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اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تثمن وتقدر عاليًا مبادرة خادم احلرمني 
الشريفني بتخصيص مبلغ 274 مليون دوالر 

لدعم األوضاع اإلنسانية في اليمن
ـــن ربــيــعــان  أشـــــاد الـــدكـــتـــور مــفــلــح ب

الوطنية  الجمعية  رئيس  القحطاني، 

لحقوق اإلنسان بمواقف المملكة تجاه 

دعم اليمن ومبادراتها الدائمة.

»الرياض«  لصحيفة  له  تصريح  في  وقال 

الحق  لدعم  الحزم  عاصفة  قامت  »كما 

فكذلك  الــشــرعــيــة،  ونــصــرة  الظلم  وردع 

ــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن  ـــادرة خـــــادم ال ـــب م

بتخصيص مبلغ 274 مليون دوالر لدعم 

التي  اليمني،  للشعب  اإلنسانية  األعمال 

إلى جانب  المملكة دائمًا تقف  أن  تؤكد 

تلك  أن  والشــك  المحتاج«،  ونصرة  الحق 

في  لليمن  ومانحة  فعالة  تعتبر  المبادرة 

الظروف التي مرت بها منذ زمن، وصنف 

تجاه  المملكة  مبادرة  القحطاني  الدكتور 

اليمن بالقديمة الجديدة المستمرة، كما 

ثمنت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان 

تلك المبادرة وقالت في بيان لها »إن هذه 

الشريفين  الحرمين  خــادم  من  المبادرة 

للجانب  المملكة  توليه  مــا  على  تــؤكــد 

في  الشقيق،  اليمني  للشعب  اإلنساني 

واألوضــــاع  الصعبة  الــظــروف  هـــذه  ظــل 

فيها  تسببت  التي  القاسية،  اإلنسانية 

للحقوق  المنتهكة  المليشيات  هـــذه 

مما  والشرعية،  القانون  على  والخارجة 

بقيادة  الحزم  عاصفة  قرار  اتخاذ  تطلب 

المملكة لترسيخ مفهوم احترام الشرعية، 

الدولية  والمواثيق  بالقوانين،  وااللتزام 

حقوق  حماية  في  واإلســهــام  واإلقليمية 

البالد  محافظات  فــي  اليمني  اإلنــســان 

المختلفة«.

وأضافت »إن قرار مجلس األمن الدولي 

رقم 2216 لعام 2015م، الصادر مؤخراً 

يؤكد على الدعم الدولي لجهود الدول 

المشاركة في »عاصفة الحزم« بقيادة 

المملكة بشأن القضية اليمنية، ويحث 

عــلــى تــســهــيــل إيـــصـــال الــمــســاعــدات 

اإلنسانية إلى اليمن« .

وأفادت الجمعية، أن أمر خادم الحرمين 

الشريفين بتخصيص هذا المبلغ ألعمال 

من  أتــى  اليمن،  فــي  اإلنسانية  اإلغــاثــة 

الموقف  ليؤكد  المتحدة،  األمــم  خــالل 

في  للمملكة  والثابت  الدائم  اإلنساني 

عام  بشكل  اإلنسانية  لألعمال  دعمها 

بشكل  اليمني  الشعب  والحــتــيــاجــات 

المملكة،  في  الجمعية  ودعــت  خــاص، 

واإلقليمية،  الدولية  اإلغــاثــة  منظمات 

ــدعــم  ــم ال ــدي ــق ـــي ت ــــى الـــمـــســـارعـــة ف إل

إلى  اإلنسانية  والمساعدة  والمساندة 

التنسيق  خــالل  مــن  اليمني،  الشعب 

تقديم  حيال  الحزم«  »عاصفة  دول  مع 

المساعدات الضرورية للشعب اليمني.

القنصل األندونيسي لدى اململكة يزور اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

األندونيسية  السفارة  من  وفــد  قــام 
الوطنية  للجمعية  بــزيــارة  بالرياض 
ــــــوم األحـــــد  ـــوق اإلنـــــســـــان ي ـــحـــق ل
1436/7/7هـــ  الموافق 2015/4/26م 
محب  األندونيسي  القنصل  برئاسة 

ـــن مــحــمــد طـــائـــب وكـــــان في  ـــدي ال
الجمعية  رئيس  سعادة  استقبالهم 

الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني.
الرئيس  اللقاء قدم سعادة  بداية  في 
الجمعية  أنــشــطــة  عــن  مــوجــز  شـــرح 

ــثــقــافــة  ــهــا فــــي نـــشـــر ال ومــســاهــمــت
إلى  الحديث  تطرق  كما  الحقوقية، 
في  األندونيسية  العمالة  مــوضــوع 
دون  تحول  التي  والعقبات  المملكة 
آللية  أفضل  لفهم  والحاجة  عودتها 

وفي  المملكة  فــي  القانوني  العمل 
وأعضاء  القنصل  قــدم  اللقاء  نهاية 
الــوفــد الــشــكــر الــجــزيــل إلـــى ســعــادة 
ــيــس الــجــمــعــيــة إلتـــاحـــة الــفــرصــة  رئ

إلستقبالهم .
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فرع اجلمعية باجلوف ينظم ندوة عن حقوق املر أة والعنف األسري

ــيــوم الــعــالــمــي لحقوق  تــزامــنــًا مــع ال
بمنطقة  الجمعية  فــرع  نّظم  الــمــرأة، 
ــــدوة عـــن حــقــوق الــمــرأة  الـــجـــوف ن
والعنف األسري، ولقد شارك في هذه 
الندوة عدد من المختصين من كلية 
الجوف  بجامعة  والــقــانــون  الشريعة 
الهادي،  عبد  أشــرف  الدكتور   : وهم 
ـــور  حــمــد أحـــمـــد الــســعــد،  ـــت ـــدك وال
إبــراهــيــم،  وأدار  ــور عــبــاس  ــدكــت وال
الشرعان  مـــرزوق  الــدكــتــور   ــنــدوة  ال
بالجوف.  والتعليم  التربية  إدارة   من 
الــنــدوة  مــوضــوع  مناقشة  تــم  ولــقــد 
والقانونية  الشرعية  الناحيتين  من 
ومــقــارنــة حــقــوق الــمــرأة فــي اإلســالم 
مـــع مـــا هـــو مـــوجـــود فـــي الــدســاتــيــر 
أّن  ــنــدوة على  ال وأّكــــدت  الــدولــيــة، 
اهتمامًا  المرأة  أولى  اإلسالمي  الدين 
الحقوق  من  العديد  لها  وكــرّس  بالغًا 
عرضها  وتصون  كرامتها  تحفُظ  التي 
ومربية  المجتمع  ِعــمــاد  باعتبارها 
والمعلمة  المربية  األم  فهي  األجيال 
ــمــاهــرة ولها  ال الــنــاصــحــة والــطــبــيــبــة 
مشاركاتها الفّعالة في شّتى الميادين 
الــتــي رسمتها  الــقــواعــد  مــع مــراعــاة 

أوضحت  كما  اإلســالمــيــة،  الشريعة 
اإلســالم  قد سبق جميع  أن   الندوة 
الــُنــظــم الــوضــعــيــة بــأكــثــر مــن أربــعــة 
عــشــر قـــرنـــًا بــالــتــأكــيــد عــلــى حــقــوق 
والحفاظ عليها، كما  المرأة وصيانتها 

العنف  موضوع  إلى  الندوة  تطرّقت 
الشخصية  أسبابه  حيث  من  األســري 
العنف  من  الحد  وُسبل  واالقتصادية 
نــظــامــيــًا واجــتــمــاعــيــًا وقــضــائــيــًا، كما 
األســري  العنف  مفهوم  مناقشة  تــم 

ــزوج  ال عنف  يشمل  حيث  ــواعــه  وأن
تجاه زوجته سواء كان عنفًا جسديًا او 
جنسيًا أو لفظيًا أو اجتماعيًا أو فكريًا 
زوجها  تــجــاه  الــزوجــة  عنف  وكــذلــك 

وعنف الوالدين تجاه أبنائهم.

فريق من فرع اجلمعية بعسير يزور مصابي القوات املسلحة باجلنوب

الوطنية  الجمعية  فــرع  من  فريق  زار 
بــمــنــطــقــة عسير  اإلنــــســــان   ــحــقــوق  ل
بالمنطقة  المسلحة  القوات  مستشفى 
الجنوبية، وذلك بهدف االطمئنان على 
صحة الجنود المنومين في المستشفى، 
والتعبير لهم عن فخر واعتزاز الجميع 

بما قاموا به دفاعاً عن وطنهم.
على  المشرف  من  الفريق  تكون  وقــد 
الفرع الدكتور علي الشعبي، واألعضاء 
واألستاذ  القحطاني،  منصور  الدكتور 
محمد  واألســـتـــاذ  ــــاش،  دب آل  محمد 
العابسي،  محمد  واألســتــاذ  معتق،  آل 

الفرع  سكرتير  الغانم  بندر  واألســتــاذ 
وقـــد كـــان فــي اســتــقــبــالــهــم كـــاًل مــن: 
الــقــوات  مستشفيات  مــديــر  مساعد 
للشؤون  الجنوبية  بالمنطقة  المسلحة 
سالم  الطبيب  العميد  والفنية  الطبية 
مستشفى  ومدير  القحطاني،  أحمد  بن 

مدينة الملك فيصل العسكرية، العقيد 
مرضي،  آل  عبدالله  عــايــض  الطبيب 
بن  الــعــامــة سعيد  الــعــالقــات  ــر  ومــدي
أحمد عسيري، وفي نهاية الزيارة أثنى 
الفريق على الخدمات الطبية المتميزة 

والعناية الجيدة التي يتلقاها الجنود.
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فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة ينظم عددًا من الفعاليات لنشر الثقافة احلقوقية
على  للقضاء  العالمي  اليوم  بمناسبة 
أقام  العنصري  التمييز  أشكال  كافة 
ندوة عامة  المكرمة  فرع منطقة مكة 
ِمْن  ـــاَلِم  اإِلْس »َمــْوقــُف  بعنوان  مؤخراً 
قد  الفرع  وكان  الُعْنُصرِي«،  يِز  الَتْمِيِ
العاصمة  شرطة  إلدارة  الــدعــوة  وجــه 
للتعليم  العامة  ولــــإدارة  المقدسة، 
بــمــنــطــقــة مــكــة الــمــكــرمــة، ولــمــركــز 
المكرمة،  بمكة  االجتماعية  التنمية 
المقدسة  الــعــاصــمــة  مــــرور  وإلدارة 
بمنطقة  الــصــحــيــة  الـــشـــؤون  وإلدارة 
من  نخبة  حضر  حيث  المكرمة،  مكة 

منتسبيهم.
ترحيبية  بكلمة  الــنــدوة  ــدأت  ب وقــد   
مــن الــمــشــرف عــلــى الــفــرع األســتــاذ 
أعطى  ثم  الزايدي  عواض  بن  سليمان 
وأهدافها  الجمعية  عن  تعريفية  نبذة 
الــعــمــل فيها  وآلـــيـــة  واخــتــصــاصــاتــهــا 
في  للجمعية  اإلستراتيجية   والخطة 
اإلنــســان  حــقــوق  ثــقــافــة  ونــشــر  تعليم 
العديد  إلــى  تطرق  ثم  المجتمع،  في 
الجمعية. عالجتها  التي  القضايا   من 

بعد ذلك قدم عضو الجمعية الدكتور 
مــحــمــد بـــن مــطــر الــســهــلــي مــحــاضــرة 
يِز  الَتْمِيِ ِمْن  اإِلْســاَلِم  »َمْوقُف  بعنوان 
اإلنسان  لحقوق  فيها  الُعْنُصرِي« أصل 
الكتاب  مــن  اإلسالمية  الشريعة  فــي 
أن  للحضور كــيــف  مــوضــحــاً  والــســنــة 
اإلسالم كرم اإلنسان منذ أربعة عشر 

قرناً وشرع »حقوق اإلنسان«.
ودافـــــع عــنــهــا وحــمــاهــا وغـــــرس في 

الــمــجــتــمــع مـــبـــادئ تــحــمــي الــحــقــوق 
العنصري  التمييز  عرف  ثم  وتدعمها، 
وأصله من الكتاب والسنة موضحا أن  
الناس  العنصري هو معاملة  التمييز   (
بناًء  متكافئ  أو  متساو  غير  بشكل 
أو  عرقية  مجموعة  إلى  انتمائهم  على 

التمييز  من  يعتبر  معينة، كما  قومية 
العنصري أيضاً  معاملة ووضع اإلنسان 
بالمقارنة  ومميزة  مختلفة  مرتبة  في 
مع غيره بناًء على ديانته أو لون بشرته 
االتفاقية  إلى  تطرق  ثم   ،) جنسيته  أو 
أشكال  جميع  على  للقضاء  الــدولــيــة 

من  اعتمدت  التي  العنصري  التمييز 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قبل 
فــي 21 كــانــون األول/ديــســمــبــر 1965 
الثاني/يناير  4 كانون  في  نفاذها  وبدأ 
1969، و بلغ عدد الدول األطــراف في 
االتفاقية 173 دولة طرفاً حتى تاريخ 21 
نيسان/أبريل 2008م ، ثم تال ذلك حوار 
في  والمتحدث  المشرف  بين  مفتوح 
دعم  كيفية  حول  والحاضرين  الندوة 
والعمل  المملكة  في  اإلنــســان  حقوق 
على نشر الثقافة الحقوقية خاصة في 

مجتمع األطفال والنساء .

