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لحقوق  الوطنية  الجمعية  رئيس  أشاد 

ربيعان  ــن  ب مفلح  الــدكــتــور  اإلنــســان 

الوطنية  الـــرؤيـــة  ــإعــان  ب الــقــحــطــانــي 

لمقام  وبــارك  2030م   التحول  وخطة 

العهد  وولي  الشريفين  الحرمين  خادم 

السعودي  والشعب  العهد  ولــي  وولــي 

عــلــى إطـــاق الـــرؤيـــة الــوطــنــيــة والــتــي 

إنساني  و  حقوقي  لرفاه  وتمهد  ترسخ 

لكافة فئات المجتمع و تؤسس لتنمية 

الله كافة  باذن  فيها  تتحقق  مستدامة 

الحقوقية  االحــتــيــاجــات  و  التطلعات 

مقومات  وتــعــزز  للجميع  اإلنسانية  و 

تولي  و  وتطويرها  االجتماعية  الرعاية 

التعليم  في  الحق  و  باألسرة   االهتمام 

ممّكنة  مــنــظــومــة  وتـــرســـي  ــصــحــة  وال

تدعم  وتنموياً  واقــتــصــاديــاً  اجتماعياً 

واالجتماعية  األساسية  بالحقوق  الوفاء 

و  صحة  مــن  للمواطنين  واالقتصادية 

الحقوق  مــن  وغيرها  عــمــل   و  إســكــان 

المرأة  بوضع  االهــتــمــام  إلــى  بــاإلضــافــة 

والشباب  مما يهدف إلى رفع المستوى 

المنظومة  يــدعــم  و  للفرد  المعيشي 

االجتماعية والرقي باإلنسان و حقوقه .

حول الرؤية:

وافق مجلس الوزراء خال جلسته التي 

ه   1437/07/18 االثنين  يــوم  عقدها 

رئيس اجلمعية: الرؤية الوطنية تؤسس لتنمية مستدامة تتحقق فيها 
االحتياجات احلقوقية

محاور الرؤية 
2030

وطن طموحاقتصاد مزهر مجتمع حيوي

خادم  برئاسة  م   2016/04/25 الموافق 

بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 

عبدالعزيز آل سعود على رؤية المملكة 

وخصصت   2030 الــســعــوديــة  العربية 

 - وجــه  التي  الرؤية  مشروع  في  للنظر 

حفظه الله - مجلس الشؤون االقتصادية 

والتنمية برسمها.

السعودية  رؤيــة  مامح  أبــرز  تتمحور  و 

خطة  تعكس  ـــة  رؤي كــونــهــا  فــي   ،2030

الـــســـعـــوديـــة لــمــا بــعــد الــنــفــط الــتــي 

التنموية  البرامج  من  العديد  ستشمل 

أبــرز  ومــن  واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة 

عناصر الرؤية برنامج التحول الوطني.

أهدافها:

في  متطوع  مليون   1 ــى  إل الــوصــول   -1

 11 مقابل  سنوياً  الربحي  غير  القطاع 

ألف اآلن.

2- رفع مساهمة القطاع غير الربحي في 

 ٪1 أقل من  المحلي من  الناتج  إجمالي 

إلى ٪5.

ـــع نــســبــة مـــدخـــرات األســــر من  3- رف

إجمالي دخلها من 6٪ إلى ٪10.

المراكز  إلى  المركز 36  الوصول من   -4

ــــ 5 األولـــــى فـــي مــؤشــر الــحــكــومــات  ال

اإللكترونية.

5- الوصول من المركز 80 إلى المركز 20 

في مؤشر فاعلية الحكومة.

غير  الحكومية  اإليـــــرادات  زيـــادة   -6

تريليون   1 إلى  ملياراً   163 من  النفطية 

ريال سنوياً.

النفطية  غير  الصادرات  نسبة  رفع   -7

من 16٪ إلى 50٪ على األقل من إجمالي 

الناتج المحلي غير النفطي.

8- تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء 

 4٩ المرتبة  من  اللوجستية  الخدمات 

إلى 25 عالمياً  و 1  إقليمياً.

الخاص  القطاع  بمساهمة  الوصول   -٩

في إجمالي الناتج المحلي من 40٪ إلى 

.٪65

األجنبية  االستثمارات  نسبة  رفــع   -10

المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 

3.8٪ إلى المعدل العالمي ٪5.7.

مؤشر  في   25 المركز  من  االنتقال    -11

الـ  المراكز  أحد  إلى  العالمي  التنافسية 

10 األولى.

صـــنـــدوق  أصـــــــول  قـــيـــمـــة  رفـــــع   -12

إلى  مليار   600 العامة من  االستثمارات 

ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي.

في  المحلي  المحتوى  نسبة  رفــع   -13

قطاع النفط والغاز من 40٪ إلى ٪75.

المملكة  اقــتــصــاد  حــجــم  ارتـــفـــاع   -14

وانتقاله من المرتبة 1٩ إلى المراتب الـ 

15 األولى على مستوى العالم.

في  الــمــرأة  مشاركة  نسبة  رفــع   -  15

سوق العمل من 22٪ إلى ٪30.

الــمــنــشــآت  مــســاهــمــة  ارتـــفـــاع   -16

إجمالي  فــي  والــمــتــوســطــة  الــصــغــيــرة 

الناتج المحلي من 20٪ إلى ٪35.

17 - تخفيض معدل البطالة من ٪11.6 

إلى ٪7.

18- زيادة متوسط العمر المتوقع من 

74 إلى 80 عاماً.

ــمــال  ال رأس  بــمــؤشــر  االرتــــقــــاء   -1٩

االجتماعي من المرتبة 26 الى المرتبة 

.10

بين  ســعــوديــة  مــدن   3 تصنيف   -20

أفضل 100 مدينة في العالم.

21- ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة 

على األقل أسبوعياً من 13٪ إلى ٪40.

الثقافة  على  األســر  إنفاق  ارتفاع   -22

إلى   2.٩ من  المملكة  داخل  والترفيه 

.٪6

األثـــريـــة  الـــمـــواقـــع  عــــدد  رفــــع   -23

الضعف  إلى  اليونسكو  في  المسجلة 

على األقل.

االســتــيــعــابــيــة  الــطــاقــة  زيـــــادة   -23

المعتمرين  الرحمن  الستقبال ضيوف 

من 8 مايين إلى 30 مليون معتمر.
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 فرع اجلمعية مبنطقة مكة الكرمة يوقع اتفاقية تعاون مع جمعية الوداد 

اخليرية

 انطاقاً من أهداف الجمعية الوطنية 
ــوق اإلنــــســــان واخــتــصــاصــاتــهــا  ــحــق ل
ـــذي أكـــد على  ونــظــامــهــا األســاســي ال
ثقافتها  الحقوق ونشر  المحافظة على 
في المجتمع ، وللدور اإلنساني الذي 
الخيرية  ـــــوداد  ال جمعية  بــه  ــقــوم  ت
وأهدافها  نظامها  وفق  األيتام  لرعاية 
األبــويــن  األيــتــام مجهولي  رعــايــة  فــي 
 ، حقوقهم  وحــفــظ  إليهم  واإلحــســان 
فقد وقعت كًا من الجمعية الوطنية 
المشرف على  يمثلها  اإلنسان  لحقوق 
األستاذ  المكرمة  مكة  بمنطقة  الفرع 
ـــوداد  ال وجمعية  الـــزايـــدي  سليمان 
اإلدارة  مجلس  رئيس  يمثلها  الخيرية 
بمقر  مؤخراً  بحري  حسين  المهندس 
المقدسة  بالعاصمة  الجمعية  فــرع 
على اتفاقية لتنظيم آلية العمل بينهما 
بما يحقق أهدافهما ويعزز بناء األسرة 

وتماسكها ويحميها من التفكك.
االتفاقية  لتوقيع  االحتفال  حضر  وقد 
الشيخ  منهم  األعمال  رجال  من  عدد 
الله  عبد  والدكتور   ، الزايدي  مشعل 
المجيذيف نائب رئيس جمعية إرواء 
المياه  لخدمات  الخيرية  )الجمعية 
الــصــالــحــة لــلــشــرب( و رجـــل األعــمــال 
األستاذ صالح السليماني  ، و حضرها 
لحقوق  الــوطــنــيــة  الــجــمــعــيــة  عــضــوا 

توفيق  مــتــقــاعــد  الــعــمــيــد  ـــســـان  اإلن
كلنتن،  محمد  واألســتــاذ   ، جوهرجي 
األســتــاذ  للفرع  التنفيذي  والــمــديــر 
اللقاء  ، كما حضر  الله خضراوي  عبد 
األستاذ  الخيرية  الـــوداد  جمعية  من 
سليمان النملة نائب رئيس الجمعية،   
محمد  متقاعد  ركن  مهندس  وعميد 
ــي طيبة  ــان ه والــمــســتــشــار  ــان  ــصــب ال
ماجدة عبد  العامة  العاقات  ومديرة 
بمكة  االحتضان  دار  ومديرة   ، العزيز 

المكرمة نسرين حافظ .
وعلى هامش حفل االتفاقية تم تكريم 
بنونة  العزيز  عبد  بن  أمين  األســتــاذ 
ــمــان بــنــت علي  وحــرمــه األســـتـــاذة إي
لألطفال  الـــدائـــم  لدعمهما  ــقــرش  ال
ــهــمــا وجــهــودهــمــا  ــادرت ــب ـــام وم ـــت األي
وحفظ  اليتيم  رعــايــة  فــي  اإلنسانية 

حقوقه الشرعية والقانونية.
هي  الخيرية  الـــوداد  جمعية  وتعتبر 
األيتام  لرعاية  متخصصة  جمعية  أول 
العربية  المملكة  في  األبوين  مجهولي 
ـــد تــأســســت فــي عــام  الــســعــوديــة وق
أهدافها  ومن  جدة  بمحافظة  142٩هـــ 
معالجة قضايا األيتام مجهولي األبوين 
آليات  خال  من  لهم  الرعاية  وتقديم 
بأسلوب  ومتميزة  حديثة  وأساليب 
الحاضنة  شرعي واإلدمـــاج  في األســر 

التي إلى قرابة من اإلرضاع . 
»برنامج  الجمعية  بــرامــج  أهــم  ومــن 
بإيجاد  ويعنى  بــاإلرضــاع«  االحتضان 
أســـر حــاضــنــة لــألطــفــال األيـــتـــام عن 
طريق الرضاعة الطبيعية ، كما تسعى 
رؤيتها  تحقيق  على  جاهدة  الجمعية 
وهي االستغناء عن دور اإليواء بإيجاد 

أسرة حاضنة لكل يتيم .
الخيرية  الوداد  جمعية  مشاريع  ومن 
ـــاء تــوقــيــع  ـــن ــنــت عــنــهــا أث الـــتـــي أعــل
االتفاقية فتح أربعة فروع جديدة في 
أنحاء المملكة العربية السعودية ، كما 
في  ــروع  ف بفتح  للتوسع  تخطط  أنها 
باإلضافة  واإلسامي  العربي  العالمين 
فـــي مدينة  لــهــا  فـــرع  تــأســيــس  إلـــى 

جنيف. 
أهداف االتفاقية :

الوطنية  الجمعية  بين  الــتــعــاون   -1
لــحــقــوق اإلنـــســـان وجــمــعــيــة الــــوداد 
الخيرية وفق األنظمة  واللوائح النافذة 
في المملكة العربية السعودية وبما ال 
يتعارض مع أنظمة ولوائح كل منهما.

في  الجمعيتين  بــيــن  الــتــعــاون   -2
السعي  خــال  مــن  الحقوقي  المجال 
الستكمال  المعنية  الــجــهــات  لـــدى 
منظومة التشريعات واإلجراءات  التي 

تحفظ حقوق مجهولي األبوين .

لنشر  الجمعيتين  بين  الــتــعــاون   -3
ثقافة حقوق اليتيم في المجتمع .

