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اجلمعية ت�سيد بالإعالن ال�سعودي عن النتائج الأولية 

يف ق�سية خا�سقجي وتوؤكد على اأهمية تقدمي امل�سوؤولني 

عنها اإىل العدالة

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  أش���ادت 
اإلن���س���ان ب���االع���ان ال��س��ع��ودي عن 
قضية  يف  للتحقيق  األول��ي��ة  النتائج 
انتهى  وما  املواطن جمال خاشقجي، 
وإن��ه��اء  إي��ق��اف  م��ن  التحقيق  إل��ي��ه 
خدمات مجموعة من األشخاص ممن 

لهم عاقة بهذه القضية.
تقدمي  أهمية  على  اجلمعية  وأك��دت 
املسؤولني عن ارتكاب هذه  اجلرمية 

إلى العدالة لينالوا عقابهم. 
مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئيس  وب��ني 
ب���ن رب��ي��ع��ان ال��ق��ح��ط��ان��ي ب���أن ه��ذه 
أن  تؤكد  النتائج  وه��ذه  التحقيقات 
اململكة ال تتسامح مع اخلارجني على 
القانون، أو من يعتقد أنهم مسؤولني 

عنهم أو متسترين على أفعالهم.
وأض��اف  بأنه ينبغي بعد ظهور هذه 
النتائج أن تتوقف تلك احلملة املنظمة 
السعودية  الدولة  استهدفت  التي  و 
م��ن سمعتها  ال��ن��ي��ل  ب��ه��دف  ك��ك��ي��ان 

سياسياً واقتصادياً وحقوقياً.
توقيف  العامة  النيابة  أعلنت  حيث 
السعودية  اجلنسية  من  شخصاً   18
أكدت  بعدما  التحقيقات،  الستكمال 
التحقيقات السعودية وفاة خاشقجي 

يف قنصلية اململكة يف اسطنبول، إثر 
مع عدد  باأليدي«  »اشتباك  و  شجار 

من األشخاص داخلها.
وأمر خادم احلرمني بعد إعان النيابة 
حتقيقها،  نتائج  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��ام��ة 
االستخبارات  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ب��إع��ف��اء 
واملستشار  عسيري،  أحمد  العامة 
عبداهلل  بن  امللكي سعود  الديوان  يف 
القحطاني، إضافة إلى إنهاء خدمات 
العامة  االستخبارات  رئيس  مساعد 
لشؤون االستخبارات ومساعد رئيس 
االستخبارات العامة للموارد البشرية، 
ومدير اإلدارة العامة لألمن واحلماية 

برئاسة االستخبارات العامة.
جلنة  بتشكيل  س��ل��م��ان  امل��ل��ك  وأم���ر 
األمير  العهد  ول��ي  ب��رئ��اس��ة  وزاري����ة 
هيكلة  إلع����ادة  س��ل��م��ان،  ب��ن  محمد 
العامة وحتديث  االستخبارات  رئاسة 
نظامها ولوائحها وحتديد صاحياتها 

يف شكل دقيق.
األميركي  الرئيس  اعتبر  ذل��ك،  إل��ى 
دونالد ترامب أن التفسير الصادر عن 
السعودية يف شأن ما حدث للصحايف 
به.  وم��وث��وق  صدقية،  ذو  خاشقجي 
ت��رام��ب يف مؤمتر صحايف يف  وق��ال 

أريزونا مؤخراً »أثق بتفسير السعودية 
بأن  أعتقد  وال  خاشقجي،  ش��أن  يف 
وزاد  علي«،  كذبت  السعودية  القيادة 
التحقيقات  ت��ل��ك  ع��ن  اإلع����ان  أن 

»خطوة أولى جيدة وخطوة كبيرة«.
العهد  ولي  إلى  سيتحدث  أنه  مؤكداً 
نتائج  ب���إص���دار  م��ش��ي��داً  ال��س��ع��ودي 

