
نشرة شهرية تعنى بنشر ثقافة حقوق اإلنسان - العدد )الثاني عشر  بعد المائة( شوال  1436هـ الموافق اغسطس   2015م

اجلمعية تدين تفجري م�سجد طوارئ ع�سري 

و اال�ستخفاف بحرمات بيوت اهلل والدماء 

املع�سومة وانتهاك احلق يف احلياة 

خادم احلرمني ال�سريفني  )حفظه اهلل( ي�سدر 

اأمراً يق�سي بالرد على ا�ستف�سارات “نزاهة” 

خالل خم�سة اأيام

الوطنية  اجلمعية  مكتب 

جدة  يف  االإن�سان  حلقوق 

يناق�ش دور واأهمية االأ�سرة 

يف بناء املجتمع 

فرعي اجلمعية بالعا�سمة 

ينفذان  واجلوف  املقد�سة 

لن�سر  الفعاليات  من  عدداً 

الثقافة احلقوقية

باملدينة  اجلمعية  ف���رع 

من  ع��دداً  يناق�ش  املنورة 

مع  امل�سرتكة  املو�سوعات 

اإدارة املرور باملنطقة



فرع منطقة جازان : هاتف: 0173237041  - فاكس : 0173173344 -ص.ب 476

فرع منطقة الجوف : سكاكا - حي العزيزية - هاتف: 0146258144 - فاكس: 0146258155 - ص.ب : 2766

فرع المنطقة الشرقية :   هاتف :0138098353 - فاكس: 0138098354 -ص.ب 15578 الدمام 31454

مكتب العاصمة المقدسة : هاتف: 0125545213 - فاكس 0125545212

مكتب المدينة المنورة : هاتف: 0148664544 - فاكس 0148664549-ص.ب 775 المدينة المنورة 41421

فرع منطقة عسير: هاتف: 0172269186  - فاكس : 0172310349- ص. ب 4292  أبها 61491

1116

08

اململكة العربية السعودية 
تصدر نظام مكافحة 

التدخين

وزارة العدل تدرس 
مقترح إنشاء دوائر 

احتياطية داخل محاكم 
االستئناف

األمم املتحدة تطلق نداء 
التعليم يف اليوم العاملي 

ملناهضة عمل األطفال

السعودية تحتل المرتبة األوىل 
عربيًا يف رعاية األمومة والطفولة

طبعت بدعم من موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي الجمعية 

وإنما تعبر عن أراء أصحابها

www.nshr.org.sa : موقع اجلمعية

رمد .. 1593 / 1427

عناوين الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

المقر الرئيسي: المملكة العربية السعودية - الرياض - هاتف : 0112102223- فاكس: 0112102202 -ص.ب 

1881 الرياض 11321

فرع منطقة مكة المكرمة: جدة- حي المحمدية - طريق المدينة النازل- هاتف : 0126222261- فاكس: 

0126222196-0126943095- ص.ب 116664 جدة 21391

دورية شهرية تصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان القحطاين

التحرير واإلخراج
مركز املعلومات باجلمعية

10



3

بأنه  يقضي  ملكي  أمــر  مــؤخــراً  صــدر 
عــلــى جــمــيــع الـــجـــهـــات الــمــشــمــولــة 
باختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد االلتزام بمقتضى الفقرة الثالثة 
من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة 
رقم 165  الــوزراء  بقرار مجلس  الصادر 
أن  المتضمنة   ،1432/5/28 وتــاريــخ 
الهيئة  تــزويــد  الــجــهــات  جميع  عــلــى 
وعقودها،  لديها  المعتمدة  بالمشاريع 
تطلبه  وما  والصيانة  التشغيل  وعقود 
استفسارات  على  والـــرد  ــق،  ــائ وث مــن 
اتخذ  بما  وإفادتها  وملحوظاتها  الهيئة 
 30 أقصاها  مــدة  خــال  وذلــك  حيالها، 
وبالنسبة  إبــاغــهــا،  ــاريــخ  ت مــن  ــومــاً  ي
والمهمة  جــداً  العاجلة  لاستفسارات 

التي يخشى على  الُمِلّح،  الطابِع  وذات 
قضاياها الفوات في تدارك مستجداتها 
وتفاعاتها، بأن يكون الرد عليها خال 
خمسة أيام من تاريخه، وأن على رئيس 
الهيئة الرفع لخادم الحرمين الشريفين 

بالجهات التي ال تلتزم بذلك.
 من جهته شكر رئيس الهيئة الوطنية 
الدكتور  ــزاهــة«  »ن الفساد  لمكافحة 
خالد بن عبدالمحسن المحيسن وقال 
»إنَّ  »الوطن«  لصحيفة  له  تصريح  في 
امــتــداداً  يــأتــي  الــكــريــم  الملكي  األمـــر 
الهيئة  دعـــم  عــلــى  ــادة  ــي ــق ال ــحــرص  ل
ومساندتها  الفساد،  لمكافحة  الوطنية 
واختصاصاتها  مهماتها  تنفيذ  ــي  ف

المنصوص عليها في تنظيمها«.
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خادم احلرمني الشريفني )حفظه الله( يصدر أمرًا يقضي بالرد على 
استفسارات "نزاهة" خالل خمسة أيام

ــتــج عـــن االجـــتـــمـــاع عــــدد من   كــمــا ن
بأي  الجمعية  تزويد  منها:  التوصيات 
حول  بيانات  أو  أرقـــام  أو  إحصائيات 
أو  بها،  يتعلق  ومــا  المروية  الــحــوادث 
المرور  إدارة  بها  تقوم  التي  الحمات 
بذلك،   رسمي  طلب  على  بناء  سنوياً، 
الحملة ألن  المرأة واألطفال في  وشمل 
بقائد  فقط  تتعلق  ال  المرورية  السامة 
المركبة وإنما المشاة أيضاً، خاصة عند 

المدارس واألسواق وغيرها.

اجتمع مؤخراً الباحث القانوني والمدير 
التنفيذي لدى فرع الجمعية بالمدينة 
األمين   المجيد  عبد  األســتــاذ  المنورة 
شعبة  مدير  الــنــزاوي  عمر  العقيد  مع 
اإلعامي  والناطق  المرورية  السامة 
المنورة،  المدينة  منطقة  مــرور   بــإدارة 
وقــــد كــــان االجـــتـــمـــاع تــحــت اشــــراف 
األستاذة  الجمعية  فرع  على  المشرف 
ـــم مــنــاقــشــة  ـــقـــرافـــي، وقــــد ت شــــرف ال
العاقة  ذات  الموضوعات  من  عــدداً 

الــمــشــتــركــة  ومــنــهــا: تــرشــيــح منسق 
تسهيل  على  يعمل  الجمعية،  لــفــرع 
فيها،  والــتــشــاور  وإنهائها  اإلجــــراءات 
وإيجاد  العاجلة،   القضايا  في  خاصة 
ــعــاون  ــت وال للتنسيق  مــشــتــركــة  ــة  ــي آل
والــحــوادث  )الــمــخــدرات  حــول ملتقى 
المرورية وانتهاك حق الحياة( والحملة 

المصاحبة له، من خال:
- التعريف بالملتقى والحملة )العنوان- 
الفئة  المشاركة-  -آلية  منها  الهدف 

المستهدفة( والجهات المشاركة.
- االستفادة من خبرات الجهة المعنية.
متعلقة  بإحصائيات  الجمعية  تزويد   -

بالحملة.
- مناقشة أية أفكار أو مبادرات جديدة.
االجتماع  العقيد  ســعــادة  أثـــرى  وقــد   
بــنــاءة وهــادفــة حــيــال الحملة  بــأفــكــار 
بالتعاون  المرور  إدارة  وأبدى استعداد 
ــمــشــتــرك وبــــذل كــافــة اإلمــكــانــات  ال

والخبرات لديهم في ذلك.

فرع اجلمعية باملدينة املنورة يناقش عددًا من املوضوعات املشتركة مع إدارة 
املرور باملنطقة

اجلمعية تدين تفجير مسجد طوارئ عسير و االستخفاف بحرمات بيوت الله 
والدماء املعصومة وانتهاك احلق في احلياة

األمنية المختصة قادرة بإذن الله على 
األعمال  هذه  خلف  يقف  من  تقديم 
الــرادع  عقابهم  لينالوا  الــعــدالــة  إلــى 
كل  من  بادنا  يحمي  أن  الله  وتدعو 
شهداء  المتوفين  يتقبل  وأن  مكروه 
على  يمن  وأن  الصبر  ذويــهــم  ويلهم 
سميع  إنــه  العاجل  بالشفاء  الجرحى 

مجيب.

لحقوق  الــوطــنــيــة  الجمعية  أدانــــت 
ـــي  ــعــمــل اإلرهـــاب اإلنــــســــان بـــشـــدة ال
مقر  مسجد  استهدف  الذي  المشين 
قوات الطوارىء  بمنطقة عسير ونتج 
عنه وفـــاة وإصــابــة عـــدداً مــن  رجــال 
األمن وعدداً من العاملين، وذلك يوم 
الخميس 1436/10/21هـــ، وأكد رئيس 
ربيعان  بــن  مفلح  الدكتور  الجمعية 

القحطاني أن هذا العمل يبين ماوصل 
إليه من ينفذ ويقف وراء هذه األعمال 
الله  بيوت  بحرمات   استخفاف  من 
للحق  وانــتــهــاك  المعصومة  ــدمــاء  وال
الدينية  للشعائر  وإقــامــة  الحياة  في 
المكلفين  لــأشــخــاص  واســتــهــداف 
بالمحافظة على الحق في األمن الذي 
هو من أهم حقوق اإلنسان مما يوجب 

والمقيمين  المواطنين  جميع  وقوف 
الـــدولـــة  لمكافحة  مــع  واحــــداً  صــفــاً 
الــذي  الفكر  هــذا  جــذور  واستئصال 
استثناء  بــدون  الجميع  يهدد  أصبح 
مشروعة  أهدافاً  األمــة  ثوابت  بجعله 
ألعــمــالــهــم الــمــشــيــنــة  الــتــي ال تمت 

لإلسام بأي صلة. 
ـــأن الــجــهــات  والــجــمــعــيــة عــلــى ثــقــة ب
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وفد نسائي من اجلمعية يزور سجن امللز )شعبة النساء( في مدينة الرياض

نشر  فــي  الجمعية  لرسالة  اســتــمــراراً 
على  العمل  وفــي  الحقوقية  الثقافة 
ــأكــد مـــن قــيــام كــافــة الــجــهــات  ــت ال
بــواجــبــاتــهــا تــجــاه األشـــخـــاص وعــدم 
انــتــهــاك أي حــقــوق لــهــم، قـــام وفــد 
نسائي من الجمعية بزيارة سجن الملز 
الرياض،  مدينة  في  النساء(  )شعبة 
ـــاذة  ـــد مـــن األســـت ـــوف وقــــد تـــكـــون ال
بالجمعية،  عــضــو  شــيــخ  عــابــد  ــا  ــري ث
ــاذة  والــبــاحــثــات الــقــانــونــيــات األســت
بيان  واألســتــاذة  جبرتي،  أنــور  سفانة 
خالد بانصر، فيما كان في استقبالهم 
األستاذة هيا  السجن  مساعدة مديرة 
البندري  األستاذة  والمراقبة  أبونيان، 

الخميس.
ــم  مناقشة أوضــاع  ت ــارة  ــزي ال  خــال 
قضايا  ــرز  وأب المباني  وحالة  السجن 
الــســجــيــنــات، كــمــا تـــم تــزويــدهــم 
الجمعية  وإصـــــدارات  بمطبوعات 
ــم تـــوزيـــعـــهـــا عــلــى  ــت ــي الــحــقــوقــيــة ل
الــنــزيــات، وقــد قــام الــوفــد  باعداد 

و  السجن  مبنى  حالة  تضمن   تقرير 
و  تحتويه،  ومــا  والعنابر  الــنــزيــات، 
وأيضاً  المقدمة،  الطبية  الخدمات 
والسلبيات  اإليــجــابــيــات  مــن   عــدد 
وبــــنــــاءاً عــلــيــهــا تـــم وضــــع عــــدد من 
الجهات  مع  لمناقشتها  التوصيات 
حيالها،  الــازم  واتخاذ  العاقة  ذات 

وقد تضمن التقرير التالي:

مبنى السجن وحالة النزيالت:
عن  منفصل  غــيــر  اإلدارة  مبنى   -1
الــســجــن، ويــتــكــون الــســجــن مــن )6( 
 )8( عنبر  ــي كــل  ف ــمــة(  )قــدي عــنــابــر 
غرف وفي كل غرفة توجد )10( أسرة، 
)4( عنابر جديدة  استحداث  تم  وقد 

تستوعب )150( نزيلة تقريباً.
غذائية  تموينات  بالسجن  يوجد   -2

يتم توفير ما فيها عن طريق متعهد.
مابس  مغسلة  بالسجن  يــوجــد   -3
وجبات  ثــاث  تقديم  ويتم  ومطبخ 

يومياً للسجينات.

 )800( بالسجن  الــنــزيــات  عــدد   -4
و  ســـعـــوديـــة  نــزيــلــة   )53( نـــزيـــلـــة، 
ـــة،و ســـعـــودي غـــيـــر  نـــزيـــلـــة   )747( 
بحقن  صدر  الاتي  السجينات  عدد 
الــمــوقــوفــات  وعــــدد   ،)400( ــام  أحــك
الاتي لم يصدر بحقهن أحكام )400(.

نزيلة معاقة  بالسجن أي  5- ال يوجد 
في الفترة الحالية.

النزيات  بعض  بالسجن  يــوجــد   -6
المواصات لتعليمهن.

على  السجينات  بين  الفصل  يتم   -7
بالنسبة  أما  والقضايا،  الجرم  حسب 
بناًء  بينهم  الفصل  يتم  للموقوفات ال 

على التهمة الموجهه.
مرتين  الــعــاديــة  بــالــزيــارة  يسمح   -8
المكتبية  بالزيارة  ويسمح  أسبوعياً، 
للخلوة  أماكن  توجد  شهرياً، كما  مرة 

الشرعية.