ــي إجــــراء الـــدراســـات  ــتــعــاون ف 4- ال
وحلقات  الندوات  وإقامة  والبحوث 
النقاش و ورش العمل في نشر ثقافة 
وحقوق  عــام  بشكل  اإلنــســان  حقوق 

اليتيم بشكل خاص  .
ــع مــن الــوعــي  ــرف 5-  الــعــمــل عــلــى ال
المسؤولية  لتعزيز  لليتيم  الحقوقي 

المجتمعية.
والتنموي  التكاملي  العمل  6- تحقيق 

مع الجهات الحكومية واألهلية .
7-  التعاون مع الهيئات والجامعات 
المتخصصة  البشرية  الكوادر  لتأهيل 
التي تعنى بمعالجة قضايا األيتام من 

مجهولي األبوين .
االجتماعي  اإلصــاح  ثقافة  نشر     -8
والعمل على تغيير نظرة المجتمع نحو 
األبوين  مجهولي  من  األيتام  األطفال 
وبـــيـــان حــقــيــقــة وضــعــهــم وظــروفــهــم  

لتسهيل دمجهم في المجتمع .
من  الشباب  إعفاف  على  العمل   -٩

الوقوع في الخطيئة .
10- مـــدة االتــفــاقــيــة خــمــس ســنــوات 
ــم يــطــلــب أحــد  ــا ل ــجــدد تــلــقــائــيــاً م وت
نهاية  في  بها  العمل  توقيف  طرفيها 

المدة .
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فريق من فرع اجلمعية في منطقة عسير يزور توقيف الوافدين بأبها
التأكد من مائمة  و  االطاع  أجل  من 
تراعي  التي  االشتراطات  مواكبة  و 
فريق  قام  واحتياجاته  اإلنسان  حقوق 
بزيارة  عسير  في  الجمعية  فرع  من 
لتوقيف الوافدين في أبها و نفذ جولة 
ببعض  التقى  و  التوقيف  مرافق  على 
 ، ماحظاتهم  على  وقف  و  السجناء 
إبعاد  عليهم  الذين  نقل  آلية  بحث  و 
وضمان توفر حقوقهم ، و كيفية ترحيل 
تكون  قد  و  الحرب،  في ظل  اليمنيين 
الشعبي  علي  الدكتور  من  الفريق 
المشرف على الفرع ، و الشيخ محمد 
األستاذ  و   ، الجمعية  عضو  دباش  بن 
حمد آل مفرح مدير الفرع، فيما كان 
و  التوقيف  إدارة  من  استقبالهم  في 
علي  المقدم  من  كًا  الوافدين  إدارة 
المقدم  و  التوقيف،  مدير  الشهراني 
الوافدين،  إدارة  مدير  الوادعي  خالد 
من  العديد  مناقشة  و  بحث  تم  قد  و 

المواضيع كان منها:
بحقهم  صدرت  الذين  اليمنيين   -1
الراهنة،   الظروف  ظل  في  أبعاد  أوامر 
من  بأن  الشهراني  علي  المقدم  أفاد 
صدر بحقهم أوامر إبعاد فيرحلون عن 

طريق منفذ الوديعة.
2 – المبنى :

لقدم  المبنى غير صالح نظراً  بأن  أفاد 

التجهيزات  من  لكثير  ،وافتقاده  بناءه 
ومجهزاً  مؤهًا  ليكون  به  ترقى  التي 
وجغرافياً  أمنياً  وأيضاً  النزالء  الحتضان 
ويشرف  سكني  حي  في  لوقوعه  نظراً 
التوقيف شقق مفروشة قد تشكل  على 

خطراً أمنياً على الموقع .
3 – الوضع الصحي للسجناء :

يعانون  الموقوفين  من  كثير  بأن  ذكر 
من أمراض مزمنة وخطيرة مثل ) اإليدز 
وقد    ) السل    / الكبدي  اإللتهاب   /
بمرض  اإلدارة  منسوبي  بعض  أصيب 
السل بسبب مخالطة الموقوفين وانتقل 
لمبنى  ويحتاج  خطير  والوضع  ألسرهم 

مؤهل ويكون به غرف عزل .
تم االلتقاء بالمقدم  خالد الوادعي مدير 
بعض  قضايا  ومناقشة  الوافدين  إدارة 
الوفد  ووجد  وإجراءاتهم  الموقوفين 
مقابلة  تم  كما  وتجاوب،  ترحيب  كل 
السجناء و االطاع على طلباتهم و تفقد 

الفريق مرافق التوقيف التالية:
 1- تم تفقد المبنى بشكل عام :

- عبارة عن مبنى خاص بإدارة التوقيف 
وإدارة الوافدين .

النزالء  بعنابر  خاص  منفصل  مبنى   -
وتم تخصيص كل عنبر لجنسية معينة 
خاص  وعنبر  السعوديين  للنزالء  وعنبر 

للنساء بنفس مبنى العنابر .

 2- العنابر التي تم زيارتها :
ابعاد من  أمر  بحقهم  - عنبر من صدر 

الجنسية اليمنية .
- عنبر النساء .

- عنبر السعوديين .
التحقيق  رهن  هم  من  بالعنبر  يوجد 
تتعلق  أحكام  بحقهم  صدرت  ممن  أو 
مجهولي  إيواء  أو  التستر  أو  بتحميل 
الهوية وعدد الموقوفين ) ستة أشخاص 

. )
- عنبر األفريقيين.

و قد رصد الفريق عدداً من اإليجابيات 
و السلبيات و بناءاً  عليها تم وضع عدداً 

من التوصيات جاءت كالتالي:
اإليجابيات :

التوقيف  إدارة  قبل  من  التعاون   -1
مهمة  وتسهيل  الوافدين  وإدارة 
أسئلته  على  اإلجابة  وكذلك  الوفد 

واستفساراته .
السلبيات :

 ( عام  بشكل  المبنى  صاحية  عدم   -1
أمنياً وجغرافياً وصحياً (.

النزالء  على  الصحية  األخطار   -2
والعاملين بسبب حمل كثير من النزالء 
لبعض  األفريقية  الجنسية  من  وخاصًة 
وخشية  والخطيرة  المعدية  األمراض 

انتقالها بين النزالء والعاملين .

3- اإلعاشة والتي ال ترقى لما هو مأمول 
والتي   ، الناس  من  الفئة  لهذه  توفره 

يقوم على توفيرها من قبل متعهد .
عدة  عن  عبارة  وهي  النزالء  عنابر   -4
عنابر كل عنبر يتكون من غرفة شاسعة 
وبها  البرودة  وشديدة  مفروشة  غير 
دورات مياه بأحد زواياها مفتوحة على 
وكل  األرض  مفترشين  والنزالء  الغرف 

نزيل معه بطانية .
مبنى  بنفس  النساء  عنبر  وجود   -5
من  عليه  يترتب  قد  وما  الرجال  عنابر 

أخطار.
التوصيات :

على  عاجل  وبشكل  البحث  ضرورة   -1
مبنى مناسب تتوفر فيه جميع الوسائل 
اإلنشائية والجغرافية واألمنية والصحية 

التي تتناسب لتكون دور التوقيف .
2- زيارة مدير عام سجون منطقة عسير 
وبحث موضوع المبنى وما يستجد من 

قضايا .
مع  الجمعية  تناقش  أن  ضرورة   -3
اليمنين  إبعاد  آلية  المعنية  الجهات 
في ظل ظروف الحرب لضمان سامتهم 

عند عودتهم لبادهم.
 4- ضرورة بحث آلية إبعاد » البدون« 
وال  اليمن  بهم  تعترف  ال  حيث 

السعودية.
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بإقامة  الجمعية  اختصاصات  ضمن 
الحلقات  و  ــنــدوات  ال و  الــمــؤتــمــرات 
المحلية و اإلقليمية المتعلقة بحقوق 
ـــرع الــجــمــعــيــة في  ـــام ف اإلنـــســـان ، ق
»حملة  بتدشين  الــمــنــورة  الــمــديــنــة 
الــمــخــدرات والـــحـــوادث الــمــروريــة 
انتهاك لحق الحياة« ، فمما ال شك أن 
الحياة  والسامة  أن حق اإلنسان في 
ــة هـــو مـــن الــحــقــوق الــتــي  ــجــســدي ال
والسنة  اإلسامية  الشريعة  كفلتها 
المحلية  األنظمة  و  المطهرة  النبوية 
واالتفاقات  والمواثيق  والمعاهدات 
الدولية فهو الحق األول لإلنسان، وبه 
تبدأ سائر الحقوق، وعند وجوده تطبق 
تنعدم  انتهائه  وعند  الحقوق  بقية 
الحقوق، و يجب على سائر األفراد أوالً 
حماية  ثالثاً  والدولة  ثانياً  والمجتمع 
هذا الحق من كل اعتداء، مع وجوب 
تأمين الوسائل الازمة لتأمينه ، وسد 
يتعلق  فهو  النتهاكه  المؤدية  الذرائع 
البقاء  على  وقــدرتــه  اإلنــســان  بــوجــود 
واالستمرار، وقد نص اإلعان العالمي 
الثالثة  الفقرة  فــي  اإلنــســان  للحقوق 
الحياة،  في  الحق  فرد  »لكل  أن:  على 
نص  شخصه«، كما  وسامة  والحرية، 
 / اإلنــســان   لحقوق  العربي   الميثاق 
الحياة حق  فــي  »الــحــق   -1  /  5 ــادة  م

مازم لكل شخص«.
وقـــد حــظــي هـــذا الــحــق بــحــمــايــة في 
والصحة  المختلفة،  الدولية  المواثيق 
العالمية  الصحة  منظمة  عرفته  حيث 
بدنياً  السامة  )اكتمال  من  حالة  هو 
انعدام  مجرد  ال  واجتماعياً  وعقلياً 

المرض أو العجز(.
 و إن اكثر ما يمثل انتهاكاً لحق الحياة 
المخدرات  هــو  الجسدية  والسامة 

والحوادث المرورية   حيث أن :
أ . مشكلة المخدرات  مشكلة عالمية، 
وبالتالي  محلية،  مشكلة  ولــيــســت 
إليها  ننظر  واقعها  إلــى  ننظر  حينما 
عوامل  بحجم  مــقــارنــة  ســيــاقــات  فــي 
العربية  المملكة  وتــعــد   انــتــشــارهــا، 
ــة  مــن أكــثــر دول الــعــالــم  ــســعــودي ال
»قبلة  فهي  بالمخدرات،  استهدافاً 
في  الريادي  الــدور  ولها  المسلمين«، 

فرع اجلمعية باملدينة املنورة ينفذ "حملة املخدرات واحلوادث املرورية 

انتهاك حلق احلياة"

اإلمكانات  فيها  وتتوافر  العالم  قيادة  
ـــة، واســـتـــتـــبـــاب األمــــن  ـــصـــادي ـــت االق
دول  بعض  أن  جانب  إلى  واالستقرار، 
مناطق  إلــى  تحولت  للمملكة  الــجــوار 
وحيث  الــمــخــدرات،  وتــرويــج  لتجارة 
تعاطي  الناجمة عن  الصحية  اآلثار  أن 
البدنية  الصحة  على  تؤثر  المخدرات 
توصل  بأن  كفيلة  والعقلية  والنفسية 
الجسدي  العجز  من  مرحلة  إلى  الفرد 
من  كثير  في  به  ــؤدي  ت قد  والنفسي 
األحيان إلى الوفاة المبكرة أو االنتحار 
ــر في  ــوت وت الــجــنــون  إلـــى  تــصــل  أن  أو 
عنها  ينجم  قلبية  وأمــراض  األعصاب 
يحمل  ذلــك  ،كـــل   المفاجئ  الــمــوت 
رسالة أن المخدرات  تنتهك الحق في 

الحياة والسامة الجسدية .
وسائل  مــن  وسيلة  المركبة  إن  ب . 
حرية التنقل المكفولة للناس كافة، إال 
أن هذه الوسيلة يمكن أن تنتهك حق 
اإلنسان في الحياة وحقه في السامة 
اســتــخــدامــهــا،  أســــيء  إذا  الــجــســديــة 
دون  خــاطــئــاً  اســتــعــمــاالً  واستعملت 
اتباع إجراءات األمن والسامة وتمت 
للقواعد  مخالٍف  نهج  على  قيادتها 
واإلرشـــــادات الــمــروريــة، فــالــحــوادث 
ــة الــتــي تــقــع عــلــى الــطــرقــات  ــمــروري ال
االستنزاف  صور  من  صورة  هي  يومياً 
ـــســـان؛  ـــتـــعـــدي عــلــى حـــقـــوق اإلن وال
أي  بها  يخرج  التي  النتيجة  إن  حيث 
الوفيات،  بين  تتراوح  مــروري  حادث 
وتعد  المادية  واألضـــرار  ــات،  واإلصــاب
من  حق  على  التعدي  صور  من  صورة 
تعدياً  تكون  أن  فإما  اإلنــســان  حقوق 
على حق اإلنسان في الحياة، أو تمثل 
السامة  في  اإلنسان  حق  على  تعدياً 
الــجــســديــة، أو تــعــديــاً عــلــى حــقــه في 
إتــاف  مــن  إلــيــه  تـــؤدي  فيما  التملك 
صاحيتها  وعــــدم  الــغــيــر  لــمــركــبــات 
الــحــوادث  فــإن  وبــذلــك   ، لاستخدام 
يمكن  جسيمة  ــاراً  آث تخلف  المرورية 
التعدي       صــور  مــن  صــورة  نعتبرها  أن 
الواضح والصريح على حقوق اإلنسان.

