة ملف »الأ�سخا�س 

املــمــلــكــة، هي   هـــويـــة« يف  بـــــدون 

�سعوبات عملية بعدم درا�سة الق�سايا 

ب�سكل معمق، وربط الق�سايا ببع�سها 

قبل  من  الق�سايا  ودرا�ــســة  البع�س، 

اأفراد غري متخ�س�سني يف هذا امللف، 

والتحرج  امل�سكلة  عر�س  يف  والبطء 

الأكــرب،  امل�سوؤول  على  عر�سها  من 

دون  امللفات  تلك  بقاء  اإىل  اأدى  مما 

حلول جذرية لها، موؤكداً اأن اجلمعية 

تتابع ملف »الأ�سخا�س بدون هوية«، 

اإر�سال  وذلك عرب  منذ فرتة طويلة، 

طلبات متابعة للجهات ذات العالقة، 

التي  املقرتحات  اإر�ــســال  عن  ف�ساًل 

تهدف اإىل عالج هذا امللف واإقفاله، 

وح�سر الأعداد واإيجاد احللول وذلك 

قبل تفاقم امل�سكلة نتيجة التكاثر.

امل�سكلة  جتــد  اأن  ــل  ــاأم »ن واأ�ـــســـاف 

الــقــريــب، وهناك  الــوقــت  احلــل يف 

حالت فردية مت حلها فيما ل تزال 

معظم احلالت حتتاج اإىل ا�ستعجال 

وتنفيذ الأوامر ال�سامية التي �سدرت 

اأعــداد  ح�سر  اأن  ــان  واأب ل�ساحلها«، 

هو  ال�سعودية  يف  الأ�سخا�س  هــوؤلء 

الذي يقود اإىل حل هذا امللف املهم، 

بدت  احلــلــول  بع�س  اأن  اإىل  واأ�ــســار 

اعتماد  مع  �سيما  ل  مــوؤخــراً،  تظهر 

الإلكرتونية  احلكومة  على  الــبــالد 

لت�سجيل  الأ�سخا�س  هــوؤلء  وحاجة 

مثل  الأنظمة  من  العديد  يف  اأبنائهم 

واخــتــبــارات  التعليمي  ـــور«  »ن نــظــام 

العايل،  التعليم  يف  والتقومي  القيا�س 

حلل  نظام  اإيــجــاد  اأهمية  اإىل  لفتاً 

اإ�سكالية ممن ل يحمل اأوراقاً ثبوتية.



5

ون
سع

الت
ن و

ثام
د ال

عد
ال

2م
01

4 
يل

بر
ق أ

واف
لم

ه ا
14

35
ل 

أو
د 

ما
ج

5

اجلمعية تشدد على أهمية 
دراسة نظام البصمة قبل 

تطبيقه
اأكدت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان على اأهمية درا�سة نظام الب�سمة 

ل�سبط ح�سور وان�سراف موظفي الدولة قبل تطبيقه من قبل اجلهات 

العليا لو�سع اآلية وم�ستند قانوين حتقيقاً للفائدة.

اأنها تراقب ردود اأفعال املوظفني يف اجلهات التي  ولفتت اجلمعية اإىل 

النظام من عيوب  يعرتي  وما قد  الب�سمة على موظفيها،  نظام  طبقت 

واأخطاء يف التطبيق.

اجلمعية ترحب مبصادقة اململكة على اتفاقية عمل األطفال ومبوافقة 
مجلس الوزراء على تعديل املادة 4 من نظام  السجن والتوقيف

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رحبت 

الإن�سان مب�سادقة اململكة موؤخراً على 

 (138) رقم  الدولية  العمل  اتفاقية 

ذلك  معتربة  الأطفال،  بعمل  اخلا�سة 

احلد  حتديد  اأجل  من  هامة  خطوة 

الأدنى ل�سن الأطفال امللتحقني بالعمل 

على  موؤكدة  املجالت،  خمتلف  يف 

ل�سن  الأدنى  احلد  حتديد  اإطار  يف 

يف  العمل  ب�سوق  امللتحقني  الأطفال 

حيث  الإقت�سادية،  الأن�سطة  خمتلف 

على  فعلياً  بالق�ساء  موادها  تلزم 

الأدنى  احلد  ورفع  الأطفال،  عمل 

اإىل  ل�سن ال�ستخدام ب�سورة تدريجية 

م�ستوى يتفق مع النمو البدين والذهني 

�سرورة تفعيله وو�سعه حيز التنفيذ.

وقد وقع حم�سر امل�سادقة من اجلانب 

عادل  املهند�س  العمل  وزير  ال�سعودي 

فقيه، ومن جانب منظمة العمل الدولية 

املدير العام للمنظمة غاي رايدر.

التفاقية  تلك  اأن  هو  ذكره  اجلدير 

ال�سادرة عام 1973م، تعد �سكاً عاماً 

فاإن  التفاقية  لربوتوكول  ووفقاً  لهم، 

اأدنى  حد  بو�سع  �ستلزم  ال�سعودية 

�سنة)،   15 (وهو  الأطفال  عمل  ل�سن 

اأو العمل على اأرا�سيها اأو على و�سائل 

النقل امل�سجلة على اأرا�سيها، ول يجوز 

ال�سن  هذا  يبلغ  مل  �سخ�س  اأي  قبول 

مهنة،  اأي  يف  العمل  اأو  لال�ستخدام 

كما يرتاوح احلد الأدنى املعمول به يف 

�سنة   (18-14) بني  ما  التفاقية  هذه 

ح�سب اقت�ساد الدولة وم�ستوى التعليم 

يقل  �أال  ��شرت�ط  مع  فيها،  به  �ملعمول 

احلد الأدنى عن 18 �سنة للقبول يف اأي 

نوع من اأنواع ال�ستخدام اأو العمل التي 

يحتمل اأن يتعر�س فيها العامل للخطر 

ب�سبب طبيعة العمل التي يعمل بها.

مبوافقة  اأي�ساً  اجلمعية  رحبت  كما 

تعديل  على  موؤخراً  الوزراء  جمل�س 

املادة (4) من نظام ال�سجن والتوقيف، 

اجلرائم  الداخلية يف  لوزير  يجيز  مبا 

ياأمر  اأن  الوطني  الأمن  مت�س  التي 

باإ�سدار ت�سريح يف �ساأن ا�سم امل�سجون 

اجلرائم  تلك  من  اأي  يف  املوقوف  اأو 

اأثري  متى  ومعلوماتهما،  وبياناتهما 

مو�سوعهما ب�سكل لفت للراأي العام اأو 

�ساأن ذلك  للحقيقة، وكان من  خمالف 

حتقيق م�سلحة عامة اأو خا�سة.



6

ية
مع

لج
ر ا

خبا
أ

القحطاين  ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  قال 

رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان،  

»نحن يف اجلمعية نعّول على �سدور نظام 

يُدر�س  الــذي  بغريهم،  ال�سعوديني  زواج 

ونعتقد  العالقة،  ذات  اجلهات  من  حالياً 

اأنه عند �سدوره �سي�سهم يف حفظ حقوق 

اتباعها  الواجب  الآلــيــات  ويبني  اجلميع 

الأجنبي  العن�سر  بحقوق  يتعلق  مــا  يف 

اأن  خ�سو�ساً  الــعــالقــات،  هــذه  مثل  يف 

ال�سعودي  غري  اأو  ال�سعودية  بغري  الزواج 

يطرح الكثري من الإ�سكاليات فيما يتعلق 

وما  والــعــالج،  والعمل  الإقــامــة  مبو�سوع 

يرتتب بالن�سبة لالأبناء من حيث اجلن�سية 

واإمكانية احل�سول عليها«.

دخلنا  »هنا  ق��ال  �لنقاط  الئحة  وح��ول 

جد  (هــل  اإ�سكالية  حــول  اآخــر  مبو�سوع 

الأم �سعودي اأم غري �سعودي؟)، فبع�سهم 

ي�سعب  واأحياناً  ثبوتية  اأوراقـــاً  يحمل  ل 

ا�ستخراجها من ال�سجالت، وبالتايل تظهر 

وتابع   �لنقاط«،  نظام  يف  جديدة  م�شكلة 

قائاًل »توجد الكثري من الإ�سكاليات، لكن 

الأخرية  الفرتة  يف  مبذولة  جهوداً  هناك 

هذا  يف  الإجـــراءات  ت�ستكمل  اأن  ونــاأمــل 

زواج  نظام  �سدور  اأن  واأعتقد  اجلانب، 

ال�سعوديني بغريهم �سي�سهم يف حل بع�س 

الإ�سكاليات التي تواجه اأبناء ال�سعوديات 

جاء  ال�سعوديني«،  غــري  مــن  املــتــزوجــات 

ال�سرق  ل�سحيفة  له  ت�سريح  خالل  ذلك 

الأو�سط.

قرار يق�سي مبعاجلة الآثار ال�سلبية 

املرتتبة على زواج ال�سعوديات بغري 

ال�سعودي

بن  حممد  الأمـــري  الداخلية  وزيــر  وجــه 

املخت�سة  اجلهات  �سابق  وقــت  يف  نايف 

القا�سي  ــــوزراء  ال جمل�س  قـــرار  بــاإنــفــاذ 

على  املرتتبة  ال�سلبية  ـــار  الآث مبعاجلة 

والتي  �سعوديني،  بغري  ال�سعوديات  زواج 

اخلارجية  وزارة  اجلهات  تلك  اأبــرز  كان 

الجتماعية  وال�سوؤون  والتعليم  وال�سحة 

الطـــالع على ذلك  و�ــســرورة  والــعــمــل، 

هذا  م�سمون  باإنفاذ  والإيــعــاز  التوجيه 

جمل�س  به  وجــه  ومــا  اإليه  امل�سار  القرار 

الوزراء، ومن جهتها قامت املديرية العامة 

للجوازات يف جميع مناطق اململكة بالعمل 

على تنفيذ ما يخ�سها يف ذلك القرار.

التعديالت التي طراأت موؤخرًا على 

الالئحة التنفيذية لنظام اجلن�سية 

ال�سعودية

ــعــديــالت اجلـــديـــدة على  ــت ا�ــســتــمــلــت ال

اجلن�سية  لــنــظــام  التنفيذية  الــالئــحــة 

املــادة  تعديل  على  ال�سعودية  العربية 

تتعلق  التي  التنفيذية  الالئحة  من   (7)

رئيس اجلمعية يشدد  على أنَّ صدور نظام زواج السعوديني 
بغيرهم سيسهم في حفظ حقوق اجلميع

العربية  اجلن�سية  نظام  من   (8) باملادة 

اململكة  يف  باملولودين  اخلا�سة  ال�سعودية 

وتعديل  �سعودية،  واأم  �سعودي  غري  لأب 

الالئحة  (21) من  املــادة  من   (6) الفقرة 

نظام  من   (16) باملادة  تتعلق  التي  ذاتها 

اجلن�سية اخلا�سة مبنح اجلن�سية العربية 

املتزوجة  �سعودية  الغري  للمراأة  ال�سعودية 

من �سعودي، ويف ما يلي ن�س التعديالت :

اأولً: التعديل على املادة (7) من الالئحة 

التنفيذية جاء على النحو التايل »يف �سوء 

معلومات  من  الطلب  �ساحب  يقدمه  ما 

من  مكونة  جلنة  مــن  طلبه  تقييم  يتم 

اإدارة التجن�س يف فرع الأحوال املدنية يف 

املنطقة من خالل خم�سة عنا�سر موزعة 

على النحو التايل :

اململكة  يف  دائمة  اإقامته  كانت  اإذا  ــ   1

العربية ال�سعودية عند بلوغه �سن الر�سد 

فيح�سل على نقطة واحدة.
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يقل  ل  اإذا كان يحمل موؤهاًل درا�سياً  ــ   2

نقطة  الثانوية فيح�سل على  ال�سهادة  عن 

واحدة.

لأبيها  وجــدهــا  الأم  والـــد  كــان  اإذا  ـــ  ـ  3

�شعوديني فيح�شل على �شت نقاط.

4 ــ اإذا كان والدها فقط �سعودي اجلن�سية 

فيح�سل على نقطتني.

اأخت  اأو  اأخ  الطلب  ل�ساحب  كان  اإذا  ــ   5

فاأكرث �سعوديون يح�سل على نقطتني.