وصف للعنابر وما تحتويه:
1- العنابر القديمة: يوجد بداخل كل 

 )10( غرفة  وفــي كــل  غــرف   )8( عنبر 
أسرة ويخدم هذه العنابر )6( دورات 
مياه، مرفق مع كل عنبر غرفة طعام، 
وبــرادة  تلفاز  بها  يوجد  صالة  وغرفة 
وبعض  ثــاجــتــيــن،  أو  ــاجــة  وث مــيــاه 

العنابر يوجد بها ساحة تشميس.
2- العنابر المستحدثة: يوجد بالعنبر 
سرير   )12( غرفة  وفــي كل  غــرف   )8(
ولكل غرفة دورتي مياه، مرفق مع كل 
عنبر غرفة طعام، وغرفة صالة لتجمع 

النزيات.

الخدمات الطبية المقدمة:
يحتوي  متكامل  يوجد مستوصف   -1
باطنية  عــامــة وعــيــادة  عــيــادة  عــلــى 
ووالدة  نساء  وعيادة  أسنان  وعيادة 

وصيدلية ومختبر ومختبر سموم.
وطبيبة  زائــرة  عيون  طبيبة  يوجد   -2

جلدية زائرة.
بالسجن  نفسية  طبيبة  يوجد  ال   -3

منذ ما يقارب السنتين.
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السجينة  استدعت حالة  4- في حال 
الصحية نقلها للمستشفى يتم ذلك.

و  نفسيات  أخصائيات   )5( يوجد   -5
)14( أخصائية اجتماعية.

تضمنتها  ال��ت��ي  ال��م��الح��ظ��ات  أب���رز 
الزيارة:

 اإليجابيات:
1- حسن تعامل القائمات على السجن 
األخصائيات  ــمــام  وإل الــنــزيــات  مــع 

بحالة كل نزيلة.
السجن  عــلــى  الــقــائــمــات  ــاون  ــع ت  -2
بتمكينه  الــزائــر  الجمعية  وفـــد  مــع 
نزيلة  مــع كــل  مباشرة  الــتــواصــل  مــن 
والحصول على كافة المعلومات عنها.

3- مستوى نظافة المبنى جيدة.
للنزيات  تدريبية  دورات  إقامة   -4
لكل  مكافأة  صــرف  مــع  السعوديات 
متدربة ومنحهن شهادة عند اختتام 

الدورة.
5- إقامة البرامج الدينية ومحاضرات 
الــيــدويــة  لــأشــغــال  وورش  تــوعــويــة 

للنزيات بشكل عام.
غسل  مــســتــلــزمــات  تــوفــيــر  ــتــم  ي  -6
يرغبن  ــي  ــات ال لــلــنــزيــات  الــمــابــس 
تحت  بأنفسهن  مابسهن  غسل  في 

إشراف المسؤولة على العنبر.
 السلبيات:

ممرات  بعض  فــي  التهوية  ســوء   -1
المبنى.

2- وجود بعض الروائح غير المستحبة 
في العنابر والممرات.

أسرهن  ترفض  اللواتي  النزيات   -3
الــســجــن  إدارة  تـــقـــوم  اســتــامــهــن 
االجتماعية  الشؤون  وزارة  بمخاطبة 
إلحالتهن لدار الضيافة إالّ أن استجابة 

الوزارة تستغرق وقت.
ــة قــانــونــيــة  4- عـــدم وجــــود مــســؤول
ــتــوعــيــة الــســجــيــنــات  ــســجــن ل فـــي ال

والموقوفات بحقوقهن.
إرشـــاديـــة  لـــوحـــات  أي  ــوجــد  ي ال   -5

لمخارج الطوارئ.
فهناك  الــنــزيــات  إفــــادة  حــســب   -6
الطعام  عـــدم كــفــايــة  حـــول  شــكــاوى 

المقدم وعدم كفاية البطانيات.
7- األثاث الموجود بغرف الطعام في 

بعض العنابر قديم ومستهلك.
ــنــزيــات  ال الــعــديــد مـــن  8- وجــــود 
ـــــي انـــتـــهـــت  ـــــات ــــات ال ــــودي ــــســــع ال
محكوميتهن دون قيام أولياء أمورهن 
لــلــذهــاب  رفــضــهــن  أو  بــاســتــامــهــن 
مــع أولــيــائــهــن، ويــنــطــبــق األمـــر على 

النزيات غير السعوديات فيما يتعلق 
بكفائهن.

9- عدم حصول المراقبات والمشرفات 
المعينات على نظام الخدمة المدنية 
بينما  عـــدوى  وبـــدل  خطر  ــدل  ب على 
على  العسكريات  الموظفات  تحصل 
لنفس  تعرضهن  من  الرغم  على  ذلــك 
التصنيف  بسبب  وذلـــك  الــمــخــاطــر 
المدنية  الخدمة  وزارة  لدى  اإلداري 

وفقاً الفادتهن.
المتعلقة  المعامات  سير  بــطء   -10
الحكومية  الجهات  لــدى  بالنزيات 
ــج عـــنـــه تــكــدس  ــت ــن األخـــــــرى مـــمـــا ي

النزيات بالسجن.

التوصيات التي تضمنتها الزيارة:
علم  على  قانونية  توظيف مسؤولة   -1
الشريعة  وأحــكــام  باألنظمة  ودرايــــة 
ــة الــســجــيــنــات  ــي ــوع ــت ـــة ل ـــي اإلســـام
من  عليهن  وما  لهن  بما  والموقوفات 

حقوق.
النسائية  السجن  إلدارة  اإليــعــاز   -2
بــاســتــقــبــال شــــكــــاوى الــســجــيــنــات 
وتظلماتهن وإرسالها للجمعية الوطنية 
النزيلة  لحقوق اإلنسان لمتابعة وضع 

مع الجهات المعنية وإنهاء معاناتها.

لمخارج  ــة  إرشــادي لــوحــات  وضــع   -3
الطوارئ ووسائل السامة.

أكثر  صحية  بيئة  توفير  في  النظر   -4
في غرف الطعام المرفقة بالعنابر.

5- الــنــظــر فـــي مـــدى صــحــة شــكــوى 
وغيرها  الطعام  قلة  حول  السجينات 
يحتاجونها،  التي  المستلزمات  مــن 
ــمــل عــلــى تــحــســيــن الــخــدمــات  ــع وال

المقدمة إذا ثبت صحة ما ذُكر.
مع  الــتــجــاوب  ســرعــة  مــن  التأكد   -6
الــخــدمــات  يــخــص  فيما  السجينات 

الطبية.
7- استحداث نظام تهوية يحسن من 

التهوية داخل مباني السجن.
المدنية  الخدمة  وزارة  مخاطبة   -8
وبدل  خطر  بــدل  بصرف  يتعلق  فيما 
عــــــدوى لـــلـــمـــوظـــفـــات الــمــدنــيــات 

العامات بالسجن.
ــبــت في  9- دراســــة أســبــاب بـــطء ال
الجهات  لــدى  الــنــزيــات  مــعــامــات 

الحكومية.
الغير  السجينات  وضع  في  النظر   -10
ســعــوديــات ودراســــة أســبــاب تضخم 
أعدادهن بالسجن للحد من استقدام 
ــق في  ــي لــديــهــن ســواب ــات الــفــئــات ال

بلدهن األم.

العالمية  اإلســامــيــة  ــة  اإلغــاث لهيئة 
أخصائيين  حضر  وكذلك  ومنسوبيها، 
عــدة  مــن  اجتماعيين  وأخــصــائــيــات 

جهات حكومية وخاصة.
الجدير ذكره أن اللقاء حضره من قبل 

مكتب الجمعية كًا من :
- القسم النسائي

الــبــاحــثــات الــقــانــونــيــات : األســتــاذة 
ــغــامــدي، واألســـتـــاذة دعــد  جــوهــرة ال
النسائي  القسم  وسكرتيرة   ، عــمــران 

األستاذة هالة المهدلي.
- القسم الرجالي كًا من :

األستاذ  للمكتب  التنفيذي  المدير 
ــامــدي، ومــراســل  ــغ صــالــح ســرحــان ال
 ، شعقة  أبـــو  عــلــي  ــاذ  األســت المكتب 
الــقــانــونــي األســتــاذ نايف  والــبــاحــث 
األســتــاذ  القسم  وسكرتير  السلمي، 

عبدالعزيز فقيه. 

ال شــك أن  األســــرة تــشــكــل  الــوحــدة 
يستوجب  مما  للمجتمع  األســاســيــة 
الحماية  من  ممكن  قــدر  أكبر  إعطاء 
ــحــيــث تــحــمــل  ـــمـــســـاعـــدة لـــهـــا ب وال
مسؤولياتها بشكل كامل في المجتمع 
و يــصــبــح كــل عــضــواً فــيــهــا مــثــمــراً و 
انطلق  األهمية  لهذه  ونــظــراً  منتجاً، 
للقرار  تبعاً  لــأســرة  العالمي  الــيــوم 
لأمم  العامة  الجمعية  اتخذته  الذي 
مايو    15 باعتبار   1993 عام  المتحدة 
هذا  لأسرة، ويهدف  عالميِا  يــومــاً 
اليوم تسليط الضوء على أهمية األسرة 

في المجتمع و دورها في بناءه.
ــــام مكتب  ق الــمــنــطــلــق  هــــذا  ــــن  وم
الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في 
الشؤون  وزارة  مــع  بالتعاون  و  جــدة 
األســرة  حماية  وجمعية  االجتماعية 
الــيــوم  عـــن  ــاء  ــق ل بتنظيم  الــخــيــريــة 

العالمي لأسرة، وقد تم اللقاء بمسرح 
الشؤون االجتماعية بمقر فرع الوزارة.
ــة الــلــقــاء بـــدأ مــديــر مكتب  فــي بــداي
بن  صــالــح  األســتــاذ  بــجــدة  الجمعية 
بكلمة  الـــلـــقـــاء  الـــغـــامـــدي  ســـرحـــان 
هذا  أهمية  إلــى  فيها  نــوه  ترحيبية  
اليوم المصادف لليوم العالمي لأسرة  
االجتماعية  الـــشـــؤون  وزارة  وشــكــر 
تعاونهم   على  األســرة  حماية  وجمعية 
وجهدهم في انجاح هذا اللقاء المميز، 
والذي تمحور حول عدة محاور منها: 
األسرة في اإلسام والذي تحدث عنها 
شؤون  مدير  حجر  الله  عبد  الدكتور 
األسرة  والتعليم،  بالتربية  المعلمين 
العميد  عنها  تحدث  والــذي  واألمــن 
طال الصيدالني مدير الضبط الجنائي 
المطمئنة  الــبــيــوت  جــــدة،  بــشــرطــة 
والذي تحدثت عنها األستاذة نسرين 

والتثقيف  التوعية  مسؤولة  طه  أبــو 
الحماية  بــوحــدة  العامة  والــعــاقــات 
األســرة  فــي  المتغيرات  االجتماعية، 
السعودية والذي تحدث عنها الدكتور 

عمر الخولي استشاري قانوني.
الــمــشــرف على مكتب  قــام  ثــم  ومــن 
حافظ   زهير  عمر  الــدكــتــور  الجمعية 
على   والقائمين  المحاضرين  بتكريم 
فوزية  األستاذة  قامت  ، كما  التنظيم 
حماية  جــمــعــيــة  عــضــوة  تــركــســتــانــي 
األسرة بإلقاء كلمة عن دور األسرة في 
والجهات  الجمعيات  ودور  المجتمع 
اللقاء  وحضر  التوعية،  في  المختصة 
من  المختصة  الجهات  مــن  العديد 
والتعليم  والسجن  الشرطة  منسوبي 
االعاميين،  من  والمهتمين  والصحة، 
ــة  ــد مــن الــجــمــعــيــات األســري ــعــدي وال
العام  األمــيــن  حضر  كما   ، الخيرية 

مكتب اجلمعية في جدة يناقش دور وأهمية األسرة في بناء املجتمع 
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فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة ينفذ عددًا من الفعاليات
 لنشر الثقافة احلقوقية

الوطنية  الجمعية  لرسالة  اســتــمــراراً 
لــحــقــوق اإلنـــســـان فـــي نــشــر الــثــقــافــة 
ـــــام فــــرع الــجــمــعــيــة  الــحــقــوقــيــة، أق
من  وبـــإشـــراف  الــمــقــدســة  بالعاصمة 
األستاذ سليمان الزايدي المشرف على 
جــاءت  الفعاليات  مــن  عـــدداً  الــفــرع، 

على النحو التالي:
لأمم  الــعــالــمــي  ــيــوم  ال بمناسبة    -1
ــســام  الــمــتــحــدة لــحــقــوق الـــمـــرأة وال
بعنوان  ـــدوة  ن ــفــرع  ال عــقــد  الــعــالــمــي 

»بــيــوت مــطــمــئــنــة«،  حــيــث قدمت 
األخصائية االجتماعية بالفرع األستاذة 
بعنوان  فيها   محاضرة  الحربي  نجوى 
وواجــبــات  لحقوق  العالمي  )اإلعـــان 
اإلنــــســــان(، وشـــــارك فــيــهــا عــــدد من 
األخصائيين االجتماعيين في عدد من 

الدوائر الحكومية.
ــدوة قــدمــت األســتــاذة  ــن فــي بــدايــة ال
ــبــذة تــعــريــفــيــة عن  ــجــوى الــحــربــي ن ن
واختصاصاتها  ــهــا  وأهــداف الجمعية 

صور فعالية اليوم العالمي لضحايا العنف من األطفال األبرياء

ورسالتها  وآلية عملها  عند استقبالها 
ذات  الجهات  مع  وتواصلها  للشكاوى 
العاقة التخاذ الازم حيالها ورسالتها، 
المواضيع  مــن  عــدد  مناقشة  تــم  ثــم 
وفي   ، المشاركين  مــع  العاقة  ذات 
نهاية الندوة قدم المشاركون عدد من 

التوصيات جاءت على النحو التالي:
قانونية  علمية  مــادة  ادراج  ضــرورة   .1
وطالبات  لطاب  الدراسية  الخطة  في 

قسم الخدمة االجتماعية.