أهداف الحملة : 
الوعي   ثقافة  نشر  الرئيسي:  الهدف 
الــمــخــدرات  وأضــــرار  الــحــيــاة  بأهمية 

ــيــن الــفــئــة  ــــحــــوادث الـــمـــروريـــة ب وال
بنين   ( الــشــبــاب  وهــم  المستهدفة، 
معرفية  تغييرات  خال   من   ) وبنات 

ثم اتجاهية ثم سلوكية.
األهداف الفرعية  :

التوعية   أجــل  من  الجهود  تضافر    .1
والحماية  من خال:

ليبقوا  األصــحــاء  وتوعية  إقــنــاع  أوالً: 
لبدء  الضحايا  توجيه   وثانياً:  أصحاء، 

برنامج العاج .
على  قــادرة  الحملة  تلك  تكون  أن   .2
التأثير من خال إبراز المضار الحقيقية 

للمخدرات والحوادث المرورية.  
3. التنبيه والتذكير بالمخاطر المترتبة 
والمضاعفات  الــمــرور  حـــوادث  على 
ــنــاجــمــة عــنــهــا لــتــثــقــيــف األطــفــال  ال
كمستخدمين  والشباب  والمراهقين 
مع  المستقبل  فــي  وسائقين  للطرق 
المستدامة  الــتــوعــيــة  عــلــى  الــتــركــيــز 

كعملية تعليم مستمرة.
4. تشجيع المتعاطين  للتقدم بطلب 
السرية  اإلدمـــان  ومــراعــاة  للعاج من 
من  يعالجون  الذين  األشخاص  حيال 
اإلدمــــان عــلــى الــمــخــدرات أو الــذيــن 
يتقدمون إلى المصحة للعاج من تلقاء 

أنفسهم أو بطلب من ذويهم.  
مجتمع  وتحفيز  وتشجيع  خــلــق   .5
مدني  ورأي عام مساهم  بفعالية في 
بمخاطر  والتثقيف  التوعية   حمات 

المخدرات والحوادث المرورية. 
بين  اإليجابية  الشخصية  ترسيخ   .6
المتعلقة  مهاراتهم  وتعزيز  الشباب، 
وفتح  األخــريــن،  مع  الفعال  باالتصال 

قنوات للشراكة اإليجابية.
مدة تنفيذ الحملة:

 40 يوماً  منها 30  يوماً ميدانياً كل يوم 
أحد وثاثاء في مدارس التعليم العام 
والجامعات والكليات األهلية و 10 أيام 

هي مرحلة التقييم للحملة:
 ( الحملة  هــذه  فعالية  لمدى  تقييم 
يقوم  حيث  األثـــر(   وقياس  المراقبة 
فـــرع الجمعية  الــمــراقــبــة  مــن  فــريــق 
بمراقبة وتقييم تنفيذ  الحملة بصورة 
وال  التنفيذ   مــراحــل  طـــوال  منتظمة 
توصيف  مجرد  على  المراقبة  تتوقف 

الواقع فقط  ولكنها تذهب إلى  اقتراح 
اإلجراءات التصحيحية إذا تطلب األمر 

ذلك .
أسماء المشاركين:

1- األســـتـــاذ عــبــد الــمــجــيــد األمــيــن و 
الحديث  خــال  مــن  مشاركته  كانت 
عن  التعريف بالجمعية واختصاصاتها 
بــالــحــمــلــة  ــف  ــعــري ــت ال و   ورســالــتــهــا 

وأهدافها.
2- األســـتـــاذ الــدكــتــور غــــازي غـــزاي 
ــتــدريــس  الــمــطــيــري )عــضــو هــيــئــة ال

بالجامعة(.
و كــانــت  ــام  ــن ــغ ال فــهــد  الــعــمــيــد   -3
الدكتور  األستاذ  مشاركة  و  مشاركته 
الحديث  خــال  مــن  المطيري  غــازي 
عن الحق في الحياة من منظور شرعي 

وأمني.
4- الدكتور عبد الله أحمد الشنقيطي 
الصحة  لمستشفى  الــطــبــي  )الــمــديــر 
الــنــفــســيــة( و كــانــت مــشــاركــتــه من 
الصحية  األضــرار  عن   الحديث  خال 

للمخدرات.
الحربي  عايد  الله  عبد  الــدكــتــور   -5
و  اإلرشادية(  الخدمات  وحدة  )رئيس 
كانت مشاركته من خال الحديث عن 
دور  الوعي الذاتي في حماية الحق في 

الحياة.
الحربي  عايد  الله  عبد  الــدكــتــور   -6
و  اإلرشادية(  الخدمات  وحدة  )رئيس 
كانت مشاركته من خال الحديث عن 
دور الوعي الذاتي في حماية الحق في 

الحياة.
7- الدكتور توفيق زمان )رئيس وحدة 
اإلرشاد النفسي( و كانت مشاركته من 
خال الحديث عن دور  الوعي الذاتي 

في حماية الحق في الحياة.
الجهني  ــم  ســال ســعــيــد  الــنــقــيــب   -8
)مدير إدارة الشؤون الوقائية( و كانت 
ــحــديــث عن  مــشــاركــتــه مـــن خـــال ال
والوقاية  أسبابها  المرورية  الحوادث 

منها وعقوبتها.
و كانت  بـــدر  ــــان  ودي ـــاذة   األســـت  -٩
ـــن خـــــال  الــتــعــريــف  ــهــا م مــشــاركــت

بالجمعية واختصاصاتها ورسالتها
التعريف بالحملة وأهدافها.
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األستاذة منيرة العتيبي من فرع الجمعية.
اللجنة التنظيمية للحملة:

منسق  شرف  الرحمن  عبد  خالد  األستاذ 
الحماية  لجنة  رئيس  و  الصحية  الشؤون 

بالشؤون الصحية.

كانت  و  معجون  منال  الدكتورة   -10
مشاركتها من خال الحديث عن  

األضرار الصحية للمخدرات.
11- الدكتورة  عبير الحربي من الشؤون 
من خال  مشاركتها  و كانت  الصحية 

أسبابها  و  المخدرات  عــن   الحديث 
والوقاية منها وعقوبتها.

12- الدكتورة راده يوسف  من الشؤون 
كانت  و  الــشــرعــي  الــطــب   - الصحية 
مــشــاركــتــهــا مــن خـــال الــحــديــث عن 

والوقاية  أسبابها  المرورية  الحوادث 
منها وعقوبتها.

المراقبين :
إدارة  منسق  الحربي  ناشي  األســتــاذ 
التعليم ، رئيس وحدة اإلرشاد الطابي



8

ية
مع

لج
ر ا

خبا
 فرع اجلمعية مبنطقة اجلوف يشارك باحتفال فرع الشؤون أ

اإلجتماعية مبنطقة اجلوف بيوم األمان األسري
شارك فريق من فرع الجمعية بالجوف 

ضــم كــًا مــن األســتــاذ ظــاهــر الفهيقي 

مدير الفرع ، و األستاذ حمود الدوش 

الدكتور  ــإشــراف  ب و  ــفــرع،  ال سكرتير 

الفرع  على  المشرف  الشمري  طــارش 

الشؤون  وزارة  أقامتها  التي  الندوة  في 

يــوم  بمناسبة  بــالــجــوف  االجــتــمــاعــيــة 

تحت  ه   1437 لــعــام  األســــري  األمــــان 

عنوان »العنف األسري وأسبابه والوقاية 

منه وآثاره على المجتمع «، فيما شارك 

في الندوة كًا من الدكتور عقل بن عبد 

العزيز العقل مدير الشؤون اإلجتماعية 

بالجوف ، و األستاذ حسن عبده دوش 

أخصائي أول اجتماعي الشؤون الصحية  

عضو  األحمدي  يوسف  علي  األستاذ  و 

بالجوف  العام  واإلدعاء  التحقيق  هيئة 

من  البقمي  سلطان  حمدان  المازم  و 

إدارة مكافحة المخدرات بالجوف.

و قد ألقى كل من المشاركين محاضرة 

والوقاية  األســـري  العنف  أســبــاب  عــن 

على  اإلجابة  تم  الندوة  نهاية  وفي  منه 

استفسارات المشاركين من الحضور من 

الرجال والنساء، وقد قام فرع الجمعية 

ــكــتــيــبــات والـــمـــنـــشـــورات  بـــتـــوزيـــع ال

الحضور  على  الخصوص  بهذا  المتعلقة 

فرع  مدير  ســعــادة  الحضور  شكر  وقــد 

هذه  تنظيم  على  اإلجتماعية  الشؤون 

الندوة الهادفة لحماية الطفل.
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بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة 
الوطنية  الجمعية  فــرع  أقـــام   ،2016
الشرقية  بالمنطقة  اإلنــســان  لحقوق 
فعالية كبيرة ) في مجمع العثيم مول 
على  الفعالية  تمت  وقــد   ، بالدمام( 

النحو التالي:
العثيم  مجمع  إدارة  مع  التنسيق  تم 
يومها  في  الفعالية  لتثبيت  بالدمام 
مـــارس، كما   8 يــوافــق  ــذي  ال المحدد 
وتوفير  المناسب،  الموقع  اختيار  تم 
عليها   اإلصــــدارات  لعرض  الــطــاوالت 
التي  الجمعية  ــدات  ــان اســت وضـــع  و 
بالجمعية   التعريف   : مضامين  تحمل 
واالختصاصات،  والــرســالــة،  ــا،  ــرؤي وال
واألهــداف،  وقد وجد فريق الجمعية 
المجمع إلقامة  إدارة  من  تعاوناً كبيراً 

هذه الفعالية.
النساء  مــن  كبيرة  أعــــداداً  أن  حيث 
وحصلوا  الفعالية  مكان  زاروا  والرجال 
ــى مــجــمــوعــة اإلصـــــــــدارات، كما  عــل
الجمعية  عـــن  شـــرح  ـــى  إل اســتــمــعــوا 
وأنشطتها، وطباعة وتوزيع اإلصدارات 
لنشر ثقافة حقوق اإلنسان بين جميع 
إلى  استمعوا  كما  المجتمع،  شــرائــح 
واستفساراتهم  أسئلتهم  عن  اإلجابة 
الــجــمــعــيــة وعـــن طــريــقــة تقديم  عــن 
عنوان  كرت  على  وحصلوا  الشكاوى، 
على  يحتوي  الذي  الجمعية  فرع  مقر 

عنوان الموقع ووسائل االتصال.

فرع اجلمعية باملنطقة الشرقية يقيم عددًا من الفعاليات مبناسبة اليوم 
العاملي حلقوق املرأة 

2م
01

6 
ل 

ري
 اب

فق
وا

لم
ه ا

14
37

ب 
رج

ئة
ما

دال
ع 

ر ب
عش

ع 
اس

الت

هذه  في  الجمعية  فريق  ضم  قد  و 
المناسبة كًا :-

فاطمة  األستاذة  القانونية   الباحثة 
يوسف حسن الخرداوي.

ســارة  األســتــاذة  اإلداريــــة  الموظفة 
مساعد منصور الزامل.

و تم توزيع اإلصدارات التالية:
- مطوية التعريف بالجمعية.

لحقوق  العالمي  اإلعــان  مطوية   -
اإلنسان.

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة.

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري.

- حقوق المرأة العاملة.
- الئحة عمال الخدمة المنزلية ومن 

في حكمهم.
خاصة  "حقوق"  نشرة  من  سلسلة   -
موضوعات  تتضمن  التي  األعـــداد 

وتقارير حول المرأة.
 كما تم توزيع مجلة حقوقي )اعرف 
حقوقك ولونها ( لألطفال المرافقين 

ألمهاتهم.
أكثر  بنجاح  الفعالية  انتهت  وقــد 
للعطلة  حــيــث كـــان  الــمــتــوقــع  مــن 
ــي هـــذه الــفــتــرة أثـــراً  الــمــدرســيــة ف
كبيراً في التواجد الكثيف لمرتادي 
المجمع من أهالي المنطقة الشرقية  
من  إليها  وفــدوا  الذين  ــزوار  ال ومن 

مختلف المناطق.
كــمــا قــــام فــريــق نــســائــي مـــن فــرع 
بزيارة  الشرقية  بالمنطقة  الجمعية 
جميل  رزق  بــاب  لمركز   ( ميدانية  
في  الجمعية  مثل  وقــد   ، النسائي( 

هذه الزيارة : 
فاطمة  األســتــاذة  القانونية  الباحثة 

يوسف حسن الخرداوي.
ســارة  األســتــاذة  اإلداريــــة  الموظفة 

مساعد المنصور الزامل .
ــاذة ســارة  فــي الــبــدايــة قــامــت األســت
جمال و وظيفتها: صانعة فرص العمل  
بأنه   ) ) ببرنامج باب زرق  بالتعريف 
جميل  عبداللطيف  مبادرات  إحدى 
توفير  على  تــركــز  الــتــي  االجتماعية 
والباحثات  للباحثين  وظيفية  فرص 
عن عمل   وأن أهداف هذا البرنامج:
الـــشـــركـــات  بـــيـــن  وصـــــل  هـــمـــزة   -1
البشرية  الكوادر  وبين  والمؤسسات 
المؤهلة من المواطنين الباحثين عن 

العمل.
الصغيرة  المشاريع  2- دعم أصحاب 

بقروض حسنة.
ألصحاب  المناسبة  البيئة  توفير   -3

المشاريع الصغيرة.
4- دعم برامج العمل من المنزل.