فرع اجلمعية باملدينة املنورة يناقش عددًا من املوضوعات املشتركة مع 
منسق إدارة التربية والتعليم

لحقوق  الوطنية  الجمعية  فــرع  عقد 
إدارة  منسق  مــع  اجــتــمــاعــاً  ــســان  اإلن
التربية والتعليم تم التأكيد في بداية 
االجتماع على أن التربية والتعليم أداة  
اإلنسان  حقوق  مفاهيم  لنشر  فعالة 
ـــال،  كــمــا اشــتــمــل جــدول  بــيــن األجـــي
وهي  المحاور  من  عدد  على  األعمال 

كالتالي:
حقوق  ثقافة  نشر  آلــيــات  1-مناقشة 

تلقي  المدارس من خالل  في  اإلنسان 
)طالب / ات( المدارس مبادئ حقوق 
اإلنــســان بــقــيــام مــثــل هـــذا  الــتــعــاون 
واحــتــرام  التمييز  وعــدم  والمشاركة 
اآلخـــر والــعــمــل بـــروح ايــجــابــيــة،  مما 
يساعد على مقاومة السلبيات  وازدياد 

اهتمام األجيال بالقضايا المجتمعية.
الحملة  تفعيل  آلــيــات  2-مــنــاقــشــة 
الجمعية  فرع  ينظمها  التي  الحقوقية 

والتعليم   الــتــربــيــة  إدارة  بــمــشــاركــة 
مكافحة  إدارة   – ـــمـــرور  ال إدارة   -
الــشــؤون  الــشــرطــة –  ــمــخــدرات -   ال
الــصــحــيــة ) الــمــخــدرات والـــحـــوادث 
المرورية -  انتهاك الحق في  الحياة (.

3 –  مناقشة دور المنسق والمهمات 
المنوطة به.

4 –  مناقشة بعض القضايا المشتركة 
بين الجانبين.

وقــــد حــضــر مـــن جـــانـــب الــجــمــعــيــة 
شرف  األســتــاذة  الفرع  على  المشرف 
األمين عبدالمجيد  واألستاذ   القرافي، 

بالفرع، ومن جانب  القانوني   الباحث 
ـــم  ـــي ـــل ـــع ـــت وال الـــــتـــــربـــــيـــــة  وزارة 
ـــحـــربـــي ــــر ال ــــاي ــــاشــــي ن  األســــــتــــــاذ ن

والتعليم  التربية  الوزارة  ) منسق فرع 
ــة لــحــقــوق  ــي ــوطــن ــــدى الــجــمــعــيــة ال ل

اإلنسان(.

ندوة »َمْوقُف اإِلْسالَِم ِمْن الَتْمِيِيِز الُعْنُصرِي« أقامها 

العالمي  اليوم  بمناسبة  المكرمة  مكة  منطقة  فرع 

للقضاء على كافة أشكال التمميز العنصري 
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الوطنية  الجمعية  فرع  من  فريق  قام 
لحقوق اإلنسان بالجوف مؤخراً بزيارة 
بسكاكا،  الــوافــديــن  إلدارة  ميدانية 
وقد تكون الفريق من الدكتور طارش 
ــى الـــفـــرع،  ــل الـــشـــمـــري الـــمـــشـــرف ع
الفرع،  الفهيقي مدير  واألستاذ ظاهر 
بالفرع  اإلستشارية  اللجنة  وأعــضــاء 
األستاذ  خليفة المسعر واألستاذ عقال 
المنديل  عمر  ــاذ  واألســت الفهيقي،  

سكرتير الفرع.
مدير  ســعــادة  استقبالهم  ــي  ف كـــان 

نداء  محمد  المقدم  الوافدين   إدارة 
بــاإلدارة حيث  الضباط  الزارع وبعض 
بالجوف  الوافدين  إدارة  مدير  رحب 
حرصهم  على  وأثــنــى  الــزائــر  بالفريق 
قضايا  على  واإلطــــالع  ــوقــوف  ال على 
الموقوفين باإلدارة وطبيعة الخدمات 
التي تقدمها اإلدارة للموقوفين ، وبعد 
الــدكــتــور طـــارش الشمري  قــام  ذلــك 
ــمــشــرف عــلــى الـــفـــرع بــالــتــعــريــف  ال
نبذة  وإعــطــاء  الــزائــر  الفريق  بأعضاء 
عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان 

ورسالتها،  وأهدافها  ونشأتها  ورؤيتها 
وتم تبادل اآلراء واألحاديث في مكتب 
الموقوفين  حقوق  حول  اإلدارة  مدير 
واإلجــــــراءات الــنــظــامــيــة والــقــانــونــيــة 
بزيارة  الفريق  قام  كما  العالقة  ذات 
أحمد  العقيد  الوافدين  توقيف  مدير 
على  الفريق  واطلع  النصيري  إبراهيم 
الوافدين  وأعـــداد  الوافدين  توقيف 
مناقشة  وتــم  وقضاياهم  الموقوفين 

ذلك مع مدير التوقيف.
وفي نهاية الزيارة أوصى الفريق بعدد 

من التوصيات كان منها:
1.االستعجال في إنجاز وتسليم المبنى 

الحكومي المخصص لإدارة.
والتهوية  النظافة  مستوى  2.تحسين 

بالغرف المخصصة للتوقيف .
3.في حال طالت مدة تسليم المبنى 
الحكومي يجب سرعة إستئجار مبنى 

بديل مناسب.
4.عقد دورات تدريبية على أن تكون 
وقت  لتناسب  مسبقًا  محدد  بوقت 

األفراد على أن تكون داخل المنطقة.

فرع اجلمعية باجلوف يزور إدارة الوافدين

األربعين  األصــم  أســبــوع  بمناسبة 

ــحــمــل شـــعـــار ) حــقــوق  والــــــذي ي

من  المجتمع  في  الصم  األشخاص 

خالل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

الجمعية  فــرع  استقبل   ) اإلعــاقــة 

عدداً  مؤخراً   المقدسة   بالعاصمة 

السمعية  اإلعاقة  ذوي  طــالب  من 

المتوسطة  الــهــجــرة  مــدرســة  مــن 

المشرفون  يرافقهم  المكرمة  بمكة 

واألستاذ  الثقفي،  إبراهيم  األستاذ 

عبد الرزاق الزايدي واألستاذ محمد 

استقبالهم  فــي  وكــــان  الــمــالــكــي، 

األستاذ   للفرع  التنفيذي  المدير 

والسكرتير  الــخــضــراوي  الــلــه  عبد 

التنفيذي األستاذ شاكر العبدلي.

ــم نــبــذة  ــقــدي خــــالل الــــزيــــارة تـــم ت

ورسالتها  الجمعية   عــن  تعريفية 

ودورهـــا   واختصاصاتها  وأهــدافــهــا 

الضيوف  شاهد  ثــم  المجتمع  فــي 

وبعدها   الجمعية  عن  مرئيًا  عرضًا 

الضيوف  تمت اإلجابة  على أسئلة 

ـــــم تــــوزيــــع بــعــض  ــفــة وت ــل ــمــخــت ال

واصــدارتــهــا  الجمعية  مطبوعات 

وأخذت الصور التذكارية.

فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة يستقبل فريق من مدرسة 
الهجرةاملتوسطة
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أكـــــد  الـــدكـــتـــور مــفــلــح بـــن ربــيــعــان 

على »دعم  الجمعية  رئيس  القحطاني 

مبادئ  لمشروع  وتأييدها  الجمعية 

الذي  التمويل،  شركات  عمالء  حماية 

العربي  النقد  مؤسسة  عنه  أعلنت 

مثل  دعــم  أن  إلــى  مشيراً  السعودي، 

هذا المشروع وأي مبادئ أخرى عادلة 

وهو  األضــعــف،  الطرف  حقوق  تحفظ 

العميل في العادة ضد الطرف األقوى 

أي الشركات الممولة والبنوك، هو أمر 

والــمــؤازرة  الــدعــم  ويستحق  مطلوب 

بشرط حسن األداء والتطبيق.

الرياض  لصحيفة  له  تصريح  في  وقال 

ــألســف الــشــديــد الحــظــنــا ورصــدنــا  »ل

الممولة  الجهات  من  الكثير  استغالل 

لحاجة  شركات  أم  بنوكاً  ســواء كانت 

أو  المواطنين  من  ســواء  المقترضين 

يختص  مــا  فــي  وخصوصاً  المقيمين، 

وعدم  المبرمة،  العقود  وضوح  بعدم 

بشكل  العقد  ســريــان  قبل  التوضيح 

يترتب  ما  بعد، وهو  فيما  النزاع  يمنع 

عرضة  المقترضين  أولئك  جعل  عليه 

نرجو  ولذا  السلبية،  األمور  من  للكثير 

أن يكون في النظام الجديد ما يضمن 

بتطبيق  ويحظى  والعدالة  الشفافية 

الجهات  جيد تحت مالحظة وإشراف 

الرقابية المعتمدة لذلك«.

ــمــشــروع والــمــتــضــمــن 12  ــل ووفـــقـــًا ل

مـــبـــدأ فــقــد شـــــددت »ســـامـــا« على 

معلومات  بتحديث  التمويل  شركات 

التمويلية  والــمــنــتــجــات  الــخــدمــات 

الُمقدمة للعمالء، بحيث تكون واضحة 

غير  ودقيقة  الفهم  سهلة  وُمختصرة 

ُمضللة، ويمكن الوصول لها دون عناء 

الرئيسة،  وميزاتها  شروطها  خصوصًا 

حقوق  إيــضــاح  ذلـــك  يشمل  أن  عــلــى 

ــات كـــل طـــرف وتــفــاصــيــل  ــي ومــســؤول

تتقاضاها  التي  والــعــمــوالت  األســعــار 

والمخاطر  والغرامات  التمويل  شركة 

ـــيـــة إنـــهـــاء الــعــالقــة ومــــا يــتــرتــب  وآل

معلومات  توفير  ــى  إل إضــافــة  عليها، 

البديلة  والــخــدمــات  المنتجات  عــن 

الــُمــقــدمــة مــن شــركــة الــتــمــويــل، كما 

بتطبيق  الــتــمــويــل  شــركــات  طــالــبــت 

الحد األقصى من التدابير واإلجراءات 

ــرقــابــة عــمــلــيــات الــتــمــويــل  األمــنــيــة ل

االستخدام  أو  االحتيال  من  وحمايتها 

غير المشروع.

فإن  العمالء،  حماية  مبادئ  وبحسب 

عــلــى شــركــات الــتــمــويــل وضـــع بــرامــج 

لتطوير  وُمــنــاســبــة  مختلفة  وآلـــيـــات 

الحاليين  الــعــمــالء  ــهــارات  وم مــعــارف 

الوعي  مستوى  ورفــع  والمستقبليين 

فهم  مــن  وتمكينهم  لديهم  واإلرشــــاد 

ــمــخــاطــر األســـاســـيـــة ومــســاعــدتــهــم  ال

وفّعالة،  مــدروســة  قـــرارات  اتــخــاذ  فــي 

ــجــهــة الــُمــنــاســبــة  وتــوجــيــهــهــم إلــــى ال

حــال  فــي  الــمــعــلــومــات  عــلــى  للحصول 

حاجتهم لذلك، وأيضًا حماية معلومات 

والشخصية  والتمويلية  المالية  العمالء 

محددة  ألغراض  إال  استخدامها  وعدم 

اإلفــصــاح عنها ألي  وعـــدم  ونــظــامــيــة، 

مسبق  كتابي  بتصريٍح  إال  ثالث  طــرٍف 

من المؤسسة أو من جهات أخرى )مثل 

المحاكم( أو بموافقة العميل الخطية.

بذل  أيضًا  التمويل  شركة  على  وأوجبت 

المالية  الــمــوارد  لتوفير  الالزمة  العناية 

والالزمة  الُمناسبة  والبشرية  والتشغيلية 

بكل  عمالئها  وخــدمــة  أعمالها  لتنفيذ 

الشركات  وحــذرت  تأخير،  ودون  كفاءة 

وموظفيها بعدم التمييز في التعامل مع 

بشكل  والمستقبليين  الحاليين  عمالئها 

أو  العرق  على  بناًء  عــادل  وغير  مجحف 

شركة  تأكد  ذلــك، كذلك  غير  أو  الجنس 

الخارجية  الجهات  الــتــزام  من  التمويل 

التي يتم إسناد مهام لها بمتطلبات هذه 

مصلحة  فيه  لما  تعمل  وأنــهــا  الــمــبــادئ 

حمايتهم،  مسؤولية  وتتحمل  عمالئها 

المسؤولية  من  التمويل  شركة  ُتعفى  وال 

الخدمات  الــتــزام مقدم  عــدم  حــال  فــي 

والتعليمات  واللوائح  باألنظمة  الخارجي 

والمهام  العمليات  من  أي  في  السارية 

الالئحة  في  ورد  لما  وفقًا  إليه  المسندة 

التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

ــة الــعــمــالء  وألــــزمــــت مـــبـــادئ حــمــاي

نسخة  توفير  على  التمويل  شــركــات 

ورقــيــة مــجــانــيــة مــن هـــذه الــمــبــادئ 

في  للعمالء  وتسليمها  الــفــروع  فــي 

على  حصولهم  عند  أو  التعامل  بداية 

وإدراجــهــا  ــدة،  جــدي خــدمــة  أو  منتج 

اإللكتروني  التمويل  شركة  موقع  في 

كافة  توفير  وكــذلــك  اإلنــتــرنــت،  على 

والمعلومات  والمستندات  السجالت 

في  المؤسسة  تطلبها  التي  والبيانات 

هذا الشأن، الفتة إلى أن هذه المبادئ 

تعتبر ُملزمة لشركات التمويل وُمكملة 

عن  ــصــادرة  ال والــضــوابــط  للتعليمات 

المؤسسة، وينبغي تطبيقها على كافة 

التعامالت التي تتم مع العمالء األفراد 

في تاريخ أقصاه 2015/7/1. 