لــاســتــشــارات  مــكــاتــب  تخصيص   .2
القانونية مجانية للعامة.

األطفال  بين  الــوعــي  نشر  تكثيف   .3
لحمايتهم من اإليذاء الجنسي.

الخاصة  الــظــروف  بــذوي  االهتمام   .4
ــع اســـتـــخـــراج بــطــاقــة الــهــويــة  ــســري وت
الوطنية لهم حيث أنها تستغرق وقتًا.

ـــذوي الــظــروف  5. اعــطــاء األولـــويـــة ل
الخاصة في منح األراضي أو السكن.

المادية  اإلعــانــة  فــي  النظر  اعـــادة   .6
الــمــقــدمــة لــــذوي الـــظـــروف الــخــاصــة 
ـــهـــن االجــتــمــاعــيــة  لـــصـــعـــوبـــة ظـــروف

واالقتصادية. 
مع  وبــالــتــعــاون  الــفــرع  ــل  فــعَّ كما   -2
بالعاصمة  واألطفال  الوالدة  مستشفى 
لضحايا  الــعــالــمــي  الــيــوم  الــمــقــدســة 
ــاء،  وذلــك  ــري العنف مــن األطــفــال األب
بالمستشفى  تــوعــوي  مــعــرض  بإقامة 
ــشــر الـــوعـــي حــــول ضــــرورة  بـــهـــدف ن
والعنف  اإليـــذاء  مــن  األطــفــال  حماية 
واالستغال وضمان حقهم في الحماية 
والعيش في جو سليم وآمن، وقد قام 
من  عــدد  بتقديم  الــتــوعــوي  الــفــريــق 
التثقيفية  والــمــطــبــوعــات  الــنــشــرات 
أصدرتها  الــتــي  المختلفة  التوعوية 
 ، األطفال  ضد  )العنف  مثل  الجمعية 
حقوقي  هــذه   ، ولونها  حقوقك  أعــرف 
المستشفى  لمراجعي  وفــهــودي(  ــا  أن
ركنًا  أقــام  ، كما  األعمار  مختلف  من 
لمعرفة حقوقهم عن  لأطفال  للتلوين 
واستمرت  التلوين،  و  الــرســم  طــريــق 
ـــــام. وقـــد حضر  الــفــعــالــيــة أربـــعـــة أي
األستاذ  الــفــرع   جانب  مــن  الفعالية 
عــبــد الــلــه بــن إســمــاعــيــل الــخــضــراوي 
المدير التنفيذي للفرع  فيما حضرها 
من جانب المستشفى الدكتور أسامة 
الطبية  الخدمات  مدير  نائب  الزناتي 
فـــي الــمــســتــشــفــى، والـــدكـــتـــور فــريــد 
ــال ومــديــر  ــري ، اســتــشــاري أطــف ــوق ب
مركز الحماية األسرية واألستاذ  أحمد 
واإلداري،  الــمــالــي  الــمــديــر   ، عــاشــور 
قسم  رئيس  برناوي  فاطمة  واألستاذة 
الــخــدمــة االجــتــمــاعــيــة ، واألســـتـــاذة 
الخدمة  رئيس  نائبة  الحضرمي  حنان 

االجتماعية . 



7

2م
01

5 
س 

سط
اغ

ق 
واف

لم
ه ا

14
36

ل 
وا

ش
ئة

ما
د ال

 بع
شر

ي ع
ثان

د ال
عد

ال

7

فرع اجلمعية باجلوف ينفذ عددًا من الفعاليات لنشر 
الثقافة احلقوقية

صور فعالية ندوة التمييز العنصري

صور فعالية اليوم العالمي لضحايا العنف من األطفال األبرياء

لحقوق  الوطنية  الجمعية  فــرع  ــام  أق
اإلنسان بمنطقة الجوف وبإشراف من 
الدكتور طارش الشمري المشرف على 
جــاءت  الفعاليات  مــن  عـــدداً  الــفــرع، 

على النحو التالي:
1- تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على 
نظم  العنصري،  التمييز  أشكال  كافة 
الفرع  ندوة عن التمييز العنصري على 
مسرح النادي األدبي بمنطقة الجوف، 
في  المختصين  من  عــدد  شــارك  ولقد 
الجوانب الشرعية والقانونية لموضوع 
والقانون  الشريعة  كلية  مــن  الــنــدوة 
ـــجـــوف وهـــــم: الــدكــتــور  ــجــامــعــة ال ب
إبراهيم  والدكتور  عبدالرحمن  محمد 
علوان،   إسماعيل  والدكتور  بسطويسي 
و أدار الندوة الدكتور  عماد السيد أبو 

حسن.
من  الــنــدوة  مــحــاور  مناقشة  تــم  ولقد 
الناحيتين الشرعية والقانونية ومقارنة 
اإلسام  في  العنصري  التمييز  مفهوم 
مع ما هو موجود في الوثائق والصكوك 

القانونية الدولية.
يتأمل  من  أن  على  المشاركون  وأكــد 
تعالى  الله  أن  الشرع يجد  في نصوص 
بني  أصل  أن  آيــات عديدة   في  أثبت 
الله  قال  فيه،  يتفاضلون  ال  واحد  آدم 
ِمْن  َخَلْقَناُكْم  إِنَّا  اُس  النَّ َها  َأيُّ تعالى:}َيا 
َوَقَباِئَل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َوُأْنَثٰى  َذَكــٍر 
الله  صلى  الله  رسول  وأكد  ِلَتَعاَرُفوا{، 
من  عدد  في  المعنى  هذا  وسلم  عليه 
حجة  فــي  خطبته  فــي  األحــاديــث كما 
إِنَّ  ــاُس،  الــنَّ ــَهــا  َأيُّ )َيــا  الــوداع في قوله: 
اَل  َأاَل  َواِحــٌد،  َأَبــاُكــْم  َوإِنَّ  َواِحــٌد،  َربَُّكْم 
ِلَعَجِميٍّ  َواَل   ، َعَجِميٍّ َعَلى  ِلَعَرِبيٍّ  َفْضَل 
ـــَوَد،  ــَر َعــَلــى َأْس ــَم ، َواَل أِلَْح ــيٍّ ــَرِب َعــَلــى َع
إِنَّ  ْقَوى،  ِبالتَّ إاِلَّ  َأْحَمَر،  َعَلى  َأْســَوَد  َواَل 
ولقد   ،)... َأْتَقاُكْم  اللِه  ِعْنَد  َأْكرََمُكْم 
التمييز  جــواز  على عدم  اإلســام  أكد 
ــم يعتبره  ل ــاس عــلــى أســــاس  ــن ال بــيــن 
أو  الــلــســان،  أو  ــلــون،  ال ، مثل  الــشــرع 
البلد والجنسية،  أو  الجاه،  أو  النسب، 
أو الغنى، أو السلطان، فاإلسام يرفض 
التمييز بين الناس على شيء من هذه 
األسس ، بل سمى هذا التمييز من أمر 
اإلسام   يميز  عندما  وحتى  الجاهلية، 
بين الذكر واألنثى أعطى كًا ما يناسبه 

من الحقوق والواجبات، ولما ميز بين 
والمسيء،  والمحسن  والكافر،  المسلم 
لم يهدر حقوق الكفار، وال المسيئين، 
فالله تعالى أمرنا بالعدل في الحكم مع 
الجميع، حتى لو كان الخصم عدواً، قال 
ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلٰى َأالَّ  تعالى:}َواَل َيْجرَِمنَّ
ولم  ْقَوٰى{،  ِللتَّ َأْقرَُب  ُهَو  اْعِدُلوا  َتْعِدُلوا 
أســاس  على  معه  التعامل  عــن  ينهانا 
ضمان  مع  ذلــك  ، كل  المصالح  تبادل 
باإلحسان  اإلســام  أمر  ولقد  الحقوق، 
وبصلة  لو كان كافراً،  حتى  الجار،  إلى 
الــرحــم وإن كــان كــافــراً، وبــالــعــدل مع 
الخصوم، كما نهى اإلسام عن اإلفساد 
في األرض بقتل األنفس البريئة، وقطع 
األشجار وهدم البنيان وقتل الحيوان.

ـــى واقـــع  ــمــحــاضــرون إل ــطــرق ال كــمــا ت
العالم  مستوى  على  العنصري  التمييز 
مكافحة  في  المصداقية  ومدى  اليوم، 
واإلشــادة  التأكيد  وتــم  التمييز،  هــذا 
السعودية  العربية  المملكة  بمواقف 
أشكال  كافة  على  القضاء  إتفاقية  من 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري وتــحــفــظــهــا على 
ثوابت  مع  تتعارض  التي  البنود  تلك 
اإلشارة  تمت  اإلسامية، كما  الشريعة 
ممارسة  أن  مــن  الــرغــم  على  ــه  أن ــى  إل
تعتبر  الــعــنــصــري  والــفــصــل  الــتــمــيــيــز 
جــريــمــة ضــد اإلنــســانــيــة فــي الــقــانــون 
الدولي، إال أن منظمة  األمم المتحدة 
أرض  على  الــقــانــون  تطبيق  فــي  تميز 
بما  ذلك  على  اإلستشهاد  وتم  الواقع، 
الشعب  أبناء  إسرائيل ضد  في  يحصل 
الفلسطيني من تمييز عنصري وكذلك 
إضطهاد  من  المسلمون  له  يتعرض  ما 
العالم. فــي  عــدة  أمــاكــن  فــي  وتمييز 
الجدير بالذكر أن الندوة حضرها عدد 
ورئيس  والصحفيين  المواطنين  مــن 
الجوف  بمنطقة  اإلنسان  حقوق  هيئة 
من  وأعضاء  الرويشد،  علي  الدكتور  
الــجــوف  بمنطقة  الــبــلــدي  الــمــجــلــس 

وبعض منسوبي جامعة الجوف.
2- كما قام الفرع أيضًا  وبمناسبة اليوم 
األطفال  من  العنف  لضحايا  العالمي 
اإلدارات  من  عــدد  بمخاطبة  األبــريــاء 
منطقة  وكــذلــك  بالمنطقة  الحكومية 
حائل ، تبوك، الحدود الشمالية وإرفاق 
التعريف  تتضمن  ــتــي  ال الــكــتــيــبــات 

بالعنف ضد األطفال وأسبابه وأشكاله، 
الدليل اإلرشــادي لحملة وقف  وكذلك 
الطفل  وحقوق  األطــفــال،  ضد  العنف 
ـــام الــفــرع بــتــوزيــع  ـــاإلســـام، كــمــا ق ب
التعريف  تتضمن  ــتــي  ال الــكــتــيــبــات 
ــل )إعــــــرف حــقــوقــك(  ــطــف ــوق ال ــحــق ب
وفهودي(  أنا  حقوقي  )هذي  وكتيبات 
اللوحات  وضــع  تم  األطــفــال، كما  على 
والميادين  الــشــوارع  فــي  اإلرشـــاديـــة 
في  اإلســـام  دور  توضح  التي  العامة 
األســـرة  الــطــفــل ودور  حــقــوق  حــمــايــة 
أوضح  جهته  من  ذلــك،  في  والمجتمع 
للفرع  أن  الــشــمــري  طـــارش  الــدكــتــور 
الحقوقية  الثقافة  نشر  في  كبير  دور 

من  وذلــك  المجتمع  شرائح  كافة  بين 
والمشاركة  المهرجانات  حضور  خال 
بالمنطقة  تــقــام  الــتــي  بــاإلحــتــفــاالت 
بحقوق  تعرف  التي  النشرات  بتوزيع 
المدارس  وزيـــارة  وحمايتهم  األطــفــال 
لــلــتــعــريــف بــذلــك وتـــوزيـــع الــنــشــرات 
حيال  الجمعية  مع  وللتواصل  الخاصة 
يكفل  وبما  حقوقهم  يعترض  ما  جميع 
عقبات  أي  على  للتغلب  مساعدتهم 
الفرع   تــواصــل  إلــى  إضــافــة  تواجههم، 
الــجــوف(  )خــبــر  مــع صحيفة  إعــامــيــًا 
بدور  للتعريف   ) الشرق  صحيفة   ( و 
التعريف  فــي  بالمساهمة  الجمعية 

بحقوق األطفال وحمايتهم.
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السعودية حتتل املرتبة األولى عربيًا في رعاية األمومة والطفولة
الطفولة«  إنــقــاذ  »مــؤســســة  رصـــدت 
لحقوق  رعــايــة  األكــثــر  الــعــالــم   دول 
األمــومــة والــطــفــولــة، وذلـــك مــن خال 
التصنيف السنوي الجديد لعام 2015 
عشر،  الــســادس  للعام  يصدر  والـــذي 
ويقيم نحو 179 دولة من جميع أنحاء 

العالم.
معايير  إلى خمسة  المؤسسة  وتستند 
الوفاة  بناء على خطر  األم  وهي صحة 
صحة  الحمل،  بسبب  أو  الوضع  أثناء 
الطفل استناداً إلى معدل الوفيات بين 
األطفال دون سن الخامسة، المستوى 
التعليمي ويقاس بعدد سنوات التعليم 
االقتصادي  الوضع  لأطفال،  األساسي 
إجمالي  من  الفرد  نصيب  أساس  على 
بناء  السياسي  الوضع  القومي،  الدخل 
الحكم،  في  المرأة  نسبة مشاركة  على 
للمؤسسة  التنفيذية  المديرة  وقالت 
الــدراســة  إن  مايلز  كــارولــيــن  السيدة 
للبلد  االقتصادية  الــثــروة  أن  أكــدت 
يــؤدي  الــذي  الوحيد  العامل  ليست 
ولكن  ورعايتهن،  األمهات  سعادة  إلى 
إلى  تزال بحاجة  المالية ال  السياسات 
إلــى ضــرورة بذل  أشــارت  تفعيل، كما 
المزيد من الجهد لضمان تمتع جميع 
متساوية  بفرص  واألطــفــال  األمــهــات 
للبقاء والصحة الجيدة بغض النظر عن 

المكان الذي يعيشون فيه. 
وأضــافــت  »إن الــدراســة أكــدت على 

ضرورة بذل المزيد من الجهد لضمان 
تمتع جميع األمهات واألطفال بفرص 
متساوية للبقاء والصحة الجيدة بغض 
النظر عن المكان الذي يعيشون فيه«.
المملكة  تفوق  الدراسة  أظهرت  وقد 
دول  جميع  على  السعودية  العربية 
المركز  احتلت  فقد  الــعــربــي  الــوطــن 
والثامن والثاثين عالمياً،  األول عربياً 
نظراً ألنه بلغت نسبة وفيات األطفال 
ألف  لكل   15.5% الخامسة  سن  دون 
طــفــل، ويــحــصــل األطــفــال عــلــى 16.3 
وتلتها  األســاســي،  التعليم  مــن  عــامــاً 
الــثــانــي عربياً  الــمــركــز  فــي  اإلمـــــارات 
والسابع واألربعين عالمياً، ثم البحرين 
عالمياً  واألربعين  التاسعة  المرتبة  في 
فجاءت  الكويت  أمــا  عربياً،  والثالثة 
والسابعة  عالمياً  الستين  المرتبة  في 

عربياً.
جميع  على  النرويج  تفوقت  حين  في 
دول العالم من حيث رعايتها لأمهات 
وفيات  نسبة  بلغت  حيث  واألطفال، 
األطفال دون سن الخامسة نحو 0.3% 
فقط، فضًا عن أن األطفال في النرويج 
التعليم  من  عاماً   17.5 على  يحصلون 
الثاني  المركز  فــي  وتلتها  األســاســي، 
فنلندا، ثم آيسلندا في المرتبة الثالثة، 
الــدول  اهتمام  زيــادة  إلــى  يشير  مما 
االسكندنافية باألمهات، حيث احتلت 

المراكز الخمسة األولى في التقييم.