التحقيق األولية سريعاً.
السعودي  العدل  وزير  أكد  ذلك،  إلى 
رئيس املجلس األعلى للقضاء الدكتور 
وليد الصمعاني أن القضاء يف اململكة 
للتعامل  الكاملة  باالستقالية  يتمتع 
أرض  على  وقعت  التي  القضية  م��ع 
أن  إل��ى  م��ش��ي��راً  للمملكة،  سيادتها 
النظامي  مجراها  ستأخذ  القضية 
امل��ت��ب��ع يف ال��س��ع��ودي��ة وس��ت��ص��ل إل��ى 

القضاء بعد اكتمال املتطلبات.
أشادت  العربية،  املواقف  سياق  ويف 
م��ص��ر ب����ال����ق����رارات واإلج��������راءات 
اتخذها  التي  والشجاعة«  »احلاسمة 
العاهل السعودي يف قضية خاشقجي.
تتسق مع  ال��ق��رارات  تلك  أن  وأك��دت 
التوجه املعهود للسعودية نحو احترام 
ال��ع��دال��ة.  وتطبيق  ال��ق��ان��ون  م��ب��ادئ 
وأع��رب��ت ع��ن ثقتها ب��أن اإلج���راءات 
احلكومة  بها  تقوم  التي  القضائية 
القاطعة  باألدلة  »ستحسم  السعودية 
حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على 
أي محاولة لتسييس القضية من أجل 

استهداف اململكة«.
وأث��ن��ى وزي����ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
بن  عبداهلل  الشيخ  اإلماراتي  الدولي 
زايد، على »ما أواله امللك سلمان من 
اهتمام كبير وحرص بالغ على حتري 
العربية  »اململكة  إن  وقال  احلقيقة«. 
وال  كانت  بقيادتها،  ممثلة  السعودية 
تزال دولة املؤسسات التي تقوم على 
العدل واإلنصاف«، وتابع أن القرارات 
واإلج��راءات امللكية التي اتخذت بعد 
مجدداً  »تؤكد  القضية،  يف  التحقيق 
هذه القيم واملبادئ الراسخة مبا يكفل 

تطبيق القانون والعدالة«.

الكبير  باالهتمام  البحرين  وأش��ادت 
ال��س��ع��ودي من  ال��ع��اه��ل  أواله  ال���ذي 
أجل إرساء العدل واإلنصاف وكشف 
احلقائق بكل نزاهة وموضوعية، »وهو 
احلكيمة  التوجيهات  يف  جتسد  م��ا 
والفورية  السديدة  امللكية  والقرارات 

يف شأن قضية خاشقجي«.
كانت  »السعودية  أن  البحرين  وأكدت 
وستبقى دولة العدالة والقيم واملبادئ، 
على  ال��ق��ان��ون  تطبيق  ت��ك��ف��ل  ال��ت��ي 
وج��ددت  استثناء«،  دون  من  اجلميع 
موقفها املتضامن بقوة مع اململكة »يف 
كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات«، 
أمنها  مي��س  م��ا  »ك��ل  ال��ت��ام  ورفضها 

وسيادتها واستقرارها«.
بالتوجيهات  فلسطني  دول��ة  وأش��ادت 
وال����ق����رارات ال��ت��ي أم���ر ب��ه��ا خ���ادم 
احلرمني للتشديد على »إرساء العدل 
واإلن���ص���اف واحل��ق��ائ��ق وال��ق��ان��ون«، 
مؤكدة أن اململكة بقيادة امللك سلمان 
العدالة  دول���ة  ستبقى  ع��ه��ده  وول���ي 
والقيم واملبادئ، يف السعودية، ولفتت 
العلماء  ك��ب��ار  لهيئة  العامة  األم��ان��ة 
التي  وال��ق��رارات  التوجيهات  أن  إل��ى 
انطاقاً  تأتي  سلمان،  امللك  بها  أمر 
العربية  اململكة  عليه  تأسست  مم��ا 
السعودية من حتقيق العدل واملساواة 
مبحاسبة  اإلسامية،  الشريعة  وفق 
أي متجاوز أو مقّصر أياً تكن ومهما 
كانت الظروف، وبصرف النظر عن أي 
اعتبار، وأكدت األمانة حرص القيادة 
العدالة  حتقيق  على  السعودية  يف 
يشهد  ما  »وهو  املتورطني،  ومحاسبة 
أروق��ة  وتشهده  الطويل،  تاريخها  به 
مستقلون،  القضاة  حيث  محاكمها، 
لغير  قضائهم  يف  عليهم  سلطان  ال 
واألنظمة  اإلسامية  الشريعة  أحكام 