�سبع  عــلــى  الــطــلــب  �ــســاحــب  ح�سل  اإذا 

بامل�شي  �للجنة  تو�شي  �أدن��ى  كحد  نقاط 

يف درا�سة طلبه، واإن مل يح�سل على هذا 

طلبه  بحفظ  تو�سية  اللجنة  فرتفع  احلد 

مع اإفهام �ساحب الطلب بذلك«.

 (21) املادة  (6) من  الفقرة  تعديل   : ثانياً 

النحو  على  جــاء  التنفيذية  الالئحة  مــن 

التايل:

من  الطلب  �ساحبة  تقدمه  ما  �سوء  »يف 

معلومات يتم تقييم طلبها من جلنة مكونة 

من اإدارة التجن�س يف فرع الأحوال املدنية 

يف املنطقة من خالل �ستة عنا�سر موزعة 

على النحو التايل:

اأقاربها  من  اأكــرث  اأو  واحــداً  كــان  اإذا  ــ   1

فتح�سل  الأخ)  اأو  الأم  اأو  (الأب  �سعودي 

على نقطتني.

فتح�سل  اململكة  مولودة يف  كانت  اإذا  ــ   2

على نقطتني.

ل  درا�ــســيــاً  مــوؤهــاًل  كانت حتمل  اإذا  ــــ   3

فتح�سل على  ال�سهادة اجلامعية  يقل عن 

نقطتني.

4 ــ اإذا كانت مقيمة يف اململكة ملدة ل تقل 

عن ع�سر �سنوات متتالية قبل تاريخ الزواج 

فتح�سل على نقطتني.

ـ عن كل �سنة مت�سي بعد موافقة اجلهة  5ـ 

نقطة  على  الزواج حت�سل  على  املخت�سة 

واحدة بحد اأعلى 12 نقطة.

6 ــ اإذا اأجنبت مولوداً واحداً حت�سل على 

فاأكرث  اأجنبت مولودين  نقطتني ويف حال 

عدم  حال  ويف  نقاط،  �أرب��ع  على  حت�شل 

طلب  يف  ينظر  ل  �سعودي  من  الإجنـــاب 

منحها اجلن�سية ال�سعودية.

 17 عــلــى  الــطــلــب  �ساحبة  ح�سلت  اإذا 

درا�سة  بامل�سي يف  اللجنة  فتو�سي  نقطة 

طلبها، واإن مل حت�سل فيتم اإفهامها بعدم 

�لنقاط  من  �الأدن��ى  �حلد  على  ح�شولها 

املطلوبة.

اجلمعية قدمت ملجل�ض ال�سورى 

بع�ض احللول لق�سايا اأبناء املواطنات 

املتزوجات من غري ال�سعودي

ال�سورى  جمل�س  اإىل  اجلمعية  قــدمــت 

بخ�سو�س  بحثي  تقرير  �سابق  وقــت  يف 

ال�سعوديات  منها  تــعــاين  الــتــي  امل�ساكل 

وناق�س  الــ�ــســعــوديــني،  بــغــري  املــتــزوجــات 

يوم  املنعقدة  جل�سته  يف  التقرير  املجل�س 

من  ويزيد  للمواطنات،  كبرياً  اأملــاً  ي�سبب 

التقرير  مطالبة  اإىل  اإ�ــســافــة  البطالة، 

اأ�سوة  باإلزام جتني�س زوج واأبناء املواطنة، 

وحفظ  �سعودية،  الغري  الزوجة  بتجني�س 

واإحلــاق  بالتجن�س  املواطنة  اأبناء  حقوق 

التقاعدي،  براتبها  تعولهم  الذين  اأبنائها 

لدرا�سة  التقرير ت�سمن �سرحاً  اأن  موؤكداً 

اجلمعية  ــفــروع  ل وردت  الــتــي  احلــــالت 

ال�سعوديات  املواطنات  معاناة  مت�سمناً 

يتكبده  ومـــا  ـــب،  اأجـــان مــن  املــتــزوجــات 

الهوية  حملهم  لعدم  م�سقة  من  اأبناوؤهن 

والعنو�سة  البطالة  وانت�سار  ال�سعودية، 

تبعات  من  ذلــك  على  يرتتب  ومــا  بينهم، 

اأو�سى  وقــد  ــعــالج،  وال العمل  يف  حقهم 

وردت  التي  املالحظات  بدرا�سة  التقرير 

فيه والعمل على اإدراج ن�سو�س يف م�سروع 

بغريال�سعوديني  ال�سعوديات  زواج  نظام 

ال�سعوديات  بغري  ال�سعوديني  زواج  اأو 

ملعاجلتها وما كان �سمن اإخت�سا�س جلان 

لدرا�سته  اإليها  فيحال  املجل�س  يف  اأخرى 

واتخاذ التو�سية الالزمة ب�ساأنه، من اأجل 

امل�ساهمة يف حل هذه امل�سكلة الإن�سانية.

التي  امل�ساكل  اإىل  اأي�ساً  الدكتور  ولفت 

غري  من  املتزوجون  ال�سعوديون  يواجهها 

ما  »نعلم  وقــال  ت�سريح  بــدون  �سعوديات 

تعانيه املراأة ال�سعودية من جملة اإ�سكالت، 

غري  من  املتزوجون  ال�سعوديون  وكذلك 

ال�سعوديات بدون ت�ساريح، ومتاأكدون من 

نبحث  لكننا  ت�سريح،  بدون  الــزواج  خطاأ 

ولدوا يف  الذين  الأبناء  لهوؤلء  وجود حل 

اخلارج من زيجات متت بدون موافقة«.

املوافق  1431/7/16هـــــ  بتاريخ  الثنني 

بتكوين  الــتــوجــيــه  ومت  2010/6/28م، 

املو�سوع من  درا�سة  لإعــادة  جلنة خا�سة 

والجتماعية  ال�سرعية  جوانبه  خمتلف 

تقدم  اأن  على  والأمــنــيــة  والقــتــ�ــســاديــة 

اللجنة تقريرها اإىل املجل�س، وحول ذلك 

بن  مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئي�س  اأو�سح 

ي�ستمل  التقرير  اأن  القحطاين   ربيعان 

تو�سح  اجلمعية،  اأجرتها  »درا�ــســة«  على 

الكثري من امل�ساكل وامل�ساعب التي تواجه 

غري  مــن  املــتــزوجــة  ال�سعودية  املــواطــنــة 

حلقوقها  انتقا�ساً  تعد  والتي  ال�سعودي، 

وحقوق اأبنائها، م�سرياً اإىل ورود ع�سرات 

اجلمعية،  اإىل  ال�ساأن  هــذا  يف  الق�سايا 

وقد مت تناول هذه الق�سية من خالل عدة 

والتعليم  واجلن�سية  الإقامة  وهي  حماور 

التقاعد  ومعا�سات  الطبية،  والــرعــايــة 

والقرو�س، وبحثته عدة جهات ر�سمية قبل 

اأن ي�سل اإىل املجل�س، وُطرحت فيه عدداً 

املواطنات  مب�ساكل  املتعلقة  الق�سايا  من 

ال�سعوديات  اأبناء  م�سكالت جتني�س  مثل: 

�ــســعــودي، وا�ــســطــرار الأم  اأب غــري  مــن 

كفالتها  على  بناتها  اأو  اأبنائها  لت�سجيل 

عاملة  اأو  مــربــيــة  اأو  »�ــســائــق  مــهــن  يف 

منزلية«، وهو ما يجعلهم يخ�سعون لنظام 

الإقامة،  ر�سوم  ودفعهم  والعمال،  العمل 

واحلــ�ــســول على تــاأ�ــســرية خـــروج اأ�ــســوة 

بالوافدين، واأ�ساف »اأو�سحنا يف التقرير 

اأن ابن املواطنة احلا�سل على �سهادة عليا 

ل ي�ستطيع احل�سول على اأي فر�سة عمل 

وهــذا  العلمية،  ب�سهادته  اململكة  داخــل 

يف عام 1433هـ بلغ اإجمايل عقود الزواج يف اململكة )160271( 

عقداً، فيما بلغ اإجمايل �سكوك الطالق واخللع والف�سخ املثبتة 

يوميًا  �سك   )96( مبعدل  �سكًا   )34490( اململكة  حماكم  يف 

حالة   )1135( و   ،  %87 بن�سبة  طالق  حالة   )30030( منها 

خلع بن�سبة 3 % ، و )3325( حالة ف�سخ نكاح بن�سبة 10 % من 

اإجمايل الطالق.

ال�سعودي  غري  من  ال�سعودية  املواطنة  زواج  عقود  عدد  بلغ 

)2075( عقداً، وبن�سبة 1.3%، من اإجمايل العقود وكان اأعلى 

اجلن�سية  تليها   )544( بعدد  اليمنية  اجلن�سية  هي  جن�سية 

الكويتية )375( ثم القطرية )307( ثم ال�سورية )120( عقد.

حماكم  يف  املثبتة  والف�سخ  واخللع  الطالق  �سكوك  عدد  بلغ 

ال�سعودي،  غري  من  املتزوجة   ال�سعودية  للمواطنة  اململكة، 

اأعلى  وكانت  العام،  الإجمايل  من   %1 وبن�سبة  �سكًا،   )337(

 )26( الكويتية  تليها  �سكًا   )59( بعدد  اليمنية  هي  جن�سية 

�سكًا ثم القطرية )20( �سكًا.

م�شكلة نظام نقاط 

جتني�ض اأبناء املواطنة 

ال�سعودية تظهر يف 

�شرط هل جد الأم 

�سعودي اأم غري �سعودي

 © الكتاب الإح�سائي لوزارة العدل 1433هــ
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وفد نسائي من اجلمعية يزور دار احلماية والضيافة االجتماعيةأ

بهدف الطالع على اأو�ساع نزيالت 

دار احلماية وال�سيافة الجتماعية، 

قـــام وفد ن�سائي من اجلمعية مكون 

من نائبـــة الرئي�س ل�ســـوؤون الأ�سرة 

الدكتـــورة نـــورة العجـــالن، وع�سو 

�سيـــخ،  ثريـــا  الأ�ستـــاذة  اجلمعيـــة 

الأ�ستـــاذة  القانونيـــة  وامل�ست�ســـارة 

دار  بزيـــارة  ال�سنيـــدي،  اعتمـــاد 

احلمايـــة وال�سيافـــة الجتماعيـــة، 

يوم الأحـــد 1435/5/1هــــ املوافق 

2014/3/2م، وقد كان يف ا�سقبالهم 

مديـــرة وحـــدة احلمايـــة وال�سيافة 

الزهـــراين،  مو�ســـي  الدكتـــورة 

ثريـــا  الأ�ستـــاذة  والأخ�سائيـــات 

التيماين، والأ�ستاذة ابتهاج املر�سد، 

وبعـــد قيـــام الوفد بتبـــادل وجهات 

النظر مـــع اإدارة الدار حول اأو�ساع 

النزيالت واأعدادهن والقيام بجولة 

تفقدية داخل املبنى ولقاء النزيالت 

وال�ستمـــاع لتظلماتهـــن، مت تدوين 

عـــدد مـــن املالحظـــات الإيجابيـــة 

وال�سلبية وبناءاً عليهم مت و�سع عدد 

مـــن التو�سيـــات، ومت ت�سمينها  يف 

تقرير لرفعها للجهات ذات العالقة 

لتخـــاذ مـــا يلزم حيالهـــا، وقد جاء 

اأبـــرزت املالحظـــات الإيجابية التي 

مت ر�سدها على النحو التايل:

1- ح�سن تعامل القائمات على الدار مع 

النزيالت.

ــعــاون الــقــائــمــات عــلــى الــــدار مع  2- ت

من  متكينهن  خــالل  من  اجلمعية،  وفــد 

التوا�سل مبا�سرة مع كل نزيلة واحل�سول 

على كافة املعلومات عنها.

3- جهود �سخ�سية مبذولة من موظفات 

الـــدار حلــل و�ــســع بع�س الــنــزيــالت مع 

اأ�سرهن.

4- تق�سيم احلالت بطريقة ي�سهل معها 

احتواء كل فئة.

5- نظافة املبنى وتنظيمه.