ــشــركــات الــعــامــلــة في  كــمــا طــالــبــت ال

ومناسبة  سهلة  آلية  بتوفير  المملكة 

تكون  بحيث  لتقديم شكاواهم  للعمالء 

ــة وواضـــحـــة وفــعــالــة، من  ــة عــادل ــي اآلل

الشكاوى  ومعالجة  متابعة  يتم  خاللها 

المؤسسة  تعليمات  وفــق  تأخير  دون 

بين  التنافس  يكون  وأن  العالقة،  ذات 

المنتجات  أفضل  تقديم  في  الشركات 

والــــخــــدمــــات واألســـــعـــــار بـــمـــا يــلــبــي 

ورغباتهم  العمالء  ورغبات  احتياجات 

ودون إخالل باألنظمة والتعليمات ذات 

مكتوبة  سياسة  وضــع  وأيــضــًا  العالقة، 

من  والتأكد  المصالح،  تضارب  بشأن 

في كشف  ُتساعد  التي  السياسات  أن 

المصالح  لتضارب  الُمحتملة  العمليات 

موجودة وُمطبقة، وعندما تنشأ إمكانية 

تضارب مصالح بين شركة التمويل وأي 

عن  اإلفصاح كتابيًا  فينبغي  آخر  طرف 

هذه الحاالت للعميل.

الدكتور مفلح القحطاني: اجلمعية تدعم مشروع حماية عمالء 
شركات التمويل
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لحقوق  الــوطــنــيــة  الجمعية  شــاركــت 

اإلنـــســـان فــي ورشــــة عــمــل »الــقــانــون 

ُأقيم  والــذي  اإلنسان«  لحقوق  الدولي 

في مقر األمانة العامة لمجلس التعاون 

مكتب  وأقامه  العربية،  الخليج  لــدول 

باألمانة وقد شارك من  حقوق اإلنسان 

جبرتي،  سفانة  القانونية  الباحثة  قبلها 

بو  بطاهر  الدكتور  الورشة  بإلقاء  وقام 

جالل  مستشار اللجنة الوطنية لحقوق 

الحضور  واشتمل  قطر،  بدولة  اإلنسان 

ومنسوبات  منسوبي  مــن  عــدد  على 

ألمانة  التابع  اإلنــســان  حقوق  مكتب 

مجلس التعاون لدول الخليج.

ــة أيــــام، وقــد  ــالث اســتــمــرت الـــورشـــة ث

وتقديم  أهــدافــهــا  بــاســتــعــراض  بـــدأت 

محاور  في  البدء  ثم  ومن  المشاركين، 

الورشة والتي جاءت على النحو التالي:

أوالً: تاريخ حقوق اإلنسان ونشأته:

عام  فــرســاي  معاهدة  إلــى  التطرق  تــم 

الحرب  نهاية  بعد  تمت  التي  1919م 

تأسيس  عنها  ونــشــأ  ـــى  األول العالمية 

عصبة األمم، وذكر أسباب فشل عصبة 

اإلنسان  حقوق  تجاهلت  التي  األمــم 

وضــع  يــتــم  ولـــم  والــمــدنــيــة  السياسية 

ــيــات إللــــزام الــــدول بــهــا، وفـــي عــام  آل

العالمية  الحرب  نهاية  وعند  1945م 

المتحدة  األمم  منظمة  أنشأت  الثانية 

السلم  على  الحفاظ  إلــى  تهدف  التي 

واألمن الدوليين.

ثانياً: تحديد المصطلحات:

وضح الفروقات بين المصطلحات التي 

وهي  اإلنسان  حقوق  مجال  في  تتكرر 

كل من:

ـــفـــاقـــيـــة، الـــمـــعـــاهـــدة، الــعــهــد،  1-االت

والميثاق.

 2-البروتوكول.

ــــقــــرار،  3-اإلعــــــــــالن، الـــتـــوصـــيـــة، وال

ــة قــــرارات  ــي ــزام ـــم تــوضــيــح عـــدم إل )ت

مــجــلــس األمــــن عــنــد صـــدورهـــا تحت 

الــفــصــل الـــســـادس مــن مــيــثــاق األمــم 

الــمــتــحــدة، وإلــزامــيــة قــــرارات مجلس 

ـــى الــتــدخــل  ــي قـــد تــصــل إل ــت األمــــن ال

الفصل  تحت  صدورها  عند  العسكري 

المتحدة(. األمــم  ميثاق  مــن   السابع 

 4-الــتــوقــيــع، الــتــصــديــق، واالنــضــمــام.

 5-التحفظات.

6-الحقوق الغير قابلة للتصرف، )وهي: 

الــتــحــرر من  الــتــعــذيــب،  الــحــيــاة، منع 

الجزائية  القوانين  تطبيق  عدم  الــرق، 

بأثر رجعي(.

لحقوق  ال��دول��ي��ة  المنظومة  ث��ال��ث��اً: 

اإلنسان: اآلليات التعاقدية:

االتفاقيات األساسية:

بالحقوق  ــخــاص  ال الـــدولـــي  ــعــهــد  1-ال

السياسية والمدنية.

بالحقوق  ــخــاص  ال الــدولــي  2-الــعــهــد 

االجتماعية واالقتصادية.

3-االتفاقية الدولية للقضاء على جميع 

أشكال التمييز العنصري.

4-اتفاقية مناهضة التعذيب.

أشكال  جميع  على  القضاء  5-اتفاقية 

التمييز ضد المرأة.

6-اتفاقية حقوق الطفل.

حقوق  لحماية  الــدولــيــة  7-االتــفــاقــيــة 

ــعــمــال الــمــهــاجــريــن وأفــــراد  جــمــيــع ال

أسرهم.

ــيــة حــقــوق األشـــخـــاص ذوي  ــفــاق 8-ات

اإلعاقة.

جميع  لحماية  الــدولــيــة  9-االتــفــاقــيــة 

األشخاص من االختفاء القسري.

10-بـــــروتـــــوكـــــول اتـــفـــاقـــيـــة مــنــاهــضــة 

التعذيب.

المملكة  أن  إلــــى  اإلشــــــارة  تـــم  كــمــا 

ــوحــيــدة  ــة هـــي ال ــســعــودي ــيــة ال ــعــرب ال

الحق  أعطت  التي  الخليج  دول  بين 

لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن مـــن ذوي 

اللجنة  أمــــام  شــكــوى  ــع  ــرف ل اإلعـــاقـــة 

األشــخــاص  حــقــوق  باتفاقية  الــخــاصــة 

المادة  على  تتحفظ  ولم  اإلعاقة  ذوي 

االتفاقية. فــي  ــك  ذل على  تنص   الــتــي 

• اللجان:

وهي لجان مكونة من خبراء مستقلين 

الــدولــيــة  الــمــعــاهــدات  تنفيذ  تــرصــد 

األســاســيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان، ولــكــل 

تنفيذها. برصد  خاصة  لجنة   اتفاقية 

وتختص في كل من:

1-دراسة التقارير.

2-إصدار تعليقات عامة.

3-بعثات تقصي الحقائق.

4-النظر في شكوة دولة طرف ضد دولة 

طرف أخرى.

5-النظر في الرسائل المقدمة من قبل 

األفراد.

رابعاً: منظومة األمم المتحدة: 

اآلليات غير التعاقدية:

1-اإلجراء 1503 )اإلجراء السري(:

فرد  يحق ألي  اإلجـــراء  هــذا  على  بــنــاًء 

حقوق  مجلس  ــى  إل الشكوى  بتقديم 

الجسيمة  االنــتــهــاكــات  ضــد  ــســان  اإلن

لحقوق اإلنسان ضد أي دولة في العالم 

المتحدة  األمــم  في  عضو  ســواء كانت 

على  صــادقــت  أو  وقعت  وســـواء  ال  أم 

اتفاقيات حقوق اإلنسان أم ال.

 اإلجراءات الشكلية لقبول الشكوى:

في  الشكوى  ط��رق  جميع  استنفاد   •

الجهات الداخلية خالل مدد معقولة.

اجلمعية تشارك في ورشة عمل "القانون الدولي حلقوق اإلنسان"
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• أن تكون لغتها الئقة.

• االنتهاك يجب أن يكون منصوصًا عليه 

في أي من اتفاقيات حقوق اإلنسان.

• أن ال تكون مجهولة المصدر.

2-اإلجراء 1235 )المقررين الخواص(:

وهم خبراء يعنون من طرف لجنة حقوق 

المسائل  بــدراســة  يهتمون  و  اإلنــســان 

دولــة  فــي  ــســان  اإلن بحقوق  المتعلقة 

الوضعية  هــذه  في  يقترحون  و  معينة 

حماية  و  لتطوير  اإلمكانيات  و  السبل 

حقوق اإلنسان.

ال���ع���وام���ل ال���م���س���اع���دة ع��ل��ى إن��ش��اء 

مقررين خواص:

الدولي  المجتمع  ضغوطات  نتيجة   •

والرأي العام.

خبراء  وتوصيات  دراس��ات  على  بناء   •

لجنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية.

بناء على ضغوطات منظمات حقوق   •

اإلنسان.

• نتيجة لضغط بعض الحكومات.

طريقة عمل المقرر الخاص:

حول  واستفسارات  معلومات  طلب   •

االنتهاك، )كما يستطيع تلقي الشكاوى 

الذي  الدولة  في  وجــوده  عند  الفردية 

 تم إرساله إليها ومعالجتها مع الدولة(.

• الزيارات الميدانية.

• القيام بإجراءات استعجالية.

• االستعراض الدوري الشامل:

الـــدول  اإلنــســان  ـــزم مجلس حــقــوق  أل

بتقديم تقارير مفصلة كل 4 سنوات عن 

أوضاع حقوق اإلنسان في الدولة.

لحقوق  اإلقليمية  اآلل��ي��ات  خ��ام��س��اً: 

اإلنسان:

حقوق  لحماية  ــة  ــي األوروب االتفاقية   •

اإلنسان.

حقوق  لحماية  األمريكية  االتفاقية   •

اإلنسان.

• الميثاق اإلفريقي.

• الميثاق العربي لحقوق اإلنسان.

الدولي  القانون  إلى  مدخل  سادساً: 

اإلنساني )قانون الحرب(:

مجال  يخص  فيما  إحصائيات  ذكــر  تم 

الحروب:

منذ عام 1945-2004م:

دون  فقط  يوم   40 المعمورة  شهدت   -

نزاع عسكري.

- وصل اإلنفاق على التسلح 1000 مليار 

دوالر.

- عدد القتلى بين 45-50 مليون قتيل.

 4 اإلنساني  الــدولــي  القانون  يشمل   •

اتفاقيات جنيف:

حال  لتحسين  األولــى  جنيف  اتفاقية   -

المسلحة  بالقوات  المرضى  و  الجرحى 

في الميدان.

لتحسين حال  الثانية  اتفاقية جنيف   -

جرحى و مرضى غرقى القوات المسلحة 

في البحار.

معاملة  بشأن  الثالثة  جنيف  اتفاقية   -

أسرى الحرب.

حماية  بشأن  الرابعة  جنيف  اتفاقية   -

األشخاص المدنيين في وقت الحرب.

 •  الفئات المحمية في اتفاقيات جنيف:

- الــجــرحــى والـــمـــرضـــى مـــن الـــقـــوات 

المسلحة في الميدان.

- الغرقى والجرحى والمرضى من القوات 

المسلحة في البحار.

- أسرى الحرب.

- المدنيين.

• الضمانات األساسية لحماية المدنيين 

وحماية الممتلكات.

ــي  ــدول ــون ال ــان ــق ـــى ال ــتــطــرق إل • تـــم ال

عدم  على  وحثه  اإلســالم  في  اإلنساني 

الــوقــوع فــي الــحــرب مــن خــالل اآليــات 

احترام  المتحاربين،  وسلوك  القرآنية 

بعدم  األمر  حظر  واالتفاقيات،  العهود 

تهديد  أو  الحياة  قيد  على  أحــد  إبقاء 

ــك، حــظــر اســتــخــدام بعض  ــذل خــصــم ب

أســالــيــب ووســـائـــل الــحــرب بــمــا فيها 

ــة، حظر  ــحــارق الــتــعــذيــب واألســلــحــة ال

الفئات  بعض  وحماية  والغدر،  الخيانة 

في الحرب.

الوطنية  ال��م��ؤس��س��ات  دور  س��اب��ع��اً: 

ل��ح��ق��وق اإلن��س��ان وال��م��ن��ظ��م��ات غير 

الحكومية في مجال حقوق اإلنسان:

 • آلــيــات حــقــوق اإلنـــســـان الــوطــنــيــة:

- القضاء.