عن  مفصًا  شرحاً  تقديم  تم  بعدها 
اإلنسان:  لحقوق  الوطنية  الجمعية 
رؤيتها،  و  وأهدافها،  اختصاصاتها، 

والفعاليات  واألنــشــطــة  رســالــتــهــا،  و 
العمل  وورش  ــدوات  ــن ال المتضمنة 
والـــــزيـــــارات الــمــيــدانــيــة، وطــبــاعــة 
ـــع اإلصــــــــدارات لــنــشــر ثــقــافــة  ـــوزي وت
بــيــن جميع شــرائــح  اإلنـــســـان  حــقــوق 
ومتابعتها  الشكاوى  وتلقي  المجتمع، 
والتحقق  الــمــخــتــصــة،  الــجــهــات  مــع 
والتجاوزات  المخالفات  دعــاوى  من 
تم  كما  ــســان،  اإلن بحقوق  المتعلقة 
على جميع  التالية  اإلصــدارات  توزيع 

العامات في المركز:
الوطنية  بالجمعية  التعريف  مطوية 

لحقوق اإلنسان.
لحقوق  الــعــالــمــي  اإلعــــان  مــطــويــة   -

اإلنسان.
أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية   -

التمييز العنصري.
أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية   -

التمييز ضد المرأة
- مطوية حقوق المرأة العاملة.

ومن  المنزلية  الخدمة  عمال  الئحة   -
في حكمهم.

نــــشــــرة »حــــقــــوق«  ــــن  م - ســلــســلــة 
خــــاصــــة األعــــــــــداد الــــتــــي تــتــضــمــن                                             

موضوعات وتقارير حول المرأة.
وقد انتهت الزيارة و قدمت األستاذة 
للجمعية  والتقدير  الشكر  جمال  سارة 
وحرصها  الــمــشــهــودة،  جــهــودهــا  على 
على نشر ثقافة حقوق اإلنسان في كل 

مكان.
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في اليوم العاملي للمرأة األمم املتحدة تدعو آلستحثاث 
اخلطى من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني

حتتفل كثير من البلدان حول العالم باليوم الدولي للمرأة ، فهو يوم يعترف به بإجنازات املرأة بدون النظر في أي تقسيمات أخرى من مثل القومية 

واإلثنية واللغة والثقافة والبيئة االقتصادية أو السياسية، وبرز هذا اليوم مع ظهور أنشطة احلركة العمالية في مطلع القرن العشرين في أمريكا 

الشمالية وبقاع القارة األوروبية.

ومنذ تلك السنوات املبكرة، كان لليوم الدولي للمرأة بعده العاملي اجلديد للنساء في الدول النامية واملتطورة على السواء، وساعد منو حركة اليوم 

الدولي للمرأة — التي عزز منها عقد أربعة مؤمترات أممية في ما يخص باملرأة وقضاياها — في جعل هذا االحتفال فرصة حلشد الدعم حلقوق 

املرأة ودعم مشاركتها في املجاالت السياسية واالقتصادية. 

موضوع االحتفال باليوم الدولي للمرأة 
لعام 2016 هو »اإلعداد للمساواة بين 
بحلول  الكوكب  لتناصف  الجنسين 

 .»2030
للتعجيل  الموضوع  هــذا  فكرة  تأتي 
وبــنــاء   ،2030 عـــام  أعــمــال  بــجــدول 
 — العالمية  األهـــداف  لتنفيذ  زخــم 
بالمساواة  وبخاصة الهدف 5 الخاص 
الــخــاص   4 ــهــدف  وال الجنسين  بــيــن 
والمنصف  الــجــيــد  التعليم  بــضــمــان 
و  فعاالً،  تنفيذاً  للجميع—  والشامل 
االلتزامات  على  الموضوع كذلك  ركز 
Step It( مـــبـــادرة  تــحــت  الــجــديــدة 
لهيئة  »أعــدوهــا«   )Up Initiative
من  وغيرها  لــلــمــرأة،  المتحدة  األمــم 
ــا يتصل  ــي م االلــتــزامــات الــقــائــمــة ف
وتمكين  الجنسين  بين  بــالــمــســاواة 

المرأة وحقوق اإلنسان للمرأة.

أعمال  لجدول  الرئيسية  واأله��داف 
2030 في هذا اإلطار هي:

البنات  جميع  يتمّتع  أن  ضــمــان   -1
بتعليم  والفتيان  والفتيات  والبنين 
مــجــانــي ومنصف  وثـــانـــوي  ــتــدائــي  اب
نتائج  تحقيق  إلــى  يــؤدي  مما  وجّيد، 
عام  بحلول  وفعالة  مائمة  تعليمية 

.2030
البنات  لجميع  تــتــاح  أن  ضــمــان   -2
نوعية  على  الحصول  فــرص  والبنين 
مرحلة  في  والرعاية  النماء  من  جيدة 

ــمــبــكــرة والــتــعــلــيــم قبل  الــطــفــولــة ال
االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم 

االبتدائي بحلول عام 2030.
3- القضاء على جميع أشكال التمييز 

ضد النساء والفتيات في كل مكان.
العنف  أشكال  على جميع  القضاء   -4
ضــد جــمــيــع الــنــســاء والــفــتــيــات في 
المجالين العام والخاص، بما في ذلك 
الجنسي  واالستغال  بالبشر  االتجار 

وغير ذلك من أنواع االستغال.
الممارسات  جميع  على  القضاء   -5
ــال  األطــف زواج  قــبــيــل  مـــن  ـــضـــارة،  ال
القسري،  والــــزواج  المبكر  والــــزواج 
لإلناث  التناسلية  األعــضــاء  وتشويه 

)ختان اإلناث(.

المتحدة  العام لألمم  األمين  رسالة 
بمناسبة اليوم الدولي للمرأة:

من  بساطاً  تتناثر  الزجاجية  »الحواجز 
الشظايا«  أتذكر يوماً، وأنا ال أزال صبياً 
الحرب،  بعد  ما  فترة  في كوريا خال 
أثار  تقليٍد  َمن حولي عن  أنني سألت 
انتباهي: عندما يحين المخاض، تترك 
وتلتفت  العتبة،  عند  حذاءها  المرأة 
لترمقه بخوف شديد، رّدت أمي على 
الــمــرأة  تلك  أن  »ِاعــلــم  قائلة  ســؤالــي 
على  ستبقى  كانت  إذا  عّما  تتساءل 
قيد الحياة لتعود فترتدي حذاءها مرة 

أخرى«.
حتى  مخّيلتي  الذكرى  تلك  تفارق  لم 

قــرن من  أكــثــر مــن نصف  مـــرور  بعد 
يحدق  يــزال  ال  الموت  فخطر  الزمان، 
عالم  الفقيرة من  المناطق  بالمرأة في 
الـــيـــوم فـــي كـــل لــحــظــة مـــن لحظات 
الــمــخــاض، رغــم أن وفــيــات األمــومــة 
التي  العديدة  المخاطر  ضمن  تندرج 
يتعّرض  مــا  وكــثــيــراً  تــفــاديــهــا،  يمكن 
تشويه  لممارسات  اإلناث  من  الرضع 
الفتيات  وتتعّرض  التناسلية،  األعضاء 
لألذى وهن في طريقهن إلى المدرسة، 
في  قتال  حلبة  النساء  أجساد  وتغدو 
الــحــروب، أمــا األرامـــل، فيعشن  غمرة 

منبوذات يعانين من ويات الفقر.

المشاكل  هذه  معالجة  إلى  وال سبيل 
إالّ بتمكين المرأة لتصبح عنصراً فاعًا 

في عملية التغيير.

الفلسفة  هــذه  وضــع  على  ــُت  دأب لقد 
المتحدة  األمـــم  فــي  التنفيذ  مــوضــع 
ــوات،  ــد عــلــى تــســع ســن ــزي مــنــذ مـــا ي
فحطمنا الكثير من الحواجز الزجاجية 
حتى غدت األرض التي نمشي عليها 
ونحن  المتناثرة،  الشظايا  من  بساطاً 
يحمله  مــا  تبديد  على  الــيــوم  نعمل 
وتحّيزات  مسبقة  أفكار  من  الماضي 
اختراق  من  المرأة  تمكين  سبيل  في 

حدود جديدة.

وجرياً على هذا المنوال، ُقمت بتعيين 

ــم المتحدة  لــقــوات األم امـــرأة قــائــدة 
ألول مرة على اإلطاق، وحرصت على 
المستويات  في  المرأة  تمثيل  كفالة 
تمثيلها  بلغ  حتى  بمنظمتنا  العليا 
المرأة  فصارت  مسبوقة،  غير  نسبة 
صميم  في  قيادية  مواقع  اليوم  تتبّوأ 
التي كانت  واألمــن،  السام  مجاالت 
حكراً على الرجال في الماضي، فعندما 
تكن  لم  المتحدة،  األمــم  إلــى  قِدمُت 
ثّمة أي امرأة تقود ولو بعثًة واحدة من 
بعثات السام الميدانية، وسرعان ما 
صارت المرأة تدير دّفة زهاء الربع من 
المتحدة، وهي نسبٌة ال  األمم  بعثات 
لكنها  المنشود  المستوى  دون  تــزال 

تمثل تحسناً كبيراً.

وبــلــغ عـــدد رســـائـــل الــتــعــيــيــن الــتــي 
مناصب  فــي  نــســاء  لتعيين  وّقــعــُتــهــا 
وكيل  أو  مساعد  عــام  أمين  رتبة  من 
وكان  رسالة،   150 قرابة  العام  األمين 
حكومية  مــنــاصــب  يــتــقــلــد  بــعــضــهــن 
سامية ويتمتع بسمعة دولية مرموقة، 
إلى  عودته  عند  تبّوأ  اآلخــر  والبعض 
ساَعْدنَني  لقد  قيادية،  مناصب  بلده 
المرأة  أن  حقيقة  إثبات  على  جميعاً 
لشغل  مرشح  أفضل  تكون  مــا  كثيراً 

المنصب المتاح.

التقدم  هــذا  اســتــمــرار  نضمن  ولــكــي 
يضع  جديداً  إطــاراً  أنشأنا  الملموس، 
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مــنــظــومــة األمــــم الــمــتــحــدة بــأســرهــا 
كانت  أن  وبــعــد  مسؤولياتها،  أمـــام 
مجرد  الجنسين  بين  المساواة  فكرة 
سياسًة  اليوم  صارت  محمودة،  فكرة 
تلّقي  كــان  أن  وبعد  بــصــرامــة،  ق  تطبَّ
التدريب في مجال مراعاة االعتبارات 
اليوم فرضاً  الجنسانية اختيارياً، صار 
موظفي  مــن  متعاظمة  أعــــداٍد  عــلــى 
عدد  كــان  أن  وبعد  المتحدة،  األمــم 
ميزانيات األمم المتحدة التي تخصص 
موارد للمساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة ال يتعدى أصابع اليد الواحدة، 
ــــمــــوارد لــلــقــضــايــا  صــــار تــخــصــيــص ال
في واحدة من  مألوفاً  أمراً  الجنسانية 
تقريباً، وما  أصل كل ثاث ميزانيات 

هذه سوى البداية.

أن  كونفوشيوس  الحكيم  علََّمنا  لقد 
نبدأ  أن  يقتضي  العالم  أوضاع  ترتيب 
البراهين  وبفضل  المباشر،  بمحيطنا 
على  الــدلــيــل  تقيم  الــتــي  الــمــتــوالــيــة 
النسائية  الــقــيــادات  إنــجــازات  قيمة 
أجهر  فتئُت  ما  المتحدة،  األمــم  في 
في  ــمــرأة  ال بتمكين  مــنــاديــاً  بصوتي 
التي  الكلمات  ففي  المحافل،  كافة 
والجامعات  البرلمانات  في  ألقيتها 
والتجمعات العامة، وخال محادثاتي 
الخاصة مع زعماء العالم واجتماعاتي 
ــري الــشــركــات ومــحــاوراتــي  مــع مــدي
أشــــداء يحكمون  الــشــاقــة مــع رجـــال 
فيها  يــســيــطــر  صـــارمـــة  مــجــتــمــعــات 
الرجال، ما برحُت أشدد على المساواة 
اتخاذ  والرجل وأحث على  المرأة  بين 

التدابير الازمة لتحقيق ذلك.

وعــنــدمــا اســتــلــمــت مــهــامــي بــاألمــم 
ثــمــة تسعة  ـــزال  ي الــمــتــحــدة، كـــان ال 

ــم ال تــضــم في  ــعــال ــات فـــي ال ــمــان ــرل ب
فساعدنا  واحــدة،  امــرأة  ولــو  صفوفها 
على تقليص عدد تلك البرلمانات إلى 
أَطَْلقُت حملة  أربعة، وفي عام 2008، 
المرأة«،  ضد  العنف  إلنهاء  »اتحدوا 
ــقــادة  ــعــديــد مـــن ال فـــصـــارت تــضــم ال
البرلمانيين،  النواب  والوزراء، ومئات 
ومايين األفراد الذين لّبوا النداء إلى 

العمل.