اإذا  اخلــروج  من  احلالة  متكني  يتم   -6

كان عمرها فوق �سن اخلام�سة والثالثني 

بعد  الأمــر  لويل  لت�سليمها  احلاجة  دون 

لتاأمني  اخلريية  اجلمعيات  مع  التن�سيق 

م�سكن لها.

النحو  على  ال�سلبيات  اأبرز  جاءت  فيما 

التايل:

1- دمج احلالة اجلديدة مبا�سر مع بقية 

والتحقق  عليها  الك�سف  قبل  النزيالت 

من خلوها من الأمرا�س.

ما  اإل  للنزيلة  دخـــل  وجـــود  عـــدم   -2

ي�سرف لها من ال�سمان الجتماعي يف 

حال كانت مطلقة.

على  احل�سول  مــن  الــنــزيــالت  منع   -3

و�سيلة ات�سال بالعامل اخلارجي.

النف�سيات  ــات  ــي ــائ الأخــ�ــس عـــدد   -4

والجتماعيات غري كاف.

لتوعية  قانونية  موظفة  وجود  عدم   -5

النظامية  اإجراءاتهن  ومتابعة  احلــالت 

مع اجلهات ذات العالقة.

النزيالت  التعامل مع ق�سايا  يتم  6- ل 

م�ستعجلة  حالت  اأنها  على  املحاكم  يف 

والأمر يخ�سع لتقدير القا�سي.

اأما اأبرز التو�سيات فكانت على النحو التايل:

ل�ستقبال  مهياأ  مــكــان  تخ�سي�س   -1

احلالة مبدئياً قبل دجمها حلني التحقق 

من خلوها من الأمرا�س.

2- الــعــمــل عــلــى متــكــني الــنــزيــلــة من 

امل�ساعدات الجتماعية اأ�سوة بالنزيالت 

يف ال�سجون.

ــالت مـــن حــقــهــن يف  ــزي ــن 3- متــكــني ال

بالعامل  ات�سال  و�سيلة  على  احل�سول 

زيادة فر�س  �ساأنها  والتي من  اخلارجي 

توا�سلهن مع اأ�سرهن مبا يحقق التجاوب 

بينها وبني اأ�سرتها.

ــد مــن الــكــوادر  4- دعـــم الــــدار مبــزي

موظفات  تعيني  على  والعمل  الوظيفية، 

ــدعــم احلـــــالت ومــتــابــعــة  ــيــات ل ــون قــان

ذات  اجلهات  مع  القانونية  اإجراءاتهن 

العالقة.

5- اتخاذ الإجــراءات الالزمة يف �سبيل 

مباي�سمن  ــعــدل  ال وزارة  مــع  الــتــعــاون 

ب�سكل  الــنــزيــالت  ق�سايا  مــع  التعامل 

م�ستعجل.

يتم  التي  الفئات  يف  النظر  اإعـــادة   -6

مكاتب  دور  تفعيل  على  والعمل  اإيوائها 

مــكــافــحــة الــتــ�ــســول بــحــيــث يــتــم اإيــــواء 

احلالت فيها وعدم دجمها مع فئات دار 

احلماية وال�سيافة الجتماعية.

احلماية  دار  مديرة  الوفد  استقبال  في  ك��ان 
والضيافة اإلجتماعية، وعدد من األخصائيات

�ساركت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان يف معر�س الريا�س الدويل للكتاب 

2014م والذي تنظمه وزارة الثقافة والإعالم ممثلة بوكالة الوزارة لل�سوؤون 

الثقافية.

افتتح املعر�س والذي حمل عنوان » الكتاب.. قنطرة ح�سارة« وزير الثقافة 

خادم  رعاية  وحتت  خوجة  الدين  بن حميي  عبدالعزيز  الدكتور  والإعــالم 

احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود -حفظه اهلل- 

يوم الثالثاء 1435/5/3هـ املوافق 2014/3/4م.

وجاءت م�ساركة اجلمعية من خالل ركن توعوي تثقيفي لها، مت من خالله 

احلقوقية،  ور�سالتها  وروؤيتها  واأهدافها  اجلمعية  عن  تعريفية  نبذة  تقدمي 

ال�سكاوى والتظلمات من خالل تعاونها مع اجلهات ذات  واآلية تعاملها مع 

العالقة لتخاذ ما يلزم حيالها، كما مت اأي�ساً توزيع من�سوراتها ومطبوعاتها 

وا�سداراتها احلقوقية على الزوار والإجابة على ا�ستف�ساراتهم.

اجلدير بالذكر اأن املعر�س يُعد اأحد اأكرب املهرجانات الثقافية، حيث يزوره 

اأكرث من مليون زائر �سنوياً.

اجلمعية تنشر الثقافة احلقوقية من خالل معرض الكتاب الدولي
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زيارة ميدانية حملرقة محطة الصرف الصحي باملدينة املنورة

مهام املديرية العامة للمياه مبنطقة املدينة املنورة
اأهـدافـهـا :

    1- توفري وتوزيع مياه ال�سرب على جميع اأحياء املدينة املنورة، وذلك من خالل ال�سبكات الرئي�سية والفرعية التي تقوم املديرية بتنفيذها وفقاً للخطط 

والربامج التي يتّم اإعدادها لهذا الغر�س.

    2- اإي�سال خدمات ال�سرف ال�سحي جلميع اأحياء املدينة املنورة.

    3- ت�سغيل و�سيانة مرفقي املياه وال�سرف ال�سحي مبا يكفل تقدمي اأف�سل اخلدمات لأهايل املدينة املنورة وزوارها.

    4- العمل على تر�سيد ا�ستهالك املياه.

    5- البحث عن م�سادر بديلة واإ�سرتاتيجية.

    6- اإعداد الدرا�سات اخلا�سة باملياه اجلوفية واأماكن توافرها والأ�سلوب الأمثل يف ال�ستفادة منها.

    7- العمل على ال�ستفادة من مياه ال�سرف ال�سحي املنقاة ، وا�ستخدامها يف الري الغري مقيد للمزروعات.

    8- العمل على ال�ستفادة من احلماأة املنتجة من حمطة ال�سرف ال�سحي ، وا�ستخدامها ك�سماد ع�سوي.

اخت�سا�ساتها :

    1- تخت�س املديرية العامة للمياه مبنطقة املدينة املنورة بكل ما يتعلق مبياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي باملدينة املنورة؛ اإدارة وت�سغياًل وجباية.

    2- ر�سم وتنفيذ خطط اإدارة وت�سغيل مياه ال�سرب ومياه ال�سرف ال�سحي.

    3- تطوير وتنفيذ امل�ساريع وال�سبكات واملحطات ح�سب احلاجة.

معلومات  على  احلــ�ــســول  اأجـــل  مــن 

مياه  معاجلة  حمطة  حمــرقــة  حــول 

حقائق  من  والتاأكد  ال�سحي  ال�سرف 

اجلمعية  مكتب  اإىل  املقدمة  ال�سكوى 

الأحياء  �سكان  املنورة من قبل  باملدينة 

زيــارة  املكتب  من  وفــد  نفذ  املــجــاورة، 

املجاورة  ال�سكنية  الأحياء  اإىل  ميدانية 

من  كاًل  و�سم  اخلليل،  بحي  للمحرقة 

الأ�ستاذة  املكتب  على  املكلف  امل�سرف 

�سرف القرايف، والأ�ستاذ عبد الرحمن 

املرواين.

ــثــالثــاء  ـــــارة الـــوفـــد يـــوم ال جــــاءت زي

1435/4/18هـ املوافق 2014/2/18م، 

الوفد عدد من املالحظات  وقد ر�سد 

كان اأبرزها:

الروا�سب مما  1- تقوم املحطة بحرق 

يت�سبب يف �سحابة من الدخان.

2-  عـــدم ا�ــســتــطــاعــة �ــســكــان احلــي 

القريب من املحطة من فتح النوافذ اأو  

الأبواب ب�سبب الروائح الكريهة.

3- عدم ا�ستن�ساق الهواء النقي ي�سبب 

ل�سكان احلي اإ�سابتهم ببع�س الأمرا�س 

مثل الربو واحل�سا�سية.

4- قد توؤدي تلك املخالفات اإىل حدوث 

حياة  على  خــطــراً  متثل  بيئية  كــارثــة 

الأفراد.

حلق  انتهاكاً  املخالفات  تلك  تعد   -5

و�سحية  �سليمة  بــيــئــة  يف  الإنــ�ــســان 

من   (32) املــــادة  مبــوجــب  ــول  ــف ــك وامل

تن�س  والتي  للحكم  الأ�سا�سي  النظام 

على »تعمل الدولة على املحافظة على 

البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث 

عنها«.

مت  املالحظات  تلك  اأن  ذكــره  اجلدير 

ت�سمينها يف تقرير لرفعه للجهات ذات 

العالقة من اأجل اتخاذ الالزم حيالها.

 ©وزارة املياه والكهرباء
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اليوم الدويل للمراأة

عــام،  كــل  مــن  /اآذار  �سهر  مــن  الثامن 

الجتماعية  بالجنازات  العامل  يحتفل 

ويف  للن�ساء،  والقت�سادية  وال�سيا�سية 

بع�س الدول حت�سل الن�ساء على اإجازة 

يف هذا اليوم.

يعود تاريخ هذا اليوم اإىل عام 1856م، 

حني خرجت اآلف الن�ساء لالحتجاج يف 

الظروف  على  نيويورك  مدينة  �سوارع 

الالاإن�سانية التي كن يجربن على العمل 

قد  ال�سرطة  اأن  من  وبالرغم  حتتها، 

تلك  اأن  اإل  املظاهرات  لتفريق  تدخلت 

امل�سرية جنحت يف جعل امل�سوؤولني اإىل 

عام  ويف  العاملة،  املــراأة  م�سكلة  طــرح 

عامالت  مــن  الآلف  عـــادت  1908م، 

�سوراع  يف  جديد  من  للتظاهر  الن�سيج 

مدينة نيويورك لكنهن حملن هذه املرة 

من  وبــاقــات  الياب�س  اخلبز  من  قطعاً 

�ساعات  بتخفي�س  مطالبات  ـــورود،  ال

ومنح  الأطــفــال،  ت�سغيل  ووقــف  العمل 

تلك  �سكلت  القــرتاع، وقد  الن�ساء حق 

داخل  ن�سوية  حركة  بداية  املظاهرات 

�سيما  ل  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

بعد ان�سمام ن�ساء الطبقة املتو�سطة اإىل 

تلك املطالبات، رافعني �سعارات تطالب 

مقدمتها  ويف  ال�سيا�سية  بــاحلــقــوق 

الحتفال  ـــداأ  وب النــتــخــاب،  احلــق يف 

بالثامن من مار�س كيوم املراأة الأمريكية 

نيويورك  مــظــاهــرات  خلــروج  تخليداً 

الن�ساء  �ساهمت  ــد  وق 1909م،  عــام 

الأوروبــيــة  الــدول  دفــع  الأمريكيات يف 

كيوم  مار�س  من  الثامن  تخ�سي�س  اإىل 

الثامن  يوم  تخ�سي�س  اأن  غري  للمراأة، 

من مار�س كيوم عاملي للمراأة مل يتم اإل 

بعد �سنوات طويلة وذلك بعد اأ�سدرت 

منظمة الأمم املتحدة قراراً يدعو دول 

ال�سنة  من  يوم  اأي  اعتماد  اإىل  العامل 

فقررت  ــراأة  ــامل ب لالحتفال  يختارونه 

غالبية الدول اختيار الثامن من مار�س، 

واأ�سبح يوماً ر�سمياً يف عام 1977م.

حــقــوق املـــــراأة يف ظـــل قـــيـــادة احلــكــومــة 

الر�شيدة

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  للمراأة 

النظام  وكفلها  الدين  حفظها  حقوق 

الأ�سا�سي للحكم، ومع وجود اختالفات 

يف طبيعة الرجل واملراأة ومراعاة ذلك 

الدين  جــاء  والــواجــبــات،   يف احلقوق 

الإ�سالمي عادلً يف كل جوانبه ف�ساوى 

الإن�سانية،  القيمة  الرجل يف  مع  املراأة 

الــرجــل،  مثل  الــعــبــادة  عليها  واأوجــــب 

كما  الرجل،  مثل  والثواب  الأجــر  ولها 

مثل  مالية  ذمة  املــراأة  الإ�سالم  اأعطى 

الرجل واعرتف لها باأهلية اإبرام البيوع 

ــبــت حقها يف  واملــعــامــالت املــالــيــة واأث

التملك، وحقها يف املرياث، كما حفظ 

�سخ�سيتها  ا�ستقالل  للمراأة  الإ�سالم 

من  بالزواج  ن�سبها  تفقد  فال  ون�سبها 

الرجل.