- اإلسالم.  

- المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

- المنظمات غير الحكومية.

• طبيعة المنظمات غير الحكومية.

الوطنية  المنظمات  بعض  عن  أمثلة   •

الجمعية  ــة  األمــثــل ضــمــن  مـــن  )وكـــــان 

الوطنية لحقوق اإلنسان(.

الــغــيــر  الــمــنــظــمــات  ومـــهـــام  أدوار   •

حكومية:

- مناهضة االنتهاكات.

- التوعية والتثقيف ورفع القدرات.

والــمــســاعــدات  االســتــشــارات  توفير   -

الفنية.

- مساعدة الضحايا.

ــر  ــطــوي ــمــســاهــمــة فــــي إيــــجــــاد وت - ال

التشريعات.

الحضور  مــن  أسئلة  طــرح  تــم  وخــتــامــًا 

فيما  تتعلق  المحاضر  الــدكــتــور  على 

واإلجابة  العمل  ورشــة  خالل  طرحه  تم 

شهادة  تقديم  تم  قبله، كما  من  عليها 

له من قبل مدير مكتب  وشكر وتقدير 

العامة  لألمانة  التابع  اإلنــســان  حقوق 

نيابة  الخليجي  التعاون  مجلس  لــدول 

عن الحضور.

نبذة عن مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي

 من منطلق اهتمام دول المجلس بتعزيز حقوق اإلنسان التي كفلتها الشريعة اإلسالمية السمحة والمواثيق 
التعاون  البحرين لتطوير مجلـس  الخاص بمناقشة رؤية مملكة  الوزاري في اجتماعه  المجلس  ، قرر  الدولية 
)المنامة ، يونيو 2010( إنشاء مكتب ضمن هيكل األمانة العامة يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول 
المجلس من إنجازات في مجال حقوق اإلنسان بالشكل الذي يظهرها للعالم باألسلوب الصحيح وذلك بالتنسيق 
مع الجهات المعنية في الدول األعضاء ، وفي ضوء هذا القرار أصدر معالي األمين العام قراراً ، بتاريخ 29 يونيو 
الخليج  التعاون لدول  العامة يسمى »مكتب حقوق اإلنسان لمجلس  بإنشاء مكتب في األمانة  2010، يقضي 
العربية« ، ويرتبط إدارياً باألمين العام المساعد للشؤون القانونية،  ويختص المكتب بجميع المسائل ذات 

الصلة بحقوق اإلنسان. 
آلية عمل المكتب تقوم على مرتكزين رئيسيين:

1- إعالمي: ومهمته إبراز اإلنجازات التي حققتها وتحققها دول المجلس في مجال حقوق اإلنسان كافة، بما 
تمليه الشريعة اإلسالمية والقيم النبيلة، والمتوافقة مع كافة المواثيق والعهود الدولية.

2- تنسيقي: ومهمته التنسيق مع الجهات المعنية بدول المجلس في مجال حقوق اإلنسان، بما في ذلك تعزيز 
ونشر ثقافة حقوق اإلنسان بما يحقق األهداف التي من أجلها أنشئ المكتب.



10

ات
وع

من

سجعان  اللبناني  العمل  ــر  وزي أطلق 
»مكافحة  لــ  إلكترونيًا  موقعًا  ــزي،  ق
الموقع  ذلك  معتبراً  األطــفــال«،  عمل 
ال  الذين  األطفال  »بيت  لكالمه  وفقًا 
»إن  له  تصريح  في  وقــال  لهم«،  بيت 
اإللكتروني  الــمــوقــع  أطلقت  وزارتــــه 
في  ــال  األطــف عــمــل  مكافحة  لــوحــدة 
مهم  وهو  العمل،  لــوزارة  التابع  لبنان 
حملة  في  المساهمة  يريدون  للذين 
أن  وأوضــح  األطــفــال«،  عمل  مكافحة 
سياسية،  أخباراً  يتضمن  لن  »الموقع 
بل أخبار األطفال والقضايا االجتماعية 
بحاجة  األطـــفـــال  ألن  ــاهــات،  ــك ــف وال

للضحكة والبسمة«. 
نفتقد  ــان  ــن ــب ل فـــي  ـــنـــا  »إن وأضــــــاف 
التنفيذي  العاطفي  اإلحــســاس  إلــى 
في  بينما  الــتــعــســاء  األطـــفـــال  ــجــاه  ت
لكنها  أقــل  لديهم  العاطفة  الــغــرب 
ـــك نسبة  ــيــل عــلــى ذل ــدل عــمــلــيــة، وال
الموجودة  والجمعيات  المؤسسات 
تقدم  التي  الغربية  المجتمعات  في 
تحويل  إلى  ودعا  والهبات«،  األمــوال 
ملتقى  ــــى  إل االلـــكـــتـــرونـــي  الـــمـــوقـــع 
أن دراسة  وأوضح  األطفال،  لمساعدة 
وضعت حول األطفال الذين يتسولون 
يزيد  ما  وجــود  أظهرت  الــشــوارع  في 
شرق  مــن  يتسولون  طفل   1500 عــن 
لــبــنــان إلـــى الــعــاصــمــة بــيــروت غــربــاً، 
و%27  السوريين  مــن   %73 »بينهم 
من اللبنانيين«، وتابع أن »نسبة %73 

منهم أوالد والبقية فتيات، كما يوجد 
حوالي 45% يتسولون و35% يجبرون 
على أعمال أخرى«، وأوضح أن »هذه 
الدراسة بدأ العمل فيها عام 2014 وقد 
تخطتها األحداث جزئيا اآلن مع ازدياد 
عدد النازحين السوريين، الذين بلغوا 
منهم  ألف سوري، %52  و700  مليونا 

من األطفال والنساء«. 
أنه في وقت سابق  الجدير ذكره هو  
نتائجها شاركت  نشرت دراسة دولية 
في  المتحدة  لألمم  تابعة  منظمات 
عوامل   4 بأن  أفادت  إعدادها، حيث 
إلـــى عــيــش أو عمل  تــــؤدي  رئــيــســيــة 
ــبــنــان، وهــي  األطـــفـــال فـــي شـــــوارع ل
وضع  وهشاشة  االجتماعي  االستبعاد 
األسرة وتدفق الالجئين السوريين إلى 
واستغالل  المنظّمة  والجريمة  لبنان 
األطــفــال، وذكــرت الــدراســة أنــه جرى 
من  العظمى  الغالبية  عــلــى  الــعــثــور 
األطفال الذين يعيشون أو يعملون في 
الشوارع في المدن، خاصة في بيروت 
األطفال  ثلثي  أن  وأظهرت  وطرابلس، 
في الشوارع في لبنان هم من الفتيان، 
بين  نصفهم  من  أكثر  أعمار  تــتــراوح 
إن  الـــدراســـة  ــالــت  وق عــامــاً،  و14   10
»المسألة معقدة للغاية نظراً الرتباطها 
غير  واألنشطة  بالبشر  اإلتجار  بقضايا 
الوضع  عن  فضاًل  األخــرى  المشروعة 
والقانوني  واالقــتــصــادي  االجتماعي 

لألطفال المتضررين«. 

ــون  ــاحــث ـــب آخـــــر حـــــذر ب ومـــــن جـــان
عمل  ظــاهــرة  تــزايــد  مــن  موريتانيون 
الوقت  فــي  موريتانيا،   فــي  األطــفــال 
ــيــة الــمــكــتــب  ــل ــــــذي دعـــــت مــمــث ال
العادات  محاربة  إلى  للشغل  الدولي 
انتشار  في  تساهم  التي  االجتماعية 
مختلف  جــهــود  وتنسيق  ــظــاهــرة،  ال
حلول  إليجاد  والمتدخلين  الفاعلين 

فعالة لهذه الظاهرة.
العمومية  الوظيفة  وزارة  وأعــلــنــت 
مؤخراً  عن المصادقة على خطة عمل 
األطــفــال،  عمل  على  للقضاء  وطنية 
ـــــوزارة إنــهــا ســتــســاعــد في  ــت ال ــال وق
تنفيذ خارطة الطريق الوطنية الخاصة 

بمحاربة آثار االسترقاق.
العمومية، سيدنا  الوظيفة  وقال وزير 
الحكومة  إن  خونا،  محمد  ولــد  عالي 
للجانب  خاصة  أهمية  تولي  الحالية 
األطفال،  عمل  على  بالقضاء  المتعلق 
بين  المثمر  الــتــعــاون  بنتائج  وأشـــاد 
للشغل  الــدولــي  والمكتب  موريتانيا 
والخبرة  الــعــون  يقدم  فتئ  مــا  ــذي  ال
للعمل  ــة  ــي ــدول ال الــنــظــم  مــجــال  فـــي 

لموريتانيا.
جلسة  نواكشوط  في  مؤخراً  وانطلقت 
العمومية  الوظيفة  وزارة  تنظيم  من 
والعمل، بالتعاون مع المكتب الدولي 
الخطة  ومناقشة  إلجازة  وذلك  للشغل 

الوطنية للقضاء على عمل األطفال.
تقديم  على  الــورشــة  برنامج  ويشمل 

عروض حول الدراسات التي تم القيام 
بها من طرف خبراء وطنيين ودوليين 
في  األطفال  على  العمل  خطورة  حول 
سن  تحديد  تقرر  حيث  مبكرة،  ســن 

العمل بما فوق 14 سنة.
وقالت ممثلة المكتب الدولي الشغل 
يعمل  الــمــكــتــب  إن  ديـــبـــوا  لـــورنـــس 
لموريتانيا  الدعم  تقديم  على  حالياً 
لمحاربة  وطنية  سياسة  إقامة  بهدف 
عمل  أن  إلــى  ونبهت  األطــفــال،  عمل 
األطـــفـــال ظــاهــرة مــعــقــدة ومــتــعــددة 
المدرسي،  التسرب  أبرزها  األسباب 
والفقر والعادات والتنقل األسري في 
وتظافر  تنسيقاً  يتطلب  مما  البوادي 
والمتدخلين  الفاعلين  جهود مختلف 

إليجاد حلول فعالة لهذه الظاهرة.
الموريتانية  التعليم  وزارة  وكــانــت 
صادمة  أرقــام  عن  مؤخراً  قد كشفت 
لتعداد األطفال الذين يوجدون خارج 
 182 أن  وأكــدت  الدراسية،  الفصول 
 6 بين  ما  أعمارهم  تتراوح  ألف طفل 
و15 سنة يوجدون اآلن خارج الفصول 
من  يمثل %27  مــا  وهــو  الــمــدرســيــة، 
بالتعليم  المستهدفة  العمرية  الفئة 
ـــالد، فــيــمــا تــؤكــد  ـــب ــة فـــي ال ــي ــرب ــت وال
التسرب  نسبة  أن  مستقلة  منظمات 
المدرسي أعلى بكثير مما أعلنت عنه 
الطلبة  غالبية  أن  وأوضحت  ــوزارة،  ال
المتسربين من المدرسة )إناثاً وذكوراً( 

يتجهون إلى سوق العمل.

لبنان تكافح ظاهرة عمل األطفال في حني تزايدها في موريتانيا
©clu.gov.lb
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منظمة الصحة العاملية : ال يزال 22 مليون رضيع على الصعيد العاملي 
محرومني من اللقاحات األساسية

قالت  منظمة الصحة العالمية أن هناك 
بالعالم    رضــيــع  طفل  مليون   22 نحو 
يفوتهم الحصول على اللقاحات الالزمة 
عـــام،  كـــل  ـــــراض  األم ضـــد  للتحصين 
شرق  إقليم  في  طفل  ماليين   3 بينهم 
المتوسط، وأن التطعيمات تنقذ من 2 
إلى 3 ماليين شخص من الوفاة سنوياً 
والتيتانوس  بــاإلســهــال  اإلصــابــة  جــراء 
ــكــي والــحــصــبــة حــول  ــدي والــســعــال ال

العالم.
ــمــنــظــمــة إلــــى وضــــع حد  ودعـــــت ال
لإعاقات والوفيات الناجمة عن عدم 
تطعيم، و إلى تعزيز استعمال اللقاحات 
لــحــمــايــة الــنــاس مــن جــمــيــع الــفــئــات 

العمرية.
جاء ذلك خالل بيان أصدرته المنظمة 
العالمي،  التمنيع  أســبــوع  بمناسبة 
األسبوع  في  سنوياً  به  ُيحتفى  الــذي 
األخير من شهر نيسان/ أبريل )30-24(، 
والـــذي حمل عــنــوان هــذا الــعــام )سد 
أن  المنظمة  وأضافت  التمنيع(،  فجوة 
وكباراً  صغاراً  الجميع  يقي  التحصين 
بة لإعاقة،  من اإلصابة باألمراض المسبِّ
التي  األمراض  بسبب  والوفاة  والعجز، 
عالوة  باللقاحات،  منها  الوقاية  يمكن 
مة  المقدَّ الــفــوائــد  تــتــزايــد  ذلــك  على 
لهم  توفر  حيث  والبالغين،  للمراهقين 

َدة للحياة مثل  الحماية من أمراض مهدِّ
والتهاب  واإلنفلونزا  الكبدي  االلتهاب 
الــتــي تصيب  والـــســـرطـــان  ــا  ــحــاي ــَس ال

اإلنسان في مرحلة المراهقة.
سد  على  العام  هذا  حملة  ركزت  وقد 
في  اإلنصاف  وتحقيق  التمنيع  فجوة 

المبّين  النحو  على  التمنيع  مستويات 
الخاصة  الــعــالــمــيــة  الــعــمــل  فــي خــطــة 
باللقاحات، وهذه الخطة - التي أقرتها 
الصحة  جمعية  فــي  عــضــواً  دولــة   194
2012 – هي  مايو  أيار/  بشهر  العالمية 
من  الماليين  لمنع  إطـــار  عــن  عــبــارة 
خالل  من   2020 عــام  بحلول  الوفيات 
تحقيق تغطية شاملة باللقاحات للناس 

في جميع المجتمعات.
الخاصة  العالمية  العمل  وتهدف خطة 

باللقاحات إلى تحقيق ما يلي:
لبلوغ  الــروتــيــنــي  التمنيع  تــعــزيــز   -1

أهداف التغطية بالتلقيح.
2- تسريع وتيرة مكافحة األمراض التي 
يمكن الوقاية منها باللقاحات، بالتالزم 
مع استئصال شلل األطفال بوصفه أول 

هدف في هذا المجال.
3- إدخال لقاحات جديدة ومحّسنة.

