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املجلس األعىل للقضاء 
يدشن برنامج ملتابعة 

قضايا السجناء عن بعد

تقرير  دويل يؤكد تراجع عدد الجياع 
يف العالم إىل دون 800 مليون 

نسمة

الجوازات تسمح بإضافة 
األطUال اليمنيين 

املتسللين كمرافقين 
لوالدهم

فرع الجمعية بالجوف يشارك يف 
مهرجان الزيتون السنوي  الثامن

…Oƒ©°ùdG ójÈdG á°ù°SDƒe øe ºYóH â©ÑW

اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي الجمعية 
وإنما تعبر عن أراء أصحابها

www.nshr.org.sa : á«©ª÷G ™bƒe
1427 / 1593 .. óeQ

عناوين الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان
المقر الرئيسي: المملكة العربية السعودية - الرياض - هاتف : ٠١١٢١٠٢٢٢٣- فاكس: ٠١١٢١٠٢٢٠٢ -ص.ب 

١٨٨١ الرياض ١١٣٢١
فرع منطقة مكة المكرمة:جدة- حي المحمدية - طريق المدينة النازل- هاتف : ٠١٢٦٢٢٢٢٦١- فاكس: 

٠١٢٦٢٢٢١٩٦-٠١٢٦٩٤٣٠٩٥- ص.ب ١١٦٦٦٤ جدة ٢١٣٩١

دورية شهرية تصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان
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لحقوق  الــوطــنــيــة  الجمعية  ــــت  أدان
ــشــدة الــهــجــومــيــن الــذيــن  اإلنـــســـان ب
الجمعة  صالة  في  المصلين  استهدفا 
١٤٣٦/٨/٤هـ ، ببلدة القديح بمحافظة 
الــقــطــيــف،  واآلخــــر الــــذي شــن على 
ــعــنــود فـــي الــــدمــــام،  يــوم  مــســجــد ال
وقــالــت  ١٤٣٦/٨/١٠ه،  ــجــمــعــة  ال
الــجــمــعــيــة  فــي بــيــان أصــدرتــه بذلك 
الخصوص «إنَّ الجمعية تدين وتستنكر 
بــشــدة تــكــرار الــمــحــاوالت اإلجــرامــيــة 
في  المساجد  في  اآلمنين  الستهداف 
إلى  تهدف  والتي  الشرقية  المنطقة 
أبناء  بين  الفرقة  وبــث  الفوضى  إثــارة 

في  الحق  من  والنيل  الواحد  المجتمع 
المملكة  شعب  به  يتمتع  الذي  األمن 
ومن يقيم على أراضيها، وقد كان خير 
اإلجرامية  األعمال  هذه  مثل  على  رد 
السعودي  المجتمع  وتالحم  ترابط  هو 
فوعي  القديح  حادثة  بعد  ظهر  الــذي 
في  ككل  والمجتمع  واألســـر  األفــــراد 
مواجهة هذا الفكر المنحرف المتجرد 
بإذن  سيحول  وإنسانيته،  إيمانه  من 
الله دون نجاح من يسعى إليقاع الفتنة 
ـــان  واألم ــاألمــن  ب يتمتع  مجتمع  فــي 

واالستقرار».
كما وصفت من قام بهذا العمل ومن 

على  تعدى  مجرم  بأنه  وراءه  يقف 
الحق في الحياة وانتهك حرمة الدماء 

المعصومة.
البشعة  الــجــريــمــة  «هــــذه  وأضـــافـــت 
وحــدة  مــن  النيل  ــى  إل تــهــدف  والــتــي 
استقراره،  وزعزعة  السعودي  الشعب 
الجمعية   أنَّ  شك  ال  الفوضى،  وإثـــارة 
المختصة  األجهزة  بأن  تامة  ثقة  على 
ستعمل على تقديم من يقف وراء هذه 

الجريمة البشعة للعدالة».
من جهته قال رئيس الجمعية  الدكتور 
مفلح بن ربيعان  القحطاني تعليقًا على 
التعازي  أحــر  نقدم  أننا  الجرائم  تلك 

للجرحى  ــدعــو  ون الــمــتــوفــيــن،  لـــذوي 
بالشفاء، ونستنكر هذا العمل اإلجرامي 
في  الحق  من  النيل  إلى  يهدف  الذي 
المملكة  شعب  به  يتمتع  الذي  األمن 
ينجح  ولــن  أراضــيــهــا،  على  يقيم  ومــن 
النيل  من  العمل  هــذا  وراء  يقف  من 
وترابط  السعودي  الشعب  وحــدة  من 
فوعي  االجــتــمــاعــي،  نسيجه  وتــالحــم 
لهؤالء  بــالــمــرصــاد  سيكون  المجتمع 
إيمانهم  من  تجردوا  الذين  اإلرهابيين 
الفتنة  إليقاع  ويسعون  وإنسانيتهم، 
ـــان  واألم ــاألمــن  ب يتمتع  مجتمع  فــي 

والرخاء واالستقرار.

االعتداء على المصلين ببلدة القديح بمحافظة القطيف

االعتداء على مسجد العنود بالدمام
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الشريفين  الــحــرمــيــن  خـــادم  استقبل 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
يوم  اليمامة  قصر  في   – الله  حفظه   –
رئيس  معالي  ــــــ،  ١٤٣٦/٨/٢ه ــعــاء  األرب
بندر  الــدكــتــور  ــســان  اإلن حــقــوق  هيئة 
رئيس  ســعــادة  و   ، العيبان  محمد  بــن 
اإلنــســان  لــحــقــوق  الــوطــنــيــة  الجمعية 
من  وبعض  القحطاني  مفلح  الــدكــتــور 
المسؤولين  كبار  من  وعــدداً  أعضائها، 
والمهتمين والمهتمات بحقوق اإلنسان 

في القطاعين الحكومي واألهلي.
الجميع  أنصت  االستقبال  بــدايــة  فــي 

لتالوة آيات من القرآن الكريم.
حقوق  هيئة  رئــيــس  مــعــالــي  ألــقــى  ثــم 
اإلنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان 
كلمة أكد فيها أن المملكة تفخر وتعتز 
ولله الحمد منذ تأسيسها على يد الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله 
– بتطبيقها ألحكام الشريعة اإلسالمية 
السمحة التي تؤكد على المبادئ والقيم 
اإلنــســان  تــصــون كــرامــة  الــتــي  السامية 

وتحمي حقوقه.
بعد ذلك ألقى رئيس الجمعية الوطنية 
ــدكــتــور مــفــلــح بن  لــحــقــوق اإلنـــســـان ال
ربيعان القحطاني كلمة رفع فيها الشكر 
الشريفين  الحرمين  لــخــادم  والتقدير 
على الدعم واالهتمام الذي يلقونه منه 

– حفظه الله -
وأشـــــار إلــــى جــهــود خــــادم الــحــرمــيــن 
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
سبيل  فــي   – الله  حفظه   – سعود  آل 
وحفظ  والمقيمين  المواطنين  رعــايــة 

في  وجاء  بمتطلباتهم،  والوفاء  حقوقهم 
نصها اآلتي:

بــســم الــلــه الــرحــمــن الــرحــيــم والــصــالة 
والسالم على رسول الله النبي األمين.

الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  مقام 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  - حفظه 

الله ورعاه-
 .. والمعالي  والفضيلة  السمو  أصحاب 
عليكم  ..الــســالم  الــكــرام  الحضور  أيها 

ورحمة الله وبركاته
وبإسم  بإسمي  الكريم  لمقامكم  أتقدم 
الوطنية  الجمعية  ومنسوبي  أعــضــاء 
لما  والتقدير  بالشكر  اإلنسان  لحقوق 
من  ومساندة  دعــم  مــن  ونلقاه  لقيناه 
عهدكم  ولـــي  وســمــو  الــكــريــم  مقامكم 
لقضايا  العهد  ولــي  ولــي  وسمو  األمين 
كنتم  ،فقد  بالدنا  في  اإلنــســان  حقوق 
اإلنسان  لحقوق  عون  خير  الله  حفظكم 
وأكدتم  الرياض  لمنطقة  إمارتكم  إبان 
مبدأ المحاسبة واإللتزام بإتباع األنظمة 
ولد  مما  مخالفتها  وعدم  والتعليمات 
احترام  بأهمية  الجميع  لــدى  شــعــوراً 

الحقوق ووجوب الوفاء بها .
خبرتكم  إن  الشريفين  الحرمين  خــادم 
السياسي  العمل  مــجــال  فــي  الطويلة 
واإلداري، وقربكم من هموم المواطنين 
تاريخية  انــجــازات  تحقيق  من  مكنكم 
توليتم  التي  الوجيزة  الفترة  في  وكبيرة 
البالد  هــذه  فــي  الحكم  مقاليد  فيها 
حقوق  حماية  في  أسهم  مما  المباركة 
ودمج  إللغاء  وكــان  وتعزيزها  اإلنــســان 
ــجــان والــمــجــالــس  ــل بــعــض األجـــهـــزة وال

السياسية  لــلــشــؤون  مــجــلــس  وإنـــشـــاء 
االقتصادية  لــلــشــؤون  وآخـــر  واألمــنــيــة 
والــتــنــمــيــة أثــــره فــي تــعــزيــز إجــــراءات 
البيروقراطية  مــن  والــحــد  الشفافية، 
التي تضر بحقوق المواطنين، وستسهم 
اختصار  في  الله  بــإذن  الــقــرارات  هــذه 
الحقوق  حــفــظ  يكفل  بــمــا  اإلجـــــراءات 
التنمية  بمتطلبات  والوفاء  وحمايتها 

المستدامة .
شهد  لقد  الشريفين  الحرمين  خــادم 
شخصيًا  الكريم  مقامكم  تفاعل  العالم 
ــيــن على  ــمــواطــن ــا ال ــعــض قــضــاي مـــع ب
المستوى  وعــلــى  المحلي،  المستوى 
الدولي  التحالف  تكوين  جاء  الخارجي 
صائبًا  قــــراراً  الــحــزم  عاصفة  وإطـــالق 
وحماية  اليمني  الشعب  حقوق  لحفظ 
أمنه واستقراره ، ثم كانت عملية إعادة 
األمــل من أجــل مـــداواة جــراح الشعب 
الذي انتهكت حقوقه من قبل فئة من 
األيــادي  تحركها  أن  قبلت  جلدته  بني 

الخارجية .
قراركم  إن  الشريفين  الحرمين  خــادم 
سلمان  الملك  مــركــز  ودعـــم  بتأسيس 
والــذي  واإلنــســانــيــة  اإلغــاثــيــة  لألعمال 
اإلســالمــي  ديــنــنــا  تــعــالــيــم  مــن  ينطلق 
الملهوف  إغاثة  يوجب  الذي  الحنيف 

على  والمحافظة   ، المحتاج  ومساعدة 
حياة اإلنسان و حقوقه وكرامته وصحته 
للمملكة  الــرائــد  اإلنساني  ــدور  ال يؤكد 
العربية السعودية ورسالتها العالمية في 
هذا المجال و يثبت رعايتكم -حفظكم 
على  المحافظة  و  اإلنساني  للعمل  الله- 
ياخادم  الله  فجزاكم   ، اإلنسان  حقوق 
على  الــجــزاء  خير  الشريفين  الحرمين 
مــا تــقــومــون بــه مــن جــهــود وأدامــكــم 
جمعاء،  ولإلنسانية  العزيز  للوطن  ذخراً 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته».
الجدير بالذكر أن وفد الجمعية ضم كًال 
األستاذ  الخثالن،   صالح  الدكتور  من: 
خالد الفاخري، الدكتور إبراهيم القعيد، 
الدكتور محمد الفاضل، الدكتور أحمد 
بن سيف الدين، الدكتور حمد الماجد، 
الدكتور  السيف،  الجليل  عبد  الدكتور 
ــور إبــراهــيــم  ــدكــت ــشــمــري، ال طــــارش ال
الــزايــدي،  سليمان  األســتــاذ  السليمان، 
نورة  الدكتورة  الشعبي،  علي  الدكتور 
ـــورة الــيــوســف،  ــدكــتــورة ن الــعــجــالن، ال
بهيجة  الدكتورة  طيبة،  وفاء  الدكتورة 
الدكتورة  عــابــد،  ثــريــا  ــاذة  األســت بــهــاء، 
شرف  األستاذة  العابدين،  زين  سهيلة 
ــصــاري،  األن لبنى  الــدكــتــورة  الــقــرافــي، 