ول �سك اأن تلك احلقوق للمراأة حتظى 

اململكة  يف  الر�سيدة  القيادة  من  بدعم 

خالل  مــن  ــك  وذل ال�سعودية،  العربية 

اإتاحة الفر�سة لها باأن يكون لها �سوتاً 

 30 تعيني  العامة من خالل  احلياة  يف 

ال�سورى  الن�ساء يف جمل�س  من  ع�سواً 

، وهو ما  الأع�ساء  مبا ميثل 20% من 

يوؤكد حر�س الدولة ـ رعاها اهلل ـ على 

عاماًل  بو�سفها  للمراأة  احليوي  الــدور 

مع  التنمية مت�سياً  عوامل  من  اأ�سا�سياً 

اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية الغراء.

الدكتور  اجلمعية  رئي�س  اأكــده  ما  هذا 

مفلح بن ربيعان القحطاين يف ت�سريح 

له مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة، وقال 

اإنَّ املراأة يف اململكة حظيت بالكثري من 

العامالت  �سواء  دعمها  ومت   ، احلقوق 

يف القطاع العام اأو اخلا�س، كما �ُسمح 

البلدية  النتخابات  يف  بامل�ساركة  لها 

العمل  مــن  ومكنت  ومنتخبة،  ناخبة 

باملحاماة والرتافع اأمام الق�ساء، و�سدر 

الإيذاء وهو  نظام احلماية من  موؤخراً 

يوفر للمراأة احلماية من العنف، اإ�سافًة 

اتفاقية  اإىل  اململكة  ان�سمام  اأن   اإىل 

التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء 

نقلة  يُعترب  2000م،  عــام  املـــراأة  �سد 

مــع مالحظة  املــجــال،  هــذا  نوعية يف 

ت�سجيل اململكة لتحفظ عام على كل ما 

يتعار�س مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 

يف التفاقية وكذلك حتفظ حمدد على 

الفقرة (2) من املادة 9 والفقرة (1) من 

املادة (29).
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تقرير دويل ي�سدد على اأن عدم التمييز 

بني اجلن�سني يحقق التقدم للجميع

اأن  على  املتحدة  الأمم  منظمة  ــدت  اأك

التقدم  يحقق  بــاملــ�ــســاواة  املــــراأة  متتع 

للجميع، جاء ذلك خالل ر�سالة لالأمني 

العام للمنظمة بان كي مون،  مبنا�سبة 

»اإن  فيها،  قــال  للمراأة  الـــدويل  الــيــوم 

للمراأة  الـــدويل  الــيــوم  هــذا  يف  �سعينا 

ل�سالح  امل�ساواة  قيام  اأهمية  اإبراز  اإىل 

الن�ساء والفتيات لي�س نا�سئاً من جمرد 

واإعمال  العدالة  حتقيق  على  احلر�س 

هو  واإمنـــا  الأ�سا�سية  الإنــ�ــســان  حقوق 

يف  يقوم  ل  التقدم  اأن  كــون  من  نا�سئ 

ميادين عديدة اإل بتحقق تلك امل�ساواة، 

فالبلدان التي تكون فيها ن�سبة امل�ساواة 

ــ�ــســني اأكـــــرب يـــكـــون منــوهــا  ـــني اجلــن ب

التي  وال�سركات  اأف�سل،  القت�سادي 

تويل اأمور قيادتها لعدد اأكرب من الن�ساء 

ال�سالم  واتفاقات  اأح�سن،  اأداوؤها  يكون 

اأكرب  عــدد  اإعــدادهــا  يف  ي�سرتك  التي 

من الن�ساء تكون اأدوم اأثراً، والربملانات 

من  اأكــرب  عــدد  مقاعدها  ي�سغل  التي 

الن�ساء ت�سن ت�سريعات اأكرث يف الق�سايا 

الجتماعية الرئي�سية كال�سحة والتعليم 

ومناه�سة التمييز وموؤازرة الطفولة.

متتع  اأن  على  وا�سح  دليل  اإذن  فثمة 

املراأة بامل�ساواة يحقق التقدم للجميع.

وهذه احلقيقة الب�سيطة يجب اأن حتظى 

جهود  من  نبذله  فيما  مركزي  باهتمام 

يف �سبيل التعجيل بالتقدم املحرز �سوب 

يف  لالألفية  الإمنائية  الأهداف  حتقيق 

موعدها املحدد ال�سنَة املقبلة و�سياغة 

خطة ما بعد �سنة 2015.

توفري  مكا�سب مهمة يف  ولقد حتققت 

التمثيل  ويف  للفتيات  الأ�سا�سي  التعليم 

ال�سيا�سي للمراأة، غري اأن التقدم املحرز 

ما زال بطيئاً ومتفاوتاً.

تظل  �سوف  اليوم  تولد  التي  فالطفلة 

اأياً  والتمييز  امل�ساواة  لعدم  تتعر�س 

كان املوطن الذي تعي�س فيه اأمها، ومن 

اأن نكفل لها احلق يف  واجبنا امل�سرتك 

الذي  العنف  من  ماأمن  يف  تعي�س  اأن 

ثالث  كل  من  واحدة  اإمراأة  له  تتعر�س 

ن�ساء يف العامل، واأن تكون قيمة اأجرها 

ل  واأن  تنجزه،  الذي  العمل  قدر  على 

الذي يعوقها عن  للتمييز  تكون عر�سة 

لها  يُف�سح  واأن  القت�ساد،  يف  امل�ساركة 

براأيها يف  بالرجل لالإدلء  اأ�سوًة  املجال 

تكون  واأن  حياتها،  تهم  التي  القرارات 

�ساحبة القول الف�سل يف قرار الإجناب 

الذين  الأطفال  وعدد  وقته  وحتديد 

ترغب يف اإجنابهم.

اإن لدي ر�سالة اأوجهها اإىل كل طفلة ترى 

على  وفتاة  امراأة  كل  واإىل  اليوم  النور 

حقوق  حتقيق  اأن  وهي  الكوكب،  ظهر 

الإن�سان وامل�ساواة لي�س حلماً، واإمنا هو 

واجب يقع على عاتق احلكومات والأمم 

املتحدة وعلى عاتق كل اإن�سان.

ولدي اأي�ساً ر�سالة اأوجهها اإىل نظرائي 

اأن  اإىل  فيها  اأدعوهم  وفتياناً  رجالً 

كلنا  اإذ  بدورهم،  اأي�ساً  هم  يقوموا 

ن�ستفيد عندما تتمكن الن�ساء والفتيات، 

و�سديقاتكم  و�سقيقاتكم  اأمهاتكم  وهن 

وزميالتكم، من حتقيق كل اإمكاناتهن.

الن�ساء  منح  �سبيل  يف  �سوياً  فلنعمل 

امل�ساواة  وحتقيق  ومتكينهن  حقوقهن 

بينهن وبني الرجال، مبوازاة مع جهودنا 

وتعزيز  الفقر  على  الق�ساء  اأجل  من 

امل�ساواة  فتحقيق  امل�ستدامة،  التنمية 

ل�سالح املراأة يكفل التقدم للجميع!.

اإدراج امل�ساواة بني اجلن�سني من �سمن 

الأهداف الإمنائية اجلديدة

دعت املفو�سة ال�سامية حلقوق الإن�سان 

امل�ساواة  اإدراج  اإىل  موؤخراً  بيالي  نايف 

متكامل يف جميع  ب�سكل  اجلن�سني  بني 

الأهداف الإمنائية ملا بعد عام 2015م، 

ل �سيما واأن الأمم املتحدة تقوم حالياً 

ب�سياغة جدول الأعمال ما بعد 2015 

لعقود  العاملية  التنمية  م�سار  لر�سم 

قادمة، وقالت »نعتقد اأنه يتعني اأن يكون 

حول  بذاتها  اأهداف  اأو  هدف  هناك 

جميع  تعالج  التمييز،  وعدم  امل�ساواة 

اأنواع التمييز، مبا يف ذلك التمييز على 

اأ�سا�س نوع اجلن�س«. 

النهو�ض بال�سراكات العاملية لتحقيق 

امل�ساواة بني اجلن�سني

لليوني�سكو،  العامة  املديرة  نا�سدت 

ال�سركاء يف �سفوف  كل  بوكوفا،  اإيرينا 

واملجتمع  اخلا�س،  والقطاع  احلكومات 

الأمم  منظومة  امتداد  وعلى  املدين، 

املتحدة، وكل الن�ساء والرجال، اأن ي�سموا 

وم�ساعفة  اخلطى،  حلث  �سفوفهم 

امل�ساواة  حتقيق  طريق  على  اجلهود، 

بني اجلن�سني يف كل اأقاليم العامل، لأن 

اإر�ساء  يف  الأعظم  القوة  ي�سكل  ذلك 

امل�ستدامة،   والتنمية  الدائم  ال�سالم 

جاء ذلك عرب ر�سالة لها مبنا�سبة اليوم 

الدويل للمراأة، قالت فيها »عملت الأمم 

امل�ساركة  تعزيز  على  ووكالتها  املتحدة 

املتكافئة للن�ساء والرجال يف كل اجلهود 

امل�ستدامة  بالتنمية  للنهو�س  املبذولة 

حقوق  اإىل  بال�ستناد  الدائم  وال�سالم 

الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية، وبالنظر 

الوكالة  هي  اليوني�سكو  منظمة  اأن  اإىل 

لتطوير  املتحدة  لالأمم  املتخ�س�سة 

الرتبية والعلوم، والثقافة، والت�سالت، 

واملعلومات، فاإن متكني الفتيات والن�ساء 

وكانت  اأعمالها،  كل  �سلب  يف  هو 

وما  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  م�ساألة 

عام  منذ  للمنظمة  عاملية  اأولوية  تزال 

املنظمة  لهذه  عامة  وكمديرة  2008م، 

اإبداء عناية فائقة  فاإنني م�سممة على 

الربنامج  يف  والن�ساء  الفتيات  بحقوق 

اخت�سا�س  جمالت  كل  يف  العاملي 

ويت�سم  امليداين،  عملنا  ويف  اليون�سكو 

قطاعي  يف  بالغة  باأهمية  العمل  هذا 

القطاعان  وهما  والثقافة،  الرتبية 

ملتابعة  الالزم  املرتكز  ي�سكالن  اللذان 

لكل  اأف�سل  عامل  نحو  التحول  م�سرية 

جازمة  قناعتي  واإن  والرجال،  الن�ساء 

املراأة هو جبهة من جبهات  باأن متكني 

من  اأوفر  بق�سط  ينعم  عامل  اإر�ساء 

ال�سالم والعدل، وت�سكل ظواهر العنف، 

والعميقة  الرا�سخة  والتفاوت  والتمييز، 

يف خمتلف اأرجاء العامل، عقبات كاأداء 

اأن  وعلينا  الإيجابي،  التحول  وجه  يف 

نعمل الآن يداً بيد لتذليلها«.

الن�ساء ي�سنعن الأخبار

الــيــوم  ومبنا�سبة  مت�سل  �ــســيــاق  ويف 

منظمة  ــمــت  �ــس لـــلـــمـــراأة،  الـــعـــاملـــي 

عدد  جــهــود  اإىل  جــهــودهــا  اليون�سكو 

والإقليميني  الــدولــيــني  الــ�ــســركــاء  مــن 

لإطالق مبادرة »الن�ساء ي�سنعن الأخبار 

»بناء  عــنــوان  حتــت  ال�سنوية،   »2014

النوع  م�ساواة  اأجل  من  عاملية  �سراكات 

الإعــالم  و�سائل  خالل  من  الجتماعي 

»الن�ساء  مــبــادرة  اأنَّ  هو  ذكــره  اجلدير 

عاملية  مــبــادرة  هــي  ــار«  الأخــب ي�سنعن 

الدويل  اليوم  مبنا�سبة  �سنوياً  تُ�ستهل 

للمراأة وترمي اإىل زيادة الوعي ب�سرورة 

حتــقــيــق املـــ�ـــســـاواة بـــني اجلــنــ�ــســني يف 

و�سائل الإعالم ومن خاللها، واإىل حفز 

النقا�سات، والت�سجيع على اعتماد حلول 

عملية اإىل حني بلوغ ما مت حتديده من 

اأهداف عاملية.