لواء  تحت  ينضوي  رجــل  أول  وكنت 
حملة »الرجل نصير المرأة«، التي بات 
عدد أنصارها يفوق مليون شخص منذ 
الناشطين  ناصرت  كما  الحين،  ذلــك 
المطالبين بالكّف عن تشويه األعضاء 
كثيراً  وابتهجت  لــإلنــاث،  التناسلية 
عــنــدمــا اتـــخـــذت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
فيه  تدعم  اإلطــاق  على  لها  قرار  أول 
صدًى  هو  إنما  فصوتي  الهدف،  هذا 
أن  يعرفون  ممن  الكثيرين  لــنــداءات 
الــمــرأة قــــادرة عــلــى اإلســهــام بقسط 
إلى  الرامية  الجهود  إنجاح  في  كبير 
تحقيق خطتنا الطموحة بشأن التنمية 
المستدامة لعام 2030، والمضي قدماً 
تغير  بشأن  باريس  اتفاق  تفعيل  في 

المناخ.

وفــي هــذا الــيــوم الــدولــي لــلــمــرأة، ما 
النساء  لحرمان  بالسخط  أشعر  زلــت 
والفتيات من حقوقهن، لكن ما يشحذ 
جميع  في  أشخاصاً  هناك  أن  هّمتي 
مقتنعون  وهم  يعملون  العالم  أرجــاء 
الــمــرأة  تمكين  بـــأن  راســخــا  اقــتــنــاعــا 
المجتمعات، فعلينا  إلى تقدم  يفضي 
الموارد  من  يكفي  ما  نخصص  أن  إذاً 
في  الجنسين  بين  المساواة  لتحقيق 
العالم قاطبًة، وأن نعمل بشجاعة على 

هذا  بأهمية  العام  الــرأي  وعي  إذكــاء 
سياسية  ــإرادة  ب ندعمه  وأن  الهدف، 
ال تتزعزع، فا استثمار في مستقبلنا 

المشترك أعظم من هذا االستثمار.

اليونسكو تحي اليوم الدولي للمرأة 
تحت شعار »عالم تسوده المناصفة

الخطى  لنحث   :2030 ع��ام  بحلول 
من أجل المساواة بين الجنسين«.

موافقة   2015 عــام  فــي  العالم  شهد   
بلدان من جميع أرجاء المعمورة على 
الجديدة  المستدامة  التنمية  خطة 
لتغير  باريس  اتفاق  وعلى   2030 لعام 

المناخ.
وهذا  الخطة  أن هذه  اليونسكو  وترى 
هدفه  واحــداً  برنامجاً  يمثان  االتفاق 
الــنــهــوض بــحــقــوق وكـــرامـــة اإلنــســان 
وحمايةكوكب  الفقر  على  والــقــضــاء 

األرض.

لــلــمــســاواة بين  الـــتـــرويـــج  ــشــكــل  وي
الــجــنــســيــن ركـــنـــاً أســاســيــاً مـــن هــذا 
حقوق  من  حقاً  باعتبارها  البرنامج، 
اإلنسان األساسية وقوة تحويلية تدفع 
من  بمزيد  تتسم  تنمية  تحقيق  إلــى 
ولــذا  واالســتــدامــة،  والشمول  الــعــدل 
في  للمرأة  الدولي  اليوم  فإن موضوع 
عام 2016 هو »عالم تسوده المناصفة 
الخطى من  لنحث   :2030 عام  بحلول 

أجل المساواة بين الجنسين«.

لــلــمــســاواة بين  الـــتـــرويـــج  ــر  ــب ــعــت وُي
جميع  توجه  عامة  أولــويــة  الجنسين 
ــو فــــي مـــجـــاالت  ــســك ــون ــي أنـــشـــطـــة ال
واالتصال  والثقافة  والعلوم  التعليم 
األهداف  هذه  وتشكل  والمعلومات، 
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اليونسكو  تبذلها  التي  الجهود  عماد 
إلتاحة المزيد من الفرص الجديدة وال 
في  مستنًدة  التعليم  خال  من  سيما 
الشراكة  قبيل  مبادرات من  إلى  ذلك 
والنساء  الفتيات  لتعليم  العالمية 
صندوق  يدعمها  التي  األنشطة  وإلى 

ماله لحق الفتيات في التعليم.

عن  عــبــارة  هــي  اليونسكو  أعــمــال  إن 
األمــم  منظومة  مستوى  على  شــراكــة 
مع  خالها  من  التعاون  يتم  المتحدة 
والقطاع  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة 
الخاص تعاوناً أوثق من ذي قبل لدعم 
المهن  مزاولة  على  والنساء  الفتيات 
البرنامج  في  ذلــك  ويتجلى  العلمية، 

الطويل العهد لوريـال - اليونسكو
للنساء في مجال العلوم.

وقـــد شــهــد الــعــالــم فــي شــتــى أقــطــاره 
تقدماً في هذا الصدد - ولكنه ما زال 
تحقيق  تعيق  عسيرة  عقبات  يواجه 
والنساء  للفتيات  الحقيقية  المساواة 
العالمي  البرنامج  يتكلل  ولــن  كافة. 
نــهــض كل  إذا  إال  بــالــنــجــاح  الــجــديــد 
اإلبداعية  وبالطاقات  بالحقوق  بلد 
مواطنيه  من  مواطن  لكل  واالبتكارية 

بدءاً بالفتيات والنساء.

إن دفــع هــذا الــمــوضــوع قــدمــاً يعني 
الــتــقــدم نــحــو تحقيق  ــيــرة  تــســريــع وت
وتمكين  الجنسين  بــيــن  ــمــســاواة  ال
عام  وُيعتبر  كافة،  والنساء  الفتيات 
نطبق  أن  علينا  مــحــوريــاً  عــامــاً   2016
ــدة تــســتــوحــي من  خــالــه رؤيـــة جــدي
الدروس المستخلصة وتحدد التدابير 
التحديات  لمواجهة  الازمة  الجديدة 

الجديدة والمتبقية.

31 مليون فتاة ممن بلغن سن التعليم االبتدائي غير ملتحقات اليوم باملدارس )اليونسكو، 2013( 1

تشكل النساء ثلثي املواطنني األكثر فقراً في العالم )اليونسكو 2014( 2

واحدة من تسع فتيات في العالم تتزوج قبل سن اخلامسة عشرة )األمم املتحدة للمرأة 2013( 3

اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املّتحدة إعالن القضاء على العنف ضّد املرأة في عام 1993 الذي يشكل أوّل صك حلقوق اإلنسان 
يستهدف مشكلة العنف ضّد املرأة على نحو حصري وصريح

4
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برنامج "علم طفاًل" يوفر التعليم االبتدائي  لنحو 710.000 طفل الجئ 
يطلق برنامج » علم طفًا«  والمفوضية 
الــســامــيــة لــألمــم الــمــتــحــدة لــشــؤون 
الاجئين شراكة جديدة لمدة ثاث 
سنوات لتوفير التعليم لنحو 710,000 
بالنزاع  المتأثرين  األطفال  من  طفل 
وآسيا  إفريقيا  في  القسري  والتهجير 

والشرق األوسط. 
الذي  الجديد  البرنامج  هذا  ويعتبر 
استمراراً  طفا«  »عّلم  برنامج  يموله 
أدت  الجانبين  بين  مثمرة  لشراكة 
توفير  إلــى  اآلن  إلــى   2012 عــام  منذ 
التعليم االبتدائي لنحو 260,000 طفل 
والمهمشة.  الضعيفة  الفئات  مــن 
دعم  الــجــديــد  البرنامج  وســيــواصــل 
والمساهمة  األطــفــال  هـــؤالء  تعليم 
جديد  طــفــل   45,000 تسجيل  فــي 
الثاثة  األعــوام  خال  المدارس  في 
يشكل  أن  المتوقع  ومــن  الــقــادمــة، 
ــنــزاع  األطـــفـــال الــمــهــجــرون جــــراء ال

ـــعـــدد الــكــلــي  ــصــف ال ـــا ن فـــي ســـوري
ــيــنــمــا ســيــكــون  ــن، ب ــمــســتــفــيــدي ــل ل
الــمــســتــفــيــدون اآلخـــــرون مـــن دول 
وكينيا  وإيــران  وإثيوبيا  تشاد  تشمل 
وماليزيا وباكستان ورواندا والسودان 

وجنوب السودان وأوغندا واليمن.
بــاربــوســا،  مــارســيــو  السيد  وورحـــب 
التعليم  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس 
وقــال  الــشــراكــة  بــهــذه  الجميع  فــوق 
حققناه  الــذي  التقدم  من  »بالرغم 
الملتحقين  غير  األطــفــال  عــدد  فــإن 
النزاعات  وتعتبر  يــزداد،  بالمدارس 
المسلحة وانعدام األمن أحد أسباب 
ــه مـــن الـــضـــروري  ــإن ــيــه، ف ـــك وعــل ذل
المبادرات،  خــال  من  اآلن  التحرك 
المفوضية  مــع  هــذه  شراكتنا  مثل 
الــســامــيــة لــألمــم الــمــتــحــدة لــشــؤون 
التي  اإلجــــراءات  التــخــاذ  الاجئين، 
من  النازحين  األطــفــال  آالف  تمّكن 

إكمال تعليمهم أينما كانوا«.
ــد أنــطــونــيــو  ــســي مـــن جــهــتــه قــــال ال
لألمم  السامي  المفوض  غوتيريش، 
»يساعد  الاجئين  لشؤون  المتحدة 
التعليم في حماية األطفال الاجئين، 
األطفال  تعليم  في  االستثمار  ويعتبر 
ومستقبل  مستقبلهم  في  استثماراً 
تساعدنا  وســوف  القادمة،  األجــيــال 
الهامة مع برنامج علم  الشراكة  هذه 
طفًا على التغلب على بعض العوائق 
تعليم  دون  ــحــول  ت ــي  ــت ال الــمــلــحــة 
الاجئين  األطفال  من  اآلالف  مئات 
وبالتالي توفير طفولة آمنة ومستقبل 

أفضل لهؤالء األطفال«.
التعليم  توفير  ضــرورة  أصبحت  وقد 
ــي مــنــاطــق الـــنـــزاع أكثر  لــألطــفــال ف
مضى.  وقـــت  أي  مــن  اآلن  إلــحــاحــاً 
وغالباً ما يكون األطفال الاجئون هم 
األكثر تهميشاً وضعفاً واألصعب من 

ومساعدتهم.  إليهم  الوصول  حيث 
في  تحديات  األطفال  هؤالء  ويواجه 
المناسب  التعليم  عــلــى  الــحــصــول 
واالقــصــاء  المدقع  الفقر  بينها  مــن 
النفسية  والــصــدمــات  االجــتــمــاعــي 

والعوائق اللغوية.
ـــال الــســيــد أنــطــونــيــو  ـــن جــهــتــه ق وم
لألمم  السامي  المفوض  غوتيريش، 
الاجئين: »يساعد  المتحدة لشؤون 
التعليم في حماية األطفال الاجئين، 
األطفال  تعليم  في  االستثمار  ويعتبر 
ومستقبل  مستقبلهم  في  استثماراً 
تساعدنا  وســوف  القادمة،  األجــيــال 
الهامة مع برنامج علم  الشراكة  هذه 
طفًا على التغلب على بعض العوائق 
تعليم  دون  ــحــول  ت ــي  ــت ال الــمــلــحــة 
الاجئين  األطفال  من  اآلالف  مئات 
وبالتالي توفير طفولة آمنة ومستقبل 

أفضل لهؤالء األطفال«.
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الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تسمح بإسكان املرأة بال محرم
و  للسياحة  الــعــامــة  الهيئة  وجــهــت 

ــراث  ضمن الئــحــة مــرافــق اإليـــواء  ــت ال

السياحي ، وفقاً لصحيفة عكاظ بعدم 

االمتناع عن إسكان المرأة دون محرم، 

المقيمات«،  أو  »الــمــواطــنــات  ســواء 

بــشــرط تــقــديــم أصـــل إثــبــات الــهــويــة 

اإلقــامــة«،  أو  »الــهــويــة  بها  المعترف 

باإلضافة إلى جواز السفر في الحاالت 

التي ال تتطلب إصدار تصريح إقامة.