البحث  مــبــادرات  على  التحفيز   -4
المقبل  بالجيل  يتعلق  فيما  والتطوير 

من اللقاحات والتكنولوجيات.
وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة فــالفــيــا بــيــســتــرو، 
لمنظمة  ـــعـــام  ال الــمــديــر  مــســاعــدة 
والمرأة  األسرة  لصحة  العالمية  الصحة 
العالمي  التطعيم  »أســبــوع  والــطــفــل 
جهودنا  لتنشيط  عالمية  منصة  يوفر 

طفل  كــل  تحصين  وضــمــان  الجماعية 
على  وشـــددت  وأينما كـــان«  ــا كــان  أي
أهمية أن يوافق المجتمع العالمي اآلن 
للمضي  ومتضافر  جماعي  جهد  على 
الــســادس،  هدفنا  تحقيق  نحو  قــدمــا 
بل،  أوكو  ماري  جان  الدكتورة  وقالت 
والــلــقــاحــات  التحصين  إدارة  مــديــرة 
والمستحضرات البيولوجية في منظمة 
ستعمل  المنظمة  إن  العالمية  الصحة 
على زيادة دعمها لجميع البلدان التي 
مازالت متأخرة عن الركب في تحقيق 

أهداف التحصين.
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دول العالم حتيي اليوم العاملي للتوحد

تم اعتبار  يوم الثاني من أبريل من كل عام يوماً عالمياً للتوحد،   من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة 

بنهاية عام 2007 م، وهو أول يوم عالمي يخصص لمرض التوحد، ويهدف إلى:

1-  تعريف المجتمع بحالة التوحد.

األخرى  الدولية  والمنظمات  الصلة  ذات  المتحدة  األم��م  منظومة  ومؤسسات  األعضاء  ال��دول  دع��وة   -2

.ومؤسسات المجتمع المدني إلى نشر الوعي العام بهذا المرض.

3-تفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة.

4- دمج أطفال التوحد في المجتمع.

5- تعزيز الثقة بأنفسهم وقدراتهم من خالل مشاركاتهم.

6- الدعم النفسي واالجتماعي للمصابين بالتوحد وأسرهم.

7-  التوعية عن البرامج التربوية والتأهيلية الخاصة لهم.

8- التعرف على أهم العقبات التي تواجه األشخاص المصابين به.

9- تبادل األفكار والرؤى والتجارب والخبرات.

10-  استعراض طرق وأساليب تطوير الشراكة بين األسرة والمراكز الخدمية.

 - ال����ذات����وي����ة  )او  ال���ت���وح���د  م�����رض 
:)Autism

ــــارة عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن   وهـــــو عــــب
نمو  تعّوق  التي  المعقدة  االضطرابات 
الدماغ وتكون بدرجات متفاوتة، حيث 
التفاعل  فــي  صعوبات  الطفل  يعاني 
وغير  )اللفظي،  االجتماعي  والتواصل  

اللفظي( وسلوكيات متكررة.
د من االضطراب البسيط  يتدرج التََّوحُّ
في التواصل أو في السلوك إلى حاالت 
ــد أو الــذاتــويــة الــشــديــدة، وفي  ــَوحُّ الــتَّ

هذه الحاالت الشديدة، يمكن أن يعجز 
التفاعل  أو  التواصل  عن  تماماً  الطفل 
يمكن  الباكرة  والمعالجة  اآلخرين،  مع 
على  األطــفــال  مــن  الكثير  تساعد  أن 

تحسين حياتهم.

أعراضه:
)لــدى  ــال  تظهر األعــــراض عــنــد األطــف
بينما  الــرضــاعــة،  ســن  فــي  غالبيتهم(، 
ويــتــطــورون  آخــــرون  أطــفــال  قــد ينشأ 
أو  األشهر  خالل  تماماً  طبيعية  بصورة 
لكنهم  حياتهم  مــن  األولـــى  السنوات 
يصبحون فجأة، منغلقين على أنفسهم، 
عدائيين أو يفقدون المهارات اللغوية 
اللحظة،  تلك  حتى  اكتسبوها  الــتــي 
من  يعاني  طفل  أن كــل  مــن  وبــالــرغــم 

بلغ معدل  اإلصابة  بالتوحد بني األطفال  في العالم 20 لكل 10000 طفل تقريًبا ،ويزيد معدل 
انتشار التوحد بني األطفال الذكور 4 مرات عنه بني اإلناث

طباعاً  يظهر  الــتــوحــد،  مــرض  أعـــراض 
المميزات  أن  إال  بــه،  خاصة  وأنماطاً 
النوع  لهذا  شيوعاً  األكثر  هي  التالية 

من االضطراب.

المهارات االجتماعية:
1- ال يستجيب لمناداة اسمه.

الــبــصــري  ـــصـــال  االت مـــن  يــكــثــر  ال   -2
المباشر.

3- غالبا ما يبدو أنه ال يسمع محدثه.
4- يرفض العناق او ينكمش على نفسه.

5- يبدو أنه ال يدرك مشاعر وأحاسيس 
اآلخرين.

لوحده،  يلعب  أن  يحب  أنــه  يبدو   -6
يتوقع في عالمه الشخص الخاص به.

المهارات اللغوية:

1- يبدأ الكالم )نطق الكلمات( في سن 
متأخرة، مقارنة باألطفال اآلخرين.

أو  كلمات  قــول  على  القدرة  يفقد   -2
جمل معينة كان يعرفها في السابق.

3- يقيم اتصاال بصرياً حينما يريد شيئاً 
ما.

بنبرات  أو  غريب  بصوت  يتحدث   -4
باستعمال  يتكلم  مختلفة،  وايقاعات 
يشبه  بصوت  أو  وتيري  غنائي،  صوت 

صوت اإلنسان االلي )الروبوت(.
5- ال يستطيع المبادرة إلى محادثة أو 

االستمرار في محادثة قائمة.
أو  ـــارات  ــمــات، عـــب ــل يــكــرر ك قـــد   -6
كيفية  يــعــرف  ال  لكنه  مــصــطــلــحــات، 

استعمالها.

السلوك:
الهزاز،  مثل،  متكررة  حركات  ينفذ   -1

الدوران في دوائر أو التلويح باليدين.
2- ينمي عادات وطقوساً يكررها دائماً.
أي  حــصــول  لـــدى  سكينته  يفقد   -3
تغير، حتى التغيير األبسط أو األصغر، 

في هذه العادات أو في الطقوس.
4- دائم الحركة.

من   ٪80 م��ن  أك��ث��ر  أن  إل���ى  ال��ت��ق��دي��رات  تشير 

البالغني املصابني بالتوحد عاطلون عن العمل
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2 نيسان / أبريل

اليوم العالمي للتوعية

بمرض التوحد

5- يصاب بالذهول واالنبهار من أجزاء 
معينة من األغراض، مثل دوران عجل 

في سيارة لعبة.
مبالغ  بشكل  الحساسية،  شــديــد   -6
لكنه  للمس،  أو  للصوت  للضوء،  فيه، 

غير قادر على اإلحساس باأللم.

أسبابه:
احتمال  أن  اإلحصائية  البحوث  توضح 
د أو الذاتوية يكون  إصابة الطفل بالتََّوحُّ

أعلى:
أخرى  إصابات  عائلته  في  كان  إذا   -1

للتوحد أو الذاتوية.
2- إذا كان جنس الطفل ذكراً.

3- إذا كان عمر األب أكثر من أربعين 
عاماً.

4- إذا كان في العائلة سوابق اضطرابات 
وراثية وعصبية.

عالجه:
واحد  عالج  هذا،  يومنا  حتى  يتوفر  ال 
المقدار،  بنفس  المصابين  لكل  مالئم 
العالجات  تشكيلة  فإن  الحقيقة  وفي 
يمكن  والتي  التوحد  لمرضى  المتاحة 
المدرسة  في  أو  البيت  في  اعتمادها 
نحو  على  جداً،  ومتعددة  متنوعة  هي 

مثير للذهول.
وتشمل امكانيات عالج التوحد:

 Behavioral( السلوكي  الــعــالج   -1
النطق  أمــراض  وعالجات   )Therapy
 Speech - language( والـــلـــغـــة 

)pathology
2- العالج التربوي - التعليمي

    العالج الدوائي
العالجات البديلة

ونظرا لكون مرض التوحد حالة صعبة 
جداً ومستعصية ليس لها عالج شاف، 
يلجأ العديد من األهالي إلى الحلول التي 
 Alternative( البديل  الطب  يقدمها 

medicine(، ورغم أن بعض العائالت 
أفادت بأنها حققت نتائج إيجابية بعد 
غذائي  نــظــام  بواسطة  التوحد  عــالج 
أن  إال  أخــرى،  بديلة  وعالجات  خــاص 
الباحثين ال يستطيعون تأكيد، أو نفي، 
على  المتنوعة  العالجات  هذه  نجاعة 

مرضى التوحد.
وبعض العالجات البديلة الشائعة جداً 

تشمل:
1- عالجات ابداعية ومستحدثة.

2- أنظمة غذائية خاصة بهم.

 األم���م ال��م��ت��ح��دة ت��دع��و إل���ى تقديم 
ال����ت����زام����ات م���ل���م���وس���ة ل��ت��وظ��ي��ف  

األشخاص المصابون بالتوحد
بان  المتحدة  لألمم  العام  األمين  قال 
اليوم  بمناسبة  رسالته  في  مــون  كي 
تفاؤل عارم  »يغمرني  للتوحد  العالمي 
باضطرابات طيف  العام  الوعي  لتزايد 
ــخــدمــات الــعــامــة  الــتــوحــد وزيـــــادة ال
فاليوم  المصابين،  من  لكثير  المقدمة 
ليس  التوحد  بمرض  للتوعية  العالمي 
فهم  مــســتــوى  لتحسين  يـــومـــاً  فــقــط 
لتشجيع  مناسبة  أيضاً  ولكنه  المرض، 
بالتماس  التعجيل  على  المرضى  ذوي 
األشخاص  بإدماج  وللمناداة  العالج، 
في  كاماًل  إدماجاً  بالتوحد  المصابين 
لدعوة  أيضاً  واليوم مناسبة  المجتمع، 
صــنــاع الــســيــاســات لــكــي يــوعــزوا إلــى 
وجه  فــي  أبــوابــهــا  تفتح  أن  ــمــدارس  ال
الطالب المصابين بالتوحد، فهؤالء إذا 
الكافي كان بمقدورهم،  وجدوا الدعم 
بل ينبغي لهم، أن يتلقوا تعليمهم في 
األوان  آن  ولقد  مجتمعاتهم،  أحضان 
بالتوحد  المصابين  األشخاص  لتمتيع 

بفرص أوفر لالندماج والعمل.
مبادرة  الــعــام  هــذا  أعلن  أن  ويسرني 
شعارها »هيا للعمل«، أدعو من خاللها 
تقديم  ـــى  إل الــتــجــاريــة  الــمــؤســســات 

أشخاص  بتوظيف  ملموسة  التزامات 
التوحد،  طيف  ضمن  يــوجــدون  ممن 
وإننا نشجع اإلدارات العامة والشركات 
على  الصغيرة  التجارية  والمؤسسات 
الطريقة  في  التمعن  من  بمزيد  النظر 
التي تنظر بها إلى األشخاص المصابين 
بالتوحد، وتخصيص بعض الوقت لفهم 
النوع  من  فرص  وتهيئة  المرض،  هذا 

المؤثر في حياة األشخاص.

بــالــتــوحــد  الــمــصــابــيــن  األشـــخـــاص  إن 
فمعظمهم  هــائــلــة،  إمــكــانــات  لــديــهــم 
فنية  أو  بصرية  بــمــهــارات  يتمتعون 
الــعــيــن،  تــخــطــئــهــا  ال  أكـــاديـــمـــيـــة  أو 
الـُمعينة،  التكنولوجيات  وباستخدام 
من  الــكــالم  عــن  ــعــاجــزون  ال يستطيع 
وإظهار  التواصل  بالتوحد  المصابين 
قدراتهم الخفية،  فلكي يكون المجتمع 
بد  ال  إقصاء،  بال  للجميع  حاضنا  بحق 
مــن االعـــتـــراف بــمــواهــب األشــخــاص 
بدالً  التوحد،  الموجودين ضمن طيف 
من التركيز على مكامن الضعف فيهم.