األستاذة نورة الجميح.
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الوطنية  للجمعية  العام  األمين  قــال 
القانوني  والمستشار  اإلنسان   لحقوق 
«إن  المدينة  لصحيفة  الفاخري  خالد 
الشريفين  الحرمين  خـــادم  حكومة 
-حفظه  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
الله-  أكدت مراراً على مبدأ المساواة 
واتضح  المملكة  مواطني  جميع  بين 
من  تلقى  الــتــي  الخطابات  مــن  ــك  ذل
قبل قيادة المملكة والتي تؤكد دائمًا 
كمواطنين  الجميع  مع  التعامل  بــأن 
القبلي  انتمائهم  على  النظر  بغض 
«إن  وأضــاف  والطائفي»،  والمناطقي 

األنظمة في المملكة لم تميز وجاءت 
المواطنين  جميع  لتحاكي  بالعموم 
أرض  على  يوجد  مــن  جميع  وتــخــدم 
على  بالمملكة  قائم  فالُحكم  المملكة 
العدل والمساواة وهذا مايؤكده خادم 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
مناسبة،وأبناء  كل  في  عبدالعزيز  بن 

الوطن يتلمسون هذا الشيء».
من  الجمعة  يوم  ماحدث  أن  واعتبر 
اعتداءات على المصلين في المساجد  
واستهدافهم سواء  الهجوم الذي شن 
أو  القطيف،  بمحافظة  القديح  ببلدة 

اجرامي  عمل  بالدمام  العنود  مسجد 
في  تستطيع  ولن  تحاول  فئة  من  جاء 
الوطن  هــذا  أبــنــاء  ولكن  الفتنة  زرع 
ضد  للوقوف  قيادتها  مع  واحــدة  يــداً 
وبث  األمـــن  لــزعــزعــة  يسعى  مــن  كــل 
على  مؤكداً  الوطن،  أرض  على  الفتنة 
بالفعل   شــارك  أو  قــام  من  من كل  أن 
الحياة  حق  على  المعتدين  من  اعتبر 
ودعــا  المتوفين  او  للمصابين  ســواء 
الله أن يغفر لمن توفى ويعجل بشفاء 
صدورنا  أثلج  «قد  وقــال  أصيب،   من 
الشريفين  الــحــرمــيــن  خـــادم  تــوجــيــه 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ساهم  من  بمحاسبة كل  الله-  -حفظه 
في هذا الفعل أو تعاون معه أو سهل 
له طريق العقل أو تعاطف مع الفاعل 
المساس  يحاول  من  لكل  عبرة  ليكون 
بأمن الوطن كما تقوم وزارة الداخلية 
العهد،  ولــي  بقيادة  مشكورة  بجهود 
وزيــر  ـــــوزراء،  ال مجلس  رئــيــس  نــائــب 
في  نايف  بن  محمد  األمير   الداخلية 
اإلرهابية  الجماعات  هذه  مثل  تتبع 
أن  قبل  عليها  للقضاء  تحركاتها  ورصد 

تثير مايعكر صفو أمن أبناء الوطن». 
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قام وفد من المفوضية السامية لحقوق 
الثالثاء  يوم  للجمعية  بزيارة  اإلنسان 
السيد  الوفد  ضم  وقد  ١٤٣٦/٨/٨هــــ،  
التعاون  مشروع  منسق  حمدان  فريد 
لحقوق  السامية  بالمفوضية  الفني 
ديتال  والسيدرينو  بالرياض  اإلنسان 

للمفوضية  باإلنابة  اإلقليمي  الممثل 
بمنطقة  اإلنـــســـان  لــحــقــوق  الــســامــيــة 
استقبالهم  في  وكــان  األوســط،  الشرق 
مفلح  الدكتور  الجمعية  رئيس  سعادة 
بــن ربــيــعــان الــقــحــطــانــي وأمــيــن عــام 

الجمعية األستاذ خالد الفاخري.

رئيس  ســعــادة  قــدم  اللقاء  بــدايــة  فــي 
أنشطة  عـــن  ــوجــز  م شـــرح  الــجــمــعــيــة 
الثقافة  نشر  في  ومساهمتها  الجمعية 
الحقوقية وقد تطرق الحديث إلى بحث 
سبل التعاون بين المفوضية والجمعية 
في مجال تأهيل وتدريب العاملين في 

وسائل  وبحث  اإلنسان،   حقوق  مجال 
الموقعة  التفاهم  مذكرة  من  اإلستفادة 
حقوق  وهيئة  السامية  المفوضية  بين 
اإلنسان في المملكة، وفي نهاية اللقاء 
سعادة  إلى  الجزيل  الشكر  الوفد  قدم 

رئيس الجمعية إلستقبالهم.
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نشر  في  الجمعية  لرسالة  استمراراً 
الثقافة الحقوقية بين أفراد المجتمع 
ــأهــدافــهــا ومــجــاالت  ــتــعــريــف ب وال
فرع  مــن  فــريــق  قــام  فقد  مهامها، 
ميدانية  بــزيــارة  بالجوف  الجمعية 
والصناعة  التجارة  وزارة  فــرع  إلــى 
الفريق  تكون  وقد  الجوف،  بمنطقة 
ــشــمــري  ـــور طــــــارش ال ـــت ـــدك مــــن ال
الــمــشــرف عــلــى الـــفـــرع، واألســتــاذ 
فيما  الــفــرع،  مدير  الفهيقي  ظاهر 
األستاذ  من  استقبالهم كًال  في  كان 
وزارة  فرع  مدير  نائب  المليح  مازن 
الجوف،  بمنطقة  والصناعة  التجارة 
واألستاذ مريح المريح رئيس اإلعالم 

بفرع الوزارة.
طارش  الدكتور  قدم  الزيارة  بداية  في 
الجمعية  عن  تعريفية  نبذة  الشمري 
ونشأتها،  ورؤيتها  ورسالتها  وأهدافها 
مع  وتواصلها  للقضايا  استقبالها  وآلية 
الالزم  التخاذ  العالقة  ذات  الجهات 
حيالها، كما تم تبادل اآلراء واألحاديث 

المتعلقة بمجال العمل. 
ميدانية  بجولة  الفريق  قام  ذلك  بعد 
داخل الفرع ومن ثم تم كتابة عدد من 
وتم  والسلبية  اإليجابية  المالحظات 
وتضمينها  التوصيات  من  عدد  وضع 
وقد  حيالها  ــالزم  ال التخاذ  تقرير  في 

جاءت على النحو التالي:

 (اإليجابيات) :
عملية  بنشاط  يقوم  ـــوزارة  ال فــرع   .١
ذلك  ومتابعة  للمواطنين  التوطين 
ــالــجــهــات الــتــي تــقــوم  ــعــريــف ب ــت وال

بتدريبهم للدخول لسوق العمل 
٢. زيادة رضاء المواطنين المستهلكين 
المركز  نــال  حيث  الفرع  أعمال  على 
األول في الشهر األول لما يقوم به من 

خدمات.
 

 (السلبيات) :
١. عدم معرفة المواطنين بالنشاطات 
حيال  الــتــجــارة  وزارة  بها  تقوم  التي 
التجارية  للنشاطات  المواطن  دخول 
التي  الــتــســهــيــالت  مــن  واالســـتـــفـــادة 

تقدمها الوزارة . 
الــمــصــانــع  بــعــض  تـــجـــاوب  عــــدم   .٢
منذ  العمل  عن  متوقف  بعضها  حيث 

سنوات. 
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التوصيات :
١. إحداث مبنى جديد للفرع. 

٢. إيجاد مختبر للجودة لدى الفرع. 
٣. العمل على متابعة تنشيط المصانع 

المتعثرة.  
الــمــواطــن  تــثــقــيــف  عــلــى  الــعــمــل   .٤
بــالــنــشــاطــات الــتــي يــقــوم بــهــا الــفــرع 
توجيه  وكذلك  التوطين  عملية  حيال 

أصحاب المصانع المتعثرة. 
٥. العمل على زيادة العاملين بالفرع 
نقص  ــوجــود  ل ــظــراً  ن المختصين  مــن 

بالمراقبين باألسواق. 
من  اثنين  لــوجــود   الــفــرع  حــاجــه   .٦
بــــاألوراق  القانونيين  المستشارين 
مكتب  أعضاء  ثالثة  وكذلك  التجارية 
ألن العاملين الحاليين متعاقدين  نظراً 

من إدارات أخرى. 
ملمين  لموظفين  ــفــرع  ال حــاجــة   .٧
القضايا  لــدراســة  الشرعية  بالقضايا 

المخالفة للعقيدة .
فــــروع  إحـــــــداث  إلـــــى  الـــحـــاجـــة   .٨
بــالــمــحــافــظــات مــثــل مــحــافــظــة دومــة 
على  للتسهيل  صوير  مركز  الجندل، 

المواطنين.  
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انــطــالقــًا  مــن أهــــداف واخــتــصــاصــات 
اإلنــســان  لــحــقــوق  الــوطــنــيــة  الجمعية 
ــتــأكــد مـــن قــيــام كــاقــة الــجــهــات  ــال ب
بواجباتها تجاه المواطن وعدم انتهاك 
أي حق من حقوقه، وبعد أن ورد لفرع 
شكوى  المقدسة  بالعاصمة  الجمعية 
للحماية  الوفاء  دار  نزيالت  إحدى  من 
سوء  مــن  تشتكي  والــتــي  االجتماعية 
قامت  فقد  لها،  الـــدار  إدارة  معاملة 
نجوى  بالفرع  االجتماعية  األخصائية 
الحربي، وتحت إشراف األستاذ سليمان 
الجمعية  فرع  على  المشرف  الزايدي 
ميدانية  بــزيــارة  المقدسة  بالعاصمة 
للدار مؤخراً، وذلك بهدف االطالع على 
أوضاع الدار وحالته وأوضاع النزيالت 
وسماع شكواهن والتحقق مما جاء في 
الوقوف  أيضًا  كذلك  إحداهن،  شكوى 
لحقوق  المقررة  األنظمة  تطبيق  على 
ـــســـان ومـــا جـــاء فـــي االتــفــاقــيــات  اإلن

والمعاهدات الدولية.
نجوى  األستاذة  استقبال  في  وقد كان 
األستاذة  الــدار  مديرة  من  الحربي كًال 

شافعي  فايزة  والدكتورة  شلبي،  فاطمة 
النسائية  الــقــرى  أم  جمعية  مشرفة 
واألخصائية االجتماعية بلجنة الحماية 
تم  حيث  قايد،  أبــو  رجــاء  االجتماعية 
بعض  ومناقشة  بحث  اللقاء  بداية  في 
المواضيع المشتركة، ثم تم لقاء بعض 
تم  ذلــك  وبعد  والــنــزيــالت  الــعــامــالت 

التجول في مبنى الدار.
ــيــة عـــدد من  وقـــد رصــــدت األخــصــائ
تم  عليها  وبناء  والسلبيات  اإليجابيات 
وتضمينها  التوصيات  من  عــدد  وضــع 
وكان  حيالها،  الــالزم  التخاذ  تقرير  في 

من أهم اإليجابيات:
لدور  الدار  في  المسؤوالت  تجاوب   .١

الجمعية والتعاون معها.
٢. مبنى الدار متميزاً ومستوى النظافة 

فيه عالي  وكذلك خدماته.
وفقًا  السلبيات  أبـــرز  مــن  كــان  فيما 

الفادة النزيالت:
الفني  ـــكـــادر  ال فـــي  نــقــص  وجــــود   .١

واالجتماعي والنفسي .
٢. عدم توفر الرعاية الطبية للنزيالت 

بشكل منتظم وذلك بسبب عدم توفر 
وسائل مواصالت كافية. 