إن قناعتي جازمة بأن متكني املرأة هو 
جبهة من جبهات إرساء عالم ينعم 

بقسط أوفر من السالم والعدل
ايرينا بوكوفا، املديرة العامة لليوني�سكو



الكميات املهدرة من الغذاء  تعادل اأكرث من  

أربعة أضعاف الكميات املطلوبة إلطعام 870 
مليون شخص جائع في العالم.

تقرير البنك الدويل

ما زال العامل يفقد اأو يهدر الربع اأو ما 

من  ينتجه  ما  كل  من  الثلث  اإىل  ي�سل 

غذاء لال�ستهالك الب�سري، هذا ما اأكده 

تقرير البنك الدويل ال�سادر موؤخراً حتت 

عنوان »مراقبة اأ�سعار الغذاء«، وا�ستناداً 

املتحدة  الأمم  تــقــديــرات  اإىل  ــاً  اأيــ�ــس

لالأغذية والزراعة (الفاو) ومعهد املوارد 

التي  املناطق  اأن  توؤكد  والتي  العاملية، 

اإفريقيا  يتف�سى فيها نق�س التغذية مثل 

وجنوب اآ�سيا، يعادل هذا الفاقد  املذهل 

400 اإىل 500 �سعر حراري للفرد يومياً 

يف  حرارياً  �سعراً   1520 اإىل  ي�سل  وما 

ووفقاً للتقرير فاإن موؤ�سر البنك الدويل 

الثاين  يناير/كانون  يف  الغذاء  لأ�سعار 

2014 كان يقل 11 يف املائة عن م�ستواه 

قبل عام، و18 يف املائة عن اأعلى م�ستوى 

له على الإطالق �سجله يف اأغ�سط�س/اآب 

الذي  النخفا�س  حجم  اأن  غري   ،2012

الأخري  العام  ربع  الأ�سعار يف  طراأ على 

(بني  ال�سابق  الربع  مثيله يف  ن�سف  بلغ 

العامل املتقدم.

واأ�سار التقرير ذاته اإىل اأن  اأ�سعار الغذاء 

العاملية انخف�ست 3 يف املائة خالل ربع 

من  قريبة  مازالت  لكنها  املا�سي  العام 

الغلة  لرتفاع  وذلــك  التاريخية  ذروتها 

اإىل  والأرز  والــذرة  القمح  من حما�سيل 

املعرو�س،  وزيـــادة  قيا�سية،  م�ستويات 

وارتفاع املخزونات العاملية.
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من الغذاء املنتج �سنوياً يتعر�س للهدر اأو الفقد  على م�ستوى 

العامل

منظمة الفاو:السعودية الداعم األول 
في مكافحة هدر الغذاء

مليار 
طن

مليون �سخ�س  يخلد اإىل النوم كل ليلة وهم 

جائعون

842
مليار دولر �سنوياً خ�سائر الغذاء با�ستثناء 

الأ�سماك والأطعمة البحرية

750

4+
يبلغ ال�ستهالك  العاملي للحبوب 

خالل عامي 2014-2013

2421

ما هو فقد وهدر الأغذية

يق�سد بفقد وهدر الأغذية هو ذلك النق�س الذي يحدث لكميات الأغذية املعدة لال�ستهالك الب�سري يف املراحل الالحقة من �سل�سلة التزويد، ويجري فقد 

الأغذية اأو هدرها عرب ال�سل�سلة الغذائية كلها، من الإنتاج الأويل وحتى الإ�ستهالك يف املنزل.

وقد يقع هذا النق�س عر�سياً اأو على نحو مق�سود، لكنه يف النهاية يوؤدي اإىل نق�س يف الغذاء املتاح للجميع، والأغذية التي تت�ساقط على الأر�س اأو تتعر�س 

للتلف قبل و�سولها اإىل مرحلة املنتَج النهائي اأو مرحلة البيع بالتجزئة ت�سمى اأغذية مفقودة.

وميكن اأن يرجع فقد الأغذية اإىل م�ساكل تت�سل باحل�ساد/القطاف اأو التخزين اأو التعبئة اأو النقل اأو البنية الأ�سا�سية اأو اآليات ال�سوق/الأ�سعار، وذلك اإىل 

جانب الأطر املوؤ�س�سية والقانونية. 

?

الأول  واأكتوبر/ت�سرين  يونيو/حزيران 

2013)، وهبطت اأ�سعار القمح بن�سبة 15 

يف املائة يف هذا الربع، وهو ما اأبطل اأثر 

زيادات �سجلت يف وقت �سابق، (ل�سيما 

كما   ،(2013 الأول  اأكتوبر/ت�سرين  يف 

يف   2 للذرة  العاملية  الأ�سعار  انخف�ست 

املتعاقبة من  ال�سهور  لي�سل عدد  املائة، 

الرتاجع ال�سعري للذرة اإىل ت�سعة اأ�سهر.

�ل�شغوط  تنح�شر  �أن  �لتقرير  توقع  كما 

الق�سري،  الأجــل  يف  الغذاء  اأ�سعار  على 

املحا�سيل  ظــروف  ت�سهد  اأن  توقع  مع 

القادمة،  الأ�سهر  املعتادة يف  الجتاهات 

غري اأن املخاوف املت�سلة بظروف املناخ 

ت�ستمل احللول املحتملة ملنع فقد الغذاء وهدره على تغيري 

اأ�ساليب الإنتاج الزراعي، و�سخ ا�ستثمارات كبرية يف البنية 

التحتية للنقل والتخزين، وتغيري �سلوكيات امل�ستهلكني 

واملوؤ�س�سات التجارية

مليون
طن



ال��غ��ذاء يف ال�شرق الأدن���ى و�شمال  ه��در 

اإفريقيا 

املدير  �سيلفا  دا  غرازيانو  جوزيه  قال 

لالأغذية  املتحدة  الأمم  ملنظمة  العام 

حالة  تدهور  اأن   ، »الــفــاو«،  والــزراعــة 

اإقليم ال�سرق الأدنى  الأمن الغذائي يف 

من  العديد  اإىل  يعود  اإفريقيا  و�سمال 

وتدفق  النزاع  عوامل  اأهمها  العوامل 

»ال�سالم  واأ�ــســاف  والهجرة  الالجئني 

الغذائي،  الأمــن  لتحقيق  اأ�سا�سي  اأمــر 

اأجل   من  اأ�سا�سي  اأمر  الغذائي  والأمــن 

حفظ ال�سالم.

تنفيذ ثالث  اإىل دعم  الإقليم  كما دعا 

مبادرات اإقليمية لل�سرق الأدنى و�سمال 

كا�ستجابات  املنظمة  اأطلقتها  اإفريقيا 

ــهــا الــبــلــدان  ــي حــددت ــت لـــالأولـــويـــات ال

الأع�ساء، وهي املبادرة الإقليمية ب�ساأن 

ب�ساأن  الإقليمية  واملــبــادرة  املياه،  نــدرة 

لتعزيز  املجابهة  قــدرات  وبناء  املرونة 

ــادرة  ــب ـــن الــغــذائــي والــتــغــذيــة، وامل الأم

النطاق  املــحــدودة  للزراعة  الإقليمية 

ملختلف  امل�ستملة  الريفية  والتنمية 

الأطراف.

بالإح�سائيات الزراعية والريفية.

ــر، لتقِلّل من  ر، وُكــّل، ووِفّ 4- حملة »فِكّ

ب�سمتك الغذائية« اأطلقها برنامج الأمم 

وت�سمل  الفاو،  ومنظمة  للبيئة  املتحدة 

لإنتاج  الغذائية  ال�سل�سلة  مراحل  جميع 

مبادرة  دعم  اإطار  الغذاء يف  وا�ستهالك 

»اقت�سدوا يف الغذاء« الهادفة اإىل خف�س 

اخل�سائر الغذائية يف العامل.

خ�سائر الأغذية يف �سال�سل حمددة من 

�ساأنها اأن ت�ساعد على اإ�سدار توجيهات 

القطاعات  كفاءة  رفــع  ل�سرتاتيجيات 

املعنية.

2- تتعاون املنظمة اأي�ساً مع برنامج الأمم 

اأجل  العمل من  وبرنامج  للبيئة،  املتحدة 

 »WRAP« املوارد واحليلولة دون الهدر

حملة  اإطــار  يف  ال�سركاء  من  وغريهما 

يف الأرجــنــتــني واأ�ــســرتالــيــا واأجــــزاء من 

وتوقع  النفط،  اأ�سعار  وارتفاع  ال�سني، 

طرح تايالند كميات من خمزونات الأرز 

يف الأ�سواق تتطلب ال�ستمرار يف توخي 

اليقظة واحلذر.

كما عر�س التقرير اأي�ساً اآثار فقد الغذاء 

القت�سادية  ـــوارد  امل على  منه  واملــهــدر 

على  وانعكا�ساته  والطبيعية  والبيئية 

تدخلية  اإجــراءات  واقرتح  الفقر  اأو�ساع 

يف  ال�سيا�سات  �سعيد  وعلى  هند�سية 

هذه  ملعاجلة  واملتقدمة  النامية  البلدان 

امل�سكلة املتفاقمة. 

بع�ض الإجراءات على اأر�ض الواقع 

للحد من هدر الغذاء

تعكف منظمة الفاو على  اتخاذ العديد 

من الإجراءات الفعلية على اأر�س الواقع 

من اأجل احلد من هدر الغذاء وذلك من 

والربامج  املــبــادرات  من  العديد  خــالل 

التي اأطلقتها املنظمة ومنها:

ــغــذاء واإنــقــاذه«  1- مــبــادرة  »حــفــظ ال

املــتــحــدة  الأمم  بــرنــامــج  ــع  م مــ�ــســاركــة 

 Messe« وموؤ�س�سة   ،»UNEP« للبيئة 

Dusseldorf« للحد من خ�سائر املواد 
�سل�سلة  طــول  على  وهــدرهــا  الغذائية 

وت�سم  وا�ــســتــهــالكــهــا،  الأغـــذيـــة  اإنــتــاج 

من  ع�سواً   150 من  اأكرث  اليوم  املبادرة 

املوؤ�س�سات العامة، وال�سركاء من القطاع 

درا�ــســات عن  و جتــري حالياً  اخلــا�ــس 
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Think.Eat.) واقت�سد«  وكل،  »فكر، 

Save)  امل�سممة ل�ستهداف ممار�سات 
التجزئة  طرف  يف  خ�سو�ساً  الإ�سراف، 

ــالك، وتــغــيــريهــا عــلــى طــول  ــه ــت ــس وال�

�سل�سلة الإمدادات الغذائية.

توفري  اإىل  اأيــ�ــســاً  املنظمة  �سعت   -3

من  الــغــذائــيــة،  ـــواد  امل مــوؤ�ــســر خل�سائر 

للنهو�س  العاملية  ا�سرتاتيجيتها  خــالل 

ما بني ربع وثلث جميع الأغذية املنتجة لال�ستهالك الب�سري ُيفقد اأو ُيبدد 

وهي مف�سلة كالتايل:

44٪ يف بلدان نامية

56٪ يف بدلدان متقدمة

هذه ال�سعرات احلرارية املبددة كان ميكن اأن ت�سد فجوات اجلوع يف العامل النامي

1 مليار

طن مرتي

العاملية 2013م املوارد  )الفاو( ومعهد  والزراعة  األغذية  ©املصادر: منظمة 

حقائق

1- تعد اململكة العربية ال�سعودية من اأكرث الدول يف منطقة ال�سرق 

الأو�سط دعماً لق�سية احلد من الهدر الغذائي، وذلك من خالل 

اإطالقها مبادرة ر�سمية بقرار ملكي يق�سي باإن�ساء جلنة وطنية ملكافحة 

الهدر الغذائي برئا�سة وزارة الزراعة، وتتكون من وزارة البلديات ووزارة 

املالية ووزارة التجارة، ووزارة التخطيط والقت�ساد و�سندوق التنمية 

الزراعية وهيئة الغذاء والدواء.