ومع ذلك، حتى المناطق التي توجد بها 
أعلى مستويات الوعي بمرض التوحد، 
ــي الــمــائــة  يــظــل فــيــهــا أكــثــر مــن 80 ف
بالتوحد  المصابين  من  البالغين  من 

السبب، من  لهذا  العمل،  عاطلين عن 
العمل  أربــاب  يــدرك  أن  للغاية  المهم 
ــارات فــريــدة  ــه مــا لــهــذه الــفــئــة مــن م
األحــيــان،  مــن  كثير  فــي  واستثنائية 
فرص  لهم  تتيح  عمل  بيئات  فيهيئوا 

التفوق.

المهمة  بــهــذه  الــنــهــوض  يــتــأتــى  ولـــن 
المهني  التدريب  يتح  لم  ما  النبيلة 
جانب  إلــى  الكافي،  والــدعــم  المالئم 
تمكين  عــلــى  قــــادرة  تــوظــيــف  عملية 
القوى  في  بنجاح  االندماج  من  الناس 

العاملة في جميع أنحاء العالم.

لألمم  الــعــامــة  الجمعية  نـــادت  ولــقــد 
األشــخــاص  انــدمــاج  بــزيــادة  المتحدة 
من  المزيد  وإتاحة  بالتوحد  المصابين 
الجمعية  أعلنت  ولما  أمامهم،  الفرص 
العامة يوم 2 نيسان/أبريل يوماً عالمياً 
أيضاً  دعــت  التوحد،  بمرض  للتوعية 
العامة  اإلدارات  مسؤولي  تدريب  إلى 
الرعاية  ومقدمي  الخدمات  ومقدمي 
المهنيين  غير  مــن  واألفــــراد  واألســـر 
المصابين  ــــاج  إدم بــمــهــام  لــلــنــهــوض 
يتمكنوا  حتى  المجتمع،  في  بالتوحد 

من االنتفاع من إمكاناتهن كاملة«.
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من  المخدرات  ادمــان  مواجهة  أجل  من 
واالستشارة  الخدمة  تقديم  خدمة  خالل 
األمانة  أطلقت  األسر،  قبل  من  المطلوبة 
ــعــامــة لــمــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات مــركــزاً  ال
 1955 ــرقــم  ال خصيص  وتـــم  ــًا،  اســتــشــاري
المتخصص  المركز  مع  المباشر  للتواصل 
المخدرة  المواد  تعاطي  استشارات  في 
ــاشــرة طلب  والـــمـــؤثـــرات الــعــقــلــيــة، ومــب
الــتــدخــل الــمــبــاشــر فــي مــســاعــدة األســر 
وتقديم  اإلدمـــان  مــريــض  مــن  المتضررة 
للمصحات  بتحويله  له  القسري  العالج 

العالجية المتخصصة.
الــيــوم فــإنــه قــد تم  ونــقــاًل عــن صحيفة 
من  مباشرة  بتوجيهات  المركز  تطوير 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
نائب  العهد  ولي  العزيز  عبد  بن  نايف 
الداخلية  وزيــر  الــــوزراء  مجلس  رئيس 
لمكافحة  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  ورئـــيـــس 
بشراكة  الــمــركــز  وينطلق  الــمــخــدرات، 
ودعم من الدكتور ناصر الرشيد ويخضع 
إلشراف إداري ومهني متخصص من قبل 
»األمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة 
المخدرات«، والمديرية العامة لمكافحة 
التي  ــل  األم ومستشفيات  الــمــخــدرات 
توجه سياسات العمل به وفقاً لمتطلبات 
في  بها  المعمول  األداء  ومعايير  الحاجة 

مثل هذه المراكز عالمياً.
أهمية إنشاء المركز ورؤيته

في  المساهمة  في  المركز  أهمية  تكمن 
مــواجــهــة تــعــاطــي وإدمــــان الــمــخــدرات 
ــي هــددت  ــت والــمــؤثــرات الــعــقــلــيــة، وال
ما  غالباً  والتي  وأســره،  المجتمع  شباب 

يكون سبب إحجام المدمن أو أسرته عن 
طلب العالج وجود مخاوف من مساءلة 
أو مالحقة قانونية أو عدم سيطرة األسرة 
للعالج؛  ورفضه  المدمن  المريض  على 
مما يجعل هناك خطورة على نفسه وعلى 
-على ضوئه-  استوجب  ما  وهذا  أسرته، 
إنشاء هذا المركز بمثابة التدخل السريع 
والجهات  المدمن  بين  الوصل  وحلقة 
العالجية وفقاً لتوجيهات صاحب السمو 
لرفع  نــايــف  بــن  محمد  األمــيــر  الملكي 
وقع  التي  األسر  الكثير من  المعاناة عن 

أحد أفرادها في إدمان المخدرات.
متميزة  استشارية  خدمة  تقديم  ويتم 
والمجتمع مختصة في  للمدمن واألسرة 
العقلية  والــمــؤثــرات  المخدرات  مجال 
وآثارها والقضايا المرتبطة بها، مع خدمة 
التدخل السريع للحاالت الرافضة للعالج 

وتطلب أسرهم المساعدة.
أهداف المركز 

في  المتخصصة  المعلومات  تقديم   -1
منها  والوقاية  المخدرات  تعاطي  مجال 

لكل من األسر  والجهات واألفراد.
كيفية  تفهم  على  األســـر  مــســاعــدة   -2
التعرف  وكيفية  المتعاطي  مع  التعامل 

على عالمات التعاطي. 
3- توعية األسر المتصلة بكيفية احتواء 

المتعاطي والتعامل معه. 
إقناع  كيفية  فــي  الــنــاس  مــســاعــدة   -4

المتعاطي بالعالج. 
5- التواصل مع المتعاطي وتقديم برامج 
المستوى  على  له  متخصصة  استشارية 

اإلقناعي  واإلدراكي والتوجيهي. 
التي  الجهات  مختلف  مع  التنسيق   -6
ــة في  ــوعــوي ـــة وت ــقــدم بــرامــج إرشـــادي ت
بالتعامل مع  المتعاطي،  تتعلق  مجاالت 
اإلرشــاديــة  الــخــدمــات  أفــضــل  لتقديم 

والعالجية. 
7- التنسيق مع الجهات العالجية المختلفة 

لمساعدة األسر على عالج ذويها.
عنف  تــواجــه  الــتــي  األســـر  مساعدة   -8
التي  الطرق  من  بمجموعة  المدمن  من 

تتالءم وطبيعة المشكلة

االستشارية  الــخــدمــات  تقديم  آلــيــات 
المتخصصة

يتم تقديم الخدمة عبر الهاتف من قبل 
متخصصين  وضــبــاط  خــبــراء  مجموعة 
ــان،  اإلدم وعــالج  استشارات  مجال  في 
ــادة اإللــكــتــرونــيــة  ــي ــع تــقــديــم خــدمــة ال
الموجودة على موقع اللجنة اإللكتروني، 
والمهنيين،  األخصائيين  مع  التواصل 
الـــخـــدمـــات اإلرشـــــاديـــــة عبر  ــم  ــدي ــق ت
اإلرشــادات  تقديم  اإلعالمية،  الوسائل 
مجال  فــي  المتخصصة  والــمــعــلــومــات 
الــتــعــاطــي واإلدمـــــان عــبــر الــمــنــشــورات 
الخدمات  تقديم  واإللكترونية،  الورقية 
اإلرشادية والتوعوية عبر برامج التواصل 
تقديم  الــجــديــد،  واإلعــــالم  االجتماعي 
من  المدمن  الفرد  نقل  في  المساعدة 
الى  األمر  استدعى  اذا  للمصحة  المنزل 
النقل  بأمر  الطالبة  االســرة  إفهام  ذلــك، 
المدمن  يعاقب  وال  بشكل سري  للعالج 

وال يسجن حسب النظام.
الخدمات المقدمة للحاالت

مع  تنسيق  عــالقــات  إقــامــة  المركز  يتولى 
مجموعة من الجهات، ويتبع مجموعة طرق 
السياسة  على  المبنية  الخدمات  لتقديم 

المرسومة واآللية المتبعة كما يلي:
لإرشاد  الطالبة  الــحــاالت  يخص  فيما 

والتوجيه )الحاالت المستقرة نسبياً(:
شاملة  معمقة  دراسة  الحالة  دراسة  يتم 
ــة )االســـتـــخـــدام والــعــنــف  ــحــال تـــاريـــخ ال
والعالج  اإلقناع  ومحاوالت  والخصائص 
والسجل الجنائي وتاريخ االنحراف(، ويتم 
تقييم وضع الحالة من قبل المستشارين، 
ــكــون األســــر واألقـــــارب  ــغــالــب ت ـــي ال وف
اكتشافهم  حين  وذهـــول  توتر  حالة  فــي 
اإلدمان، ويكونون قد وقعوا في  لمشكلة 
أخطاء شجار وعدم احتواء وعنف لفظي 
متبادل مع الحالة، وتكون بعض الحاالت 
قد تطور بها األمر إلى مرحلة القطيعة أو 
النفسي  التراكم  حتى  أو  الطالق  طلب 
يتبع  أن  الــمــســتــشــار  ــى  وعــل ــمــرضــي،  ال
الحالة  مع  للتعامل  الموضحة  الخطوات 
وفقا لما تفترضه معايير العمل الموضحة 
فيتم  الــحــاالت،  مع  التعامل  كيفية  في 
لكيفية  وتوجيههم  األســـر  تــوتــر  تقليل 
بطريقة  الــحــالــة  مــع  الصحيح  الــتــعــامــل 
إعادة عالقات االحترام والتعامل السلمي 
أسري  تعامل  برامج  رسم  ويتم  والنصح، 
وتتم  األســر  ومع  الحاالت  مع  متخصصة 

المتابعة بشكل مكثف مع الحالة.
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بيت ذكي للمسنني في أملانيا
)بيت الحياة المدعومة( هو اسم لبيت 

ذكي للمسنين دشنته مؤخراً العاصمة 

للمسنين  يتيح  وهــو  برلين  األلمانية 

إلى  الحاجة   دون  بمفردهم  العيش 

وشخصية،  واجتماعية  طبية  رعــايــة 

التجربة بوضع  وقد قامت على سبيل 

من  وذلك  فيه  للعيش  مسنان  زوجــان 

على  مستقباًل  التجربة  تعميم  أجــل 

باقي المسنين.

ــام  األي أن  ببرلين  الــمــســؤولــون  ويــقــول 

األولى من حياه الزوجين اليس)70سنه( 

وبـــرونـــو كـــلـــوت)85ســـنـــه( فـــي »بــيــت 

عالية  لياقة  أثبتت  المدعومه«  الحياه 

للبيت بحياة العاجزين وشبه العاجزين 

تجهيز  يكن  ولم  بمفردهم،  الحياه  عن 

أمام  حاجزاً  المعقد  االلكتروني  البيت 

التصلب  مرض  من  يعاني  الذي  برونو) 

مرض  تعاني  التي  وزوجــتــه  المتعدد( 

النسيان في حياتهما بمفردهما.

المياه دون  تسهيالت لدخول دورة 

مصاعب

الدخول  لإنسان  المياه  دورة  تتيح 

مباشرة إلى البانيو مع كرسيه السيار، 

للمقعد  تتيح  معلقة  مساند  وهــنــاك 

الـــجـــلـــوس والـــنـــهـــوض بـــمـــفـــرده عن 

المبيت  للزوجين  ويمكن  المرحاض، 

بمساعدة  الثاني  الطابق  في  غرفة  في 

للزوج  يتيح  السلم  مصعد مركب على 

ذلـــك وهـــو عــلــى كــرســي الــمــقــعــديــن. 

ــى نصب  ــدســون عــل ــمــهــن ال وحـــــرص 

مــقــابــض ومــســانــد »مــخــفــيــة« داخــل 

في  المسنين  تعين  المنزل  ديكورات 

رفع  على  المقعد  وتــســاعــد  التنقل، 

جسده عن الكرسي، فهي مخفية تحت 

البانيو  وعلى  تــارة،  الممر  في  الــمــرآة 

مرة، وعلى جسد المدفئة تارة أخرى.

والمهم في هذه المقابض أنها صنعت 

وال  األوســـاخ  عليها  التعلق  مـــواد  مــن 

تنظف  ألنها  البكتيريا،  عليها  تنمو 

نفسها بنفسها، هذا ينطبق على مقعد 

المقعد  هـــذا   ألن  أيــضــاً،  الــتــوالــيــت 

االستعمال  انتهاء  حال  يــدور  المدور 

ويغوص داخل جهاز للتعقيم، ثم يعود 

بقية  تغليف  وتم  السابق،  مكانه  إلى 

نفس  من  بطالء مصنوع  األثــاث  قطع 

والجراثيم،  للألوساخ  الطاردة  الماده 

وهو ما يبقي البيت بدرجة عالية من 

الطهارة.