الترتيبالدولة
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47اإلمارات

49البحرين

50ليبيا

55قطر
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ترتيب الدول العربية وفقاً للدراسة
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ذر من األثر بعيد األمد لعمل األطفال منظمة العمل الدولية حتحُ
العمل  لمنظمة  جديدة  دراســة  أظهرت 
الدولية ضرورة وضع سياسات متماسكة 
وعــدم  األطــفــال  عمل  قضية  لمعالجة 
وقت  في  للشباب  الئقة  وظائف  وجــود 

واحد.
التي حملت عنوان  الدراسة   وأشــارت   
 :2015 األطفال  لعمل  العالمي  »التقرير 
ــعــمــل الــائــق  ــق نــحــو ال ــطــري تــمــهــيــد ال
المائة  فــي   30-20 نحو  أن  للشباب«،  
ــال فــي الــــدول ذات الــدخــل  مــن األطــف
ــهــم من  ــقــال ــت ــون ان ــكــمــل الــمــنــخــفــض ي
عامًا،   15 سن  قبل  العمل  إلى  المدرسة 
وأن نسبة أكبر من ذلك تترك المدرسة 

قبل ذلك السن.
العمُل  أثــقــل  الــذيــن  الــشــبــاب  أن  كــمــا 
أكثر  ــمــاً  دائ هــم  أطــفــال  وهـــم  كاهلهم 
دون  األسرة  لصالح  العمل  لقبول  عرضًة 
أجٍر أو العمل في وظائف متدنية األجور.
العام  المدير  رايدر  غاي  قال  جهته  من 
دراستنا  »تبين  الدولية  العمل  لمنظمة 
الجديدة أهمية اتباع منهجية لسياساٍت 
األطــفــال  عمل  قضيتي  تعالج  متسقة 
للشباب«.  الائقة  العمل  فرص  ونقص 
فإبقاء الطفل في المدرسة وتلقيه لتعليٍم 
جيد إلى أن يبلغ على األقل السن األدنى 
بالكامل،  حياته  مصير  يــحــدد  للعمل 
ليكتسب  للطفل  الوحيدة  السبيل  وهي 
المعارف والمهارات األساسية الضرورية 
العملية  ولــحــيــاتــه  التعلم  مــن  لــمــزيــٍد 

المستقبلية«.
وتتناول الدراسة تحديين مزدوجين هما 
القضاء على عمل األطفال، وضمان العمل 
الائق للشباب، وتستقصي الدراسُة التي 
يعمل  التي  المهَن  دولــة،   12 في  ذت  نُفِّ
وهم  يعملون  كانوا  بالغون  حالياً  فيها 

أطفاٌل أو تركوا المدرسة مبكراً.
وتتمثل النتائج الرئيسية للدراسة في ما 

يلي:
انخفاض  مــع  الــطــفــل  عــمــل  يــتــرافــق   -1
كبالٍغ  الحقاً  وانخراطه  العلمي  تحصيله 
األساسية  المعايير  تلبي  ال  مــهــٍن  فــي 

للعمل الائق.
احــتــمــال حــصــول مــن يترك  يــتــدنــى   -2
مستقرة،  وظيفٍة  على  مبكراً  المدرسة 
وهو أكثر عرضًة للبقاء خارج عالم العمل 

كلياً.
الذين  األطفال  من  نسبٌة كبيرة  ثمة   -3
في  عاماً  و17   15 بين  أعمارهم  تتراوح 
ُصنِّفت  مهٍن  في  تعمل  عديدة  بــلــداٍن 

على أنها خطرة أو من أسوأ أشكال عمل 
األطفال.

4- أولئك العاملون في أعماٍل خطرة أكثر 
السن  بلوغ  قبل  المدرسة  لترك  عرضًة 

األدنى القانوني للعمل.
ـــدراســـة أيــضــاً بــضــرورة  فــيــمــا تــوصــي ال
عن  األطــفــال  إليــقــاف  المبكر  الــتــدخــل 
العمل وإعادتهم إلى المدرسة، فضًا عن 
الشباب  انتقال  تسهل  إجـــراءاٍت  اتخاذ 

من المدرسة إلى فرص عمٍل الئقة. 
كما أكدت أيضاً أنه ينبغي إياء اهتماٍم 
أعمارهم  تتراوح  الذين  بالشباب  خاص 
أعماٍل  في  ويعملون  عاماً  و17   15 بين 
سيما  ال  شـــاب(،  مليون   47.5( خــطــرة 

الفتيات والشابات الضعيفات منهم.
وأضاف رايدر »يجب توجيه السياسات 
الوطنية نحو إخراج الشباب من األعمال 
مكان  من  المخاطر  إزالة  نحو  أو  الخطرة 

العمل«.
الــجــديــر ذكــــره أن  أحــــدث تــقــديــرات 
منظمة العمل الدولية تشير إلى أن عدد 
 168 يبلغ  العالم  في  العاملين  األطفال 
مليون طفل، وأن 120 مليون طفل منهم 
تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً. وتشدد 
للتدخل  الكبيرة  األهمية  على  الدراسة 
دون  للحيلولة  الطفل  حياة  في  المبكر 

عمله. 

اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال :

األطفال  عمل  لمكافحة  العالمي  اليوم  الدولية  العمل  منظمة  أطلقت 
األطفال  إنتشار ظاهرة عمل  االهتمام على مدى  لتركيز  عام 2002  في 
في العالم، والعمل على بذل الجهود الالزمة للقضاء على هذه الظاهرة.

العمال  ومنظمات  العمل  وأرب��اب  الحكومات  فيه  تجتمع  ي��وم  وه��و   
أنحاء  مختلف  من  الناس  من  الماليين  عن  فضالً  المدني،  والمجتمع 
العالم، لتسليط الضوء على مشكلة األطفال في أماكن العمل وما يمكن 

القيام به لمساعدتهم.
مجال  في  العالم  أنحاء  جميع  في  األطفال  من  أع��داد كبيرة  وتنخرط 
صاحب  أو  ثالث  طرف  منازل  في  أجر  ب��دون  أو  بأجر  المنزلي  العمل 
حين  وفي  لالستغالل،  عرضة  األطفال  ه��ؤالء  يصبح  ما  وغالباً  العمل، 
ال تظهر أعمالهم للعيان، قد يتعرضون للعزل، وقد يعملون بعيداً عن 
معاملة  إس��اءة  عن  قصص  سماع  ج��داً  الشائع  وم��ن  عائالتهم،  منازل 

األطفال خالل أدائهم مهام العمل المنزلي.
وينقسم عمل االطفال الذي يحظره القانون الدولي إلى ثالث فئات:

باالستعباد  دولياً  عرفت  التي  المطلقة  األطفال  عمل  أشكال  أس��وأ   -1
الجبري  العمل  أشكال  وسائر  لدين  س��داداً  والعمل  بالبشر  واالت��ج��ار 
وأعمال  المسلحة  النزاعات  في  الستخدامهم  جبراً  األطفال  وتوظيف 

الدعارة واألعمال اإلباحية واألنشطة غير المشروعة.
2- العمل الذي يؤديه طفل دون الحد األدنى للسن المخول لهذا النوع 
من العمل بالذات )كما حدده التشريع الوطني ووفقاً للمعايير الدولية 
المعترف بها(، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل ونموه التام.

للطفل  والمعنوية  والفكرية  الجسدية  الصحة  يهدد  ال��ذي  العمل   -3
ما  أي  فيها،  ينفذ  التي  الظروف  بسبب  أو  طبيعته  بسبب  س��واء كان 

يعرف بمصطلح  »العمل الخطر«.



وزارة العدل تضع خطة لتوظيف أخصائيني اجتماعيني في احملاكم

وفـــقـــًا لــصــحــيــفــة االقـــتـــصـــاديـــة  فـــإنَّ 
لتوظيف  خطة  وضعت  العدل  وزارة 
جميع  فــي  اجتماعيين  أخــصــائــيــيــن 
للعمل كمعاونين  السعودية،  المحاكم 

بعض  لإلسهام في حل  للقضاة، وذلك 
الــقــضــايــا والــمــشــكــات االجــتــمــاعــيــة 

واألسرية، وتسوية المنازعات.
اإلصــاح  مهام  لأخصائيين  وسيوكل 
في عدد من القضايا الخافية العالقة 
من  سيستفاد  حيث  الــمــحــاكــم،  فــي 
العاملين في مكاتب اإلصاح والمراكز 
الخيرية المختصة في اإلرشاد األسري 

واالجتماعي.
يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه 
الربط  آلية  تنفيذ  على  الــعــدل  وزارة 
اإللكترونية مع ثماني وزارات وجهات 
)الداخلية  وزارات  شملت  حكومية، 
والصناعة والتجارة، و الخدمة المدنية، 

السعودي،  العربي  النقد  ومؤسسة 
لـــوزارة  التابعة  ــات  ــان واألم العمل،  و 
والتعليم،  والقروية،  البلدية  الشؤون 
العامة  والمؤسسة  السعودي،  والبريد 

للتقاعد(.
وأكدت الــوزارة  أن العمل على الربط 
أهدافها  أهــم  ضمن  يأتي  اإللكتروني 
من  للمستفيدين  األعمال  تيسير  في 
المحاكم،  فــي  ومراجعيها  خدماتها 
وكـــتـــابـــات الـــعـــدل مـــن الــمــواطــنــيــن 

والمقيمين على حد سواء.
على  جـــــاٍر  ــعــمــل  ال أن  إلــــى  مــشــيــرًة 
وزارات  تشمل  أخـــرى  جهة   11 ربــط 
كــوزارة  جديدة،  حكومية  ومؤسسات 
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بريطانيا تسن أول قانون ملكافحة االستعباد

صـــوت الــنــواب الــبــريــطــانــيــون مــؤخــراً 
ويجبر  االســتــعــبــاد  يمنع  قــانــون   على 
المؤسسات على أن تكون أكثر شفافية 
أول  يعتبر  الــذي  وهــو  مزوديها،  بشأن 

قانون من نوعه في أوروبا.
عليه  أطــلــق  ـــذي  ال الــقــانــون  ويتضمن 
»االســتــعــبــاد الــحــديــث« عــلــى اضــافــة 
عقوبة السجن المؤبد للجرائم المرتبطة 
لمكافحة  لجنة  ــشــاء  وإن بــاالســتــعــبــاد، 
هذا  تطبيق  تنسيق  مهمتها  االستعباد 

القانون.
حالياً  يــوجــد  رسمية  ـــام  أرق وبحسب 
يعملون  شخص  ألــف   13 بريطانيا  فــي 
مثل  قطاعات  في  استعباد  ظــروف  في 

العمل في المنازل والزراعة والصيد.
أغلبية  ـــإن  ف ـــــام  األرق هـــذه  وبــحــســب 
السلطات  إلى  قدموا  الذين  األشخاص 
باعتبارهم ضحايا محتملين لاتجار في 
ونيجيريا  ألبانيا  من  ينحدرون  البشر، 

وفيتنام ورومانيا وسلوفاكيا.

ذاتـــه جمعيات  الــســيــاق  ــي  ف ــت  ــال وق
يتم  الــحــاالت  أكثر  فــي  أنــه  متخصصة 
ينحدر  شخص  عبر  بالضحايا  االتصال 
من بلدهم يوفر لهم عمًا في بريطانيا، 
وبعد وصولهم إلى بريطانيا يتم اجبارهم 
على العمل في ظروف مروعة ليتمكنوا 
سفرهم  ومــصــاريــف  ديونهم  دفــع  مــن 

واقامتهم.
إن  ماي  تيريزا  الداخلية  وزيــرة  وقالت 
ال  مروعة  »جريمة  الحديثة  العبودية 

مكان لها في مجتمع اليوم«، وأضافت 
»إنـــهـــا لــيــســت فــقــط اهـــانـــة لــلــكــرامــة 
اإلنسانية لهؤالء األشخاص بل أيضاً لكل 
على  حاليا  القانون  وينص  منا«،  واحد 
أن العامل المهاجر في المنازل معرض 
عمله  غــادر  إذا  اقامته  تأشيرة  لفقدان 
حتى لو انتهك مشغله حقوقه،كما ينص 
أيضاً على تصريح سنوي للشركات حول 
االجراءات التي اتخذتها لمنع االستعباد 

واالتجار بالبشر لدى مزوديها.