كانت  حــال  فــي  أنــه  الائحة،  وبينت 

ـــبـــات هــويــة  ــهــا إث ــدي ــيــس ل الـــمـــرأة ل

مقبول نظاماً، وكذلك »العمة، الخالة، 

إثبات  لديهن  ليس  الاتي  القريبة« 

على  ليست  التي  الخادمة  أو  هوية، 

برفقة  كانت  إذا  السكن  طالب  كفالة 

بإسكانهن  يسمح  عائاتها،  غير  عائلة 

ــات  ــان ــي ــب بـــشـــرط تــســجــيــل جــمــيــع ال

عــن رب الــعــائــلــة الــمــرافــق لــهــن، مع 

أسماء  قائمة  مــن  بنسخة  االحــتــفــاظ 

أسماءهم  متضمنة  وعقودهم  النزالء، 

ــنــهــم وأرقـــــام  ــاوي وجــنــســيــاتــهــم وعــن

سنوات،   5 عن  تقل  ال  بمدة  هواتفهم 

مع عدم احتساب أكثر من قيمة ليلة 

واحدة من عدد ليالي الحجز في حالة 

الوصول  بتاريخ  النزيل  الــتــزام  عــدم 

رقم  إظــهــار  خدمة  وإدخـــال  المحدد، 

تسجيل،  أجــهــزة  تأمين  مــع  المتصل 

وتخزين المعلومات للرجوع إليها وقت 

الحاجة.

المرخص  على  الهيئة،  اشترطت  بينما 

له عدم قبول أو االستمرار في األنشطة 

ــمــرات وحــفــات الـــــزواج إلــى  ــمــؤت وال

صــاة  قــبــل  تنتهي  مــتــأخــرة  ســاعــات 

ــن تــنــاول  ــع مــنــع الـــنـــزالء م الــفــجــر، م

األماكن  في  والمشروبات  المأكوالت 

العامة بالمرفق السياحي كالبهو.

االحتفاظ  الــائــحــة،  منعت  حين  فــي 

ــنــزالء أو  ــل ــق الــرســمــيــة ل ــائ ــوث ــصــور ال ب

االســم  بتسجيل  واالكــتــفــاء  تصويرها، 

الشخصية  تحقيق  وبيانات  الرباعي 

جواز  أو  اإلقــامــة  أو  المدني  »السجل 

ــهــم، ومــنــعــت  ــي ــق الـــســـفـــر« مـــع مــراف

المرخص له عن التأجير بالجملة لمرفق 

اإليواء السياحي، مع عدم إلزام النزالء 

الــلــيــالــي، مــع التقيد  ـــى مــن  بــحــد أدن

مع  للنزالء،  والمغادرة  الدخول  بوقت 

اعتماد وقت دخولهم الساعة 2 ظهراً، 

وفي  12 ظهراً  الساعة  ووقت خروجهم 

تسليم  فــي  الــمــرفــق  إدارة  تــأخــر  حــال 

عن  للنزيل  المحجوزة  الوحدة  مفتاح 

بتسلم  االلتزام  عليها  ظهراً   2 الساعة 

وخدمة  مكان  وتوفير  وحفظها  حقائبه 

مناسبين لراحته.

تم  مــن  أحقية  الــائــحــة  أعــطــت  فيما 

رخصة  على  للحصول  طلباتهم  رفــض 

أمام  بالتظلم  السياحي  اإليــواء  لمرافق 

يوماً   60 خــال  السياحة  هيئة  رئيس 

بالرفض، وعلى اإلدارة  تاريخ علمه  من 

الهيئة  رئيس  يحددها  التي  المختصة 

النظر في االعتراضات والتظلم بموجب 

للرئيس  بالنتائج  والــرفــع  صاحيته 

لاعتماد، مع إخطار طالب الترخيص، 

وأنه في حالة الرفض أو عدم الرد يجوز 

ديوان  أمــام  التظلم  الترخيص  لطالب 

المظالم.

لهم  المرخص  جميع  الهيئة  وألزمت 

التي  ــخــدمــات  ال بــأســعــار  بــالــتــقــديــم 

حال  وفي  سنة،  لمدة  للهيئة  قدمتها 

الهيئة  إشعار  يجب  التعديل  رغبتهم 

على  أشــهــر   3 بـــ  التعديل  تــاريــخ  قبل 

له من فرض  المرخص  األقــل، مع منع 

أسعار  على  للخدمة  إضافية  رسوم  أي 

الوحدات كـ »قوائم الطعام للمأكوالت، 

المشروبات، خدمة الوحدات«.

للسياحة  العامة  الهيئة  ألــزمــت  كما 

الخاصة  الئحتها  في  الوطني،  والتراث 

يغطى  بأن  السياحية  الرحات  بتنظيم 

تأمين  بوثيقة  المسافرون  أو  السياح 

الترخيص،  مدة  طيلة  المفعول  سارية 

جميع  ضد  انقضائه  بعد  شهر  ولمدة 

عن  تنجم  قد  التي  واألضـــرار  األخــطــار 

التسويق  موظفي  ـــزام  إل مــع  الــرحــلــة، 

من  التسويق  لممارسة  الخروج  بعدم 

أو  الــفــرع  أو  الرئيس  المكتب  حــدود 

المنفذ التسويقي المرخص له.
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مسؤول أممي: من املستحيل إقامة مدينة مستدامة ميكن العيش فيها من تق

دون وجود إدارة رشيدة للنفايات الصلبة

العديد  تمتلك  لم  مضى،  جيل  قبل 

برامج شاملة إلدارة  العالم  من مدن 

النفايات  وكانت  الصلبة،  النفايات 

العضوية تقدم للحيوانات، ولم تكن 

مواد  من  نفايات  أي  تقريباً  هناك 

تغير  األمر  لكن  والتعبئة،  التغليف 

أصبحت  فقد  كــبــيــراً،  تغيراً  الــيــوم 

نتيجة  والــنــفــايــات،  القمامة  إدارة 

العمراني  والتوسع  السكاني  للنمو 

السريع والتنمية االقتصادية، إحدى 

تواجه  التي  إلحاحاً  األكثر  القضايا 

كوكب األرض.

وفي عام 2012م قرع البنك الدولي 

الرئيسي  تقريره  في  الخطر  ناقوس 

 »What a Waste« ــون  ــن ــمــع ال

 70 قــدرهــا  بــزيــادة  فيه  يتنبأ  الــذي 

التي  النفايات  حجم  في  المائة  في 

بحلول  الحضرية  المناطق  تنتجها 

أتاح  نفسه،  العام  وفي   ،2025 عام 

الذي  الصيت  ذائع  الوثائقي  الفيلم 

القمامة  فــي  »غــارقــون  اســم  حمل 

نــظــرة  لــلــمــشــاهــديــن   »Trashed

متعمقة على نطاق أزمة القمامة في 

العالم. 

قال خورخي إيجاس فاسكويز المدير 

الممارسات  مجموعة  لقطاع  األول 

الــعــالــمــيــة لــلــتــنــمــيــة اإلجــتــمــاعــيــة 

على  والــقــدرة  والريفية  والحضرية 

ـــي » من  ـــدول ال بــالــبــنــك  الــتــكــيــف 

مستدامة  مدينة  إقامة  المستحيل 

يمكن العيش فيها بدون وجود إدارة 

لم  واألمر  الصلبة،  للنفايات  رشيدة 

فقط،  الفنية  بالحلول  يتعلق  يعد 

والصحة  الــمــنــاخ  على  آثـــار  فهناك 

والــســامــة فــضــًا عــن االعــتــبــارات 

اشتمال  مــن  المهمة،  االجتماعية 

جــامــعــي الــنــفــايــات والــقــمــامــة إلــى 

تغيير السلوكيات كي يتشجع الناس 

كميات  خفض  على  والمجتمعات 

النفايات وإعادة تدويرها«، ال سيما 

و أن  مسؤولية إدارة النفايات الصلبة 

تقع في العادة على عاتق البلديات، 

فا عجب أن تأتي هذه المسألة في 

المدن  صدارة أجندة عمد و رؤساء 

في البلدان الغنية والفقيرة على حد 

سواء«.

ومنذ عام 2000، وصل إقراض البنك 

النفايات  إدارة  لمشاريع  الــدولــي 

إلى 4.5 مليار دوالر، وساند  الصلبة 

الصلبة  للنفايات  برنامجاً   32٩ ذلك 

وتجمع  العالم،  أنــحــاء  مختلف  فــي 

المشاريع بين تمويل البنية التحتية 

وتغطي  االســتــشــاريــة،  والــخــدمــات 

النفايات  لجمع  األساسية  العمليات 

والتخلص منها إلى البرامج المعقدة 

االستخدام  إلعــادة  للسلوك  المغيرة 

والتدوير.

حلول مبتكرة لمواجهة التحديات 

المزمنة:

في  الــعــمــلــيــات   تكلفة  ارتـــفـــاع   -1

يمكن  النامية،  البلدان  من  العديد 

ما  تبلغ  أن  الصلبة  النفايات  إلدارة 

المائة من ميزانية  بين 20 و 50 في 

الدخل  منخفضة  والبلدان  المدينة، 

إلى  االنضمام  عتبة  على  تقف  التي 

مصاف البلدان متوسطة الدخل هي 

تفرض  ال  حيث  بذلك،  تأثراً  األكثر 

استمرارية  لتعزيز  أو رسوماً  ضرائب 

الــصــلــبــة،  ــنــفــايــات  ال إدارة  بـــرامـــج 

على  اعتادوا  السكان  أن  عن  ناهيك 

استخدام مقالب القمامة المكشوفة 

دون مقابل, وقد تصدت كولومبيا، 

من  المائة  في   ٩6 من  تتخلص  التي 

القمامة،  مدافن  في  حالياً  نفاياتها 

تدشين  خــال  مــن  المشكلة  لــهــذه 

تتحدد  رسوماً  يفرض  وطني  برنامج 

على  الــفــرد  ــدرة  ق على  بناء  قيمتها 

الدفع.

2- إذا طلبت من السكان دفع قيمة 

خدمة  تــقــدم  أن  فعليك  الــخــدمــة، 

ــدة، ال يــرغــب الــمــواطــنــون في  جــي

دفـــع رســـوم مــقــابــل خــدمــات دون 

أنه  بيد  القمامة،  لجمع  المستوى 

مهني  برنامج  إدارة  المستحيل  من 

لجمع القمامة في غياب قاعدة قوية 

البنك  مجموعة  وتعكف  لإليرادات، 

مبتكرة  بــرامــج  وضــع  على  ــي  ــدول ال

تتسم  وحيثما  ـــــرادات،  اإلي ــادة  ــزي ل

بالقوة،  فيها  الحكومية  المؤسسات 

القطاعين  بين  شراكات  إقامة  على 

العام والخاص لزيادة الكفاءة.

3- يلعب العمال غير الرسميين دوراً 

إذ  النامية،  البلدان  في معظم  مهماً 

تتم إدارة ما بين 15 و 20 في المائة 

من النفايات المنتجة بواسطة أفراد 

أو  مسجلة  غير  صغرى  مشاريع  أو 

ويقوم  قــانــونــيــة،  صفة  لها  ليست 

هؤالء العمال بجمع النفايات وفرزها 

وعن  واستخدامها،  تدويرها  وإعادة 

فان ووردن، كبير  فرانك  يقول  ذلك، 

بالبنك  البيئية  الــشــؤون  مهندسي 

ــا بــعــض أفضل  ــي »لــقــد طــورن ــدول ال

النماذج الواعدة بغرض ضمان تمتع 

عمال القمامة غير الرسميين بفرص 

عمل رسمية«.

نهج  بتطوير  حــالــيــاً  الــبــنــك  ويــقــوم 

واختبارها في مناطق عمله  مختلفة 

في مختلف أنحاء العالم:

أفــريــقــيــا: بــعــد عــقــود مــن الــحــرب 

ـــة فــــي لـــيـــبـــريـــا، هــيــمــنــت  ـــي األهـــل

مشهد  على  العشوائية  المخيمات 

ــتــشــرت  ــعــاصــمــة مــونــروفــيــا، وان ال

الـــقـــمـــامـــة عـــلـــى جــــوانــــب الـــطـــرق 

بدأ  المائية   والــمــجــاري  والــقــنــوات 

مونروفيا  مساندة  في  الدولي  البنك 

الصلبة،  النفايات  إدارة  لتحسين 

عام  فــي  طــارئــة  عملية  نفذ  حيث 

2010 ركزت بشكل خاص على تدعيم 

المشتريات  وإدارة  المالية  اإلدارة 

والعقود واسترداد التكاليف، وجرى 

لنقل  ومحطتين  صحي  مدفن  بناء 

وأُزيلت  الحين،  ذلك  منذ  القمامة 

المدافن غير القانونية، وارتفع معدل 

جمع النفايات من 13 في المائة إلى 

50 في المائة.

منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: 

شــهــدت الــصــيــن زيــــادة كــبــيــرة في 

من  البلدية  الصلبة  النفايات  جمع 

إلى   1٩80 عــام  فــي  طــن  مليون   31

ومــن   ،200٩ عـــام  فــي  مــلــيــونــا   157

الــُمــتــوقــع أن يــصــل ذلـــك إلـــى 585 

نتيجة   2030 عام  بحلول  مليون طن 

والنمو  السريع  العمراني  للتوسع 

الــســكــانــي غــيــر الــمــســبــوق، ويــمــول 

مشروعاً جديداً  الدولي حالياً  البنك 

الذي  نينغبو  في  الصلبة  للنفايات 

قام بإدخال عمليات فصل النفايات 

عــلــى مــســتــوى الــمــنــازل ألكــثــر من 

بين  شراكة  وإقامة  شخص،  مليوني 

لتمويل  والــخــاص  الــعــام  القطاعين 

بناء محطة لمعالجة نفايات المطابخ 

من المنازل واألسواق.