2- ي�ستورد اإقليم ال�سرق الأدنى و�سمال اإفريقيا 36 مليون طن من 

القمح �سنوياً، وعلى الرغم من ذلك يُهدر اأكرث من 16 مليون طن �سنوياً، 

بتكلفة تعادل اأكرث من 6 مليارات دولر اأمريكي، وهذه الكمية تكفي 

لإطعام من 70 اإىل 100 مليون �سخ�س. 

عند فقد اأو هدر 

الغذاء، يتم اإهدار 

جميع املوارد 

الطبيعية امل�ستخدمة 

يف اإنتاجه وتعبئته 

ونقله وت�سويقه

ا�سرتاتيجياً  اإطـــاراً  املنظمة  وطرحت 

الأغــذيــة  خ�سائر  مــن  للحد  اإقليمياً 

واإهدارها خالل املوؤمتر الإقليمي لل�سرق 

الأدنى و�سمال اإفريقيا واملنعقد موؤخراً، 

حيث دعا الإطار احلكومات اإىل العمل 

الوثيق معاً ملعاجلة �سعف منو الإنتاجية 

الزراعية من خالل زيادة ال�ستثمار يف 

وتطبيق  الإمنائية؛  واجلــهــود  البحوث 

�سال�سل  بكفاءة  للنهو�س  حت�سينات 

بقوة  التعر�س  مــن  للحد  الإمـــــدادات 

الأخــرى؛  وال�سدمات  الأ�سواق  لتطاير 

الجتماعي  ال�سمان  �سبكات  وتعزيز 

وبرامج التغذية والتعليم.

اجلــديــر ذكــره هــو اأنــه بلغ اأعـــداد من 

يعانون نق�س الغذاء يف 19 بلداً باإقليم 

ال�سرق الأدنى و�سمال اإفريقيا ما يقرب 

من 43.7 مليون �سخ�س، اأو 10 باملائة 

اأن  اإىل  اإ�سافة  ال�سكان،  جمموع  من 

اإفريقيا  و�سمال  ــى  الأدن ال�سرق  اإقليم 

من  اأكــرث  لتلبية  الـــواردات  على  يعتمد 

اإل  الغذائية،  احتياجاته  من  باملائة   50

اأنه يفقد ما ي�سل اإىل ثلث الغذاء الذي 

ينتجه وي�ستورده.
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منظمة العمل الدولية: السعودية خطت خطوات جيدة في حماية حقوق من
العمالة املنزلية بالرغم من عدم توقيعها على املعاهدة رقم 189

امل�سادقة  الدول  عدد  ارتفاع  من  بالرغم 

على معاهدة منظـــــمة العمل الدولية (رقم 

189) حول اخلدمة املنزلية لعام 2011م، 

من ثماين دول اإىل 12 دولة منذ اأن دخلت 

من  اخلام�س  يف  التنفيذ  حيز  املعاهدة 

حثت  املنظمة  اأن  اإل  2009م،  �سبتمرب 

�سرعة  م�ساعفة  على  الأعــ�ــســاء  الـــدول 

الت�سريعات والقوانني التي حتمي احلقوق 

واأن  �سيما  ل  املــنــازل،  لعمال  الأ�سا�سية 

وح�سب  الن�ساء،  من  منهم  املائة  يف   83

دولً  ــاإَنّ  ف الدولية،  العمل  منظمة  تقييم 

واأخرى خطوات  اأخذت خطوات �سغرية، 

تنفيذ التفاقية رغم عدم  اأكرب يف اجتاه 

التفاقية،  اعتماد  ومنذ  بعد،  م�سادقتها 

عت العديد من البلدان قوانني جديدة  �سَرّ

عمال  ظــروف  بتح�سني  تتعلق  اأنظمة  اأو 

الجتماعية،  واحلقوق  املنزلية،  اخلدمة 

فنزويال،  البحرين،  ال�سعودية،  بينها  من 

كما  �سنغافورة،  اإ�سبانيا،  تايلند،  الفلبني، 

ت�سريعية،  اإ�سالحات  اأخــرى  دول  ــداأت  ب

الوليات  �سيلي،  ناميبيا،  فنلندا،  مثل: 

املتحدة، وهناك دول اأخرى بداأت اإجراءات 

الت�سديق، منها: اأملانيا وكو�ستاريكا.

ــي، مدير  ــوم ــن جــهــتــه قـــال مــانــويــال ت م

منظمة  العمل يف  وظروف  امل�ساواة  اإدارة 

ل�سحيفة  له  ت�سريح  يف  الدولية  العمل 

القت�سادية، »يف تقييم عام ملوقف الدول، 

اأخذت خطوة كبرية عندما  البحرين  فاإنَّ 

تبنى عدداً  للعمل  قانوناً جديداً  اأ�سدرت 

ال�سعودية  واأَنّ  التفاقية،  بنود  من  كبرياً 

تبنت تعديالت وت�سريعات متفرقة �سمنت 

احلقوق الرئي�سة لعمال اخلدمة املنزلية؛ 

الأ�سبوع  العمل يف  اأيــام  �سمنها عدد  من 

الأطفال،  وعمالة  الأ�سبوعية،  والإجـــازة 

وهي خطوات جيدة من دولتني مل توقعا 

بعد على التفاقية«، واأ�ساف »يف تايالند 

على  يتعني  يعد  مل  ــال،  املــث �سبيل  على 

ــام  اأي يف  العمل  املنزلية  اخلــدمــة  عــمــال 

يوم  �سنغافورة،  كفلت  حــني  يف  العطل، 

راحة اأ�سبوعية، ويف ناميبيا مت و�سع حد 

اأدنى لأجور العمال املنزليني، ويف الفلبني، 

ي�سع القانون اجلديد لعمال املنازل قواعد 

املنزلية،  اخلدمة  عمال  تف�سيلية حلماية 

الأجور  قوانني  املتحدة  الوليات  عت  وو�َسّ

والعمل الإ�سايف لت�سمل ما يقرب من 2.1 

يقدمون  الذين  الرعاية  عمال  من  مليون 

امل�ساعدة للم�سنني اأو املعوقني يف منازلهم، 

يف حــني دعــا الحتـــاد الأوروبــــي مــوؤخــراً 

اأع�ساءه للعمل على تنفيذ التفاقية«.

اأنَّه ما زال هناك العديد من  اإىل  م�سرياً 

ال املنازل من نطاق  احلكومات ت�ستبعد عَمّ

م للعمال الآخرين  تُقدَّ قوانني العمل التي 

والتي تخ�س احلماية واحلقوق الأ�سا�سية، 

الـ 21.5 مليون  ال املنازل  اأن عمَّ م�سيفاً 

ال�سرق  منطقة  يف  ونظراءهم  اآ�سيا،  يف 

الأو�سط الذين ل يقلون عن 2.1 مليون، 

هم عموماً الأقل متتعاً باحلماية القانونية، 

بها   يوجد  والتي  الالتينية  اأمريكا  يف  اأما 

فهم  املنزليني،  العمال  من  مليون   19.6

ح�سب  اأف�سل،  قانونية  بحماية  يتمتعون 

يف  العمل  ظــروف  عن  امل�سوؤول  ذكــره  ما 

جل  »اإن  وقــال  الــدولــيــة،  العمل  منظمة 

يف  املــنــازل  عمال  مــن  قليل،  عــدد  �سوى 

دول اأمريكا الالتينية م�سمولني ولو جزئياً 

اإجــازة  يف  احلــق  يعطيهم  للعمل  بت�سريع 

ــوم راحــة  اأدنـــى لــالأجــر، وي �سنوية، وحــد 

حتميهم  اأرباعهم  ثالثة  واأن  اأ�سبوعية، 

العمل  اأق�سى ل�ساعات  قوانني ت�سع حداً 

ع�سرة  اأ�سل  من  ت�سعة  واأَنّ  الأ�سبوعية، 

الالتينية  اأمريكا  يف  املنازل  عامالت  من 

مبوجب  الأمــومــة  با�ستحقاقات  يتمتعن 

القوانني الوطنية«.

الدول املصادقة على االتفاقية هي بوليفيا، 
إيطاليا، موريشيوس، نيكاراجوا، باراجواي، 

الفلبني، جنوب إفريقيا، أوروجواي، 
كوستاريكا، اإلكوادور، أملانيا، وجويانا

ما زال هناك العديد من احلكومات التي 
تستبعد عمال املنازل من نطاق قوانني 
م للعمال اآلخرين والتي  العمل التي ُتقدَّ

تخص احلماية واحلقوق األساسية
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حملة دولية إلنهاء جتنيد األطفال 
في القوات املسلحة احلكومية

ا�سم  هي  جنود)،  ولي�سوا  اأطفال  (هم 

اخلا�سة  املمثلة  اأطلقتها  التي  احلملة 

ـــالأمم املــتــحــدة ليلى  ــعــام ل ــالأمــني ال ل

لليوني�سيف  التنفيذي  واملدير  زروقــي 

اأنثوين ليك، و تهدف اإىل اإنهاء جتنيد 

وا�ستخدام الأطفال يف �سفوف القوات 

امل�سلحة احلكومية بحلول عام 2016م.

»اأردنــا من  زروقي  قالت  من جانبها 

خـــالل املـــبـــادرة الــبــنــاء عــلــى مــا مت 

حتقيقه يف هذا املجال، فهناك 193 

من  املتحدة  الأمم  اأع�ساء  من  دولة 

بها  جتند  فقط  دول  ثــمــاين  بينها 

لي�س  الأطــفــال،  احلكومية  الــقــوات 

للما�سي،  نظرنا  اإذا  كــبــرياً  عـــدداً 

الثماين  ـــدول  ال تلك  بــني  مــن  �ست 

عمل  خطة  على  و�سادقت  وافقت 

مع الأمم املتحدة لو�سع حد للتجنيد، 

وهما  املتبقيتني  للدولتني  بالن�سبة 

اإمتام  ب�سدد  فنحن  وال�سودان،  اليمن 

يبق  مل  وتقريباً  معهما،  عمل  خطة 

اإل التوقيع يف اليمن، والدول الثماين 

هي اليمن وال�سودان وجنوب ال�سودان 

ــان وتــ�ــســاد  ــت ــ�ــس ــال واأفــغــان ــوم ــ�ــس وال

وميامنار والكونغو الدميقراطية، ويتم 

حول  والفتيات  الفتيان  اآلف  جتنيد 

احلكومية  القوات  �سفوف  يف  العامل 

اأو  ليقاتلوا  امل�سلحة،  واجلــمــاعــات 

ي�ستخدموا لأغرا�س خمتلفة«.

املمثلة  مــكــتــب  »�ــســيــقــوم  واأ�ـــســـافـــت 

امل�سلحة  والنزاعات  لالأطفال  اخلا�سة 

مب�ساعفة  و�سركاوؤهما  واليوني�سيف 

املقبلني، جلهود  العامني  الدعم، خالل 

الدول الثماين لت�سريح الأطفال واإعادة 

و�سي�سمل  املدنية،  احلياة  اإدماجهم يف 

وحتديد  التقنية  اخلربة  تقدمي  الدعم 

الفجوات والتحديات املاثلة اأمام تطبيق 

خطط العمل الهادفة اإىل الق�ساء على 

جتنيد الأطفال، ويت�سمن الدعم اأي�ساً 

الربامج  الإ�سافية لدعم  املوارد  ح�سد 

املنفذة على الأر�س«.

بال�سراكة مع وزارة القت�ساد الوطني الفل�سطينية، اأطلق موؤخراً برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومركز 

اقت�سادياً،  الف�سطينية  املراأة  لتمكني  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  تنمية  م�سروع  العاملية،  التجارة 

الأمم  برنامج  ال�سيدة هيلني كالرك مديرة  كاًل من   امل�سروع مب�ساركة  تنفيذ  توقيع مذكرة  وجرى 

القت�ساد  ووزيــر  العاملية،  التجارة  ملركز  التنفيذية  املديرة  جونزالي�س  واأران�سا  الإمنائي،  املتحدة 

الفل�سطيني الدكتور جواد ناجي، ومها اأبو �سو�سة رئي�سة جمل�س اإدارة منتدى �سيدات الأعمال بح�سور 

ممثلني عن القطاعني اخلا�س والعام.