االجتماعية،  والــتــأمــيــنــات  الــصــحــة، 
المياه  الوطني، وشركة  الحرس  ووزارة 
الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، 
وهيئة  المختلفة،  المناطق  وإمــارات 
المالي،  القطاع  فــرع  المالية  السوق 
ووزارة  لــلــمــدفــوعــات،  ســـداد  ونــظــام 
وهيئة  ــة  ــقــروي وال الــبــلــديــة  الـــشـــؤون 

التحقيق واالدعاء العام.
الــوزارة أن كل جهة حكومية  وذكــرت 
خدمة  لتقديم  بها،  إلكترونيا  ربطت 
الوزارة  معينة، خاصة بينها وبين تلك 
أن  إلــى  مشيرة  الحكومية،  الجهة  أو 
من  يأتي  اإللكترونية  الحكومة  تطبيق 

أهم أهدافها التي تسعى إليها.
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السعودية تصدر نظام مكافحة التدخني
مـــرســـوم مــلــكــي يقضي  صـــدر مـــؤخـــراً 
والذي  التدخين  مكافحة  نظام  بإصدار 
يعد نقلة نوعية في جهود مكافحة هذه 
اشتمل  لما  نــظــراً  المجتمع،  فــي  ــة  اآلف

عليه من بنود تعزز جهود المكافحة.
مع  بالتنسيق  الصحة  وزارة  وبـــدأت 
الائحة  إلعــداد  العاقة  ذات  الجهات 
ستحتوي  والــتــي  للنظام،  التنفيذية 
العامة  الصحة  قوانين  مــن  كثير  على 

المرتبطة بالتدخين.
منع  على  ـــواده  م ضمن  الــنــظــام  ــص  ون
ــســاحــات  الــتــدخــيــن فـــي األمـــاكـــن وال
ـــــــوزارات  ــمــســاجــد، وال ــال الــمــحــيــطــة ب
والــمــصــالــح الــحــكــومــيــة والــمــؤســســات 
ـــعـــامـــة وفــــروعــــهــــا، والـــمـــؤســـســـات  ال
ــة  ــاضــي ــري ــة وال ــصــحــي الــتــعــلــيــمــيــة وال
أو  حكومية  ســـواء كــانــت  والــثــقــافــيــة، 
للعمل  المخصصة  واألمـــاكـــن  خــاصــة، 
والهيئات  والمؤسسات  الشركات  في 
ــا فــي حكمها،  والــمــصــانــع والــبــنــوك وم
جوية،  أو  برية  العامة  النقل  ووســائــل 
وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية 
وتعبئتها،  وتــجــهــيــزهــا  ــمــشــروبــات  وال
وتوزيعه  ونقله  البترول  إنتاج  وموقع 
والغاز  الوقود  توزيع  ومحطات  وتكريره 
والمصاعد  والمستودعات  وبيعهما، 

ودورات المياه.
 200 مالية قدرها  النظام غرامة   وحدد 
ريال لكل من يتعاطى التدخين في تلك 

المواقع التي ُحدد فيها المنع.
والمصالح  ـــــوزارات  ال الــنــظــام  وكــلــف   
الــحــكــومــيــة والــمــؤســســات والــهــيــئــات 
العامة وفروعها والجهات العامة األخرى 
والصحية  التعليمية  ــمــؤســســات  وال
واالجتماعية  والــثــقــافــيــة  والــريــاضــيــة 
القطاع  ومنشآت  ومؤسسات  والخيرية 
الـــخـــاص وفــروعــهــا بــمــســؤولــيــة ضبط 

وتحرير المخالفات، وإيقاع الغرامات.
ــضــاً الــنــظــام عــلــى زيـــادة   كــمــا  نــص أي
بقرار من  التبغ ومشتقاته  على  الرسوم 
منع  على  اشتمل  الـــوزراء، كما  مجلس 
والحلوى  األطفال  ألعاب  وبيع  استيراد 
أداة  أي  أو  هيئة سجائر  على  المصنعة 

من وسائل التدخين.
أو تصنيع  النظام حظر زراعة    وتضمن 
التبغ أو مشتقاته في السعودية، وفرض 
غــرامــة قــدرهــا 20 ألــف ريــال على من 
بإزالة  إلزامه  إلى  إضافة  ذلــك،  يخالف 

استيراد  ومنع  حسابه،  على  المخالفة 
التي  الــمــابــس  أو  اإلعــامــيــة  الــمــواد 
التبغ،  ــمــواد  ل عــلــى دعــايــات  تــحــتــوي 
إضافة إلى أنه ال يفسح للتبغ ومشتقاته 
عينات  تحليل  بعد  إال  نهائي  بشكل 
الــتــي تحددها  الــمــخــتــبــرات  ــي  ف مــنــه 
الائحة التنفيذية، للتأكد من مطابقتها 
للمواصفات التي تعدها الهيئة العربية 
والمقاييس  لــلــمــواصــفــات  الــســعــوديــة 

بالتنسيق مع وزارة الصحة.
 ونص النظام على كل الجهات الحكومية 
الــمــســؤولــة عــن الـــشـــؤون اإلســامــيــة، 
والتعليم، واإلعام، والرياضة، والصحة، 
إقــامــة برامج  والــشــؤون االجــتــمــاعــيــة، 
للتوعية بمضار التدخين بشكل مستمر، 
القطاع  فّعالة ومبتكرة، وحّث  وبطريقة 
األهلي على المشاركة في هذه البرامج.

تخصيص  على  النظام  مــواد  وشــددت   
بموجب  المحصلة  الــغــرامــات  جميع 
التوعية  جــهــود  لــدعــم  النظام  أحــكــام 
ــة على  ــي وتــشــجــيــع الــجــمــعــيــات األهــل
مكافحة التدخين، ونشرها على مستوى 
الغرض حساب  لهذا  وُينشأ  السعودية، 
التعليمات  بحسب  منه  يصرف  بنكي 

التي يصدرها وزير الصحة.
منظمة  تــحــتــفــل  أنــــه  ذكـــــره  الــجــديــر 

باليوم  وشــركــاؤهــا  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة 
التبغ  تعاطي  عــن  لامتناع  العالمي 
وتسّلط  عام،  مايو من كل  أيــار/   31 في 
الضوء في هذه المناسبة على المخاطر 
ودعم  التبغ  بتعاطي  المرتبطة  الصحية 

السياسات الفّعالة لخفض استهاكه.
الحالي  عنوان  للعام  اليوم  وحمل هذا 
أوقفوا االتجار غير المشروع بمنتجات 

التبغ ويهدف إلى :
الـــذي يلحق  بــالــضــرر  الــوعــي  ـــاء  1- إذك
ـــجـــار غير  ــبــشــر بــســبــب االت بــصــحــة ال
وخصوصاً  التبغ،  بمنتجات  المشروع 
الـــدخـــل  ذات  ـــات  ـــئ ـــف وال الـــشـــبـــاب 
تلك  إتــاحــة  تــزايــد  نتيجة  المنخفض، 
ميسورة  بأسعار  وتــوافــرهــا  المنتجات 

نظراً النخفاض تكلفتها.
2- بيان الكيفية التي يقوِّض بها االتجار 
غير المشروع بمنتجات التبغ مكاسب 
وسياسات  وبرامجها  الصحية  الرعاية 
الضرائب  زيـــادة  مثل  التبغ،  مكافحة 
واألســــعــــار، والـــتـــحـــذيـــرات الــصــحــيــة 

المصورة، وغير ذلك من التدابير.
صناعة  دوائـــر  ــورط  ت إظــهــار كيفية   -3
ــمــشــروع  ــر ال ــغ فـــي االتـــجـــار غــي ــب ــت ال

بمنتجات التبغ.
4- بيان كيف أن االتجار غير المشروع 

ــل  ــغ هـــو أحــــد وســائ ــب ــت بــمــنــتــجــات ال
الثروات  لجمع  اإلجرامية  الجماعات 
أخرى،  إجراميٍة منظمٍة  أنشطٍة  لتمويل 
والبشر  بالمخدرات  االتــجــار  فيها  بما 

واألسلحة، وكذلك األنشطة اإلرهابية.
اتفاقية  في  األطراف  الدول  تشجيع   -5
التبغ  مكافحة  بشأن  اإلطارية  المنظمة 
القضاء  بــرتــوكــول  على  التصديق  على 
بمنتجات  المشروع  غير  االتجار  على 
التبغ واالنضمام إلى البرتوكول وتطبيقه 
وإدخاله حيز النفاذ في أقرب فرصة من 
أصحاب  لجميع  الفعال  اإلشــراك  خال 

المصلحة المعنيين في ذلك.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن وباء 
 6 يقارب  ما  مقتل  في  يتسبب  التبغ 
مايين شخص كل عام، وأكثر من 600 
الذين  المدخنين  غير  من  منهم  ألــف 
دخــان  استنشاق  جــراء  حتفهم  يلقون 
الــتــبــغ غــيــر الــمــبــاشــر، وســـوف يحصد 
مايين   8 على  يــزيــد  مــا  أرواح  الــوبــاء 
لم  ما   2030 عام  بحلول  سنوياً  شخص 
نتخذ إجراءات للتصدي له وسوف يقع 
التي  الوفيات  هذه  من   %80 من  أكثر 
ُيمكن توقيها بين أشخاص يعيشون في 
بلدان منخفضة الدخل وأخرى متوسطة 

الدخل.
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إقليمي صــدر مــؤخــراً عن  تــقــريــر   أكــد 
العنف  ضحايا  معظم  »أن  اليونيسيف  
من األطفال في وسط وشرق أوروبا وآسيا 
قادرين  غير  أنفسهم  يجدون  الوسطى 
لانتهاكات  تعرضهم  عن  اإلفصاح  على 

وتوجيه اتهامات في المحكمة«.
وسلط التقرير الذي حمل عنوان »وصول 
بــشــكــل متساو  ــة  ــعــدال ال ـــى  إل األطـــفـــال 
ــــا الــوســطــى والــشــرقــيــة وآســيــا  فــي أوروب
الوسطى«،    الضوء على العقبات الهائلة 
التي يواجهها األطفال في السعي إليجاد 
في  والتمييز  للظلم  وفعالة  عادلة  حلول 

حياتهم.
الملحوظ  بالتقدم  أشــاد   التقرير  أن  إال 
أن  إلى  ويشير  العدل،  إقامة  مجال  في 
نحو  على  تقوم  المنطقة  في  الحكومات 
المحاكم  في  إجراءاتها  بتعديل  متزايد 

األطفال،  حقوق  لحماية  الشرطة  ومراكز 
الــدولــيــة،  المعايير  مــع  تماشياً  وذلـــك 
ــدعــم الــقــانــونــي  كــمــا أنـــه يــتــم تــوفــيــر ال
مراكز  خال  ومن  لأطفال  واالجتماعي 
القانونية،  الــعــيــادات  أو  الطفل  حقوق 
على  الحصول  وأســرهــم  لأطفال  يمكن 
وتلقي  االنتصاف،  سبل  حول  معلومات 
المشورة القانونية واالجتماعية، واإلحالة 
نفسي  أخصائي  أو  طبيب  أو  محام  إلى 
الحاالت،  بعض  أخرى، وفي  أو خدمات 
ــى الــمــســاعــدة  يــمــكــنــهــم الــحــصــول عــل
الــقــانــونــيــة الـــمـــبـــاشـــرة لـــلـــشـــروع في 

اإلجراءات القضائية.
قسم  رئــيــســة  بيسيل،  ســــوزان  ــالــت  وق
في  متحدثة  باليونيسيف  الطفل  حماية 
مناقشة حول السياسات حين تم إطاق 
التقرير»في كل مكان من حولنا، ويومياً 

ومع  واإلســاءة،  للعنف  األطفال  يتعرض 
ذلك يتمكن جزء صغير منهم من الوصول 
إلى نظام عدالة منصف قادر على اتخاذ 

قرارات يخدم مصلحتهم الفضلى«.
إلى  الــوصــول  فــي  الــحــق  وأضــافــت »إنَّ 
الـــعـــدالـــة ال يـــــزال يـــبـــدو، فـــي أذهــــان 
عندما  الــتــصــور  عــن  بــعــيــداً  الكثيرين، 
يــتــعــلــق األمــــر بـــاألطـــفـــال، نــحــن نحث 
على  الرئيسيين  والــشــركــاء  الحكومات 
في  واحتياجاتهم  األطفال  حقوق  إدراج 
إصــاحــات نــظــام الــعــدالــة عــلــى جميع 

المستويات«.
في  الطفل  حقوق  انتهاكات  بين  ومــن 
المنطقة التي أشار إليها التقرير، حرمان 
األطفال ذوي اإلعاقة من فرصة االلتحاق 
بالمدرسة أو فصلهم قسرياً عن والديهم؛
أو األسر  وحرمان األطفال من غجر روما 

الفقيرة في المناطق الريفية من الرعاية 
الــصــحــيــة، وبــطــاقــات الــهــويــة أو مــزايــا 
المصالح  وتجاهل  االجتماعية،  الرعاية 
الفضلى لأطفال أثناء قضايا الحضانة في 

إجراءات الطاق.
التي  اإلقليمية،  الــدراســة  أجريت  وقــد 
ركزت على ألبانيا وجورجيا وقيرغيزستان 
المنظمة  مع  بالتعاون  األســود،  والجبل 

الدولية لقانون التنمية.
البلدان  جميع  في   فإنه  للتقرير  ووفقاً 
أغلبية  صــرح  الــدراســة،  شملتها  الــتــي 
بأي  علم  على  يكونوا  لم  بأنهم  األطفال 
لانتصاف  ومــــوارد  مــحــددة  خــدمــات 
يمكنهم االلتجاء إليها في حال معاناتهم 
األكثر  الفئات  بين  ومن  صعوبات،  من 
الفقيرة،  الــبــيــئــات  أطــفــال  هــم  عــرضــة 
ومجتمعات الغجر واألطفال ذوو اإلعاقة.