فيما كان من أبرز التوصيات التالي:
١. استقالل الدار عن جمعية أم القرى 
وزارة  اشـــــراف  تــحــت  ــكــون  ت بــحــيــث 

الشؤون االجتماعية مباشرة.
٢. زيادة برامج تأهيل وتدريب الكادر 
ــدار  ال فــي  واإلداري  الفني  الوظيفي 
وتعليمهن كيفية التعامل مع مثل هذه 

الحاالت.
٣. اطالع النزيالت على المحاضر التي 
تخدم  التي  بالصورة  حقهن  في  تكتب 

المصلحة العامة.
ــنــزيــالت عــن كل  ٤. ضــــرور اعــــالم ال
معامالتهن  يخص  فيما  المستجدات 

مع الجهات الحكومية.
معاملة  ســـوء  صــحــة  مــن  التحقق   .٥
المراقبات النزيالت واتخاذ االجراءات 

النظامية التي تكفل عدم تكرارها.
األســري  األمـــان  توفير  مــن  التأكد   .٦
لــذويــهــن  تسليمهن  بــعــد  لــلــنــزيــالت 

ومتابعتهن بعد الخروج من الدار.

٧. ال بد من وضوح األنظمة والقوانين 
بالنسبة للنزيالت داخل الدار.

لحل  الــحــمــايــة  لجنة  إلـــى  الــلــجــوء   .٨
ـــمـــشـــكـــالت الــــتــــي تــــحــــدث بــيــن  ال
الموظفات والنزيالت دون اللجوء إلى 

الشرطة.
يتناسب  بما  األنشطة  صالة  تطوير   .٩
متوفرة  وتكون  النزيالت  متطلبات  مع 

طوال اليوم.
١٠. توفير الرعاية الطبية للنزيالت (من 
الممكن فتح عيادة طبية داخل الدار).
كافية  مــواصــالت  وســائــل  تــوفــيــر   .١١
لمتابعة  النزيالت  احتياجات  لتلبية 

معامالتهن في الجهات الحكومية.
الفني  الوظيفي  الكادر  عدد  زيادة   .١٢

(أخصائية نفسية - اجتماعية).
مفتوحة  جــلــســات  بــرامــج  عــقــد   .١٣
مختصين  قبل  من  وفردية  (جماعية) 
والسلوكي  االجــتــمــاعــي  الــمــجــال  فــي 
عن  بالتعبير  للنزيالت  الفرصة  يعطي 
اطار  في  وآراء  فكر  من  لديهن  ما  كل 

التعليمات العامة والشرعية.
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رسالة  لتحقيق  السعي  مــن  إنــطــالقــًا 
لحقوق  الوطنية  الجمعية  وأهـــداف 
ــمــســاهــمــة فـــي تــعـــــزيــز  ـــســـان وال اإلن
من  فــريــق  قـــــام  الحقـوقية،  الثقـافة 
اإلنــســان  لحقوق  الوطنية  الجمعية 
لمركـز  بــزيـــــارة  ــوف  ــجـــ ال بمنطـقة 
الجـوف  بمنطقـة  الشامـل  التأهيـل 
ــفــريــق مـــن : ــكــون ال  مـــؤخـــراً، وقـــد ت
ــــــدكــــــتــــــور  طــــــــــارش الــــشــــمــــري  ال
ــــــــفــــــــرع ، ــــــشــــــرف عـــــلـــــى ال ــــــم  ال
واألســــــــتــــــــاذ ظـــــاهـــــر الـــفـــهـــيـــقـــي 
ــــــر الـــــــــفـــــــــرع، واألســـــــتـــــــاذ ــــــدي  م
خليفة بن مفضي المسعر عضو اللجنة 
عمر  واألســتــاذ  بالفرع،  اإلستشارية 
كان  فيما  الــفــرع،  سكرتير  المنديل 
بمنطقة  المركـز  مدير  استقبالهم  في 
فهد  الحميد  عبد  األســتــاذ  الــجــوف 

النهار، وعدد من الموظفين بالمركز.
 في بداية الزيارة  تم اإلجتماع بمكتب 
بالفريق  سعادته  ورحب  المركز  مدير 
وحرصهم  حــضــورهــم  ــدراً  ــق م الـــزائـــر  
جميع  على  واإلطــــالع  ــوقــوف  ال على 
من  المركز  لنزالء  المقدمة  الخدمات 
جميع فئات المعاقين، وبعد ذلك قام 
بالتعريف  الشمري  طــارش  الدكتور  
نبذة   وأعــطــى  الــزائــر  الفريق  بأعضاء 
عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان 

ورسالتها  وأهدافها  ونشأتها  ورؤيتها 
وآلية استقبالها للشكاوى والعمل على 
إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات 

ذات العالقة.
المركز  داخل  الفريق  تجول  ذلك  بعد 
النهار،  الحميد  عبد  األســتــاذ  برفقة 
والقاعات  الغرف  جميع  على  واطلع 
المعاقين  األفـــراد  بها  يتواجد  الــتــي 
بالمركز من جميع فئاتهم، وتم السؤال 
فـــرداً  عليهم  واالطــــالع  حالتهم  عــن 
المرافق  على  االطـــالع  تــم  وقــد  فـــرداً 

الموجودة وهي كما يلي:
ــعــالج  ١- تـــم االطـــــالع عــلــى قــســم ال
ــطــبــيــعــي حــيــث قــــام بــاســتــقــبــال  ال
الطبيعي  العالج  قسم  رئيس  الفريق 
الطبيب  فالح مرجي الشمري، حيث 
الــمــعــدات  جميع  عــن  بــالــشــرح  قـــام 
الـــمـــوجـــودة بــالــقــســم والـــتـــي تخص 
العمل  وآلية  بالمركز  الطبيعي  العالج 
الجداول  حسب  الحاالت  واستقبال 

المعدة لذلك.
العيـادات  قسـم  علـى  الفـريق  ٢.اطلع 
الطبية داخـل المركز وقـام باستقبالهم 
حيث  ـــل،  ـــام مــصــطــفــى ك ــطــبــيــب  ال
العيادات  عــن  للفريق  بالشرح  قــام 
حيث  الصيدلية  داخل  والمحتويات 
ــوجــد عـــدد اثــنــان صــيــدلــيــة وستة  ي

أطباء أربع رجال واثنان نساء يعملون 
ويوجد  الساعة،  مدار  على  بالتناوب 
أثــنــاء  واحـــد  لطبيب  أســنــان  عــيــادة 
سيارة  ويوجد كذلك  الرسمي،  الدوام 

إسعاف واحدة.
العالج  لصالة  بــزيــارة  الفريق  ٣.قـــام 
األعــمــال  جميع  على  واطــلــع  بالعمل 
الموجودة والتي قام المعاقين بالمركز 
عدد  بالصالة  يتواجد  وكــان  بعملها 
مدربهم. مــع  المعاقين  ـــراد  األف  مــن 
على  بــاالطــالع  الفريق  قــام  ٤.كــذلــك 
يوجد  حيث  الرياضية  األلعاب  صالة 
صالتين كاملتين وقد تم االطالع على 
بالنجيل  الــمــزروع  القدم  كــرة  ملعب 
فيه  ــشــار  ي مــســرح  أيـــضـــًا  ويـــوجـــد   ، 
ومستوى  رغبته  حسب  كــًال  الجميع 
قدرته وقد وضع لهم جدول للرحالت 
أسبوعيًا  مرات  ثالث  وهي  الخارجية 
والحركية  اإلدراكــيــة  الحاالت  حسب 

للمعاقين.
٥.كما اطلع الفريق على قسم الحضانة 

بالمركز.
الطعام  صــاالت  على  اإلطـــالع  تــم   .٦

والمطبخ.
الحاالت  المركز  إدارة  أوضحت  كما 

التي يستقبلها وهي كاآلتي:
كالبتر  الشديدة  الجسمية  ١.اإلعاقة 

أو  الرباعي  والشلل  الشديد  المزدوج 
الدماغي أو ضمور األطراف.

البصر  كف  مثل  اإلعاقة  ٢.ازدواجية 
التخلف  مــع  البصر  وكــف  الصم  مــع 
الصم  مع  العقلي  والتخلف  العقلي  
ــبــصــر مـــع الــشــلــل  والــبــكــم وكــــف ال

الشديد.
٣.الحاالت المتحسنة من المتخلفين 
عقليًا من الذين تقل نسبة ذكائهم عن 
٥٠ ٪ بشرط أال يكون التخلف العقلي 
عقلية  أو  نفسية  باضطرابات  مصحوبًا 

والجسدية أو كالهما معًا .
من  عـــدد  الـــزائـــر  الــفــريــق  دون  وقـــد 
المالحظات والتوصيات وتم تضمينها 
وكان  حيالها  الــالزم  التخاذ  تقرير  في 

من أهم المالحظات التالي:
١. مستوى النظافة جيد بوجه عام مما 
قبل  من  الجيدة  المتابعة  إلــى  يشير 
إدارة المركز وكذلك تقديم الخدمات 

للنزالء جيدة .
فراش  قرحه  أي  وجــود  عــدم  اتضح   .٢
ألي من النزالء حسب إفادة إدارة المركز 
والــعــامــلــيــن بــالــخــدمــات الــطــبــيــة على 
الرغم من أن أغلبية النزالء هم طريحي 
الفراش طوال الوقت وهذا يشير إلى أن 
من  متابعتها  يتم  المقدمة  الخدمات 

قبل إدارة المركز بشكل جيد.
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الجمعية  فـــرع  حـــرص  منطلق  مــن 
بالجوف،  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية 
تحقيق  ـــي  ف لــلــمــســاهــمــة  وســـعـــيـــًا 
ــــداف الــجــمــعــيــة وتــواجــدهــا في  أه
أعــداد  تستقطب  التي  المناسبات 
شــارك  فقد  المواطنين  مــن  كبيرة 
السنوي  الــزيــتــون  بمهرجان  الــفــرع 
بمركز  والتسوق  لالستثمار  الثامن 
الفترة  من  الحضاري  عبداإلله  األمير 
 – ٦  – ٨ وحتى  ١٤٣٦هــــ   -  ٥  – ٢٦
١٤٣٦هـــــ والــــذي جـــاء تــحــت رعــايــة 
فهد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن  بــدر  بن 
المؤسسة  محافظ  وبحضور  الجوف 
عبدالله  بن  محمد  للتقاعد  العامة 
الـــخـــراشـــي وافــتــتــحــه وكــيــل إمــــارة 
عبدالله  بــن  أحمد  الــجــوف  منطقة 
جــاءت  وقــد  الشيخ،  آل  محمد  بــن 
بركن  المهرجان  بهذا  الفرع  مشاركة 
جميع  فيه  توفر  الجمعية  عن  خاص 
ــلــوحــات الــتــوعــويــة و مــنــشــورات  ال
وإصدارات الجمعية التي تم توزيعها 
للركن  زيارتهم  أثــنــاء  الــزائــريــن  على 
بالمهرجان  الجمعية  بفرع  الخاص 
ـــرد على  وتــقــديــم االســتــشــارات و ال
المهرجان  مقر  داخل  اإلستفسارات 
عليه  الــجــمــعــيــة  ــاح  جــن جــعــل  مــمــا 
إقبال كبير من الزوار  كما  تم عرض 

وأهدافها  الجمعية  عن  خاص  فيديو 
ونشاطاتها، وقد تجاوز زوار المهرجان 
( ٢٠٠٫٠٠٠ ألف ) زائر حسب إحصائية 

لجنة المهرجان.
الجوف  منطقة  أمين  قال  جهته  من 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــهــرجــان 
الــمــهــنــدس عــجــب بـــن عــبــدالــلــه 
الــزيــتــون  مــهــرجــان  «إن  القحطاني 
الجوف  بمنطقة  الثامنة  بنسخته 
لدى  جيدة  تسويقية  واجهة  أصبح 

المزارعين في المنطقة حيث شاركت 
شــركــات عــريــقــة وكــبــرى فــي إنــتــاج 
ــًا في  الــزيــتــون وأكــثــر مــن ٥٠ مــزارع
هذا المهرجان بعد اجتياز منتجاتهم 
مؤكداً  وصالحيتها»،  األمانة  مختبر 
ــن بـــدر بن  ــر فــهــد ب ــي ــزة األم أن جــائ
عبدالعزيز ألفضل زيت زيتون وأفضل 
دافعًا كبيراً  أصبحت  مكبوس  زيتون 
بشجرة  باالهتمام  المزارعين  لجميع 
الزيتون بشكل أكبر فالمهرجان أصبح 