  أوروبا وآسيا الوسطى: تقوم بلدان 

في  بالتوسع  حالياً  أذربيجان  مثل 

المواد  من  لاستفادة  برامج  تنفيذ 

المعاد تدويرها، والحد من استخدام 

الـــمـــواد الـــخـــام، كــمــا تــتــحــول هــذه 

القائمة  الُنهج  عــن  بعيداً  البلدان 

الُنهج اإلقليمية في  على المدن إلى 

قبل جيل مضى لم متتلك 

العديد من مدن العالم برامج 

شاملة إلدارة النفايات الصلبة
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عمليات معالجة النفايات والتخلص 

ميزة  من  ذلــك  في  مستفيدة  منها، 

الحجم واإلنتاج الكبير.

الكاريبي:  والبحر  الاتينية  أمريكا 

ــمــواد الــغــذائــيــة فــي ثــاث  تــؤلــف ال

ديل  مــار  هــي:   – باألرجنتين  مــدن 

 15 بين  ما   - وسولتا  ـــو  وروزاري باتا 

التي  النفايات  من  المائة  في   30 و 

وجرى  الصحية،  مدافنها  إلــى  تصل 

هدر  من  للحد  إستراتيجيات  وضــع 

المواد الغذائية لتلك المدن، وشمل 

الصناعات  مع  شراكات  إقامة  ذلك 

والعمل  الــوعــي،  لــزيــادة  الــغــذائــيــة 

لتشجيع  الطعام  بنوك  شبكات  مع 

وتعزيز  األطــعــمــة،  بــفــائــض  الــتــبــرع 

ممارسات الفصل والمعالجة لنفايات 

المواد الغذائية بغرض إنتاج أسمدة 

عضوية عالية الجودة.

ــشــرق األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا:  ال

أفضت الجهود التي شهدتها المنطقة 

مدافن  إقامة  إلى  األخيرة  اآلونــة  في 

مــبــادرات  صحية جــديــدة، وإطـــاق 

إلعـــادة تــدويــر الــنــفــايــات، وإدخـــال 

تحسينات كبيرة في أوضاع العاملين 

وتم  والــنــفــايــات،  القمامة  جمع  فــي 

الضفة  فــي  كبيرين  مدفنين  إنــشــاء 

مليون   1.5 نحو  يخدمان  الغربية، 

مـــواطـــن. وســيــتــيــح مـــشـــروع ثــالــث 

اإلدارة  خـــدمـــات  غــــزة  قـــطـــاع  فـــي 

نصف  لحوالي  للنفايات  المستدامة 

تركيز  ثمة  الــمــغــرب،  وفــي  السكان 

على مبادرات »تحويل النفايات إلى 

موارد« بغرض زيادة استرداد المواد، 

وتوفير  النفايات،  من  الطاقة  وتوليد 

فرص عمل مأمونة ورسمية للعاملين 

غير الرسميين في إعادة التدوير.

  جنوب آسيا: في نيبال، يمول برنامج 

الشراكة العالمية للمعونات المرتبطة 

بالنواتج التابع للبنك الدولي مشروعاً 

بين  المالية  الــفــجــوة  يسد  مبتكراً 

النفايات  إدارة  خــدمــات  تكاليف 

وفي  المحصلة  ــــرادات  واإلي الصلبة 

التنفيذ  قيد  مــشــروع  ثمة  الــهــنــد، 

القيمة  سلسلة  كامل  يغطي  حالياً 

بعمليات إدارة النفايات - من الجمع 

وسيعود  والتخلص،  المعالجة  إلــى 

مايين   3 إلــى  يصل  ما  على  بالنفع 

أوتار  شخص في مدن مختارة بوالية 

براديش.

حقائق !
أكثر من نصف سكان العالم يعانون من نقص اخلدمات املنتظمة جلمع القمامة.

مدافن القمامة غير القانونية أو التي ال تخضع للتنظيم تخدم حوالي 4 مليارات شخص وتضم أكثر من 40 في 

املائة من نفايات العالم.

البنك الدولي يساعد البلدان واألجهزة البلدية في مختلف أنحاء العالم على إقامة برامج إلدارة النفايات 

الصلبة على نحو مستدام جلمع النفايات والتخلص منها وإعادة تدويرها واستخدامها واحلد منها.
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المتحدة  لألمم  الــعــام  األمــيــن  حــذر 
بـــا  كـــي مـــون مـــن مــخــاطــر انــتــشــار 
المخدرات في أنحاء العالم، و آثارها 
و  االستقرار  و  السام  على  السلبية 

التنمية.
رسمي  غير  اجتماع  في  ذلك  جاء 
عقدته الجمعية العامة حول مشكلة 
»في  بان  قال  العالم،  في  المخدرات 
المخدرات  مازالت  العالم،  أنحاء 
العنف  تعزز  المشروعة  غير 
وتهدد  المستدامة  التنمية  وتعيق 
المجتمعات وتقوض صحة الناس، إن 
تلك المشكلة الدولية مرتبطة بالفساد 
المشروع  غير  والتدفق  واإلرهاب 
بالمخدرات  المتاجرين  إن  لألموال، 
المشروعة قد يكونون متورطين  غير 
واالختطاف  بالبشر  االتجار  في  أيضاً 
والقتل  النارية  األسلحة  وتهريب 

وعدد كبير من الجرائم األخرى«.
المشتركة  المسؤولية  بأن  وشدد 
وضع  بضمان  الكفيلة  الوحيدة  هي 
خال  من  ومتوازنة  شاملة  سياسات 
اإلنسان  حقوق  على  التركيز  تجديد 

الوقاية  ذلك  في  بما  العامة  والصحة 
والعاج والرعاية.

العام  لألمين  سابق  تصريح  في  و 
قال  مكافحتها  و  المخدرات  حول 
لمراقبة  الدولية  االتفاقيات  »إن 
فعلنا  لرّد  األساس  تشكل  المخدرات 
التحدي،  هذا  مواجهة  في  المشترك 
التام لمعايير  وفي إطار من االمتثال 
تنادي  اإلنسان،  حقوق  وقواعد 
لتوازن  متأنٍّ  بضبط  المتحدة  األمم 
السياسة الدولية لمراقبة المخدرات، 
البدائل  ندرس  أن  علينا  فيجب 
الممكنة لتجريم وحبس َمْن يتعاطون 
المخدرات، فاألحرى بأجهزة العدالة 
َمْن  على  جهودها  ترّكز  أن  الجنائية 
ويجب  بالمخدرات،  يزّودونهم 
الصحة  على  التركيز  من  نزيد  أن 
والرعاية،  والعاج  والوقاية  العامة 
االقتصادية  االستراتيجيات  وعلى 

واالجتماعية والثقافية.
التقاء مشكلة  ويجب أن نعالج نقاط 
بمشاكل  المشروعة  غير  المخدرات 
فلكي  واإلرهاب،  والفساد  العنف 

يجب  متوازناً،  المّتبع  النهج  يكون 
القائمة  الوثيقة  الصات  يراعى  أن 
وبين  بالمخدرات  يتاجرون  َمْن  بين 
في  الضالعة  اإلجرامية  الشبكات 
النارية  األسلحة  تهريب  أعمال 
بالبشر  واالتجار  واالختطاف 
ويجب  الجرائم،  من  ذلك  وغير 
على  العمل  هذا  يشتمل  أن  أيضاً 
منع  إلى  الرامية  الجهود  مضاعفة 
التي  الكيميائية  السائف  توريد 
من  الكثير  لتصنيع  األساس  تشكل 

المخدرات غير المشروعة.
بالتعاون  النهوض  عن  غنى  وال 
األمم  اتفاقيتي  خال  من  الدولي 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
من  الفساد  مكافحة  و  الوطنية  عبر 
اليوم  نجابهه  ما  على  التغّلب  أجل 
األمن  صعيدي  على  تحديات  من 
من  يفلت  أال  ويجب  والتنمية، 
النهج  وإن  كان،  مجرم  أي  العدالة 
المتوازن يستلزم السعي إلى تحقيق 
هدف موّحد يصطّف حوله المجتمع 
األمم  ذلك  في  بما  بأسره،  الدولي 

واألهم  المدني  والمجتمع  المتحدة 
يمكن ألي  فا  العالم،  دول  ذلك  من 
وإن  منعزل،  بشكل  يعمل  أن  بلد 
التي  المتكاملة  الشاملة  الجهود 
ُتبذل على الصعد المحلي واإلقليمي 
فرصة  بأفضل  َيِعد  ما  لهي  والعالمي 
على  باالتجار،  للضالعين  للتصّدي 
على  ذاته  الوقت  في  ُيحرص  أن 
الضعيفة  المجتمعية  الفئات  حماية 

والمجتمعات المهّمشة.
ويجب أن يتم ربط الجهود المبذولة 
المشروعة  غير  المخدرات  لمكافحة 
لتعزيز  عمل  من  به  نضطلع  بما 
المنصفة  التنمية  خال  من  الفرص 
العمل  علينا  ويجب  والمستدامة، 
لـَمْن  القوة  إعطاء  على  باستمرار 
ويمكن  والهشاشة،  الضعف  يعانون 
من خال الدورة االستثنائية للجمعية 
بشأن مشكلة  المتحدة  لألمم  العامة 
عقدها   المقّرر  العالمية،  المخدرات 
حيث  القضية،  بهذه  ُقُدما  ُيدَفع  أن 
وتتعاون  معارفها  البلدان  ستتبادل 

على صوغ الحلول المشتركة.

األمني العام: املخدرات تعزز العنف وتعيق التنمية املستدامة

زراعة اخلشخاش، الصورة: مكتب األمم املتحدة املعني مبكافحة اجلرمية و اخملدرات
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الداخلي  القانون  يقضي  حيثما  القضائية،  السلطات  فيها  )بما  األمــوال،  غسل 
بذلك(، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن 
إنشاء  في  الغاية،  لتلك  تنظر  وأن  الداخلي،  قانونها  يفرضها  التي  الشروط  نطاق 
وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات 

المتعلقة بعمليات غسل األموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات؛
لكشف ورصد حركة  للتطبيق  قابلة  تدابير  تنفيذ  في  األطــراف  الــدول  تنظر   -2
النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنًا بضمانات تكفل 
استخدام المعلومات استخدامًا سليمًا ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع 
ــراد  األف قيام  اشــتــراط  التدابير  تلك  تشمل  أن  ويــجــوز  الــصــور،  مــن  بــأي صــورة 
والمؤسسات التجارية باإلباغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك 

القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.

اعرف أكثر عن وزارة الصحة السعودية

اجلزء احلادي عشر من »اتفاقية األمم املتحدة اعرف حقوقك وواجباتك
ملكافحة 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.

المادة الرابعة عشر : تدابير منع غسل األموال ) 2-1(
1- على كل دولة طرف: 

)أ( أن تنشئ نظامًا داخليًا شامًا للرقابة واإلشراف على المصارف والمؤسسات 
التي  االعتبارية  أو  الطبيعية  الشخصيات  ذلك  في  بما  المصرفية،  غير  المالية 
تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة األموال أو كل ما لـه قيمة، 
وعند االقتضاء على الهيئات األخرى المعرّضة بوجه خاص لغسل األموال، ضمن 
ويتعين  األمــوال،  غسل  أشكال  جميع  وكشف  ردع  أجل  من  اختصاصها،  نطاق 
أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين 
المنتفعين، عند االقتضاء، وحفظ السجات واإلباغ عن المعامات المشبوهة؛

)ب( أن تكفل، دون مساس بأحكام المادة 46 من هذه االتفاقية، قدرة السلطات 
لمكافحة  المكرسة  السلطات  وسائر  القانون  بإنفاذ  والمعنية  والرقابية  اإلدارية 

ــعــامــة  ــصــحــة ال ــال ـــمـــام ب كــــان االهـــت
ومــكــافــحــة األمــــــراض مـــن أولـــويـــات 
البدايات  منذ  السعودية  الحكومة 
الدولة  وبناء  المملكة  لتوحيد  األولى 
الملك  يــد  على  الحديثة  السعودية 
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  المؤسس 
بدأت  وقد  ــ  الله  يرحمه  ــ  سعود  آل 
أولى  المملكة  في  الصحية  المسيرة 
خطواتها المنظمة عندما سعى الملك 
ــ إلى التركيز  الله  ــ يرحمه  عبدالعزيز 
عــلــى الــصــحــة الــعــامــة، والــعــمــل على 
تطويرها، ودفع نموها إلى األمام، وهو 

واتخاذ  الحجاز  دخوله  مع  تزامن  ما 
لتوحيد  أولــى  عاصمة  المكرمة  مكة 

بقية مناطق المملكة.
 