تقرير دولي يؤكد أن ضحايا العنف من األطفال نادرًا ما يتمكنوا 
من الوصول إلى العدالة
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Photo: World Bank/Curt Carnemark

ــــي لــلــتــنــوع  ــــدول ــمــنــاســبــة الــــيــــوم ال ب
لأمم  الــعــام  األمــيــن  ــال  ق البيولوجي، 
المتحدة بان كي مون »إن تنوع الحياة 
على كوكب األرض أمٌر جوهري لما فيه 
لذا  والمستقبل،  الحاضر  ألجيال  الخير 
وترميمه  البيولوجي  التنوع  حفظ  فإن 
واستخدامه بشكل مستدام أموٌر يمكن 
من  لمجموعة  التصدي  على  تساعد  أن 

التحديات المجتمعية«.
االلتزام  إلى  الدولي  المجتمع  دعا  كما 
خسائر  مــعــدل  مــن  الــحــد  على  بالعمل 
الوقت  في  سيما  ال  البيولوجي  التنوع 
الذي تستعد فيه األمم المتحدة لتبني 
مجموعة جديدة من األهداف اإلنمائية.
اإليكولوجية  النظم  »حــمــايــة  وأضـــاف 
وضـــمـــان حـــصـــول الـــفـــئـــات الــفــقــيــرة 
والضعيفة على خدماتها ضروري للقضاء 

على الفقر المدقع والجوع«.
ويبرز موضوع اليوم الدولي لعام 2015: 
التنمية  أجــل  مــن  البيولوجي  التنوع 
المبذولة  الجهود  أهمية  المستدامة، 
على كل األصعدة لوضع أهداف إنمائية 
ــكــون جــــزءا ال يــتــجــزأ من  مــســتــدامــة ت
التنمية  ألعمال  المتحدة  األمــم  جــدول 
التنوع  يعنيه  وما   2030  -  2015 للفترة 

البيولوجي للتنمية المستدامة.
ـــأن الحد  ـــان كــي مـــون ب كــمــا أوضــــح ب
مــن إزالــــة الــغــابــات وتــدهــور األراضـــي 
الغابات  في  الكربون  مخزونات  وتعزيز 

واألراضــي  والمراعي  الجافة  واألراضـــي 
منافع كبيرة  توليد  على  يعمل  الزراعية 
للحد  التكلفة،  حيث  من  فعالة  وطــرق 
أن  ينبغي  وبالتالي،  المناخ  تغير  مــن 
يوفر أي إطار للتنمية المستدامة شروط 
للتنوع  المستدام  واالستعمال  الحفظ 
المنصف  التشارك  أجل  من  البيولوجي 

للفوائد الناجمة.
التنفيذي  األمــيــن  أكـــد  جــانــبــه  ومـــن 
 ،)CBD( البيولوجي  التنوع  التفاقية 

األمم املتحدة تؤكد أنَّ التنوع البيولوجي ضروري لتحقيق التنمية املستدامة 
والقضاء على الفقر

22 أيار / مايو 2015
اليوم الدولي للتنوع البيلوجي

 التنوع البيلوجي من أجل
التنمية املستدامة

نبذة عن اليوم الدولي للتنوع 
البيولوجي

 يعود تــاريــخ هــذا الــيــوم إلــى إعــان 
في  المتحدة  لأمم  العامة  الجمعية 
20 ديسمبر 2000م، يوم 22 أيار / مايو 

للتنوع  دولــيــاً  يوماً  هو  عــام  من كل 
البيولوجي، ويهدف إلى زيادة الفهم 
البيولوجي،  التنوع  بقضايا  والوعي 
وقد جاء شعار هذا اليوم لهذا العام 
»التنوع البيولوجي من أجل التنمية 

ـــراز أهمية  الــمــســتــدامــة«، وذلـــك إلب
األصعدة  كل  على  المبذولة  الجهود 
مستدامة  إنــمــائــيــة  أهــــداف  لــوضــع 
تكون جزءا ال يتجزأ من جدول األمم 
المتحدة ألعمال التنمية للفترة 2015 
- 2030 وما يعنيه التنوع البيولوجي 

للتنمية المستدامة.
ويرتبط مصير اإلنسانية ارتباطاً وثيقاً 
تنوع  حيث  من  البيولوجي  بالتنوع 

الحياة على األرض.
أمر  بــذلــك  هــو  البيولوجي  والــتــنــوع 
ورخــاء  المستدامة  للتنمية  أساسي 
حاسم  عامل  أنه  حيث  من  اإلنسان، 
— نظرا للسلع األساسية والخدمات 

في   — يقدمها  الــتــي  اإليكولوجية 
الحد من الفقر ووفقاً لأمم المتحدة 
على  نــســمــة  بــلــيــون   3 يعتمد  فــإنــه 
حين  في  والساحلي،  البحري  التنوع 
لكسب  نــســمــة  بــلــيــون   1.6 يــعــتــمــد 
والمنتجات  الغابات  على  معايشهم 
وبالتالي  الخشبية،  غير  الحرجية 
التنوع  وخسارة  الموئل  تدهور  فــإن 
يزيد  ما  معايش  يهددان  البيولوجي 
في  يعيشون  ممن  إنسان  بليون  عن 
ولذا  الرطبة،  وشبه  الجافة  األراضــي 
تــطــويــر خــطــط شــامــلــة لحماية  يــلــزم 
التنوع البيولوجي بما يحقق التنمية 

المستدامة وخفض الفقر.

التنوع  أن  ديــــاس،  ســـوزا  إف  بــرولــيــو 
البيولوجي هو أمر أساسي لحماية النظم 
وهو  األرض،  على  الحياة  تحفظ  التي 
المستدامة  للتنمية  أساسي  أمر  بذلك 
ــال الــحــالــيــة  ــأجــي ورخـــــاء اإلنــــســــان، ل
التنوع  »يــدعــم  وقـــال  والمستقبلية، 
وظائف النظم اإليكولوجية ويوفر منافع 
من  فقط  ليس  اإلنــســان  لــرفــاه  أساسية 
لصحتنا،  أيضا  ولكن  اقتصاداتنا،  حيث 
المخاطر  من  والوقاية  الغذائي،  واألمن 

وأضاف  الثقافية«،  وجذورنا  الطبيعية، 
»أنه في القرن 21، يمكن أن يوفر الحفاظ 
ــز واســتــخــدام  ــعــزي عــلــيــه اســتــعــادة وت
ــبــيــولــوجــي على  ال ــوع  ــن ــت ال ــات  ــون ــك م
من  لمجموعة  الحلول  مستدام،  نحو 
التحديات التي تواجه االستدامة ورفاه 
اإلنسان، بما في ذلك القضاء على الفقر 
واالستهاك  واإلنتاج  الغذائي،  واألمــن 
من  والحد  المائي  واألمن  المستدامان، 

مخاطر الكوارث وتغير المناخ«.



14

ات
وع

من
مي

عال
م 

يو

اليوم العالمي للبيئة

سبعة مليارات حلم
على كوكب واحد
فلنستهلك بعناية

5 يونيو برنامج األمم

المتحدة للبيئة

أعلنت األمم المتحدة أن يوم 5 يونيو من كل عام يوماً عالمياً للبيئة،  وذلك بهدف زيادة وعي المجتمع في القضايا البيئية، وزرعها 
في سلوك عامة الناس وتشجيعهم على المشاركة في المناسبات البيئية، وتعود بداية االحتفاء العالمي بالبيئة إلى عام 1972م، وتم 

إنشاء برنامج األمم المتحدة للبيئة  »UNEP« التابع لمنظمة األمم المتحدة لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة، وما يجب اتخاذه للحفاظ عليها.
ويأخذ االحتفال بيوم البيئة العالمي أشكاالً شتى، ومنها المواكب الشعبية ومهرجانات الدراجات وإحياء حفات موسيقية خضراء، ومسابقات لكتابة المقاالت 
وتصميم الملصقات تنظمها المدارس، وغرس األشجار، والقيام بحمات إعادة التدوير، وحمات التنظيف وغيرها من األنشطة، وُتنتهز هذه المناسبة السنوية 

في بلدان كثيرة، لتعزيز االهتمام والعمل على المستوى السياسي.
وعادة ما يشارك في احتفاالت يوم البيئة العالمي القيادات السياسية من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء البيئة حيث يقومون بتوجيه كلمات تحث على 
العمل من أجل الحفاظ على كوكب األرض وتؤكد إيمانهم بقضايا البيئة، وقد تأخذ هذه االحتفاالت أوجه أكثر فاعلية من خال تأسيس هيئات أو برامج حكومية 
تعمل في مجاالت اإلدارة والتخطيط البيئي واقتصاديات البيئة، كما يمثل يوم البيئة فرصة مواتية للحكومات من أجل التصديق على االتفاقات الدولية الخاصة 

بالبيئة.

5
يونيو

األمم املتحدة تدعو كافة سكان العالم إلى أن يصبحوا 
عوامل تغيير نحو استهالك املوارد بطريقة مسؤولة

العالمي  الــيــوم  العالم  دول  أحيت 
حمل  ــــذي  وال الــعــام  ــهــذا  ل للبيئة 
على  حلم  مليارات  »سبعة  عــنــوان  
بعناية«،  فلنستهلك  واحــد،  كوكب 
إيرينا  الــســيــدة  قــالــت  جهتها  مــن 
لليونسكو  العامة  المديرة  بوكوفا، 
اليوم  لنعيش  »إننا  المناسبة  بتلك 
ــحــوالت جــذريــة  ت عــالــم يشهد  فــي 
أزمات  به  وتعصف  وتغيرات كبيرة، 
يــرزح  على سطح كــوكــب  مــتــعــددة، 

تحت وطأة أعباء متزايدة.

البيئية  التغيرات  ارتباط  بات  وقد 
بمجتمعاتنا في الوقت الحاضر أشّد 
وقــت مضى،  أي  في  عليه  مّما كــان 
الذي  العصر  في هذا  اآلن  نعيش  إذ 
اسم  العلماء  من  الكثير  عليه  يطلق 
»العصر  أو  »األنــثــروبــوســيــن«  عصر 
لكون  نــظــراً  الــبــشــري«  الجيولوجي 
الرئيسية  الــقــوة  البشرية  األنشطة 

وقد  نظام كوكبنا،  تحدد شكل  التي 
النساء  مــن  فــرد  تأثير كــل  يــبــدو  ال 
جلياً  كوكبنا  استدامة  في  والــرجــال 
دائماً، بيد أّن أهمية الخيارات التي 
يأخذ بها الناس في حياتهم اليومية 
تبدو جلية عند النظر في تأثير سبعة 
والرجال  النساء  من  نسمة  مليارات 

في استدامة كوكبنا.

وال تتعلق التغيرات البيئية بالكربون 
األول  الــمــقــام  فــي  تتعلق  بــل  فــقــط، 
ورجــاالً  نساًء  كافة  البشر  يفعله  بما 
في  واالســتــهــاك  ــاج  ــت االن وبكيفية 
بالِقيم  البيئة  تقترن  إذ  المجتمع، 
ارتباطاً  البشرية، وترتبط  والتصرفات 
والتنمية  الــعــيــش  بــُســبــل  ــاشــراً  مــب
وأنــمــاط  الطبيعة  وصـــون  الحضرية 
استخدام  كيفية  في  وتؤثّر  الهجرة، 
بقاء  وفي  األراضــي  واستغال  المياه 

مختلف أنواع الكائنات الحية.

وال يمكن تحقيق االستدامة بالوسائل 
وحدها،  االقتصادية  أو  التكنولوجية 
بل يتطلب هذا األمر بناء مجتمعات 
وتحميها  الــبــيــئــة  تـــراعـــي  خـــضـــراء 
ال  خضراء  اقتصادات  بناء  وتستطيع 
نعمل  أن  بالبيئة، ويجب علينا  تضّر 
من أجل ذلك بطريقة شاملة وجامعة 
يشارك فيها الناس كافة نساًء ورجاالً 

وأفراداً وجماعات.

العام  الدولي هذا  المجتمع  ويحظى 
بفرصة تاريخية العتماد خطة جديدة 
إلى  وللتوصل  المستدامة  للتنمية 
المناخ،   تغّير  بــشــأن  عالمي  اتــفــاق 
من  تملكه  ما  كل  اليونسكو  وتسّخر 
طاقات وخبرات في ميادين المهمة 
المسندة إليها من أجل إنجاح هذين 
على  اليونسكو  وتعمل  المسعيين،  
التنمية  أجـــل  مــن  التعليم  تــعــزيــز 
الِقيم  إيجاد  إلــى  سعياً  المستدامة 

والمهارات والمعارف الجديدة التي 
جميعها  المجتمعات  إليها  تحتاج 
ـــوقـــت الـــحـــاضـــر، وســيــجــري  فـــي ال
لتاميذ  المستدامة  التنمية  تعليم 

المدارس في أبكر وقت ممكن.
تسخير  على  أيضاً  اليونسكو  وتعمل 
قوة العلم والتكنولوجيا واالبتكار من 
أجل تحسين المعارف وصون التنوع 
أو  محميات  طريق  عــن  البيولوجي 
وكــذلــك  الــحــيــوي،  المحيط  مــعــازل 
العلوم  بين  الصات  توثيق  أجل  من 

والسياسات.

ويندرج هذا األمر في عداد أهداف 
الذي  العلمي  االستشاري  المجلس 
األمانة  خدمات  اليونسكو  له  توفر 
من  مــبــادرة  على  بناًء  أُنشئ  ــذي  وال
األمين العام لأمم المتحدة من أجل 
تحقيق وحدة جديدة بين كل العلوم 
والمساعدة على إيجاد أوجه جديدة 
للتآزر بين كل التخصصات وبين كل 
جميع  وبين  السياسية  التوجهات 
االسترشاد  أجل  البلدان، وكذلك من 
بآرائه أثناء الدورة الحادية والعشرين 
األمم  اتفاقية  في  األطـــراف  لمؤتمر 
المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ 
وقت  فــي  بــاريــس  فــي  سُتعقد  التي 

الحق من هذا العام.