المسوقة  العالمية  المهرجانات  من 
السابقة  األعـــــوام  فــي  لمنتجاتهم 
العالية،  بالجودة  لها  يشهد  والــتــي 
على  الكبير  اإلقبال  من  ذلك  ويتضح 
منطقة  به  تميزت  الذي  المنتج  هذا 
من  الكبير  اإلقــبــال  وتــزايــد  الــجــوف 
ومن  المملكة  داخــل  من  المواطنين 
وثناؤهم  الخليج  دول  مــن  أشقائنا 
على المهرجان وعلى اهتمامهم بثمرة 

الزيتون بشكل مميز.
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٣. على الرغم من أن المركز يوفر عدد 
يومي  وبشكل  للنزالء  الخدمات  مــن 
زمني  جــدول  يتوفر  ال  أنه  إال  ومتكرر 
الخدمات  بطبيعة   ومعلن  مكتوب 
المقدمة وأوقات تقديمها كالخدمات 

الغذائية والعالجية والترفيهية.
أولــيــاء  لــزيــارة  المخصص  المكان   .٤
مدير  وأوضـــح  نسبيًا،  صغير  الــنــزالء 
للمركز  الــجــديــد  المبنى  أن  الــمــركــز 
والمتوقع االنتهاء منه قريبًا تتوفر فيه 
النزالء  أســر  وزيـــارة  إستقبال  صــاالت 

صممت بشكل مناسب فيه.
٥. يقوم المركز باإلشراف على الرعاية 

المبالغ  وصـــرف  وتقييمها  النهارية 
محافظات  لجميع  الوزارة  قبل  من  لها 

ومراكز المنطقة وتدريبهم.
المنزلية  الــرعــايــة  بــالــمــركــز  ــوجــد  ٦.ي
المنزلية  ــارة  ــزي ــال ب يــقــومــون  ــن  ــذي وال
والقائم  معين  جــدول  وفق  لمنازلهم  
عــلــيــه مــؤســســة إمـــتـــداد لــلــخــدمــات 
رجــالــي  قسمين  ويــوجــد  اإلنــســانــيــة 
ــحــتــوي على  ــســم ي ونـــســـائـــي وكــــل ق
طبيب وطبيبة أخصائية عالج طبيعي 
ممرضين  مع  طبيعي  عالج  وأخصائي 

وممرضات وأخصائي نفسي.
العاملة  الــكــوادر  فــي  نقص  يوجد   .٧

بالمركز.
فيما كان من أبرز التوصيات التالي:

الجديد  للمبنى  االنتقال  استعجال   .١
المخصص للمركز حال انتهائه.

العاملين  اســتــقــرار  عــلــى  الــعــمــل   .٢
بـــالـــمـــركـــز مــــن الــمــوظــفــيــن خــاصــة 
األخــصــائــيــيــن حــيــث أوضـــــح مــديــر 
ــمــركــز بـــأن مـــن الــمــشــكــالت الــتــي  ال
للترقية  الموظفين  تنقالت  تواجههم 
على  وتعرفهم  بالمركز  تدريبهم  بعد 
ومعرفتهم  فيـه  المـوجودة  الــحــاالت 
لذا  الحاالت  هذه  مع  التعامل  كيفية 
يوصي الفريق بأن يتم ترقية الموظفين 

إلى  انتقالهم  من  بدًال  المركز  في  وهم 
لــوزارة  تابعة  أخــرى  إدارات  أو  مراكز 

الشئون اإلجتماعية.
٣. ضــــرورة وجــــود جــــدول خــدمــات 
المركز  فــي  مــعــاق  فـــرد  لــكــل  ــشــاط  ون
يوضح فيه أوقات وأماكن تقديم هذه 
على  القائمين  وتــحــديــد  الــخــدمــات 
تقديمها وتقييم مدى فعاليتها بشكل 

مستمر.
الحاصل  النقص  تأمين  على  العمل   .٤
باألطباء وفي رعاية المعوقين والعالج 
والممرضين  والــصــيــدلــيــة  الطبيعي 

وعمال المطبخ وفنيي رعاية األسنان.
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األمــم  تقرير  مــن  إصـــدار  أحـــدث  بين 
«حــالــة  بــالــجــوع  المختص  الــمــتــحــدة 
ــي فــي الــعــالــم  ــغــذائ انـــعـــدام األمــــن ال
مؤخراً  سواسيًة  أطلقه  الــذي   ،«٢٠١٥
كل من منظمة األمم المتحدة لألغذية 
والـــزراعـــة (فــــاو)، والــصــنــدوق الــدولــي 
وبرنامج  (إيـــفـــاد)،  الــزراعــيــة  للتنمية 
الجياع  عـــدد  أن  الــعــالــمــي،   ــة  األغــذي
مليون   ٧٩٥ إلــى  فعليًا  انخفض  الكلي 
خالل  عليه  كــان  مما  أقــل  أي  نسمة، 
مليون   ٢١٦ بمقدار   ١٩٩٠-١٩٩٢ الفترة 
كل  من  واحــد  شخص  نحو  أي  شخص 

تسعة أفراد.
النامية،  العالم  أقــالــيــم   فــي  ــه  أن كما 
أي   - التغذية  نقص  انتشار  تراجع  قد 
يستطيعون  ال  الذين  األشخاص  نسبة 
ــغــذاء  اســتــهــالك مـــا يــكــفــيــهــم  مـــن ال
النشاط  من  مقبول  مستوى  المتالك 
من  الــمــائــة  فــي   ١٢٫٩ إلـــى   - والــصــحــة 

المعدل  أن كان  بعد  السكان،  مجموع 
٢٣٫٣ في المائة منذ ربع قرن.

أصل  من   ٧٢ البلدان   معظم  ونجحت 
مدى  «فــاو»  منظمة  رصدت  بلداً   ١٢٩
هدف  بلوغ  في  تقدم،  من  أحرزته  ما 
خفض  في  المتمثل  اإلنمائية  األلفية 
بحلول  التغذية  نقص  انتشار  معدل 
العالم  أقاليم  تبلغ  لم  بينما   ،٢٠١٥ عام 
النامية ككل نفس الهدف المنشود إال 

بهامش ضئيل.
في  بلداً   ٢٩ نجح  ذلــك،  إلى  وباإلضافة 
الــذي  طموحاً  األكــثــر  الــهــدف  تحقيق 
لألغذية  العالمي  القمة  مؤتمر  طرحه 
الحكومات  التزمت  حين   ،١٩٩٦ عــام 
يتوفر   ال  لمن  المطلق  العدد  بتقليص 
النصف  إلــى  الغذاء  من  يكفي  ما  لهم 

بحلول عام ٢٠١٥.
من جانبه قال جوزيه غرازيانو دا سيلفا 
المدير العام لمنظمة «فاو»،  " إننا إذ 

لأللفية  اإلنمائية  األهداف  نحقق  نكاد 
يتبين لنا أنه باإلمكان محو لعنة الجوع 
مضيفاً  الــراهــنــة"،  أعمارنا  غضون  فــي 
الجيل  نصبح  أن  اآلن  علينا  «والمتعين 
ـــذي نــجــح فــي الــقــضــاء عــلــى الــجــوع  ال
بمحوه كلياً... بل وال بد من تعميم هذا 
في  متكامًال  جــزءاً  يصبح  لكي  الهدف 
صلب جميع تدخالت السياسيات وفي 
قلب جدول أعمال التنمية المستدامة 
هذا  دعائمه  سُترسى  الـــذي  الجديد 

العام».
الصندوق  رئيس  نوانزي،  وصرح كانايو 
ــفــاد»،  «إي الــزراعــيــة  للتنمية  الــدولــي 
عالم  في  بحق  نرغب  كنا  «إذا  بالقول 
خال من الفقر والجوع، يجب علينا أن 
المناطق  في  لالستثمار  أولوية  نتخذ 
حيث  النامية،  البلدان  لــدى  الريفية 
يعيش معظم الفقراء والجياع من سكان 

الكوكب».

إلحــداث  نعمل  أن  «وعلينا  وأضـــاف 
بحيث  الريفية  مجتمعاتنا  في  تحّول 
مواتية  وظروفاً  الئقة  عمل  فرص  توفر 
في  نستثمر  أن  بد  وال  سانحة،  وفرصاً 
المناطق الريفية إلنجاح النمو المتوازن 
البشر  من  مليارات  لثالثة  يمكن  ولكي 
أن  الــريــفــيــة  الــمــنــاطــق  يقطنون  مــَمــن 

يحققوا إمكانياتهم الكامنة».
كما أكد التقرير  أن شرق آسيا شهدت 
تقدماً بالغ السرعة في تقليص معدالت 
الالتينية  أمــريــكــا  وبــالــمــثــل  الـــجـــوع، 
ومــنــطــقــة الــبــحــر الــكــاريــبــي وجــنــوب 
ــك بعض  شـــرق آســيــا ووســطــهــا، وكــذل
النمو  أن  على  دل  مما  إفريقيا،  أجــزاء 
الفئات  لمختلف  الشامل  االقتصادي 
الزراعية  واالســتــثــمــارات  االجتماعية 
جنب  إلى  جنباً  االجتماعية،  والحماية 
من  تجعل  إنما  السياسي  االستقرار  مع 

دحر الجوع هدفاً في المتناول. 
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رئيس  مــن  تــوجــيــهــات  بــعــد  و  مــؤخــراً 
العدل  ــر  وزي للقضاء  األعــلــى  المجلس 
محمد  ـــن  ب ولـــيـــد  الـــدكـــتـــور  ــشــيــخ  ال
الــصــمــعــانــي، دشـــن الــمــجــلــس األعــلــى 
الــعــامــة  اإلدارة  فـــي  مــمــثــًال  لــلــقــضــاء 
اإلدارة  مــع  بالتعاون  القضائي  للربط 
العدل،  بــوزارة  اآللــي  للحاسب  العامة 
دقيقة  بيانات  يقدم  تفاعلياً  برنامجاً 
بما  السجناء،  قضايا  عــن  وإحــصــاءات 

يمكن من متابعتها عن بعد.
هاماً  مــؤشــراً  الــبــرنــامــج  هــذا  ويعتبر  
جميع  فــي  الــســجــنــاء  قــضــايــا  لمتابعة 

تسريع  فــي  يــســهــم  حــيــث  الــمــحــاكــم، 
إنـــجـــازهـــا، وفـــق الــخــطــط والـــقـــرارات 
الخاصة  القضايا  تولي  التي  القضائية 
البالغة،  واألهمية  األولــويــة  بالسجناء 
متعددة  إحصائية  مــؤشــرات  ويعطي 
ــمــؤشــر الـــعـــددي اإلجــمــالــي  أهــمــهــا ال
ومدة  المحاكم،  لهذه  المحالة  للقضايا 
ــ  وجــد  إن  ـــ  تأخرها  وأســبــاب  نظرها 
ويتضمن  القضائية،  إجراءاتها  ومراحل 
معرفة  تشمل  أخــرى  إحصائية  قــوائــم 
الطرق  من  الجنائية  القضايا  هذه  أنواع 
منها  لــلــوقــايــة  الــمــنــاســبــة  الــقــضــائــيــة 

مطمئن  مجتمع  لتحقيق  وعــالجــهــا 
سليم.

الجزائية   المحاكم  أن  المجلس  وبين 
العام  من  األول  النصف  خالل  أنجزت 
قضايا  مـــن   ٪٣٥ ١٤٣٦ه،  الــحــالــي  
السجناء خالل شهر واحد  بينما بلغت 
نسبة القضايا المنجزة في أكثر من شهر 
وأقل من أربعة أشهر ٦٢٪، وتبقى نحو 
انجازها  سيتم  السجناء  قضايا  من   ٪٣

في أكثر من أربعة أشهر.
خالل  السجناء  قضايا  عــدد  بلغ  كما  
أكثر  الحالي  العام  من  األول  النصف 

من ١١٣٢٦ قضية في مختلف المناطق، 
حيث حازت منطقة جازان على النسبة 
للسجناء  المحالة  القضايا  من  األعلى 
بواقع  الشرقية  فالمنطقة   ،٪٢٦ بنسبة 
بنسبة  مكة  منطقة  محاكم  ثــم   ،٪٢٠
١٩٪، تليها منطقة الرياض بنسبة ١١٪، 
ومحاكم   ،٪٦ بنسبة  عسير  ومنطقة 
 ٪٤ بنسبة  وحــائــل  والقصيم  المدينة 
والحدود  الجوف  ومحاكم  منها،  لكل 
منطقة،  لــكــل   ٪٢ بنسبة  الــشــمــالــيــة 
أقل  وتــبــوك  نــجــران  منطقتا  وسجلت 

نسبة لقضايا السجناء ١٪ لكل منطقة.