من جانبها �أكدت �ل�شيدة كالرك على  �أهمية تلك �مل�شاريع و�لتي توفر �لفر�ص �لالزمة النخر�ط 

املراأة يف العملية القت�سادية وال�ستثمار مما ي�سمن م�ساركتها يف كافة مناحي احلياة القت�سادية.

الأهــداف  اإنَّ  الفل�سطيني  الوطني  القت�ساد  وزيــر  ناجي  جــواد  الدكتور  قال  ال�سياق  ذات  ويف 

ال�سرتاتيجية املتوخاة من تلك امل�ساريع هي  زيادة م�ساركة املراأة يف القت�ساد ورفع م�ساركتها يف 

�سوق العمل من خالل اتخاذ جميع الإجراءات الت�سريعية والتنفيذية التي تكفل حماية املراأة وتبني 

�سيا�سات حتفيزية ت�ساعد على زيادة م�ساركة املراأة يف �سوق العمل وتبني ال�سرتاتيجية املوؤ�س�سية 

ودمج ق�سايا النوع الجتماعي يف الوزارات.

  UNDP لفتاً اإىل قيمة امل�ساريع التي يتم تنفيذها حالياً من خالل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

والتي تفوق ثمانني مليون دولر، وتابع قائاًل »اليوم الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة يقود ويدير اأحد 

اأهم الربامج الجتماعية األ وهو برنامج التمكني القت�سادي، هذا الربنامج الذي متكن بعد خم�س 

�سنوات من انطالقه اأن ميكن اأكرث من ثمانية اآلف اأ�سرة فل�سطينية«.

وبدورها قالت اأران�سا جونزالي�س  اإن الربنامج ي�سعى اإىل متكني املراأة الفل�سطينية يف خمتلف 

املجالت ومعاجلة امل�ساكل والتحديات التي تواجهها يف احلياة القت�سادية.

مشروع دولي لتنمية 
املرأة الفلسطينية اقتصاديًا
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دو  تعليم الفتيات فى باك�ستان

بالرغم من النخفا�ض الذي �شهده العامل يف م�شتويات الفقر 

على مدى العقود الثالثة املا�سية، اإل اأنَّ العامل ما زال يواجه 

العديد من التحديات للق�ساء عليه

جهود عاملية ملكافحة الفقر
اأكرث  للبنك الدويل، فاإنَّ هناك  وفقاً 

يعي�سون  زالــوا  ما  �سخ�س  مليار  من 

البنك  و�سع  ولذلك  مدقع،  فقر  يف 

فقر  بال  عامل  اإىل  للو�سول  اأهدافاً 

خـــالل جــيــل واحـــــد، وتــتــمــثــل تلك 

املئوية  الن�سبة  خف�س  يف  الأهـــداف 

اأقل من  لل�سكان الذين يعي�سون على 

ما  اإىل  اليوم  يف  للفرد  دولر   1.25

عام  بحلول  املائة  يف   3 عن  يزيد  ل 

2030م.

الدويل  البنك  اأ�سار رئي�س  من جهته 

جيم يوجن كيم، اإىل اأن الهدف الأول 

هو  لالألفية،  الإمنائية  الأهــداف  من 

خف�س معدلت الفقر املدقع مبقدار 

اأي   2010 عــام  يف  حتقق  الن�سف، 

بخم�سة  املــ�ــســتــهــدف  املـــوعـــد  قــبــل 

اأعوام، واأو�سح اأن هناك ثالثة عوامل 

املطلوب  الــهــدف  لتحقيق  �سرورية 

وهو اإنهاء الفقر املدقع ، وهي:

الهدف  هــذا  اإىل  الو�سول  اأن   -1  

ت�سريع  �سيتطلَّب   2030 عام  بحلول 

وتــــرية مــعــدل الــنــمــو الــــذي لوحظ 

املا�سية،  عاماً  ع�سر  اخلم�سة  خالل 

مرتفع  منــو  معدل  حتقيق  ول�سيما 

واإفريقيا  اآ�سيا  جنوب  يف  وم�ستدام 

جنوب ال�سحراء.

2- �سيتطلب جهوداً لتعزيز ال�ستمال 

الجتماعية  الــتــفــاوتــات  مــن  واحلـــد 

و�سمان اأن يوؤدي النمو اإىل احلد من 

اأهمها خلق  الفقر، من خالل و�سائل 

فر�س العمل.

الــ�ــســدمــات  تـــفـــادي  �سيتطلب   -3

املحتملة، مثل اأزمة جديدة يف الغذاء 

كــوارث  اأو  مالية  اأزمــة  اأو  الوقود  اأو 

هذه  حدة  من  التخفيف  اأو  مناخية، 

ال�سدمات.

موا�سلة  ويف  العربي  ال�سعيد  وعلى 

برنامج  اأعلن  الفقر،  مكافحة  جهود 

عن  اخلليج العربي للتنمية “اأجفند” 

وتاأهيل 100  لتدريب  ت�سكيل حتالف 

العربية  الــدول  و�سابة يف  �ساب  األف 

يف جمال الريادة والتمكني ومكافحة 

الفقر.

التنفيذي  املــديــر  قـــال  جــانــبــه  مــن 

مبادرة  اأن  القحطاين،  بكر  للربنامج 

طالل  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

رئي�س  �ــســعــود  اآل  الــعــزيــز  عــبــد  ــن  ب

يف  الفقر  ملكافحة  الهادفة  اأجفند، 

الفقراء،  بنوك  وتاأ�سي�س  املنطقة، 

باإن�ساء  اأفقياً  تتقدم باطراد، وتتو�سع 

مزيد من البنوك، وراأ�سياً برتقية اأداء 

من  وامل�ستفيدون  العاملة،  البنوك 

ووفق  تزايد،  يف  امل�ستهدفة  ال�سرائح 

اأحدث اإح�سائية بلغ عددهم اأكرث من 

مليون وثالثمائة األف م�ستفيد.

العربي  اخلليج  برنامج  اأن  مــوؤكــداً 

يف  قدماً  مي�سي  “اأجفند”  للتنمية 

الفقر  ملكافحة  ا�سرتاتيجيته  تنفيذ 

الأول:  اأ�سا�سيني  توجهني  خالل  من 

النجاح  (راأ�سي) وهو تركيز مقومات 

الأ�سغر  التمويل  موؤ�س�سات  بنوك  يف 

التي اأن�ساأها، والتوجه الآخر ( اأفقي ) 

بتاأ�سي�س بنوك يف الدول التي اقتنعت 

ولديها  الأ�ــســغــر،  التمويل  بــجــدوى 

متطلبات  مــع  لــلــتــجــاوب  ا�ــســتــعــداد 

“اأجفند”، وحت�سني بيئاتها الت�سريعية 
ل�سالح هذه الآلية التنموية الفاعلة.

يتكون التحالف من 
برنامج اخلليج العربي 

للتنمية، واجلامعة العربية 
املفتوحة،وبنوك أجفند 

للتمويل األصغر، واالحتاد 
الدولي للشباب 

من اأجل توعية الفتيات على جمموعة من القوانني اخلا�سة باملراأة من خالل حمامني وق�ساة �سرعيني خمت�سني 

يف هذا املجال، اأطلقت وحدة توا�سل ومتكني املراأة يف هيئة �سباب كلنا الأردن/�سندوق امللك عبد اهلل الثاين 

للتنمية برنامج »حمو الأمية القانونية« بالتعاون مع جمعية �سما العدالة للتنمية ال�سيا�سية وحقوق الإن�سان، 

وفقاً لوكالة زاد الأردن الإخبارية.

الوعي  تعزيز  اإىل  يهدف  الربنامج  اإنَّ  زمن اخلزاعلة،  املراأة  توا�سل ومتكني  من�سقة وحدة  قالت  من جانبها 

القانوين لدى ال�سابات يف املحافظات حول الق�سايا القانونية ذات العالقة باملراأة، وت�سكيل حلقة و�سل بني 

الهيئة وموؤ�س�سات املجتمع املدين، واإعداد قيادات ن�سائية قادرة على امل�ساركة الفعالة، واإيجاد مدربات �سابات 

يف جمال الثقافة القانونية، اإ�سافة اإىل توعية املراأة العاملة بحقوقها يف قانون العمل وتوعيتها بحقوقها يف 

قانون ال�سمان الجتماعي، وبدورها اأكدت مديرة جمعية �سما العدالة للتنمية ال�سيا�سية وحقوق الإن�سان كارمن 

احلاج ديب اأهمية التعاون مع هيئة �سباب كلنا الأردن يف ت�سليط ال�سوء على ق�سايا املراأة، وذلك كون الهيئة تتعامل مع فئة مهمة يف املجتمع؛ وهي فئة 

ال�سباب، اإ�سافة اإىل وجود مقرات وفرق ميدانية لها يف خمتلف حمافظات اململكة الأردنية الها�سمية. 

وقالت اإن اجلمعية تهدف اإىل العمل على ن�سر مبادئ حقوق الإن�سان (املراأة، الطفل، املعنفات واملعنفني) من منظور وطني ودويل، وتنفيذ برامج تت�سمن اإطالق 

م�ساريع اجتماعية واقت�سادية متعددة تهدف اإىل متكني املراأة يف كافة النواحي، وتعزيز احرتام حقوق املراأة وان�سافها عن طريق دجمها ومتكينها يف املجتمع من 

خالل امل�ساركة الن�سائية يف القيادات، اإ�سافة اإىل ال�سعي اإىل تطوير الت�سريعات وال�سيا�سات العامة الالزمة والتاأثري عليها لتنفيذ القوانني والت�سريعات اخلا�سة 

بحقوق املراأة والطفل من خالل املنظمات العاملة يف جمال حقوق الإن�سان واملراأة والطفل، وتطوير وتعزيز املهارات واملعارف واملعلومات الالزمة مل�ساندة ودعم 

حقوق املراأة الطفل، وخا�سة العاملني والعامالت يف املوؤ�س�سات يف منظمات املجتمع املدين والعالم وخمتلف اجلهات املكلفة بتنفيذ القانون. 

مبادرة أردنية حملو األمية القانونية
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حملة عن محكمة العدل الدولية

اجلزء الثامن من »اتفاقية حقوق الطفل«اعرف حقوقك وواجباتك

تراه  ح�سبما  الأخــرى،  املخت�سة  والهيئات  للطفولة  املتحدة  الأمم  ومنظمة 

مالئماً، لتقدمي م�سورة خربائها ب�ساأن تنفيذ التفاقية يف املجالت التي تدخل 

يف نطاق ولية كل منها، وللجنة اأن تدعو الوكالت املتخ�س�سة ومنظمة الأمم 

تنفيذ  تقارير عن  لتقدمي  املتحدة  الأمم  اأجهزة  من  للطفولة وغريها  املتحدة 

التفاقية يف املجالت التي تدخل يف نطاق اأن�سطتها.

ومنظمة  املتخ�س�سة  الوكالت  اإىل  مالئماً،  تراه  ح�سبما  اللجنة،  حتيل  (ب) 

الــدول  من  تقارير  اأيــة  الأخــرى  املخت�سة  والهيئات  للطفولة  املتحدة  الأمم 

الأطراف تت�سمن طلباً للم�سورة اأو امل�ساعدة التقنيتني، اأو ت�سري اإىل حاجتها 

ملثل هذه امل�سورة اأو امل�ساعدة، م�سحوبة مبالحظات اللجنة واقرتاحاتها ب�سدد 

هذه الطلبات اأو الإ�سارات، اإن وجدت مثل هذه املالحظات والقرتاحات.

(ج) يجوز للجنة اأن تو�سي باأن تطلب اجلمعية العامة اإىل الأمني العام اإجراء 

درا�سات بالنيابة عنها عن ق�سايا حمددة تت�سل بحقوق الطفل.

معلومات  اإىل  ت�ستند  عامة  وتو�سيات  اقرتاحات  تقدم  اأن  للجنة  يجوز  (د) 

تلقتها عمال باملادتني 44، 45 من هذه التفاقية، وحتال مثل هذه القرتاحات 

والتو�سيات العامة اإىل اأية دولة طرف معنية، وتبلغ للجمعية العامة م�سحوبة 

بتعليقات الدول الأطراف، اإن وجدت.

املادة  ال�ساد�سة والأربعون

يفتح باب التوقيع على هذه التفاقية جلميع الدول.