ويـــــوجـــــد فـــــي الـــــوقـــــت الـــحـــاضـــر 
التنمية  بــشــان  قـــوي  عــالــمــي  زخـــم 
بما  نفي  أن  لنا  وينبغي  المستدامة، 
المجال،  هذا  في  قبل  من  به  وعدنا 
تحقيق  أجل  من  بالعمل  نتعّهد  وأن 
المنسجمة  الــمــســتــدامــة  التنمية 
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ال  مسؤولية  وهذه  وضع كوكبنا،  مع 
علينا  يجب  ولذلك  التأجيل،  تحتمل 

أن نبدأ العمل اآلن«.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل دعــــت األمـــم 
هم  نسمة،  مليارات  سبعة  المتحدة 
بتغيير  الــقــيــام  ــى  إل  ، األرض  ســكــان 
بطريقة  الموارد  استهاك  نحو  واحد 
اقــتــراب  مــســؤولــة، ال سيما فــي ظــل 
ــد مـــن الــنــظــم اإليــكــولــوجــيــة  ــعــدي ال

األرضية من »نقطة تحول حاسمة«.

في  مون  بان كي  العام  األمين  وقــال 
رسالته بمناسبة ذلك اليوم » ال تزال 
البشرية تستهلك كميات من الموارد 
يستطيع  مما  بكثير  أكبر  الطبيعية 
مستدام،   نحو  على  توفيره  الكوكب 
ــر مــــن الــنــظــم  ــي ــث ــك وقـــــد أوشــــــك ال
نقطة  بلوغ  على  لأرض  اإليكولوجية 

الارجعة، وآن لنا أن نصلح أنفسنا«.
وأوضح أن هدف التنمية المستدامة 
لجميع  الــحــيــاة  نــوعــيــة  تحسين  هــو 
التدهور  مــعــدل  زيـــادة  دون  البشر 
باحتياجات  المساس  ودون  البيئي 
األجيال المقبلة من الموارد، وأضاف 
»يمكننا أن نفعل ذلك بأن نتحول عن 

un.org © انتشرت مزارع قصب السكر وفول الصويا في البرازيل، حيث تم اجتثاث الغابات واألشجار لزراعة المحاصيل دون اإلعتبار لألثر على النظم اإليكولوجية

عليها  درجنا  التي  االستهاك  أنماط 
أقـــل من  مـــقـــداراً  تتطلب  ســلــع  إلـــى 
الموارد،  من  وغيرهما  والماء  الطاقة 

وبأن نهدر كميات أقل من الغذاء«.

وقال أخيم شتاينر، المدير التنفيذي 
في  للبيئة  المتحدة  األمــم  لبرنامج 
السياق ذاته » علينا أن نسأل أنفسنا 
هذه  على  المترتبة  النتائج  هــي  مــا 
الوتيرة من االستهاك غير المستدام 
من  الـــذي  الــســكــانــي،  النمو  ومــســار 
المتوقع أن يصل إلى تسعة مليارات 

نسمة بحلول عام 2050.
الحالية،  االتجاهات  هذه  وبموجب 
للموارد  العالمي  االستخراج  سيصل 
الطبيعية إلى 140 مليار طن بحلول عام 
مليارات  سبعة  بنحو  مقارنة   ،2050
هذا  وسيتجاوز   ،1900 عــام  فــي  طــن 
الموارد وإمكانية الوصول  ربما توافر 
االستيعابية  القدرة  عن  فضا  إليها، 
استخراج  آثـــار  الستيعاب  للكوكب 
واستخدامها«،  الطبيعية  ــمــوارد  ال
سيكون  ما  تصور  إلــى  الجميع  ودعــا 
مليارات  سبعة  قام  إذا  العالم  عليه 
واحد  بعمل شئ  العالم  شخص حول 
المسؤول  االســتــهــاك  نحو  إيــجــابــي 
نتمسك  أن  »أتمنى  وأضاف  للموارد، 
نسعى  وأن  ـــة  ـــرؤي ال بــتــلــك  جــمــيــعــاً 
ــعــة،  واق حــقــيــقــة  لجعلها  جــاهــديــن 
سواء كان ذلك من خال رفض شراء 

األكياس الباستيكية التي تستخدم 
مرة واحدة أو ركوب الدراجة للذهاب 
نحن  السيارات،  من  بدال  العمل  إلى 
االتجاه  فيه  يـــزداد  عالم  فــي  نعيش 
تواجد  مع  السهل  فمن  العولمة،  إلى 
كوكب  على  نسمة  مــلــيــارات  سبعة 
األرض، أن نقلل من تقدير قوة العمل 
السنوي  االحتفال  ويعمل  الــفــردي، 
تذكير  عــلــى  الــعــالــمــي  البيئة  لــيــوم 
العالم  ــحــاء  أن جميع  فــي  الــشــعــوب 
التي  الشخصية  الخيارات  لدينا  أنه 
قراراتنا  وتؤثر  حولنا،  العالم  تشكل 
يتخذها  التي  كمستهلكين،  اليومية 
مليارات األشخاص حول العالم، تأثيراً 
المساهمة  مثل  البيئة  على  هــائــا 
فـــي مــزيــد مـــن اســتــنــفــاد الـــمـــوارد 
حماية  في  المساعدة  أو  الطبيعية، 
كل  ففي  الهشة،  اإليكولوجية  النظم 
الخيار  يرجع  ـــراراً  ق فيها  نتخذ  مــرة 
لنا«، وتستضيف دولة إيطاليا عالمياً 
لعام  العالمي  البيئة  يوم  احتفاالت 
البلدان  ضمن  مــن  بلد  وهــي   ،2015
العالمي  العمل  طليعة  في  تأتي  التي 
العالمية  التغذية  تحسين  أجــل  من 

واستخدام الموارد.

العاملي  اليوم  شعار  يؤكد 
العام 2015على  للبيئة لهذا 
التي  الشخصية  املسؤولية 
لتمكني  فرد  كل  بها  يضطلع 
الشاملة  االقتصادية  التنمية 
واملستدامة من خالل خفض 

معدل استخدام املوارد
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مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة عمل األطفال

األمم املتحدة تطلق نداء التعليم
احتفالها  خال  المتحدة  األمم  دعت 
لــمــنــاهــضــة عمل  ــمــي  ــعــال ال بــالــيــوم 
الــدولــي  المجتمع  ــــال2015م،  األطــــف
كخطوة  التعليم  جودة  في  لاستثمار 
األطفال،  عمالة  مكافحة  في  رئيسية 
التي تطال أكثر من مائة مليون  اآلفة 

طفل في جميع أنحاء العالم. 
تقديرات منظمة  أحدث  وأن   السيما 
عــدد  أن  إلـــى  تشير  الــدولــيــة  الــعــمــل 
يبلغ 168  العالم  العاملين في  األطفال 
منهم  مليوناً   120 وأن  طفل،  مليون 

تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً. 
لمنظمة  العام  المدير  أكد  جهته  من 
بيان  فــي  رايـــدر  غــاي  الدولية  العمل 
ظل  في  »أنــه  اليوم  ذلــك  بمناسبة  له 
الــحــالــي، يبقى طــمــوح األهــل  ــواقــع  ال
أنفسهم  األطــفــال  وطــمــوح  ألطفالهم 
تعليٍم جيد أضغاث  الحصول على  في 
أحام غير محققة، إذ ال تسنح الفرصة 
للذهاب  والفتيان  الفتيات  من  لكثير 
يحاول  أن بعضهم  المدرسة، ومع  إلى 
لكنهم  والعمل،  المدرسة  بين  الجمع 

أوقفوا عمالة األطفال الصورة: منظمة العمل الدولية

المدرسة  يتركون  الحاالت  معظم  في 
للعمل  القانوني  السن  وصولهم  قبل 
ــحــون أطـــفـــاالً  ــصــب بـــوقـــت طـــويـــل وي

عاملين«.
مشيراً إلى أن أثر الصراعات واألزمات 
يــزيــد الـــوضـــع ســــــوءاً، فــفــي مــنــاطــق 
الـــصـــراع، يــقــع الـــطـــاب، وفـــي بعض 
للهجمات  ضحايا  معلميهم،  األحيان 
يلحق  مــا  وكثيراً  والخطف،  العنيفة 
التحتية  والبنية  بــالــمــدارس  الــدمــار 
واالزدهار، وفي ظل ظروٍف  لاستقرار 
متنوعة، تفر األسر جراء انعدام األمن 
الحدود  لتعبر  واالقتصادي  الجسدي 
أفضل، ويشكل األطفال  أمًا في حياٍة 
المهاجرين،  تدفقات  من  نسبة كبيرة 
بمفردهم  أحياناً  يسافرون  إنهم  حتى 
مثل  وتعتبر  والــديــهــم،  مرافقة  دون 
إلى  اعتيادية  ممرات  الرحات  هــذه 

عمل األطفال واستغالهم.
مــائــم،  تعليم  تلقي  »دون  وأضــــاف 
باألطفال  الــمــطــاف  ينتهي  أن  يــرجــح 
في  بالغون  وهم  العمل  إلى  العاملين 

أو  آمنة  وغير  األجــر  منخفضة  أعمال 
العمل،  عــن  عاطلين  يصبحون  ربــمــا 
في  يعيشوا  أن  كبير  احــتــمــال  وثــّمــة 
فقر وأن يلقى أطفالهم المصير نفسه، 
يتمثل التحدي والمسؤولية الجماعية 
فتيات  ــال،  األطــف جميع  تمكين  فــي 
وفتيان، من الحصول على تعليم نوعي، 
يخلق  الثانية  الــدرجــة  مــن  فالتعليم 
مواطنين من الدرجة الثانية، وجميعنا 
والمعلمين  الجيد  التعليم  أن  يعلم 
الجيدين يصنعون كل الفارق في حياة 

ومستقبل األطفال والشباب«.
وبـــصـــورة خـــاصـــة، تــشــيــر الــمــنــظــمــة 
محددة  نــداءات  ثاث  إلى  وشركاؤها 
التعليم  توفير  ذلــك  فــي  بما  للعمل، 
لجميع  والنوعي  واإللــزامــي  المجاني 
ــحــد األدنـــــى للسن  األطـــفـــال حــتــى ال
وبــذل  ـــل،  األق على  للعمل  القانونية 
العاملين  لــأطــفــال  لــلــوصــول  الــجــهــد 
حــالــيــا؛ والــعــمــل عــلــى ضــمــان اتــســاق 
المتعلقة  الوطنية  السياسات  وفعالية 
ــيــم؛ ووضـــع  ــتــعــل ـــال وال بــعــمــل األطـــف

على  الحصول  تضمن  التي  السياسات 
الجيد واالستثمار في  النوعي  التعليم 

مهنة التعليم.
وفي سياق متصل دعا رئيس الجمعية 
األعضاء  الــدول  سام كوتيسا،  العامة، 
ــطــفــل على  ــى تــعــلــيــم ال لــلــتــركــيــز عــل
فيه  طفل  كــل  يلتحق   « عــالــم  تــصــور 
للعمل  أحــد  يضطر  وال  المدرسة  فــي 
اتباع نهج  رغماً عنه، وذلك من خال 
متزايد  بشكل  نجاحا  تحقق  متكاملة 
عمالة  أعــراض  فقط  ليس  معالجة  في 
األطــفــال ولــكــن اســتــهــداف األســبــاب 
نــكــون قــد وضعنا  الــكــامــنــة وراءهـــــا، 

الوقاية في صميم استجابتنا«.
ــــال »أدعـــــو الـــــدول األعـــضـــاء إلــى  وق
االعتراف بأن الحماية االجتماعية هي 
لمهمة  بالنسبة  محورية  ومسألة  حق 
نعمل  أن  يجب  األطفال،  عمالة  إنهاء 
الحصول  في  الطفل  حق  ضمان  على 
ذلك  فــي  بما  األساسية  الــمــوارد  على 
لتحقيق  والتعليم،  والصحة  التغذية 

إمكانياته بالكامل«.
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ماهي آلية استجابة منظمة العمل الدولية للقضاء على 
عمل األطفال

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

* 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.