باب يرحب بالضيوف وأرضية انقاذ

اليــحــتــاج الــمــســنــون الــمــقــيــمــون في 

مفتاح  ــى  إل المدعومة  الــحــيــاة  بيت 

ادارته  المرتجفة عن  أيديهم  تعجز  قد 

تقنية  يستخدمون  ألنهم  القفل،  في 

عن  الحديثة  الــســيــارات  تستخدمها 

الباب  يطلق  ثــم  األبـــواب،  لفتح  بعد 

ـــارة تــرحــيــب  مــوســيــقــى جــمــيــلــة عـــب

بعيداً  يكون  قد  المسن  ألن  بالداخل 

مفتاح  على  ضغطه  عند  الصالون  عن 

البيت  كل  إن  ثم  بعد،   عن  التحكم 

مزود بخطوط من سالسل إناره مدمجة 

فــي األرضـــيـــات، كــمــا هــي الــحــال في 

ــرات، تــهــدي الــمــســن لــيــاًل إلــى  ــطــائ ال

إلى  أو  التواليت  إلى  الصحيح  الطريق 

الصاله...الخ.

غرفة  في كل  إلكترونية  لوحة  وهناك 

باألجهزة  للتحكم  المسن  يستخدمها 

والطباخ... والــراديــو  التلفزيون  مثل 

ـــخ، وكـــل األجـــهـــزة، مــجــهــزه بتقنية  ال

قصيرة  فترة  بعد  عنها  الكهرباء  لقطع 

تضيء  األنــوار  أن  استعمالها، كما  من 

وتنطفيء عند حركة اإلنسان أو توقفه، 

والدش مزود بتقنية للتوقف أيضاً بعد 

كذلك  المطبخ  وحنفية  االستعمال، 

أيضاً.

شـــيـــدوا كل  ــمــهــنــدســون  ال أن  كــمــا 

ــأرضــيــات مـــزودة  أرضـــيـــات الــشــقــه ب

بــمــجــســات، بــعــضــهــا ظــاهــر والــقــســم 

أو  الحريق  من  تحذر  مخفي،  األعظم 

تحذر  أنها  حــار، كما  مــاء  سقوط  مــن 

من دخول لص إلى البيت لياًل،  وال بد 

من التأكيد على أن  أرضيات الغرف، 

مؤمنة  الخصوص،  وجه  على  والحمام 

100% ضد االنزالق.

وفقاً  أنــه  إلــى  هنا  اإلشـــارة  من  بد  وال 

فإنه  فــراونــهــوفــر،  معهد  لمعطيات 

سنوياً  ألماني  مسن  ألــف   40 يموت 

بسبب السقوط وارتطام الرأس باألرض 

ولذلك  المحيطة،  الصلبة  باألشياء  أو 

المسنين  بــيــوت  المعهد  زود  فــقــد 

المستشفى  في  تحذيراً  تطلق  بأرضية 

حال سقوط ساكن البيت المسن على 

األرض وبقائه لفترة قصيرة بالحركة.

وتــعــمــل األرضـــيـــة بــأجــهــز اســتــشــعــار 

أو يسقط  يــدب  ما  الــوزن لكشف كل 

هذه  استخدام  ويمكن  األرض،  على 

في  مبكر  انــذار  جهاز  بمثابة  األلــواح 

لتحذير  العجزة  ودور  المستشفيات 

أطباء الخفر عند سقوط أحد المرضى 

أو المسنين.

بمجسات  مــــزودة  األرضـــيـــات  وهـــذه 

مختلف  على  اإلنــســان  حــركــة  تــالحــق 

صالحة  يجعلها  الــذي  األمــر  السطوح 

المناطق  مختلف  فــي  االســتــخــدام 

وليس على األرض فقط.

من  المسنون  يشكل  أنه  ذكره  الجدير 

سكان  ربــع  السبعين  عــن  تــزيــد  ســن 

بحسب   ،2030 عـــام  بــحــلــول  ألــمــانــيــا 

معطيات دائرة اإلحصاء المركزية، لكن 

عصر  ــى  إل يخططون  األلــمــان  األطــبــاء 

قادم بال دور مسنين.

ــــال مـــشـــروع »بـــيـــت الــحــيــاة  وقــــد ن

وزاره  أطــلــقــتــه  الــــذي  ــمــدعــومــة«،  ال

مبلغ  السكن،  قسم  العلمي/  البحث 

وتخطط  ــوزارة،  ال من  يورو  مليون   125

للتجربة  المتوقع  النجاح  بعد  الــوزارة، 

11 مليون بيت وشقة من  بناء  األولي، 

ويمكن   ،2030 العام  حتى  الطراز  هذا 

ـــوحـــدات  ـــعـــدد مـــن ال لــمــثــل هــــذا ال

السكنية أن يكون بدياًل معقوالً ألكثر 

من 16 مليون مسن سيعيشون فرادى 

أو كزيجات.

وسبق لوزارة البحث العلمي االتحاديه 

أن أجرت استفتاء بين المسنين، سواء 

المقيمين  أو  عائالتهم  مع  المقيمين 

أن  منها  واتــضــح  المسنين،  دور  فــي 

دون  بمفرده  بالعيش  يحلم  معظمهم 

مساعدة أحد، وهذا يعني أن البيوت 

المدعومة  المسنين  لحياة  الفردية 

سترفع ثقاًل نفسياً عن كواهل العائالت 

ــرعــى مــســنــيــهــا، وتــبــعــد شبح  ــتــي ت ال

العائالت،  والعصبي عن هذه  اإلجهاد 

الذي  باإلهانة  الشعور  من  تقلل  كما 

يعاني منه المسنون تجاه موظفي دور 

العجز.
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للقضاء  األعلى  المجلس  فــرض  مؤخراً 
قراراً يقضي بتطبيق منح المطلقة حق 
الوالية على أبنائها الذين في حضانتها 
رفع  بعد  القرار  ذلك  جاء  رجعي،  بأثر 
القرار  لتطبيق  طلبًا  السيدات  إحــدى 
قبل  طُلقت  أنــهــا  رغــم  حالتها   على 
صدور قرار مجلس القضاء الصادر في 
المجلس  ورأى  1435/10/3هـــــ،  تاريخ 

حق السيدة في تنفيذ طلبها.
نظرت  التي  المحكمة  المجلس  وألزم 
يتضمن  أن  الحاضنة  السيدة  قضية 
حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة 
»حـــق الــواليــة عــلــى الــمــحــضــون«، ما 
المدنية  األحـــوال  مراجعة  لها  يتيح 
وإدارات  والـــســـفـــارات  والــــجــــوازات 
يخص  ما  وإنهاء  والــمــدارس،  التعليم 
جميع  لــدى  إجـــراءات  من  المحضون 

الدوائر والجهات الحكومية واألهلية.
مـــا عـــدا الــســفــر بــالــمــحــضــون خـــارج 
المملكة فال يكون إال بإذن من القاضي 
إذا  فيما  وذلـــك  الــمــحــضــون،  بلد  فــي 
يعامل  وأن  الولي،  غير  الحاضن  كــان 
خارج  بالمحضون  بالسفر  اإلذن  طلب 
المملكة معاملة المسائل المستعجلة، 
نظام  من   )206 ـ   205( للمادتين  وفقاً 

المرافعات الشرعية.

للقضاء  األعــلــى  المجلس  يكتف  ولــم 
بــذلــك، بــل أصـــدر أخــيــراً قــــراراً عــامــاً، 
قرار  سريان  على  »الموافقة  بـ  يقضي 
ابنها  على  للمطلقة  الــواليــة  حق  منح 
كــافــة،  الــســابــقــة  للقضايا  الــمــحــضــون 
ـــة ســيــدة مــن هــذا  وعــــدم حــرمــان أي
قبل  وقـــع  الــطــالق  وإن كـــان  الــحــق، 
أعوام، وكسبت الحضانة سابقاً، وذلك 
واختصار  القضائية  العملية  لتسريع 
الحقوق،  الحصول على  اإلجراءات في 
العدالة،  ثــوابــت  على  المحافظة  مــع 

وتسهيل التقاضي وإنجاز األعمال«.
ــــمــــرأة الــمــطــلــقــة  ــــقــــرار ال ويـــمـــنـــح ال
استخراج  تشمل:  واسعة،  صالحيات 
لألبناء،  والرسمية  الثبوتية  األوراق 
ومراجعة الدوائر الرسمية كافة في كل 
ما من شأنه مصلحة أبنائها، من خالل 
صك رسمي يتضمن تلك الصالحيات. 
المشكالت  تــزايــد  بعد  الــقــرار  ويــأتــي 

الحكم  صدور  بعد  المرأة  تواجه  التي 
يختلقها  والتي  الحضانة،  في  بحقها 
يحاولون  ممن  أو  »مماطلين«  أزواج 
»المساومة« علي الحضانة، من خالل 
عدم تسليم البطاقات الثبوتية لألبناء، 
أو استكمال إجراءاتهم، ما يوجد أمام 
مشكالت  وأبــنــائــهــا  المطلقة  ــمــرأة  ال
وحقوق  األســري  الكيان  تهدد  كبرى، 

األطفال ومستقبلهم.

»تمكين  إلــى  المجلس  ــرار  ق ويــهــدف 
ــمــرأة الــتــي صـــدر لــهــا حــكــم شرعي  ال
نيابة  التصرف  مــن  أوالدهـــا  بحضانة 
فيما  الرسمية،  الجهات  أمــام  عنهم 
ومساومة  تعسف  وإنهاء  السفر،  عدا 
بعض األزواج في أمور تتعلق بمصالح 
والمستشفيات  المدارس  في  األوالد 

من دون السفر«.

وفي ذات السياق رفع المجلس األعلى 
األســـري  الــعــنــف  عــن  دراســــة  للقضاء 
للمقام السامي ، وفقًا لمصادر لصحيفة 
الدراسة  أن  أوضحت   والتي  الحياة، 
تنفيذية،  لجنة  تشكيل  بعد  جــاءت 
ومــعــالــجــة قــضــايــا الــعــنــف األســــري. 
بمثابة  الدراسة  تكون  أن  المقرر  ومن 

»خريطة طريق«، يستند عليها القضاة 
فــي الــتــعــامــل مــع هـــذه الــنــوعــيــة من 

القضايا التي تشهد تنامياً.
وأوضحت أن اللجنة التنفيذية تابعت 
قضايا  فــي  المحاكم  عمل  كثب  عــن 
العنف األسري، وقامت بإعداد دراسة 
متكاملة موسعة مستقلة لملف العنف 
المفضية  األســري، مع درس مسبباته 
ورسم  القضائية،  الخصومات  لنشوء 
والجهات  المحاكم  بين  العالقة  آلية 
على  التوصيات  وتفعيل  الحكومية، 

أرض الواقع القضائي.

استعانت  اللجنة  أن  المصادر  وقالت 
ــيــوت خـــبـــرة مــحــلــيــة وخــارجــيــة،  ــب ب
وغير  الحكومية  الجهات  ومــشــاركــة 
استراتيجيات  ووضــعــت  الحكومية، 
لمعالجة هذه القضايا، وقالت المصادر 
اإلسالمية  القيم  تفعيل  تم  »إنه  ذاتها 
الخلق  حسن  من  الرفيعة،  والشرعية 
والتعامل، والنهي عن اإليذاء«، مشيراً 
إلى عمل اللجنة دراسة شملت جميع 
عدد  فيها  وشـــارك  المملكة،  مناطق 
والجزائية  العامة  المحاكم  قضاة  من 

واألحوال الشخصية.
من  مجموعة  إلـــى  اللجنة  وخــلــصــت 

التوصيات أهمها »وضع آليات مقننة 
بأشكاله  اإليـــذاء  حــاالت  مع  للتعامل 
والطفل  للمرأة  الحماية  وتوفير  كافة، 
حــــال وجـــــود اشــتــبــاه فـــي الــتــعــرض 
لإيذاء، من خالل التعاون مع الجهات 
الــمــخــتــصــة«، وعــمــلــت الــلــجــنــة على 
التعاون مع الجهات المعنية في قضايا 
لبحث  عمل  ــرق  ف وشكلت  ــــذاء،  اإلي
اآلليات المناسبة، مثل إدارة الحماية 
االجتماعية،  الشؤون  في  االجتماعية 
وبــرنــامــج األمـــان األســـري فــي الحرس 

الوطني.

وأكـــدت الــمــصــادر أن هــذه الــدراســة 
المقام  لتوجيهات  »استجابة  جــاءت 
ـــــوزارة الـــعـــدل والــمــجــلــس  الــســامــي ل
األعلى للقضاء، بدراسة العنف األسري 
ــة في  ــحــضــان وإجـــــــراءات الـــواليـــة وال
المحاكم، واتخاذ كل ما من شأنه حفظ 
الفئات  وحماية  المجتمع،  استقرار 
المقرر  ومــن  العنف«،  إلــى  المعرضة 
أن يعمم النظام على القضاة كافة، إذ 
لنصوصه  وفقاً  القضايا  تنظر  أن  بد  ال 
المعمول به  ويحكم فيها، وهو خالف 
األحكام  اختالف  إلى  يؤدي  ما  حالياً، 

الصادرة وفقاً لتقدير كل قاض.