لــقــد ســـاعـــدت تــوجــيــهــات الــمــلــك 
تخطي  على  ــ  الله  يرحمه  ــ  المؤسس 
ومـــا صاحبها  الــتــحــديــات  تــلــك  كـــل 
من  الرغم  على  أخــرى،  صعوبات  من 
آنذاك  ـ  الخبرات  وشح  الموارد  نقص 
الصحيحة  الخطوات  أهــم  من  وكــان  ـ 
المنظمات  مع  التعاون  حجم  ــادة  زي
ــة بــالــخــبــرات  ــعــان الــعــالــمــيــة، واالســت
على  للتعرف  الكفاءة؛  عالية  األجنبية 
مع  القطاع،  في  الحاصلة  التطورات 
لمواكبتها  الجهود  كل  وبــذل  السعي 
الــكــفــاءات ووضــع  مــن خــال توطين 
متكامل  صحي  لقطاع  األولى  اللبنات 
يشمل ـ فيما بعد ـ كل مناطق المملكة 

مترامية األطراف.
 

من  الكريم  السامي  األمـــر  جــاء  وقــد 
الله  يرحمه  ــ  الملك عبدالعزيز  جالة 
عام  العامة  الصحة  مصلحة  بإنشاء  ــ 

1343هـ/1٩25م ومقرها مكة المكرمة، 
في  أخـــرى  فـــروع  لها  تــكــون  أن  على 
شــتــى الــمــنــاطــق، وبــعــد فــتــرة وجــيــزة 
وتــحــديــداً فــي عــام 1344هـــــــ/1٩25م 
ــصــحــة الــعــامــة  ــشــئــت مــديــريــة ال أن
بشؤون  االهتمام  بهدف  واإلســعــاف؛ 
إنشاء  على  والعمل  والبيئة،  الصحة 
في  الصحية  والمراكز  المستشفيات 
من  واكبه  وما  المملكة،  أنحاء  جميع 
لضمان  التنظيمية؛  الــلــوائــح  إصـــدار 
وفق  والصيدلة،  الطب  مهنة  ممارسة 
التي  والمعايير  الــضــوابــط  مــن  عــدد 
الصحة  قــطــاع  تحسين  فــي  أسهمت 

وتطويره في المملكة.
 

الصحية  ــخــدمــات  ال لــتــزايــد  ونـــظـــراً 
جميع  فــي  الفترة  تلك  فــي  المقدمة 
يتم  مــا  جــانــب  إلــى  المملكة،  أنــحــاء 
لحجاج  صحية  خدمات  من  تقديمه 
ــحــرام، وبــعــد أن  وُعــمــار بيت الــلــه ال
والمراكز  المستشفيات  أعداد  زادت 
إنشاء  جاء  ملحوظة،  بصورة  الصحية 
هيئة  كأعلى  العام  الصحي  المجلس 

ن  ــكــوَّ إشـــرافـــيـــة فـــي الـــبـــاد، وقــــد ت
المجلس من قيادات رفيعة المستوى 
بــالــمــمــلــكــة، وكــــان الــتــركــيــز األكــبــر 
تطوير  على  منصبًا  الفترة  تلك  خــال 
كــفــاءات  ورفـــع  الصحية  الــخــدمــات 
الحيوي  الــقــطــاع  هــذا  فــي  العاملين 
األمــراض  مكافحة  جانب  إلى  المهم، 

واألوبئة المنتشرة آنذاك.

رسالة الوزارة:
بـــأداء  ملتزمة  الــصــحــة  وزارة  إن 
منذ  بحملها  تشرفت  التي  الرسالة 
توفير  على  تــقــوم  والــتــي  قيامها، 
الرعاية الصحية بجميع مستوياتها، 
والوقاية  الــعــامــة،  الصحة  وتعزيز 
مــن األمــــــراض، ووضــــع الــقــوانــيــن 
الصحي  للقطاع  المنظمة  واللوائح 
ــخــاص، ومــراقــبــة أدائـــه،  الــعــام وال
البحثي  بــالــجــانــب  االهــتــمــام  مــع 
ومجاالت  األكــاديــمــي  والــتــدريــب 

االستثمار الصحي. 

2م
01

6 
ل 

ري
 اب

فق
وا

لم
ه ا

14
37

ب 
رج

ئة
ما

د ال
 بع

شر
ع ع

اس
الت



18

 كاريكاتري

هل هناك إجراءات قضائية تضمن للمرأة احلصول على 
امل�ست�سار القانوينحقها في امليراث كاماًل؟

خالد بن عبد الرحمن الفاخري ت
نيا

نو
قا

مسائل  اإلســامــيــة  الشريعة  نظمت 
ـــة نــســاًء  ـــورث الـــمـــواريـــث وحـــقـــوق ال
كانوا أو رجــال من خــال ما جــاء  في 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 
والتي  الصحابة  واجــتــهــاد  واإلجــمــاع 
أثبتت ما للمرأة من حق في الميراث  
َترََك  ا  مَّ مِّ َنِصيٌب  لِّلرَِّجاِل   (( تعالى  قال 
َنِصيٌب  َساِء  َوِللنِّ ــوَن  ــَرُب َواأْلَْق اْلــَواِلــَداِن 
َقلَّ  ا  ِممَّ ُبــوَن  َواأْلَْقــرَ اْلَواِلَداِن  َترََك  ا  مَّ مِّ
َوإَِذا   )7( ْفرُوًضا  مَّ َنِصيًبا  َكُثَر  َأْو  ِمْنُه 
َواْلَيَتاَمٰى  اْلُقْرَبٰى  ُأوُلــو  اْلِقْسَمَة  َحَضَر 
َلُهْم  َوُقوُلوا  ْنُه  َفاْرُزُقوُهم مِّ َواْلَمَساِكيُن 
ْعرُوًفا )8( (( سورة النساء - ومن  َقْواًل مَّ
بن  عبادة  عن  روى  ما  النبوية  السنة 
عليه  الــلــه  صلى  النبي  أن  الــصــامــت 
وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن 
دونها أم ، و نظراً ألن دستور المملكة 

الكتاب والسنة  العربية السعودية هو 
وتطبق ما جاء في الشريعة اإلسامية  
ــمــرأة فــي الــمــيــراث ثابت  فــإن حــق ال
ومضمون وال يحق ألي شخص حرمانها 
من هذا الحق إال إذا توفرت األسباب 
الشرعية المانعة للميراث والتي نذكر 

منها:
1- قتل الوارثة عمداً لمورثها.

الــوارثــة عــن اإلســام  ارتـــدت  إذا   -2
بكامل أهليتها.

يــكــن هــنــاك مــانــع شرعي  ــم  ل أمـــا إذا 
لحرمانها من الميراث فيعتبر أي منع 
لها جائر حتى لو كان المنع من وليها 
التنازل  على  إجبارها  يحق  ال  أنه  كما 
قد  أنــه  إال  الميراث،  في  نصيبها  عن 
في  المرأة عن حقها  تنازل  أحيانًا  يتم 
من  عليها  الضغط  نتيجة  الــمــيــراث  

برنامج »ال تلمسني« ملواجهة 
العنف والتحرش باأليتام

في  االجتماعية  الحضانة  دار  أقــامــت 
تلمسني«   »ال  بــرنــامــج  مـــؤخـــراً   جـــدة 
ــهــدف حــمــايــة 50 طــفــًا من  وذلــــك ب
األيتام ومجهولي األبوين من التحرش 
سلسلة  عبر  وذلــك  والعنف  الجنسي 
والتوعوية  التثقيفية  الــلــقــاءات  مــن 
األخصائيات حاالت تحرش  بعد رصد 

وصفت بالمحدودة.
واألنشطة  البرامج  مشرفة  وأوضحت 
صفية  االجتماعية  الحضانة  بدار 
القسم  يقدمه  البرنامج  أن  خواجي 
بالتعرف  يقوم  والذي  بالدار  النفسي 
وطرق  النفسية  المشكات  أهم  على 
لتعديل  برامج  وتقديم  لألبناء  حلها 
للحاالت  النفسية  والتهيئة  السلوك 

المستجدة في الدار، وإجراء قياسات 
واختبارات نفسية واستخدام أساليب 
باللعب،  )العاج  المختلفة  العاج 
توجيه  السلوكي،  المعرفي  العاج 
البرنامج  يقوم  وأضافت  إرشاد(،   و 
األخطار  األطفال على مواجهة  بتعويد 
وإكسابهم الثقة في النفس والشجاعة 
يلتزموا  ال  أن  للتحرش  التعرض  عند 
هناك  بأن  تبصيرهم  وأيضاً  الصمت 
أعضاء في الجسم ال يحق ألحد أن يراها 
يلمسها وتوعيتهم بعدم االستجابة  أو 
وحلوى  هدايا  من  اآلخرين  إلغراءات 
البرنامج  »يعتمد  وأضافت  ونقود«، 
تثقفية  توعوية  محاضرات  إقامة  على 

بأسلوب مناسب لألطفال«.

مخرج

الطوارئ

طواعيًة  عنه  تــتــنــازل  قــد  أو  أســرتــهــا 
مــجــامــلــًة مــنــهــا وحـــيـــاء مـــن أخــوتــهــا 
األسرية  الخافات  لتتفادى  أو  الذكور 

من  نصيبها  تملك  فــي  ــمــرأة  ال فــحــق 
يمكن  ال  مسائلة  به  والتصرف  اإلرث 

االختاف حولها .

نقاًل عن صحيفة 

رة
خب

و
تعيني
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

النظر عن وضعهم الصحي  ال شك أن جميع األفراد لهم حقوق وعليهم واجبات بغض 

في  ملحوظ  ازدياد  هناك  أصبح  والذين  المعاقين  ومن هؤالء  الثقافي  أو  االجتماعي  أو 

قبل  الحامل  األم  تصيب  التي  الصحية  العوامل  تفشي  نتيجة  األخيرة  اآلونة  أعدادهم 

الوراثية  العوامل  إلى  باإلضافة  اإلعاقة  حــاالت  بعض  عنها  ينتج  والتي  الــوالدة  وأثناء 

الفئة على  بهذه  االهتمام  يتطلب معه  العقلية مما  الذهنية  اإلعاقات  إلى  تؤدي  التي 

كافة المستويات من خال وضع إجراءات تربوية تعليمية خاصة تنسجم مع الحاجات 

التي يتطلبها كل نوع من أنواع اإلعاقة والعمل على تمكين المعاقين من حقوقهم دون 

انتقاص ،حيث إن الدفاع عن حقوق المعاقين والعمل على تحقيق مطالبهم بتحسين 

واقع الخدمات المقدمة لهم وتعريف المجتمع بأهمية المعاق كعنصر بشري قادر على 

اإلنتاج أصبح مطلب مهم في وقتنا الحاضر لما له من آثار إيجابية على نفسية المعاق 

يمكنه  بما  ومجتمعه  أسرته  أعضاء  وبين  بينه  حميم  أسري  بترابط  شعور  لديه  ويولد 

من التعايش مع أقرانه قدر اإلمكان بأسلوب حضاري وإنساني مهذب وراقي حيث أن 

قضية اإلعاقة ليست قضية فردية بل هي قضية مجتمع بأكمله وتحتاج إلى استنفار تام 

السلبية  اآلثار  من  والحد  للتقليل  والخاصة  العامة  والقطاعات  المؤسسات  جميع  من 

لإلعاقة من خال االهتمام بوضع البرامج التعليمية والتدريبة والتأهيلية ووضع البنية 

األساسية المناسبة الحتياجات المعاق ومتطلباته في كل المنشآت والمباني والخدمات 

النقل وغيرها بحيث  العامة منها والخاصة كالمرور واإلسكان وطرق استخدام وسائل 

تصبح  مناسبة لهذه الفئات بما يمكنهم من التفاعل مع المجتمع والبيئة المحيطة بهم 

بكل حرية و يساهم بدمجهم في المجتمع ويتحقق ذلك من خال القيام بوضع البرامج 

اإلعامية المتكاملة والتعليمية إلزالة الشوائب العالقة في ذهن البعض أثناء تعاملهم 

المؤسسات  فإن  لذا   ، الطبيعية  والحياة  العمل  في  إشراكهم  يسهل  مما  المعاق  مع 

الحكومية المعنية بشؤون ذوي اإلعاقة عليها القيام بتبني استراتيجية وطنية لمتابعة 

شؤونهم في جميع المجاالت  والعمل على تنشيط  الحياة االجتماعية للمعاق ومساعدته 

على اكتساب أنماط سلوكية متعددة، ومعارف متجددة ، لتزيد من انتمائه لمجتمعه 

فهو جزء من النظام االجتماعي الذي ينتمي إليه مما يؤكد أن له حقوق وعليه واجبات 

في ممارسة دوره في مجتمعه على أكمل وجه وبشكل فعال .

دور املعاقني في تنمية املجتمع
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