11326 قضية للسجناء في مختلف مناطق المملكة
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2015دعوا الصحافة تزدهر!

اليوم العالمي لحرية الصحافة
نحو تقارير أفضل، ومساواة بين الجنسين، وسالمة

وسائل اإلعالم في العصر الرقمي

باستضافة اليونسكو ووزارة الشؤون الخارجية في التفيا
ريغا ، التفيا (04-02 مايو 2015)
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دعـــا كـــل مـــن األمـــيـــن الـــعـــام لــألمــم 
لليونسكو  العامة  المديرة  و  المتحدة 
لحقوق  الــمــتــحــدة  األمــــم  مــفــوض  و 
أجل  من  الجهد  مضاعفة  إلى  اإلنسان 
حد  ووضــع  الصحفيين  حماية  تعزيز 
لإلفالت من العقاب إزاء اإلعتداءات 
في  خصوصاً   ، الصحفيين  تطال  التي 

مناطق النزاع.
السعي  مواصلة  إلــى  أيــضــاً   وطــالــبــوا 
التعبير  حرية  مــن  الجميع  لتمكين 
عن آراءهم و إسماع أصواتهم ال سيما 
ممثالت  غير  يزلن  ال  الــالتــي  النساء 
تمثيًال كافياً في جميع وسائل اإلعالم 
رغم مرور ٢٠ سنة على إعتماد إعالن 

و منهاج عمل بيجين.
لهم  مشتركة  رســالــة  عبر  ذلــك  جــاء 
ــمــي لــحــريــة  ــعــال بــمــنــاســبــة الـــيـــوم ال
ــــذي يــصــادف الــثــالــث  الــصــحــافــة وال
مــن مايو مــن كــل عـــام،  وقــد أكــدت 
و  التعبير  حــريــة  أن  عــلــى   رسالتهم 

التي  الكماليات  من  ليست  الصحافة 
محورية  أنها  و  عنها  اإلستغناء  يمكن 
لبناء التنمية المستدامة فهذه الحرية 
و  اإلنسان  حقوق  بجميع  التمتع  تتيح 
الحكم  لتحقيق  «ضرورية  بالتالي  هي 

الرشيد و سيادة القانون.
«دعوا  العام    هذا  عنوان  حمل  وقد   
الرسالة  في   وجاء  تزدهر!»،  الصحافة 
 ٢٠١٥ عــام  في  الخطى  ــدول  ال «تحث 
اإلنمائية  األهـــداف  تحقيق  أجــل  مــن 
عالمي  عمل  برنامج  ووضــع  لأللفية، 
جديد للتنمية المستدامة، وال بد من 
حرية التعبير وحرية الصحافة لتحقيق 

النجاح على كافة المستويات.
لكي  اإلنــســان  حقوق  احــتــرام  ويجب 
ــتــحــقــق الــتــنــمــيــة  ـــســـالم وت يـــــدوم ال
كل  يتمتع  أن  ويــجــب  الــمــســتــدامــة، 
المعارف  استقاء  فــي  بالحق  شخص 
بجميع  ونشرها  وتلقيها  والمعلومات 
وسائل اإلعالم الشبكية وغير الشبكية، 

للمواطنين  الجيدة  الصحافة  وتتيح 
اتخاذ قرارات مستنيرة من أجل تنمية 
الظلم  على كشف  وتعمل  مجتمعاتهم 

والفساد واستغالل السلطة.
الصحافة  تمكين  يجب  ذلــك  وألجـــل 
ـــــــار فـــي ظـــــروف مــواتــيــة  مـــن االزده
العمل  للصحفيين  تتيح  آمنة  وأجــواء 
باستقاللية وبدون تدخل ال مسوغ له 
مؤخراً  العالم  شهد  وقــد   عملهم،  في 
الصحفيين،  على  مــروعــة  اعــتــداءات 
والمناطق  النزاع  مناطق  في  يقتل  إذ 
على  واحد  صحفي  النزاع  من  الخالية 
علينا  ويجب  أســبــوع،  فــي كــل  األقــل 
أن نــضــاعــف الــجــهــود الــمــبــذولــة من 
ووضع  الصحفيين  سالمة  تعزيز  أجل 
هو  وهــذا  العقاب،  مــن  لــإلفــالت  حــد 
هدف خطة عمل األمم المتحدة بشأن 
اإلفــالت  ومسألة  الصحفيين  سالمة 
اليونسكو  تقودها  التي  العقاب  مــن 
المتحدة  األمــــم  وكــــاالت  وتــدعــمــهــا 

األخرى.
إلى  السعي  مــواصــلــة  مــن  لنا  بــد  وال 
تمكين الجميع من التعبير عن آرائهم 
النساء،  سيما  وال  أصواتهم،  وإسماع 
عشرين  مــرور  بعد  الــمــرأة  زالــت  فما 
عمل  ومنهاج  إعالن  اعتماد  على  عاماً 
في  كافياً  تمثيًال  ممثلة  غير  بيجن، 
جميع وسائل اإلعالم على صعيد اتخاذ 
القرارات، وكذلك على صعيد التغطية 
نترك  أن  يسعنا  وال  للقضايا  اإلعالمية 
أن  يجب  إذ  حــالــه،  على  الــوضــع  هــذا 
ــرجــال والــنــســاء فــي صناعة  يــشــرك ال

األخبار ونشرها على قدم المساواة.
ــيــر وحـــريـــة  ــعــب ــت ـــة ال ولـــيـــســـت حـــري
يمكن  التي  الكماليات  من  الصحافة 
التنمية  تتحقق  ريثما  عنها  االستغناء 
الحرية  تــلــك  تتيح  إذ  الــمــســتــدامــة، 
وهي   ، اإلنسان  حقوق  بجميع  التمتع 
الحكم  لتحقيق  ضـــروريـــة  بــالــتــالــي 

الرشيد وسيادة القانون».
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الوطنية  الهيئة  أجرته  استفتاء  أظهر 
لمكافحة الفساد «نزاهة» على موقعها 
اإللــكــتــرونــي، أن الــواســطــة واخــتــالس 
المال العام يمثالن أبرز مظاهر الفساد 
بين  انــتــشــاراً  ــر  واألكــث المجتمع  فــي 

مظاهر الفساد األخرى،
صوت  والــذي  لالستبيان  قــراءة  وفــي   
الخبر  اعداد  حتى  مشاركاً   ١٢١٧ عليه 
في  الــجــزيــرة   صحيفة  نشرته  والـــذي 
وقـــت ســابــق فـــإن الــواســطــة تــصــدرت 
تالها   ،٪  ٥٢٫٤ بنسبة  الفساد  مظاهر 
 ،٪  ٢٨٫٨ بنسبة  المال  اختالس  مظهر 

ثم الرشوة بنسبة ١٠٫٩ ٪، 
اقتصادي  قــال  ذلــك  على  تعليق  وفــي 
إن  ــا   ــه ذات للصحيفة  لــه  تــصــريــح  فــي 
يحمل  الفساد  لمظاهر  الواسطة  تصدر 
في  شــاركــوا  ــذيــن  ال أن  عــلــى  دالالت 
االستبيان ربما يكون أغلبهم من حملة 
الشهادات الباحثين عن عمل وتقدموا 
يحصلوا  لم  معينة  مواقع  في  لوظائف 
خدمت  قد  الواسطة  أن  بسبب  عليها 
ـــم أحــقــيــتــهــم بــالــوظــيــفــة،  غــيــرهــم رغ
من  والتأهيل  الكفاءة  أن  على  مشدداً 
الحقيقية  المعايير  تكون  أن  المفترض 
القطاع  فــي  ســـواءاً  الموظف  الختيار 
«الموظف  وأضــاف  الخاص،  أو  العام 
صاحب الكفاءة يعزز العملية اإلنتاجية 
وينعكس  بها  يعمل  الــتــي  للمؤسسة 

المملكة  في  اإلنتاج  على  إيجاباً  ذلك 
بــشــكــل عــــام مــشــيــراً إلــــى أن ســوق 
جراء  الكفاءات  من  الكثير  فقد  العمل 
مكافحة  هيئة  وتــســعــى  الــواســطــة»، 
وتعزيز  الــنــزاهــة،  حماية  إلــى  الفساد 
الفساد  ومــكــافــحــة  الــشــفــافــيــة،  مــبــدأ 
المالي واإلداري بشتى صوره ومظاهره 
ذلك  تحقيق  سبيل  في  ولها  وأساليبه، 
تنفيذ  متابعة  منها  اختصاصات  عدة 
بالشأن  المتعلقة  والتعليمات  األوامــر 
يضمن  بما  المواطنين  ومصالح  العام 
ــتــحــري عــن أوجــه  ـــتـــزام بــهــا ، وال االل
عقود  فــي  واإلداري  الــمــالــي  الــفــســاد 
والصيانة  والتشغيل  العامة  األشــغــال 
بالشأن  المتعلقة  العقود،  من  وغيرها 
الجهات  في  المواطنين  ومصالح  العام 
المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ 
شأن  في  الالزمة  النظامية  اإلجــراءات 
فساد  على  ينطوي  أنه  يتبين  عقد  أي 
أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة 
ــح الــنــافــذة  ــوائ ــل ألحــكــام األنــظــمــة وال
وإجــراءاتــه  العمل  أســالــيــب  مــراجــعــة 
باختصاصات  المشمولة  الجهات  في 
الضعف  نقاط  تحديد  بهدف  الهيئة 
الــفــســاد،  إلـــى  ـــؤدي  ت أن  يمكن  الــتــي 
سبيل  وفــي  معالجتها،  على  والعمل 
ــفــســاد تــركــز خطة  دعــــم مــكــافــحــة ال
على  ملموس  بشكل  العاشرة  التنمية 

كخطوة  والشفافية  المساءلة  قضية 
ــقــيــادة،  تــدعــم أوامــــر وتــوجــيــهــات ال
ومكافحة  النزاهة  بحماية  يتعلق  فيما 
الــفــســاد، وتــتــجــه الــخــطــة إلـــى تطبيق 
على  للحوكمة  حديثة  عالمية  معايير 
والشركات  والصناديق  الدولة  أجهزة 
آليات  هناك  تكون  حيث  لها،  التابعة 
المواطنين  شكاوى  الستقبال  جديدة 
مختلف  بــيــن  الــتــفــاعــل  تــعــزيــز  عــبــر 
األجـــهـــزة الــحــكــومــيــة والــمــواطــنــيــن 
والتخطيط  االقتصاد  وزارة  وستتشدد 
األجهزة  قيام  ضرورة  على  للخطة  وفقاً 
الالزمة  المعلومات  بتوفير  الحكومية 
كافة،  لتمكين المواطنين من التعرف 

وبرامجها،  ومنجزاتها،  عملها،  على 
وأنشطتها،  خططها  وتقييم  وخدماتها، 
بحماية  يتعلق  وفيما  معها،  والتفاعل 
ــحــرص الــــــوزارة مـــن خــالل  ــزاهــة ت ــن ال
بنشر  التقيد  عــلــى  الــعــاشــرة  الــخــطــة 
أخطاره،  وبيان  الفساد  بمفهوم  الوعي 
الدينية  بالقيم  الذاتية  الرقابة  وتعزيز 
تعظيم  وكذلك  والتربوية،  واألخالقية 
والــدراســات  البحوث  مــن  االســتــفــادة 
ومكافحة  النزاهة،  بحماية  المتعلقة 
تطبيقات  تعميم  على  والعمل  الفساد، 
الــمــعــامــالت اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، خــاصــة 
كافة،  والدوائر  المصالح  في  (المالية) 