استجابة منظمة العمل الدولية 
الدولية  العمل  منظمة  برنامج  يعمل 
)ايــبــك(  األطــفــال  عــمــل  عــلــى  للقضاء 
مــســتــرشــداً بـــمـــبـــادئ االتــفــاقــيــتــيــن 
ــــى لسن  األدن الــحــد  بــشــأن  رقـــم 138 
بــشــأن أســوأ  ــخــدام ورقـــم 182  االســت
القضاء  لتحقيق  األطفال،  عمل  أشكال 
خال  من  األطفال،  عمل  على  الفعلي 

تعزيز قدرات البلدان على التعامل مع 
عالمية  حركة  وتشجيع  المشكلة  هذه 

لمكافحة عمل األطفال.
العام  بالهدف  االلــتــزام  على  وعـــاوة 
األطفال  عمل  على  بالقضاء  المتمثل 
أولوية  الدولي  البرنامج  يعطي  ككل، 
األطفال  عمل  أشــكــال  أســوأ  لمعالجة 
العمل  منظمة  باتفاقية  مــســتــرشــداً 
الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن أسوأ 
إلى  تهدف  التي  األطفال  عمل  أشكال 
القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال 

بحلول عام 2016، والتي تشمل:
الممارسات  أو  الــرق  أشكال  جميع   -1
الشبيهة بالرق، كبيع األطفال واالتجار 
)عبودية  والقنانة  ْين  الدَّ وعبودية  بهم 
األرض( والعمل القسري والجبري، بما 

النزاعات  في  األطفال  تجنيد  في ذلك 
المسلحة؛

تقديم  أو  تشغيل  أو  اســتــخــدام   -2
إلنتاج  أو  ــارة  ــدع ال ألغـــراض  األطــفــال 

أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية؛
تقديم  أو  تشغيل  أو  اســتــخــدام   -3
األطفال ألنشطة غير مشروعة، والسيما 

إنتاج المخدرات واالتجار بها؛
أو  بطبيعتها  يرجح،  التي  األعمال   -4
بفعل الظروف التي تزاول فيها، أن تضر 

بصحة أو سامة أو أخاق األطفال. 
مجاالت التركيز في الدول العربية

عمل البرنامج الدولي للقضاء على عمل 
المكونة  الثاثية  الهيئات  مع  األطفال 
األردن  فــي  الــدولــيــة  العمل  لمنظمة 
واليمن واألراضي الفلسطينية المحتلة 

المادة السابعة - القطاع العام
لنظامها  األساسية  للمبادئ  ووفقًا  األمر  اقتضى  حيثما  طرف،  دولة  تسعى كل   -1
المدنيين،  المستخدمين  لتوظيف  نظم  وتدعيم  وترسيخ،  اعتماد  إلى  القانوني، 
واستخدامهم  االقتضاء،  عند  المنتخبين  غير  العموميين  الموظفين  من  وغيرهم 

واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:
الجدارة  مثل  الموضوعية،  والمعايير  والشفافية  الكفاءة  مبادئ  على  تقوم  )أ( 

واإلنصاف واألهلية.
المناصب  لتولى  أفـــراد  وتــدريــب  الختيار  مناسبة  إجـــراءات  على  تشتمل  )ب( 
العمومية، التى تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب 

عند االقتضاء.
)ج( تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى 

النمو االقتصادى للدولة الطرف المعنية.
)د( تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء 

لهم  وتوفر  العمومية،  للوظائف  والسليم  والمشرّف  الصحيح  األداء  بمتطلبات 
المازمة  الفساد  بمخاطر  إذكاء وعيهم  أجل  والمناسب من  المتخصص  التدريب 
فى  أو معايير سلوكية  إلى مدونات  البرامج  تشير هذه  أن  ويجوز  ألداء وظائفهم. 

المجاالت التى تنطبق عليها.
بما  مناسبة،  وإداريــة  تشريعية  تدابير  اعتماد  فى  أيضًا  طرف  دولة  تنظر كل   -2
يتوافق مع أهداف هذه االتفاقية، ووفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، لوضع 

معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
3- تنظر كل دولة طرف أيضًا في اتخاذ التدابير التشريعية واإلدارية المناسبة، بما 
يتسق مع أهداف هذه االتفاقية ووفقًا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز 
الشفافية في تمويل الترشيحات النتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل 

األحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال. 
اعتماد  إلى  الداخلي،  لقانونها  األساسية  للمبادئ  وفقًا  دولة طرف،  تسعى كل   -4

وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
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سياسات  وتنفيذ  اعتماد  على  ولبنان 
واضحة بشأن عمل األطفال:

1- المساهمة في منع أسوأ أشكال عمل 
األطفال والقضاء التام عليها من خال 
إيجاد أدوات سياساتية كخطط العمل 
لعمل  الوطنية  والمسوحات  الوطنية 

األطفال؛
والتدريب  الفنية  المشورة  تقديم   -2

وتخطيط السياسات وبناء القدرات؛
وتعزيز  الشامل  التنسيق  تحسين   -3
الرصد  أنظمة  بين  والترابط  التكامل 

لدى مختلف األطراف المعنية؛
واالتــجــاهــات  البحثية  الــجــوانــب   -4
المتعلقة بعمل األطفال التي تساعد في 
بالسياسات  المتعلقة  القرارات  اتخاذ 

وتوجيه اإلجراءات المباشرة.
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تدرس وزارة العدل مقترحاً تقدم به 13 رئيس محكمة استئناف، يقضي بسرعة 
إنشاء دوائر احتياطية بالمحاكم التابعة لهم، لتجاوز عقبة تغيب القضاة بداعي 
انتهت  سجناء  إطــاق  تأخر  مواجهة  أجل  من  وذلــك  غيره،  أو  النقل  أو  المرض 
الوزارة  الوطن فإن  لصحيفة  براءة، ووفقاً  أو صدرت بحقهم أحكام  محكومياتهم 
تتعامل مع هذا المقترح بجدية، ال سيما  بعد أن رصدت تأخر مصادقة محاكم 
االستئناف على قضايا سجناء بسبب العجز في عدد القضاة الناجم عن تغيبهم 

بأعذار.
انقضت مدة محكومياتهم  فقط  بجدة  130 سجيناً  نحو  أن  إلى  المصادر  ولفتت 
دون أن تنتهي معامات المصادقة على أحكامهم في محكمة االستئناف، وبينت 
أن مثل هذه الحاالت توقع رؤساء محاكم االستئناف في حرج مع وزارة العدل، 
وأن موقوفين أمضوا أكثر من فترات الحكم الصادر بحقهم في السجن، مما يدفع 
أنهوا  كونهم  مباشرة  الحكم  على  التصديق  بعد  فورا  سراحهم  إلطاق  بالقاضي 

محكوميتهم بانتظار المصادقة على الحكم.

 كاريكاتري

ما هي اإلجراءات التي تتخذها وزارة الشؤون 
امل�ست�سار القانويناالجتماعية فور تلقيها بالغًا عن حالة إيذاء؟

خالد بن عبد الرحمن الفاخري ت
نيا

نو
قا

نقالً عن صحيفة

وزارة العدل تدرس مقترح إنشاء 
دوائر احتياطية داخل محاكم 

االستئناف

وفقًا للمادة السابعة من نظام الحماية 
الملكي  بالمرسوم  الصادر  اإليــذاء  من 
 1434  /  11  /  15 وتاريخ   52 م/   : رقم 
باغًا عن  تلقيها  فور  ــوزارة  ال فإن   هـ، 
حالة إيذاء - بعد توثيق الباغ وإجراء 
من  أيٍّ  باتخاذ  تقوم   - للحالة  تقويم 

اإلجراءات التالية:
1- اتخاذ اإلجراءات الازمة التي تكفل 
لمن  الازمة  الصحية  الرعاية  تقديم 
تعرض لإليذاء، وإجراء التقويم الطبي 

للحالة إذا تطلب األمر ذلك.
للحيلولة  الازمة  الترتيبات  اتخاذ   -2

دون استمرار اإليذاء أو تكراره.
األســري  واإلرشـــاد  التوجيه  توفير   -3
واالجتماعي ألطراف الحالة إذا قدرت 
الوزارة إمكان االكتفاء بمعالجة الحالة 

في إطارها األسري.
الحالة  أطـــراف  مــن  أيٍّ  اســتــدعــاء   -4
؛  عاقة  له  من  أو  أقاربهم  من  أي  أو 
لاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، 
واتخاذ اإلجراءات والتعهدات الازمة 
الــازمــة  الحماية  توفير  تكفل  الــتــي 

والكافية لمن تعرض لإليذاء.
من  يلزم  من  إخضاع  على  العمل   -5
أو  إلـــى عـــاج نفسي  الــحــالــة  أطــــراف 

برامج تأهيل بما يائم كل حالة.
النظام  الثامنة من  المادة  كما جاءت 
لتبين اإلجراءات التي تتخذها الوزارة 
الحالة  الباغ خطورة  من  لها  إذا ظهر 
لــحــيــاة من  ــداً  ــهــدي ــهــا تــشــكــل ت أو أن
صحته؛  أو  سامته  أو  لإليذاء  تعرض 
الازمة  اإلجـــراءات  جميع  اتخاذ  فلها 
مع  يتماشى  بما  الحالة  مع  للتعامل 
الحاكم  إبــاغ  ذلك  في  بما  خطورتها، 
المعنية،  األمنية  الجهات  أو  اإلداري، 
التخاذ ما يلزم كل بحسب اختصاصه، 
لضمان  الجهات،  تلك  مع  والتنسيق 
سامة من تعرض لإليذاء بما في ذلك 
نقله أو نقل المعتدي - إذا لزم األمر - 
إلى مكان اإليواء المناسب حتى زوال 

الخطر.
كما أنه إذا تبين للوزارة أن التعامل مع 
حالة اإليذاء تستلزم التدخل العاجل أو 
الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه 

واقعة اإليذاء ؛ فلها االستعانة بالجهات 
األمنية المختصة، وعلى تلك الجهات 
االستجابة الفورية للطلب وفقاً لطبيعة 
كل حالة ودرجة خطورتها، وذلك وفقاً 
لما جاء في المادة التاسعة من النظام، 
الــوزارة - عند تعاملها مع أي  وتراعي 
مــن حـــاالت اإليــــذاء - درجـــة العنف 
المستخدم ونوعه ومدى تكراره ، وأال 
يترتب على اللجوء إلى أيٍّ من الوسائل 
أشــد  ضـــرر  لمعالجته  المستخدمة 

بالضرر  ذلك  يؤثر  أن  أو  الضحية،  على 
مع  المعيشي،  أو  األســري  وضعه  على 
اإلرشادية  لإلجراءات  األولوية  إعطاء 
والوقائية في التعامل مع الحالة، ما لم 
يقتض الحال خاف ذلك، وفقاً للمادة 
العاشرة، أما إذا رأت الوزارة أن واقعة 
إباغ  فعليها   ، جريمة  تشكل  اإليــذاء 
؛ التخاذ  نظاماً  المختصة  الضبط  جهة 
وفــقــاً  ــازمــة  ال النظامية  اإلجـــــراءات 

للمادة الحادية عشر.

إستهداف املساجد ..
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

التعريف  مجرد  في  اإلنــســان  حقوق  ثقافة  ونشر  اإلنــســان  حقوق  مفهوم  اخــتــزال  يمكننا  ال 

أنها نصوص فقط،  إليها على  بالمعاهدات والمواثيق واإلعانات الصادرة بهذا الشأن, والنظر 

ترسيخهما  إلى  يؤدي  ال  أنتجته  التي  والثقافة  المفهوم  هذا  مع  والجاف  االختزالي  فالتعامل 

وتأصيلهما في الواقع العملي، ألنهما أخصب وأوسع من هذه النظرة.

ما يمكن فهمه بشكل أساسي من تعبير نشر ثقافة حقوق اإلنسان هو العمل الوقائي أي ما قبل 

العوامل  المتاحة ومعرفة طبيعة  الوسائل  حدوث االنتهاك وذلك بتأصيل هذه الحقوق بكافة 

التي ساعدت على ضرورة تحديد هذه الحقوق وتوثيقها ووجوب حمايتها.

لم تعد ثقافة حقوق اإلنسان ترفًا يؤخذ به أو ال يؤخذ به ولم تعد مسؤولية نشرها مقتصرة على 

مؤسسة دون األخرى، بل أصبحت ضرورة اجتماعية وقانونية وسياسية، فهي تعمل على حماية 

مؤسسات  من  يكتسبها  ألن  حاجة  في  اإلنسان  فإن  ثم  ومن  انتهاكها،  وعدم  اإلنسان  حقوق 

التنشئة االجتماعية، بدءاً باألسرة وانتهاًء بالمجتمع مروراً برياض األطفال والمدرسة والمعهد، 

والكلية والجامعة والمسجد، والتطبيق في مناخ تتوافر فيه حرية الرأي والتعبير.

والشيخ،  الطفل  والمرأة،  ،الرجل  والكبير  الصغير  والمتعلم،  األمي  تعني  اإلنسان  ثقافة حقوق 

الشاب  والشابة، التاجر والحرفي، وكل إنسان، ألنها تستند في العصر الحديث على مرجعية 

المواثيق والعهود الدولية الصادرة عن األمم المتحدة المتضمنة  أحكامًا  خاصة بتأكيد وحماية 

الصادر في 10 كانون األول/ العالمي لحقوق اإلنسان  التي كرست في اإلعان  حقوق اإلنسان 

ديسمبر 1948م،  والذي سبقته شريعتنا اإلسامية في الحث على احترم هذه الحقوق ولذلك 

السعودي، فمجالها كبير  للمجتمع  الحقوقية  الخريطة  تمتد على  أن  ينبغي  الثقافة  فإن هذه 

المجتمع  يتعامل  فئة معينة فحسب، فكيف  أنها تخص  إليها على  النظر  الخطأ  ومتسع ومن 

السعودي مع هذه الثقافة؟....

لإلجابة على السؤال ال بد من القول: إن ذلك يحتاج إلى جهود مخلصة وابتداع أشكال وآليات 

جديدة  صحيح أن هناك الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان وهيئة حقوق اإلنسان ولكن هذه 

المؤسسات بحاجة إلى المساندة ألن مسألة ثقافة حقوق اإلنسان أوسع من ذلك بكثير حيث  

إن المجتمع السعودي بمؤسساته وأفراده مسؤولون عن نشر هذه الثقافة ومدعوون لتأصيلها، 

ومدروس  حقيقي  تواصل  هناك  يصبح  رسالتها  حمل  في  تضامنوا  وإذا  بتطبيقها،  ومطالبون 

ومنظم إلعداد جيل جديد من الحقوقيين في هذا المجال ال يتعرض لاستبداد والتسلط وال 

تصادر أحامه بل يحقق طموحاته ليعمل على تعزيز هذه الحقوق وتنمية الوعي بها ونشرها.

األول  يتمثل   : يعتمد على عنصرين هامين  اإلنسان  ترسيخ مبادئ حقوق  و  فإن  نشر  لذلك  

 ، المناهج الدراسية  التحتية لتعليم حقوق اإلنسان  في  البنية  باألجهزة الحكومية في إعداد 

حيث أن التعليم يعني إكساب المعرفة و المهارة و القيم التي تتعلق بتطبيق و تكريس قيم 

حقوق اإلنسان في سلوكه و تفاعله و عاقاته مع األشخاص، أما العنصر اآلخر فهو اإلنسان نفسه 

من خال  تطبيقها و تكريسها مباشرة على أرض الواقع و الدفاع عنها، ألنها حق فصاحب الحق 

قد ال يستخدمها في وقت معين و لكنهـا تضـل مجاال حيـويا مفتـوحا أمامه .

هل نشر ثقافة حقوق اإلنسان ترفًا؟