املادة  ال�سابعة والأربعون

العام  الأمني  لدى  الت�سديق  �سكوك  وتودع  للت�سديق،  التفاقية  هذه  تخ�سع 

لالأمم املتحدة.

املادة  الثامنة والأربعون

يظل باب الن�سمام اإىل هذه التفاقية مفتوحاً جلميع الدول، وتودع �سكوك 

الن�سمام لدى الأمني العام لالأمم املتحدة.

املادة  الرابعة والأربعون

1. تتعهد الدول الأطراف باأن تقدم اإىل اللجنة، عن طريق الأمني العام لالأمم 

املتحدة، تقارير عن التدابري التي اعتمدتها لإنفاذ احلقوق املعرتف بها يف هذه 

التفاقية وعن التقدم املحرز يف التمتع بتلك احلقوق:

الطرف  للدولة  بالن�سبة  التفاقية  هذه  نفاذ  بدء  من  �سنتني  غ�سون  يف  (اأ) 

املعنية.

(ب) وبعد ذلك مرة كل خم�س �سنوات.

2. تو�سح التقارير املعدة مبوجب هذه املادة العوامل وال�سعاب التي توؤثر على 

درجة الوفاء باللتزامات املتعهد بها مبوجب هذه التفاقية اإن وجدت مثل هذه 

العوامل وال�سعاب، ويجب اأن ت�ستمل التقارير اأي�ساً على معلومات كافية توفر 

للجنة فهماً �ساماًل لتنفيذ التفاقية يف البلد املعنى.

3. ل حاجة بدولة طرف قدمت تقريراً اأولياً �ساماًل اإىل اللجنة اأن تكرر، يف ما 

تقدمه من تقارير لحقة وفقاً للفقرة 1 (ب) من هذه املادة، املعلومات الأ�سا�سية 

التي �سبق لها تقدميها.

�سلة  ذات  اإ�سافية  معلومات  الأطــراف  الــدول  من  تطلب  اأن  للجنة  يجوز   .4

بتنفيذ التفاقية.

5. تقدم اللجنة اإىل اجلمعية العامة كل �سنتني، عن طريق املجل�س القت�سادي 

والجتماعي، تقارير عن اأن�سطتها.

6. تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق وا�سع للجمهور يف بلدانها.

املادة  اخلام�سة والأربعون

لدعم تنفيذ التفاقية على نحو فعال وت�سجيع التعاون الدويل يف امليدان الذي 

تغطيه التفاقية:

(اأ) يكون من حق الوكالت املتخ�س�سة ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة وغريها 

يدخل يف  ما  تنفيذ  النظر يف  لدى  تكون ممثلة  اأن  املتحدة  الأمم  اأجهزة  من 

نطاق وليتها من اأحكام هذه التفاقية، وللجنة اأن تدعو الوكالت املتخ�س�سة 

*ان�سمت اململكة اإىل اتفاقية حقوق الطفل يف فرباير 1996م و والتي اعتمدتها الأمم املتحدة يف 20 نوفمرب 1989م ، وقد حتفظت على املواد التي تتعار�س مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 

هي اجلهاز الق�سائي الرئي�سي لالأمم املتحدة، وقد اأن�سئت يف عام 1945م، لتحقيق اأحد الأهداف الرئي�سية لالأمم املتحدة وهو »التذرع 

بالو�سائل ال�سلمية، وفقاً ملبادئ العدل والقانون الدويل، حلل املنازعات الدولية التي قد توؤدي اإىل الإخالل بال�سلم اأو 

لت�سويتها«، وتعمل املحكمة مبوجب نظام اأ�سا�سي ي�سكل جزء ل يتجزاأ من ميثاق الأمم املتحدة، وكذلك مبوجب قواعدها 

اخلا�سة، وبداأت العمل يف عام 1946م، عندما حلت حمل املحكمة الدائمة للعدالة الدولية.

وتتاألف من 15 قا�سياً، تنتخبهم اجلمعية العامة لالأمم املتحدة وجمل�س الأمن، حيث يتم انتخابهم، بغ�س النظر عن جن�سيتهم، من بني الأ�سخا�س 

ذوي ال�سفات اخللقية العالية، وميلكون املوؤهالت املطلوبة يف بلدانهم لكي يعينوا يف اأعلى املنا�سب الق�سائية، اأو اأنهم من احلقوقيني امل�سهود 

بكفاءتهم يف القانون الدويل، ومن الناحية العملية، يكون العديد من اأع�ساء املحكمة قبل اأن ينتخبوا م�ست�سارين قانونيني لدى وزارات خارجية 

بلدانهم، اأو اأ�ساتذة يف القانون الدويل اأو من ال�سفراء اأو الق�ساة باملحاكم العليا، وتكون مدة النتخاب 9 �سنوات، وميكن اإعادة انتخاب الأع�ساء، ويتم انتخاب 

ثلثهم كل ثالث �سنوات، ول ي�سمح بتواجد قا�سيني يحمالن نف�س اجلن�سية، ويف حال تويف اأحد الق�ساة الأع�ساء، يتم اإعادة انتخاب قا�س بديل يحمل نف�س 

جن�سية املتويف في�سغل كر�سيه حتى نهاية فرتته.

وت�سطلع املحكمة بدور ثنائي يتمثل يف ت�سوية النزاعات القانونية التي تعر�سها عليها الدول وفقاً للقانون الدويل، واإ�سدار الفتاوى ب�ساأن امل�سائل القانونية 

التي حتيلها اإليها اأجهزة ووكالت الأمم املتحدة املتخ�س�سة املاأذون لها بذلك، ولغتاها الر�سميتان هما الإجنليزية والفرن�سية، ويقع مقرها يف لهاي بهولندا.
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مصر تشارك في 
تدشني احتاد دولي 

حلماية األطفال
 كاريكاتري

األزم نظام العمل ال�سعودي يف مادته 

التا�سعة واخلم�سون بعد املائة �ساحب 

العمل، اأن يجعل مكاناً يف املن�ساأة مهياأ 

ويوظف  العامالت،  اأطفال  حل�سانة 

فيه العدد الكايف من املربيات، وذلك 

�إذ� توفرت �ل�شروط �لتالية:

خم�سني  العامالت  عدد  يبلغ  اأن   -1

فاأكرث.

الأطــفــال ع�سرة  يكون عــدد  اأن    -2

فاأكرث.

3- األ يتجاوز اأعمار هوؤلء الأطفال 

�ست �سنوات.

العمل   �ــســاحــب  لـــدى  كـــان  اإذا  اأمـــا 

واحدة،  فاأكرث يف مدينة  100 عاملة 

يف  العمل  لــوزيــر  النظام  خــول  فقد 

العمل،  �ساحب  يلزم  اأن  املادة،  نف�س 

اأو  بنف�سه  للح�سانة  داراً  ين�سئ  باأن 

اآخرين  عمل  اأ�سحاب  مع  بامل�ساركة 

مع  يتعاقد  اأو  نف�سها،  املــديــنــة  يف 

اأطفال  لرعاية  قائمة  للح�سانة  دار 

عن  اأعمارهم  تقل  الذين  العامالت 

ـــك اأثــنــاء فــرتات  �ــســت �ــســنــوات وذل

العمل، ويف هذه احلالة يحدد الوزير 

هذه  تنظم  �لتي  و�الأو�شاع  �ل�شروط 

الدار، كما يقرر ن�سبة التكاليف التي 

امل�ستفيدات  العامالت  على  تفر�س 

من هذه اخلدمة.

املائة  بعد  ال�ستون  املــادة  منحت  كما 

الذي  العاملة  املــراأة  ذاته  النظام  من 

باأجر  اإجــازة  احلق يف  زوجها  يتوفى 

ع�سر  خم�سة  عن  تقل  ل  مدة  كامل 

يوماً من تاريخ الوفاة.

ما هي حقوق املرأة العاملة املتعلقة بحضانة 
أطفالها أثناء ساعات العمل،  وكم مدة اإلجازة التي 

تستحقها في حال وفاة زوجها؟

امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ت
نيا

نو
قا

نقاًل عن صحيفة

دويل  احتاد  اأول  تد�سني  العربية يف  الــدول  من  العديد  موؤخراً  م�سر  �ساركت 

حلماية الأطفال بال�سويد.

هذا ما اأكده عبد البا�سط عبا�س مدير املكتب الدائم لحتاد حماية الطفولة، 

مبيناً الهدف من اإن�سائه حيث قال »يهدف الحتاد اإىل حماية الأطفال الذين 

اأطفال  ظاهرة  ومواجهة  الأهلية  النزاعات  واأي�ساً  احلروب  لكوارث  تعر�سوا 

ال�سوارع وعمالة الأطفال«، واأ�ساف »من مهام الحتاد الهتمام بالأطفال ذو 

الحتياجات اخلا�سة و�سيقوم الحتاد على رعاية الطفل والهتمام به رعاية 

كاملة باعتباره هو املقوم الأ�سا�سي«.

موؤكداً على التزام م�سر بحماية حقوق الأطفال، مبوجب ت�سديقها على اتفاقية 

حقوق الأطفال وبروتوكولتها الختياريني.

اجلدير ذكره اأن الدول العربية التي �ساركت يف تد�سني الحتاد هي فل�سطني 

و�سوريا وليبيا وم�سر وال�سودان.

سوق العمل
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان املكلف

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

من  العديد  اأرا�سيها  على  للمقيمني  كفل  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الأ�سا�سي  النظام 

)41-47( من  املــادتــني  وفــق ما جــاء يف  اأي جتــاوز  الكفيلة بحماية حقوقهم من  ال�سمانات 

بالتاأكيد على اجلهات  والقا�سي  رقــم 166وتــاريــخ 1421/7/12هــــــ،  الـــوزاري  والــقــرار  النظام، 

املخت�سة باحلزم مع كل �ساحب عمل يت�سبب يف تعليق اأو�ساع العمالة الوافدة اأو يعمل على 

تاأخري �سداد اأجورها اأو م�ستحقاتها اأو اأخذ مبالغ مالية مقابل اإنهاء اإجراءاتها.

ومما ل �شك فيه اأن من اأهم حقوق العامل �شواء كان مواطن اأو مقيم هو عدم املماطلة يف 

انتهاك حقوقي وجتــاوز  ُتعد تلك املماطلة  قــام به من عمل، حيث  اأجــره نظري ما  اإعــطــاءه 

دون وجه حق حلقوق العامل الإن�شانية، ولذلك اعترب اأجر العامل دينًا ممتازًا من الدرجة 

الأوىل يقدم على جميع الغرماء يف حال اإفال�ض �ساحب العمل ويقدم كذلك على امل�سروفات 

الق�سائية وم�سروفات الإفال�ض والت�سفية باعتبار احلقوق املرتتبة للعامل نظري العمل الذي 

قام به من اأهم احلقوق التي يجب اأدائها و�سرعة الوفاء بها وعدم تاأخريها لأي �سبب كان.

وقد اهتمت حكومة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �سعود -حفظه 

العمل  ا�سدار نظام  اململكة من خالل  للمقيمني يف  ال�سمانات  املزيد من  توفري  اهلل- على 

ال�سعودي والذي حمل يف طياته العديد من ال�سمانات الكفيلة بحماية حقوق العاملني من 

املقيمني من خالل عقود العمل وما يرتتب عليها من اآثار قانونية، ول بد من الإ�شارة هنا اإىل 

اأن اأنظمة وزارة العمل راعت حقوق العامل يف اململكة �سواء مواطن اأو مقيم من خالل برامج 

ومبادرات واإ�سالحات وتعديالت يف نظامها.

ويف تلم�ض اإن�ساين بجميع فئات العاملني من املقيمني يف اململكة �سدرت لئحة تنظيم عمل 

خدم املنازل وال�سادرة بقرار رقم 31٠ وتاريخ 1434/٩/7هـ والتي حملت العديد من احلقوق 

لهم.

ول نغفل اجلانب الإن�ساين يف التعامالت اليومية التي تتم بني املواطن واملقيم والتي يغلب 

عليها جوانب اإن�شانية عديدة مما ينتج عنه رف�ض الكثري من املقيمني مغادرة اأر�ض اململكة 

ملا وجدوه فيها من راحة واأمن واأمــان وتعامل يوؤكد حماية حقوق الإن�سان جلميع املقيمني 

على اأر�ض اململكة. 

املواطن واملقيم حقوق متبادلة
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