تحقيقاً لمسار الحكومة اإللكترونية.
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أوضــــح الــعــقــيــد مــحــمــد بـــن عــبــد الــلــه 
لجوازات  الرسمي  المتحدث  الحسين 
له  تصريح  فــي  المكرمة،  مكة  منطقة 

الملكي  األمـــر  أن  الــمــديــنــة،  لصحيفة 
القاضي بتصحيح أوضاع الجالية اليمنية 
أشهر   ٦ لــمــدة  ـــارة  زي تأشيرة  ومنحهم 

على  متواجداً  من كان  منه كل  يستفيد 
٢٠-٦-١٤٣٦هـــ  تاريخ  قبل  المملكة  أرض 
وبــمــا فــي ذلــك األطــفــال الــقــادمــيــن مع 
ذويهم عن طريق التسلل ويتم إضافتهم 
أنه  وأضـــاف  كمرافقين،  تأشيرته  ــى  إل
مستفيدين،   ٥ استضافة  فرد  لكل  يحق 
إضافة إلى مرافقيهم كحد أعلى، كما أنه 
استضافة  والشركات  للمؤسسات  يحق 
أو  مرافقيهم  إلــى  إضافة  مستفيدين   ٥
إلى  وأشــار  عمالتها،  من   ٪١٠ يعادل  ما 
ضرورة إحضار المستفيد للكشف الطبي 
يثبت  المعتمدة  الصحية  المراكز  من 
خــلــوه مــن األمــــراض الــمــعــديــة، كما أن 
سفر  وثيقة  على  «المستفيد»  حصول 
الشرعية  اليمنية  الحكومة  من  صــادرة 

إلى  شخصياً  وحضوره  الشروط  أهم  أحد 
إدارة الجوازات «مقر التصحيح» لتقديم 
الــخــاص  ــنــمــوذج  ال تعبئة  مــع  الــطــلــب 
البالغة  الرسوم  تسديد  أن  وأكد  بذلك، 
مصدق  شيك  طريق  عن  يكون  ريال   ٢٠٠
السعودي،  العربي  النقد  مؤسسة  باسم 
من  أو  شخصياً  المستضيف  وحــضــور 
يــنــوب عــنــه بــمــوجــب تــفــويــض مصدق 
ــمــوذج الـــخـــاص بــذلــك،  ــن مـــع تــعــبــئــة ال
وإرفاق صورة الهوية الوطنية أو اإلقامة 
جميع  تقديم  يتم  حيث  للمستضيف، 
لكل  مستقل  ملف  في  المطلوبة  الوثائق 
صور   «٤» وجــود  ضــرورة  مع  مستفيد، 
ملونة   ٤*٦ مقاس  للمستفيد  شخصية 

وحديثة.
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لقد تمّكن ثلث البلدان فقط من تحقيق 
القابلة  للجميع  التعليم  أهداف  جميع 
 ،٢٠٠٠ عــام  في  ُحــددت  التي  للقياس 
في  العالم  بلدان  نصف  إال  ينجح  ولــم 
هدف  أي  ترقبًا،  األهــداف  أكثر  بلوغ 
ما  هـــذا  االبــتــدائــي,  التعليم  تعميم 
في  الـــواردة  الرئيسية  النتائج  أظهرته 
للجميع  التعليم  لرصد  العالمي  التقرير 
المعنون «التعليم للجميع ٢٠٠٠-٢٠١٥: 
فالتقرير  والــتــحــديــات»،  اإلنـــجـــازات 
التقدم  يعرض  اليونسكو  أنتجته  الذي 
التعليم  أهـــداف  تحقيق  فــي  الــمــحــرز 
الخمس  السنوات  مدى  على  للجميع 

عشرة الماضية.

ــرة الــعــامــة  ــمــدي مــن جــانــبــهــا قــالــت ال
«أحــرزت  بــوكــوفــا،   إيرينا  لليونسكو، 
تحقيق  في  هائًال  تقدمًا  العالم  بلدان 
الرغم  وعلى  للجميع،  التعليم  أهــداف 
النهائي  بالموعد  ــزام  ــت االل عــدم  مــن 
وهو  األهــداف،  هذه  لتحقيق  المحدد 
عام ٢٠١٥، فإن عدد األطفال الذين باتوا 

بالماليين  يفوق  بالمدرسة  ملتحقين 
بقيت  لــو  سُيسجل  الــذي كــان  الــعــدد 
كانت  ما  على  التسعينات  اتجاهات 
عليه ومع ذلك، ال تزال الكثير من بنود 
غير  للجميع  التعليم  أعــمــال  جـــدول 
استراتيجيات  نضع  أن  وعلينا  منجزة 
األولوية  تعطي  جيداً  وممولة  محددة 
الفتيات،  سيما  وال  فقراً،  الفئات  ألشد 
وتقليص  التعّلم  جــودة  تحسين  وتتيح 
الــفــجــوة فــي الــمــهــارات الــقــرائــيــة كي 

يصبح التعليم مفيداً ومعممًا».

ــشــر في  ويــتــضــمــن الــتــقــريــر الــــذي نُ
النتائج   ، كوريا)  (جمهورية  إنشيون 

التالية:

الــرعــايــة  ــطــاق  ن تــوســيــع   :١ الـــهـــدف 
والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، 

وبخاصة لصالح أشد األطفال ضعفاً
تمكنت نسبة ٤٧ في المائة من البلدان 
من تحقيق هذا الهدف، ووصلت نسبة 
في   ٨ إلى  تحقيقه  من  القريبة  البلدان 

البعد  الشديدة  البلدان  ونسبة  المائة، 
وعلى  المائة،  في   ٢٠ إلــى  تحقيقه  عن 
ـــك، كـــان عـــدد األطــفــال  ــرغــم مــن ذل ال
المنتفعين بالتربية في مرحلة الطفولة 
المبكرة في عام ٢٠١٢ أعلى بما يقارب 

الثلثين مما كان عليه في عام ١٩٩٩.

الهدف ٢: تعميم التعليم االبتدائي، 
البنات  على  خاص  بوجه  التركيز  مع 
واألطفال  اإلثنية  األقليات  وأطــفــال 

المهمشين
من  الــمــائــة  فــي   ٥٢ نسبة  استطاعت 
ووصلت  الــهــدف،  هــذا  بلوغ  البلدان 
إلى  تحقيقه  من  القريبة  البلدان  نسبة 
المتبقية  النسبة  أمــا  الــمــائــة،  فــي   ١٠
بعيدة  إما  فهي  المائة،  في   ٣٨ البالغة 
وإما شديدة البعد عن تحقيقه، ونتيجًة 
لذلك، سيعجز ما يقارب ١٠٠ مليون طفل 
االبتدائي  التعليم  مرحلة  إكــمــال  عــن 
في  النقص  وبسبب   ،٢٠١٥ عــام  فــي 
ُيعد  المهمشة،  الفئات  على  التركيز 
احتمال إكمال دورة كاملة من التعليم 
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االبــتــدائــي لــدى األطــفــال األشـــد فقراً 
إكمال  احتمال  من  مــرات  بخمس  أقل 
األغنى،  األسر  أطفال  لدى  الدورة  هذه 
وإضافًة إلى ذلك، يعيش أكثر من ثلث 
في  بالمدرسة  الملتحقين  غير  األطفال 

مناطق متأثرة بالنزاعات.

النجاحات  من  عدد  تحقق  ذلــك،  ومع 
عدد  بات  المثال،  سبيل  فعلى  الهامة، 
اليوم  بالمدرسة  الملتحقين  األطفال 
تقريباً  طفل  مليون   ٥٠ بــواقــع  أعــلــى 
أن  ومع   ،١٩٩٩ عام  في  عليه  كان  مما 
في  اآلن  حتى  مجانياً  ليس  التعليم 
التحويالت  فإن  المناطق،  من  الكثير 
المدارس  في  التغذية  وبرامج  النقدية 
أحدثت تأثيراً إيجابياً في معدل التحاق 

أطفال األسر الفقيرة بالمدرسة.

الشباب  انــتــفــاع  ضــمــان   :٣ الــهــدف 
ببرامج  متكافئاً  انتفاعاً  والراشدين 
الــتــعــلـّـم وبــفــرص اكــتــســاب مــهــارات 

الحياة
نجحت نسبة ٤٦ في المائة من البلدان 
االلــتــحــاق  تعميم  هـــدف  تحقيق  فــي 
الثانوي،  التعليم  من  الدنيا  بالمرحلة 
بهذه  الملتحقين  أعــــداد  وارتــفــعــت 
المرحلة التعليمية بنسبة ٢٧ في المائة 
من  بأكثر  وازدادت  العالم  صعيد  على 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  الضعف 
في  المراهقين  ثلث  أن  غير  الكبرى، 
يكملوا  لن  الدخل  المنخفضة  البلدان 
المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي في 

عام ٢٠١٥.

الهدف ٤: زيادة مستويات محو أمية 
بحلول  المائة  في   ٥٠ بنسبة  الكبار 

عام ٢٠١٥
لم تستطع إال ٢٥ في المائة من البلدان 
بلوغ هذا الهدف، في حين تبلغ نسبة 
البلدان التي ال تزال شديدة البعد عن 
نسبة  أن  ومع  المائة،  في   ٣٢ تحقيقه 
تراجعت  الــعــالــم  فــي  الــكــبــار  األمــيــيــن 
إلى   ٢٠٠٠ عــام  فــي  المائة  فــي   ١٨ مــن 
هذا  فإن   ،٢٠١٥ عام  في  المائة  في   ١٤
بلوغ  إلى  تقريباً  بمجمله  ُيعزى  التقدم 
عدد أكبر من الشباب المتعلمين سن 
ما  اآلن  حتى  الــنــســاء  وتــمــّثــل  الــرشــد، 
العالم.  في  الكبار  األميين  ثلثي  يناهز 
في  النساء  من  المائة  في   ٥٠ وتفتقر 
إلى  الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا 

المهارات القرائية األساسية.

الهدف ٥: تحقيق التكافؤ والمساواة 
بين الجنسين

مع أن التكافؤ بين الجنسين في مرحلة 
في   ٦٩ في  سيتحقق  االبتدائي  التعليم 
 ،٢٠١٥ عــام  بحلول  البلدان  من  المائة 
فقط  الــبــلــدان  مــن  المائة  فــي   ٤٨ فــإن 
في  الهدف  هــذا  تحقيق  من  ستتمكن 
زواج  وُيــعــد  الــثــانــوي،  التعليم  مرحلة 
العوائق  مــن  المبكر  والحمل  األطــفــال 
في  الفتيات  تقّدم  تعرقل  تزال  ال  التي 
شأن  ذلــك  في  شأنهما  التعليم،  مجال 
على  المعلمين  تــدريــب  إلــى  الــحــاجــة 
قضايا  تراعي  تعليمية  نهوج  استخدام 
المناهج  إصـــالح  وضــــرورة  الجنسين، 

الدراسية.

التعليم  جـــودة  تحسين   :٦ الــهــدف 
الــدارســيــن  جــمــيــع  تحقيق  وضــمــان 
نتائج قابلة للقياس في مجال التعلّم

في  معّلم  إلى كل  التالمذة  عدد  تراجع 
من   ١٢١ في  االبتدائي  التعليم  مرحلة 
و٢٠١٢،   ١٩٩٠ عاَمي  بين  بلداً   ١٤٦ أصل 
معّلم  ماليين   ٤ توظيف  ينبغي  ولكن 
األطفال  جميع  التحاق  لضمان  إضافي 
ــالــمــدرســة، وال يــــزال ثــمــة نــقــص في  ب
البلدان،  ثلث  في  بين  المدرَّ المعّلمين 
مع اإلشارة إلى أن أقل من ٥٠ في المائة 
من المعّلمين في عدد من بلدان أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى قد حصلوا على 
باتت  التعليم  جودة  أن  غير  التدريب، 

تحظى بقدر أكبر من االهتمام منذ عام 
٢٠٠٠، والدليل على ذلك هو ارتفاع عدد 
لتقييم  عمليات  تجري  التي  البلدان 
بمقدار  الوطني  الصعيد  على  التعّلم 

الضعف.