املجلس األعلى للقضاء يصدر عدد من القرارات في التعامل مع القضايا 
األسرية
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حملة عن املنظمة العربية للتنمية اإلدارية

اجلزء األول من »اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اعرف حقوقك وواجباتك
الفساد«

هو مطبق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف.
أو  تشريعيًا  منصبًا  يشغل  أي شخص  أجنبي«  بتعبير »موظف عمومي  يقصد  )ب( 
تنفيذيًا أو إداريًا أو قضائيًا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينًا أم منتخبًا، وأي شخص 
يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي و منشأة 

عمومية.
أي  أو  بتعبير »موظف مؤسسة دولية عمومية« مستخدم مدني دولي  يقصد  )ج( 

شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.
)د( يقصد بتعبير »الممتلكات« الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير 
مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك 

القانونية، التى تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها.
عليها،  متحصل  أو  متأتية  ممتلكات  أي  اإلجرامية«  »العائدات  بتعبير  يقصد  )هـ( 

بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم.
)و( يقصد بتعبير »التجميد« أو »الحجز« فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو 
تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولى عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتًا، 

بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
)ز( يقصد بتعبير »المصادرة«، التي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من 

الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
تصبح  أن  يمكن  عائدات  منه  تأتت  جرم  أي  األصلى«  »الجرم  بتعبير  يقصد  )ح( 

موضوع جرم حسب التعريف الوارد فى المادة 23 من هذه االتفاقية.
)ط( يقصد بتعبير »التسليم المراقب« السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة 
بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاتها المعنية 
فى  الضالعين  األشخاص  هوية  وكشف  ما  جرم  عن  التحري  بغية  مراقبتها،  وتحت 

ارتكابه.

المادة األولى- بيان األغراض

أغراض هذه االتفاقية هي:
)أ( ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع.

)ب( ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة 
الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات.

والممتلكات  العمومية  للشؤون  السليمة  واإلدارة  والمساءلة  النزاهة  تعزيز  )ج( 
العمومية.

المادة الثانية- المصطلحات المستخدمة

ألغراض هذه االتفاقية:
)أ( يقصد بتعبير »موظف عمومي«:

1- أي شخص يشغل منصبًا تشريعيًا أو تنفيذيًا أو إداريًا أو قضائيًا لدى دولة طرف، 
األجر،  أم غير مدفوع  األجر  أم مؤقتًا، مدفوع  دائمًا  أم منتخبًا،  أكان معينًا  سواء 

بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص.
2- أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة 
عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة 
الطرف، وحسب ما هو مطبق في المجال القانوني ذي الصفة لدى تلك الدولة الطرف.

3- أي شخص آخر معرّف بأنه »موظف عمومي« في القانون الداخلي للدولة الطرف، 
بيد أنه ألغراض بعض التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من هذه االتفاقية، 
يجوز أن ُيقصد بتعبير »موظف عمومي« أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم 
خدمة عمومية حسب التعريف الوارد فى القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما 

* دخلت اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد  (UNCAC) حيز النفاذ يف 14 كانون االأول/ دي�سمرب 2٠٠5، و هي تُعد االتفاقية االأكرث �سموالً وقوة يف مكافحة الف�ساد على نطاق عاملي، وحتى 
17يناير 2٠13، �سادقت عليها 1٦5 دولة، وقد وقعت على االتفاقية اململكة العربية ال�سعودية يف 2٠٠4/9/1م، فيما ان�سمت و�سادقت عليها يف 2٠13/4/29م.

نشأتها؟
1961م، كإحدى  عام  المنظمة  أنشئت 
عن  المنبثقة  المتخصصة  المنظمات 
جامعة الدول العربية لتتولى مسؤولية  
العربية،  المنطقة  في  اإلدارية  التنمية 
ــهــا،  تتحدد  ــشــائ إن التــفــاقــيــة  وطــبــقــاً 
رسالتها في اإلسهام في تحقيق التنمية 
العربية بما يخدم  اإلدارية في األقطار 

قضايا التنمية الشاملة.
وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه 
خدماتها  وتــقــدم  جــهــودهــا  المنظمة 
العربية  الـــدول  لحكومات  وبرامجها 
 20 وعــددهــا  المنظمة،  فــي  األعــضــاء 
المنظمة  نطاق خدمات  ويتسع  دولة، 
الحكومية  المنظمات  ليشمل  كذلك 

الخاص  والقطاع  األعــمــال  ومنظمات 
وللقيادات اإلدارية بمستوياتها الثالثة 

اإلشرافية والمتوسطة و التنفيذية.

رسالتها:
للتنمية  الــعــربــيــة  الــمــنــظــمــة  تــســعــى 
اإلداريــــــة إلـــى الــعــمــل فـــي عـــدد من 

االتجاهات منها:
1- استمرارية تحسين أنشطة مؤسسات 

التنمية اإلدارية في القطاع العام.
وفنية  ـــة  إداري اســتــشــارات  تقديم   -2
ومهنية للقطاع العام والخاص واألهلي.

3- تطوير أداء القيادات العليا.
الفكر  ونــشــر  تنمية  فــي  اإلســهــام   -4

اإلداري.

التطبيقية  العلمية  المعرفة  إدارة   -5
ــات(، والــمــحــافــظــة على  ــئ ــف )جــمــيــع ال

استمرارية تطوير العقول البشرية.
6- االستفادة من الفكر اإلداري الدولي.
التعليم اإلداري،  7- اإلسهام في مهام 

ودعم قدراته المؤسسية.
8- دعم القدرات التنافسية لمنظمات 

القطاع الخاص.
المجاالت  فــي  اإلدارة  »تمهين«   -9

المختلفة.

المنظمة العربية للتنمية 

اإلدارية
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مؤخراً أطلقت منظمة اليونيسيف صندوق »القوة الكامنة للتغذية«،    وذلك بهدف 
المنظمات  من  وبدعم  الكاملة،  إمكاناتهم  بلوغ  على  األطفال  ماليين  مساعدة 
الرائدة في العمل الخيري الخاص والتنمية الدولية، حيث تهدف هذه الشراكة 
أفقر  من  بعض  في  األطفال  لدى  التغذية  نقص  لمعالجة  دوالر  مليار  تأمين  إلى 

بلدان العالم.
اإلفالت  على  األطفال  ماليين  ومساعدة  األرواح  إنقاذ  في  الصندوق  وسيساهم 
من آثار سوء التغذية، فضاًل عن أنه يساعد البلدان على بناء مجتمعات صحية 

ومزدهرة، وقد توفرت أول دفعة من 
المال، والبالغة مائتي مليون دوالر، 
من الداعمين البارزين مثل مؤسسة 
الــطــفــولــة لــالســتــثــمــار، ومــؤســســة 
الدولية  التنمية  أوبتيموس، ووزارة 
واليونيسف، ومجموعة  البريطانية، 
باب  فتح  تــم  كما  ــي،  ــدول ال البنك 
من  الجدد  للمستثمرين  المساهمة 

القطاع الخاص والعام.

 كاريكاتري

نظام  من  الثانية  الــمــادة  حــددت  لقد 
الملكي  بالرسوم  الصادر  الطفل  حماية 
هـ،    1436  /  2  /  3 بتاريخ  )م/14(  رقــم 

أهداف النظام والتي هي عبارة عن:
الشريعة  ــه  قــررت مــا  عــلــى  الــتــأكــيــد   -1
ــظــمــة واالتــفــاقــيــات  اإلســالمــيــة، واألن
فيها  طرفاً  المملكة  تكون  التي  الدولية 
والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من 

كل أشكال اإليذاء واإلهمال.
2- حماية الطفل من كل أشكال اإليذاء 
يتعرض  قد  التي  ومظاهرهما  واإلهمال 
أو  )المنزل  به  المحيطة  البيئة  في  لها 
أو  العامة  أو األماكن  الحي  أو  المدرسة 
البديلة  األسرة  أو  والتربية  الرعاية  دور 
أو  واألهلية  الحكومية  المؤسسات  أو 
ذلــك من  وقــع  ســـواء  فــي حكمها(،  مــا 
شخٍص له والية على الطفل أو سلطة أو 
مسؤولية أو له به عالقة بأي شكل كان، 

أو من غيره.
تعرض  الــذي  الطفل  حقوق  ضمان   -3
لإيذاء واإلهمال؛ بتوفير الرعاية الالزمة 

له.

وتعريفه  الطفل  بحقوق  الوعي  نشر   -4
من  بحمايته  يرتبط  مــا  وبخاصة  بــهــا، 

اإليذاء واإلهمال. 
حــاالت  الثالثة  ــمــادة  ال حـــددت  فيما 

اإليذاء واإلهمال في التالي:
1- إبقاؤه دون سند عائلي.

أو  الثبوتية،  وثائقه  استخراج  عدم   -2
حجبها، أو عدم المحافظة عليها.

الصحية  تطعيماته  استكمال  عدم   -3
الواجبة.

4- التسبب في انقطاعه عن التعليم.
فيها  يتعرض  قــد  بيئة  فــي  وجـــوده   -5

للخطر.
6- سوء معاملته.

تعريضه  أو  ا،  جنسيًّ بــه  الــتــحــرش   -7
لالستغالل الجنسي. 

8- استغالله ماديًّا، أو في اإلجرام، أو في 
التسول.

التي  المسيئة  الكلمات  استخدام   -9
تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.

أو  باألدب،  تعريضه لمشاهد مخلة   -10
إجرامية، أو غير مناسبة لسنه.

أو  عرقي،  سبب  ألي  ضده  التمييز   -11
اجتماعي، أو اقتصادي.

12- التقصير البّين المتواصل في تربيته 
ورعايته.

دون  المركبة  بقيادة  له  السماح   -13
السن النظامية.

أو صحته  ســالمــتــه  يــهــدد  مــا  كــل   -14
الجسدية أو النفسية. 

لتبين  الــرابــعــة  ـــمـــادة  ال جــــاءت  كــمــا 
الحاالت التي يتعرض فيها الطفل لخطر 

االنحراف في التالي:
غير  عمٍل  أي  أو  التسول  ممارسة   -1

مشروع.

أو من  األبــويــن  عــن سلطة  خــروجــه   -2
يقوم على رعايته.

أو  البيت  من  الهرب  على  اعتياده   -3
من المؤسسات التربوية أو اإليوائية.

غير  أماكن  في  النوم  على  اعتياده   -4
معدة لإقامة أو المبيت.

المشبوهة  األمـــاكـــن  عــلــى  ــــردده  ت  -5
غير  األماكن  أو  ا،  اجتماعيًّ أو  ا  أخالقيًّ
المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين 

أو الفاسدين.
أو  بــالــدعــارة  تتصل  بأعمال  قيامه   -6
الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، 

أو قيامه بخدمة من يقومون بها.

ما هي أهداف نظام حماية الطفل وما هي حاالت اإليذاء 
امل�ست�سار القانوينواإلهمال التي قد يتعرض لها الطفل؟

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
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إطالق صندوق جديد ملساعدة ماليني 
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أخطاء التشخيص !!
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

يزداد االهتمام يوماً بعد يوم بحقوق اإلنسان نظراً لما تمثله هذه الحقوق من أهمية في الحفاظ على 

حريات األفراد وضمان حصولهم على حقوقهم ، فالواضح أنَّ احترام اإلنسان وتمكينه من الحصول 

على حقوقه كاملة دون نقصان و المكفولة له في الشريعة اإلسالمية واألنظمة المرعية واالتفاقيات 

أنَّ  ، بمعنى  الحاضر  الدول في وقتنا  أو تخلف  لتقييم تقدم  المعايير  الدولية من أهم  والمواثيق 

هذه  انتهاك  بعدم  الكفيلة  اآلليات  وتوفر  أراضيها  على  اإلنسان  حقوق  مبادئ  ُتطبق  التى  الدول 

الحقوق ُتعتبر من الدول الرائدة في رعايتها وحمايتها لحقوق اإلنسان ، حيث أنَّ الدول يقع على 

عاتقها أمرين في غاية األهمية  أال وهي :

1-إصدار األنظمة الداخلية وتعديل ما يلزم منها بحيث تتضمن حماية لحقوق األفراد من أي انتهاك 

أو تجاوز و اتخاذ التدابير الالزمة لتطبيق مبدأ المساواة في التقاضي و تطبيق األنظمة.

2-االنضمام لالتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان والعمل على تطبيقها على أرض 

الواقع .

حيث إنَّ التحديات التي تواجه الدول يتطلب منها بذل المزيد من الجهد في الرقابة على أجهزتها 

التنفيذية خاصة ما يتعلق منها باحتياجات األفراد لضمان عدم انتهاك الحق ومحاسبة من يتهاون 

الدولي  القانون  إطار  في  اللتزاماتها  منتهكة  ُتعتبر  دولة  أي  أنَّ  حيث   ، حقهم  األفراد  إعطاء  في 

التنفيذية  لحقوق اإلنسان عندما تتخلف عن اتخاذ خطوات ذات فعالية لمنع تجاوزات األجهزة 

التابعة لها أو التحقيق فيها أو المعاقبة عليها، لذا كان من الواجب على الدول العمل على ضمان 

تنفيذ ما جاء في أنظمتها الداخلية وما ورد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من حقوق وحريات 

أساسية لإلنسان والتي تشمل الحق في عدم التمييز والحق في الحياة والحرية واألمن والمساواة 

أمام القانون والحق في التعبير وإبداء الرأي باإلضافة للحق في العمل والتعليم لما لذلك من أثر 

واضح في حماية حقوق اإلنسان . 

حقوق اإلنسان وتقييم الدول