التمويل واإلرادة السياسية
عمدت حكومات كثيرة منذ عام ٢٠٠٠ 
زيــادة  التعليم  على  إنفاقها  زيــادة  إلــى 
عــززت  التي  البلدان  فعدد  ملموسة، 
مئوية  بنقطة  التعليم  بتمويل  التزامها 
القومي  ناتجها  مــن  أكــثــر  أو  واحــــدة 
وعلى  ــداً،  ــل ب  ٣٨ إلــى  وصــل  اإلجــمــالــي 
عقبة  التمويل  يزال  ال  ذلك،  من  الرغم 

كبيرة على جميع المستويات.

العالمي  التقرير  مدير  قــال  جهته  من 
بينافو،  آرون  للجميع،  التعليم  لرصد 
يحَظ  ولم  قة  منسَّ تدابير  ُتتخذ  لم  «إذا 
في  إليه  افتقر  الذي  باالهتمام  التعليم 
الماضية،  عــشــرة  الــخــمــس  الــســنــوات 
سيبقى الماليين من األطفال محرومين 
الرؤية  تحقيق  يتعّذر  وقد  التعليم  من 
المستدامة  التنمية  لخطة  التحويلية 
على  «يـــجـــب  وأضــــــاف  الـــجـــديـــدة»، 
المناسبة  السبل  تحديد  الحكومات 
وعلى  للتعليم،  جديدة  مــوارد  لتعبئة 
توزيع  يضمنوا  أن  الدوليين  الشركاء 
احتياجاً  الــفــئــات  أشــد  على  المعونة 

إليها».

وقدم التقرير العالمي لرصد التعليم 
للجميع التوصيات التالية:

للجميع  التعليم  أعمال  جدول  تنفيذ 
بالكامل: يتعين على الحكومات اعتماد 
المرحلة  فــي  التعليم  إلــزامــيــة  مــبــدأ 
على  واحـــدة  لسنة  االبتدائية  قبل  مــا 
األقل، ويجب أن يتاح التعليم بالمجان 
لجميع األطفال، وال بد في هذا الصدد 
بالتعليم  المتصلة  الــرســوم  إلــغــاء  مــن 
ــزي  الــمــدرســي والــكــتــب الــدراســيــة وال
لراسمي  وينبغي  والــنــقــل،  الــمــدرســي 
ــمــهــارات  ال يـــحـــددوا  أن  ــســيــاســات  ال
كل  نهاية  بحلول  اكتسابها  ــواجــب  ال
المدرسي  التعليم  مراحل  من  مرحلة 
ربط  ويتعين  ــة،  ــوي األول يمنحوها  وأن 
ــاســات الــخــاصــة بــمــحــو األمــيــة  ــســي ال
المحلية،  المجتمعات  بــاحــتــيــاجــات 
المتاح  التدريب  تحسين  يتعين  كما 
استراتيجيات  يشمل  كــي  للمعلمين 
تركز على قضايا الجنسين، أما األساليب 
نحو  على  تبرِز  أن  فينبغي  التعليمية، 

بيئات  وتنوع  الطلبة  احتياجات  أفضل 
التعليم المدرسي.

ــى الــحــكــومــات  ــجــب عــل اإلنــــصــــاف: ي
المجتمع  ومنظمات  المانحة  والجهات 
ــا يــلــزم مــن بــرامــج  الــمــدنــي أن تــضــع م
لتلبية  تمويل  مــن  يــلــزم  مــا  ــن  تــؤمِّ وأن 
ال  كي  حرماناً  الفئات  أشــد  احتياجات 
التعليم.  مــن  مــحــرومــاً  طفل  أي  يبقى 
الفجوات  سد  الحكومات  على  ويتعين 
توجيه  من  لتتمكن  المهمة  البيانات  في 
الموارد إلى الفئات األشد احتياجاً إليها.

يجب   :٢٠١٥ عــــام  بــعــد  مـــا  مــرحــلــة 
المقبلة  التعليمية  الغايات  تكون  أن 
ــوضــوح ومــفــيــدة وواقــعــيــة،   مــحــددة ب
ــا هي  ــمــعــدالت عــلــى م فــــإذا بــقــيــت ال
 ٥٠ بـــأن  الــتــوقــعــات  تفيد  اآلن،  عليه 
في  األطفال  جميع  من  فقط  المائة  في 
سيتمكنون  الدخل  المنخفضة  البلدان 
التعليم  من  الدنيا  المرحلة  إكمال  من 
وتــجــدر   ،٢٠٣٠ عـــام  بــحــلــول  ــثــانــوي  ال
األساسي  الهدف  حتى  أن  إلى  اإلشــارة 
االبتدائي  التعليم  تعميم  في  المتمثل 
ُتــبــذل  لــم  إذا  الــمــنــال  صــعــب  سيبقى 

الجهود الالزمة بطريقة منسقة.

على  يجب  التمويل:  في  الفجوة  سد 
بلدان  مع  يتعاون  أن  الدولي  المجتمع 
بسد  الكفيلة  السبل  لتحديد  العالم 
البالغة  التمويل  في  السنوية  الفجوة 
الجميع  انتفاع  لضمان  دوالر  مليار   ٢٢
قبل  مــا  المرحلة  فــي  الجيد  بالتعليم 
العالي  األساسي  وبالتعليم  االبتدائية 
يتعين  ولــذا،   ٢٠٣٠ عام  بحلول  الجودة 
تمويل  بــشــأن  واضــحــة  غــايــات  إدراج 
التنمية  أهــــداف  إطــــار  فــي  الــتــعــلــيــم 
ُتحدد  لم  الغايات  هذه  ألن  المستدامة 

حتى اآلن.
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إطــار  وفــي  فإنه  الــيــوم  لصحيفة  وفــقــًا 
حـــرص وكــالــة الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
بوزارة الشؤون االجتماعية على تنشيط 
وجعله  وتقنينه  االجــتــمــاعــي  الــعــمــل 
قابًال للقياس في محاولة جادة لتلمس 
االحتياجات الحقيقية للمجتمع وأسره 
عدداً  مؤخراً  الوكالة  أطلقت  وأفــراده، 
التنموية  االجتماعية  المبادرات  من 
تحت مسمى «المبادرات التنموية٢»، 
االسهام  إلى  خاللها  من  تهدف  حيث 
لتحقيق  للدولة  الكبيرة  الجهود  فــي 
ــرفــاهــيــة االجــتــمــاعــيــة واالســتــقــرار  ال
بمعناها  الشاملة  والتنمية  األســـري 

الواسع.
الشؤون  وزارة  وكيل  بين  جانبه  مــن 
االجتماعية للتنمية الدكتور عبدالله بن 
ناصر السدحان إن برنامج « المبادرات 
سبع  عــلــى  يــشــتــمــل    «٢ الــتــنــمــويــة 
ومبادرة  إحــســان،  مــبــادرة   ) مــبــادرات 
ومــبــادرة  تجميل،  ومــبــادرة  نــهــاريــة، 
ــادرة  ــب مـــهـــارة، ومـــبـــادرة حــرفــتــي، وم
من  توفيق)،ويتضح  ومــبــادرة  هــوايــة، 
اختيارها  في  التامة  العناية  مسمياتها 
بما يواكب المتغيرات التي حدثت في 

المجتمع، في جانبه االجتماعي.
ـــوزارة  ـــه  أن ال مــؤكــداً فــي الــوقــت ذات
إلى  المبادرات  هذه  خالل  من  تسعى 
تحقيق أهداف متعددة تشمل اكساب 

المعاقين،  ــال  األطــف رعــايــة  ــهــارات  م
نفسياً،  أســرهــم  ودعــم  والتوحديين، 
القدرة  الفتيات  وإكساب  واجتماعياً، 
الحاجة  دون  بأنفسهن  العناية  على 
الفرد  وإكــســاب  التجميل،  لمحالت 
االحتياجات  في  األساسية  المهارات 
والسباكة  كالنجارة  البسيطة  المهنية 
والــكــهــربــاء... ألـــخ، وإكــســاب الــمــرأة 
المهنية  الــمــهــارات  وتــطــويــر  حــرفــة 
والتنافسية،  االنتاجية  قدراتها  وصقل 
يمتلكها  الــتــي  الــهــوايــات  واكــتــشــاف 

الشباب والفتيات وتطويرها، والتوفيق 
بين الراغبين في الزواج بأسلوب علمي 

متطور بضوابطه الشرعية.
ــشــؤون  ال وزارة  تـــعـــاون  ـــى  إل مــشــيــراً 
ــجــهــات  االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــع بـــعـــض ال
هذا  مــبــادرات  بعض  فــي  الحكومية 
مع  الــبــرنــامــج وقـــال إن هــنــاك تــعــاونــاً 
وزارة العدل والجهات التابعة لها(مثل 
ولجان  الــبــيــن،  ذات  إصـــالح  مكاتب 
«إحسان»  مبادرة  في   ( الــزواج  تيسير 
المطلقات  مساعدة  إلــى  تسعى  التي 

االجتماعي  االستقرار  لهن  يحقق  بما 
للسياحة  العامة  والقانوني,والهيئة 
وبنك التسليف واالدخار في مبادرة « 
حرفتي» ، والمؤسسة العامة للتدريب 
التقني والمهني في مبادرة « مهارة» .
مضيفاً أن تنفيذ تلك المبادرات سيتم 
االجتماعية  التنمية  لجان  خــالل  من 
والجمعيات الخيرية المهتمة بالتنمية 
ــيــات الــتــعــاونــيــة  ــجــمــع األســــريــــة وال
العالقة  ذات  الحكومية  والــجــهــات 

ومراكز اإلحياء .
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وجهت  فقد  الــحــيــاة،  لصحيفة  وفــقــاً 
بعدم  المحاكم  قضاة  العليا  المحكمة 
في  القطعية  أحكامهم  عــن  الــرجــوع 
القضايا التي نظروها إال بحضور طرفي 

القضية.
ويأتي قرار المحكمة العليا على خلفية 
اختالف القضاة في محاكم االستئناف 
في وجوب تصديق الرجوع عن الحكم، 
بهيئتها  العليا  المحكمة  دفــع  مما 
فقررت  الموضوع  هذا  لدرس  العامة 
القاضي  رجــوع  جــواز  عــدم  بالغالبية 
إال  القطعية  المكتسب  حكمه  عــن 
بعد حضور الطرفين وتطبيق تعليمات 

الرجوع  كــان  حــال  وفــي  االستئناف، 
أثناء التدقيق من المحكمة المختصة، 

فال بد من تأييد الرجوع من عدمه.
ــــوق بــهــا  وأوضـــــحـــــت مــــصــــادر مــــوث
قرارات  صالحية  ترجع  أنه  لـ«الحياة» 
إلى  العليا  بالمحكمة  العامة  الهيئة 
الجديد  القضائي  النظام  استحداث 
رئيس  بــرئــاســة  تنعقد  الــتــي  للهيئة 
قضاتها،  جميع  وعــضــويــة  المحكمة 
المسائل  فــي  عــامــة  مــبــادئ  لتقرير 
المتعلقة بالقضاء، والنظر في المسائل 
من  نظرها  على  األنظمة  تنص  الــتــي 

الهيئة العامة.
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المتحدة  األمـــم  وكـــاالت  احـــدى  هــي 
الوحيدة  المنظمة  وهي  المتخصصة، 
التي  المتحدة  األمــم  منظومة  ضمن 
تضم  والتي  الثالثية  بتركيبتها  تتميز 
الحكومات  من  – كل  واحد  آٍن  في   –
ومــنــظــمــات عــمــال وأصـــحـــاب عمل 
مشترك  جهٍد  في  فيها  األعضاء  الدول 
من أجل وضع معايير وسياسات العمل 
مختلف  في  الالئق  بالعمل  للنهوض 

أنحاء العالم.
يقوم المكتب اإلقليمي للدول العربية 
بأنشطة  الدولية  العمل  لمنظمة  التابع 
ومشاريع في كل من البحرين والعراق 
واألراضـــي  ولبنان  والكويت  واألردن 
وقطر  وعــمــان  المحتلة  الفلسطينية 
وسوريا  السعودية  العربية  والمملكة 

واليمن.  المتحدة  العربية  واإلمــارات 
في  مــيــدانــيــيــن  مكتبْين  ــشــئ  أُن كــمــا 

الكويت والقدس.
للدول  اإلقليمي  المكتب  تأسيس  تــّم 
الدولية  العمل  لمنظمة  التابع  العربية 
افتتاحه  وأُعيد   ١٩٧٦ عام  بيروت  في 
بعد نهاية الحرب األهلية اللبنانية عام 

.١٩٩٥
التابع  اإلقليمي  شبه  المكتب  يقوم 
القاهرة  فــي  الدولية  العمل  لمنظمة 
بــتــغــطــيــة عـــدد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة 
مصر  فيها:  بما  االفريقية  الــقــارة  فــي 
وتونس  وليبيا  والــصــومــال  ــســودان  وال

والجزائر والمغرب.

؟ (+ , -.
%/0 , 1 2 !"34 ,

١- دعم العمل الالئق والنمو المستدام 

واالنتعاش.
إجتماعية  حــمــايــة  أنــظــمــة  إرســــاء   -٢

مالئمة وحماية األفراد.
٣- تعزيز معايير العمل الدولية وحقوق 

العّمال.
والتكوين  االجتماعي  الحوار  تعزيز   -٤

الثالثي.
أجل  من  المشاريع  استدامة  تعزيز   -٥
والمحافظة  العمل  فــرص  استحداث 

عليها.

منظمة العمل الدولية

المادة الثالثة- نطاق االنطباق
١- تنطبق هذه االتفاقية، وفقًا ألحكامها، على منع الفساد والتحري عنه ومالحقــة 
مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وارجاع العائدات المتأتية من األفعال المجّرمة وفقا 

لهذه االتفاقية.
٢- ألغراض تنفيذ هذه االتفاقية، ليس ضروريًا أن تكون الجرائم المبّينة فيها قد 

ألحقت ضرراً أو أذى بأمالك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خالفا لذلك.

المادة الرابعة - صون السيادة
مع  يتسق  نحو  على  االتفاقية  هذه  بمقتضى  التزاماتها  األطــراف  الــدول  تؤدي   -١
في  التدخل  عدم  مبدأ  ومع  أراضيها،  وسالمة  السيادة  في  الدول  تساوي  مبدأي 

الشؤون الداخلية للدول األخرى.
٢- ليس في هذه االتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى 
تلك  بسلطات  حصراً  أداؤها  يناط  التي  الوظائف  وأداء  القضائية  الوالية  بممارسة 

الدولة األخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

المادة الخامسة - سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية
١- تقوم كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ األساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ 
أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد 
والنـزاهة  العمومية  والممتلكات  الشؤون  ادارة  وحسن  القانون  سيادة  مبادئ 

والشفافية والمساءلة.
٢- تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.

والتدابير  القانونية  للصكوك  دوري  تقييم  اجــراء  إلى  طرف  دولــة  كل  تسعى   -٣
االدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.

ذات  واالقليمية  الدولية  المنظمات  ومع  بينها  فيما  األطــراف  الدول  تتعاون   -٤
تعزيز  على  القانوني،  لنظامها  األساسية  للمبادئ  ووفقا  االقتضاء  حسب  الصلة، 
التعاون  ذلك  يشمل  أن  ويجوز  المادة،  هذه  في  اليها  المشار  التدابير  وتطوير 

المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد.

المادة السادسة - هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية
وجــود  القانوني،  لنظامها  األساسية  للمبادئ  وفقا  طــرف،  دولــة  كــل  تكفل   -١
ــوســائــل مــثــل: ــســاد، ب ــف  هــيــئــة أو هــيــئــات، حــســب االقـــتـــضـــاء، تــتــولــى مــنــع ال
(أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة ٥ من هذه االتفاقية، واإلشراف على 

تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند االقتضاء.
(ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.

٢- تقوم كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ األساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو 
الهيئات المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة ما يلزم من االستقاللية، لتمكين 
تلك الهيئة أو الهيئات من االضطالع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير ال 
مسوغ لـه. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك 

ما قد يحتاج إليه هؤالء الموظفون من تدريب لالضطالع بوظائفهم.
٣- تقوم كل دولة طرف بابالغ األمين العام لألمم المتحدة باسم وعنوان السلطة 
أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول األطراف األخرى على وضع وتنفيذ تدابير 

محددة لمنع الفساد.
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أشادت لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل بتصديق جنوب السودان على اتفاقية 
التي  والتسعين  والخامسة  المئة  الدولة  تصبح  التصديق  وبهذا  الطفل،  حقوق 

صادقت على االتفاقية.
يتم  التي  الدولية  اإلنسان  حقوق  معاهدات  أكثر  الطفل  حقوق  اتفاقية  وتعتبر 
وتتناول  عاماً،   ٢٥ من  أكثر  منذ  االتفاقية  هذه  اعتماد  تم  وقد  عليها،  التصديق 
االتفاقية حق األطفال في الحياة والصحة والتعليم واللعب، فضًال  عن الحق في 

الــحــيــاة األســـريـــة، والــحــمــايــة من 
واالستماع  التمييز  ومن  العنف 
جنوب  آلرائهم، كما قامت  أيضاً 
على  مؤخراً  بالتصديق  السودان 
اتــفــاقــيــتــيــن رئــيــســيــتــيــن لــألمــم 
اإلنسان  حقوق  بشأن  المتحدة 
ــة  ــاري ــي والـــبـــروتـــوكـــوالت االخــت
الــمــلــحــقــة بــهــا وهــــي اتــفــاقــيــة 
مــنــاهــضــة الــتــعــذيــب واتــفــاقــيــة 
القضاء على التمييز ضد المرأة. 

ÒJÉµjQÉc 

¿sJF�Ç�Y�WN ��YMD�,Ç�ÊÇÑwG=Ç�y��W�
ÊƒfÉ!dG QÉ°ûà°ùŸG

…ôNÉØdG øªMôdG óÑY øH ódÉN -
)"9
/9
):

نقالً عن صحيفة

�u��Ïd��xM��âÏWD��æÇÏw"�Ç�ÈwO�
YQ�wK*Ç�ÊWQ�WJ��Ç

نظام  مــن  الــثــالــث  الفصل  حــدد  لقد 
حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي 
هـ،    ١٤٣٦  /  ٢  /  ٣ بتاريخ  (م/١٤)  رقم 
الطفل  بحماية  المتصلة  المحظورات 
ــثــامــنــة- الــتــاســعــة-  خـــالل مــــواده (ال
العاشرة - الحادية عشر - الثانية عشر 
والتي  عشر)  الرابعة   - عشر  الثالثة   -

جاءت على النحو التالي:
نــصــت الـــمـــادة الــثــامــنــة عــلــى «دون 
اإلخالل بما ورد في نظام العمل، ُيحظر 
تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة 
قد  بأعمال  تكليفه  يحظر  كما  عشرة، 
أو  البدنية  بصحته  أو  بسالمته  تضر 
األعمال  في  استخدامه  أو  النفسية، 
فقد  التاسعة  المادة  أما  العسكرية»، 
الطفل  اســتــغــالل  «يــحــظــر  فيها  جـــاء 
االستغالل  ألشكال  تعريضه  أو  جنسياً 
الجنسي، أو المتاجرة به في اإلجرام أو 
التسول»، ونصت المادة العاشرة على 
أماكن  فــي  الطفل  استخدام  «يحظر 
المؤثرات  أو  المخدرة  الــمــواد  إنــتــاج 
من  شــكــل  بـــأي  تــنــاولــهــا  أو  العقلية، 

األشكال».
فيما جاء في المادة الحادية عشر «١- 
ومشتقاته  التبغ  للطفل  يباع  أن  يحظر 
بسالمته،  تضر  التي  المواد  من  وغيره 
شرائها  في  يستخدم  أن  يحظر  وكذلك 
الدعاية  أو  بيعها  أو  إنتاجها  أماكن  أو 

لها.
الطفل  ألعاب  وبيع  استيراد  يحظر   -٢
أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر 

أو أي أداة من أدوات التدخين.
تشجع  التي  المشاهد  عرض  يحظر   -٣
كذلك  ويحظر  التدخين،  على  الطفل 

التدخين أثناء وجوده».
على  عشرة  الثانية  المادة  نصت  أيضاً 
وتــداول  وعــرض  ونشر  إنتاج  يحظر   »
وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو 
مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته 
مخالفاً  سلوكاً  له  يزين  بما  يثيرها  أو 
النظام  أو  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام 
من  يكون  أو  العامة،  اآلداب  أو  العام 

شأنه تشجيعه على االنحراف».
على  فنصت  عشر  الثالثة  المادة  أمــا 

السباقات  في  الطفل  مشاركة  «تحظر 
الترفيهية  أو  الرياضية  والنشاطات 
التي تعرض سالمته أو صحته للخطر».
على  عشرة  الرابعة  المادة  نصت  كما 

األنظمة  به  تقضي  بما  اإلخــالل  «دون 
أو  تدخل  بــأي  القيام  يحظر  األخـــرى، 
أو  لمصلحة  إال  للجنين  طبي  إجـــراء 

ضرورة طبية».
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بـدايًة البد من إيضاح المعنى المقصود بالعنف بشكل عام والذي ُعرِف بأنه (( كل فعل ظاهر أو 
ه إللحاق األذى بالذات أو بآخر أو جماعة  مستتر، مباشر أو غير مباشر، مادي أو معنوي، ُموجَّ
من  مجموعة  هو  آخر  وبمعنى   (( القانونية  للمسائلة  مرتكبه  وُيعرض  للنظام  مخالف  فعل  وهو 
األنماط السلوكية التي تصدر عن الفرد أو الجماعة و تؤدي إلى نتائج خطيرة يتضرر منها طرف 
آخر ، لذا فإن ظاهرة اإلساءة لألطفال خطيرة و قضية عالمية تحاول  كافة المجتمعات التصدي 

لها .
األمم  مستقبل  تهدد  بل  المجتمع  فئات  من  فئة  لحقوق  انتهاكًا  فقط  تشكل  ال  القضية  فهذه 
واألجيال القادمة نظراً ألنَّ الطفل هو مشروع المستقبل واللبنة األولى واألهم للتطوير والتغيير.\
كما أن فئة األطفال هي الحلقة األضعف في المجتمع و الفئة التي ال تستطيع الدفاع عن نفسها 
، فقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم  على االعتناء باألطفال حين قال : ( ليس منا من لم 
في  حق  من  للطفل  لما  ونظراً    ، والترمذي   داود  أبو  رواه   ( حق كبيرنا  ويعرف  صغيرنا  يرحم 
الحصول على رعاية ومساعدة وأنه ينبغي إعداده إعداداً كامًال ليحيا حياة كريمة في المجتمع 
تنغرس فيه المثل العليا والمتمثلة في السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة واإلخاء ، 
لذا فقد اعتمدت األمم المتحدة اتفاقية خاصة لحقوق الطفل انضمت لها أغلب الدول ومنها 
المملكة  العربية السعودية، كما أن الدول اتجهت إرادتها الداخلية لوضع نظام يوفر الحماية 
للطفل ويحافظ على حقوقه من العنف و كافة أنواعه خاصة ما قد يتعرض له األطفال المواليد 
والذي يصنف على أنه من أشد أنواع العنف لوقوعه على من ال يملك القدرة للدفاع عن نفسه أو 
طلب من يقوم بحمايته مما يتطلب الوقوف بحزم وصرامة بحق من يتسبب في إيذاء األطفال 
بشكل عام والمواليد منهم بشكل خاص ، كما أن أغلب الحاالت التي تم رصدها تبين أن من 
قام بهذا الفعل شخص يعاني من أمراض نفسية أو في غير  وعيه  بسبب إدمانه على المخدرات 
أو شرب الكحول والحاالت التي يقع فيها من شخص كامل األهلية تختلف أسبابها إال أن أهمها 
هو الجهل وضعف ثقافة بعض األسرة في التعامل مع الطفل وممارسة بعض العادات الخاطئة 
اعتقاداً أنها تصب في مصلحة الطفل، لذا يجب توفير كل ما يلزم لحماية الطفل من أي مظهر 
من مظاهر العنف وتربيته تربية سليمة خالية من أي تجاوزات سلبية قد تنعكس على شخصية 

الطفل في المستقبل وبالتالي يظهر أثرها على المجتمع .
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