املرعية«.
العربية  اململكة  يف  »نحن  وأضافت: 
اتخذته  فيما  قيادتنا  السعودية خلف 
من قرارات، معتصمون باهلل تعالى ثم 

بوحدتنا الوطنية«.
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خلطوط  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن 
م��س��ان��دة ال��ط��ف��ل، و حت���ت رع��اي��ة 
بنت عبداهلل بن عبد  األميرة عادلة 
برنامج  رئيسة  س��ع��ود،  آل  ال��ع��زي��ز 
ال��وط��ن��ي، شاركت  األم���ان األس���ري 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
بن  خالد  املستشار  بأمينها  ممثلة 
العديد  و  ال��ف��اخ��ري،  الرحمن  عبد 
من اجلهات ذات العاقة يف »ملتقى 
وق��اي��ة األط��ف��ال م��ن االس��ت��غ��ال يف 

مواقع التواصل االجتماعي«.
بكلمة  االف��ت��ت��اح  فعاليات  انطلقت 
ال��دك��ت��ور ماجد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
لبرنامج  العيسى  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن 
اللجنة  ورئ���ي���س  األس�����ري  األم�����ان 
املنظمة للملتقى قال فيها »اإلنترنت 
وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه دخ���ل يف ح��ي��ات��ن��ا قبل 
استخدامه  واقتصر  عاماً،  عشرين 

حينها على كونه وسيلة لنشر املعلومة 
أو  املهني  س��واء  والتواصل  واخلبر، 

بني املعارف«.
وأض����اف »ت��ط��ور األم���ر ب��ع��د ذل��ك، 
ف��ان��ت��ش��رت ق��ب��ل ع��ق��د م���ن ال��زم��ن 
ال��ذك��ي��ة، وت��ع��ددت مواقع  ال��ه��وات��ف 
انتشر  و  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��واص��ل 
البيانات  تشير  حيث  استخدامها، 
إلى أن اململكة العربية السعودية من 
أكثر دول العالم استخداماً لإلنترنت 
ب���ص���ورة ع��ام��ة وم���واق���ع ال��ت��واص��ل 
االجتماعي بصورة خاصة، ويف أثناء 
إلى  اإلنترنت  استخدام  حتول  ذلك 
والتسوق  والترفيه  للتعبير  وسيلة 
الكبار  من  الكثير  وأصبح  واإلعان، 
جل  يقضون  ال��ص��غ��ار  ع��ن  ناهيكم 
اليوم مبحرين يف العالم االفتراضي 

وبعيداً عن الواقع«.

وت���اب���ع ال��ع��ي��س��ى »ه���ن���اك ج��ي��ل من 
الشباب واليافعني يعيش هذه الطفرة 
اإللكترونية بكل ما حتمله من ميزات 
واألمهات،  اآلباء  بدأ  وقد  وسلبيات، 
واملربون واملسؤولون يلمسون عواقب 
لإلنترنت.  اآلم��ن  غير  االس��ت��خ��دام 
استخدام  للعيان  ظ��اه��راً  ب��دأ  حيث 
التواصل  مواقع  وحتديداً  اإلنترنت 
االج��ت��م��اع��ي يف اس��ت��غ��ال األط��ف��ال 
استدراجهم  وحتى  ب��ل  واليافعني، 
أو  املتطرف  للفكر  لانتماء  س��واء 
استغالهم  أو  املنحرفة،  اجلماعات 
جنسياً، أو بغرض التكسب التجاري. 
بقصد  األطفال  استغال  يحظ  ولم 
املناقشة  من  بنصيبه  املادي  الكسب 

لكونه مشكلة حديثة الظهور«.
ثم ألقت األميرة عادلة بنت عبداهلل 
كلمة  س���ع���ود،  آل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 

طبقاً  احلملة  هذه  »أتت  فيها  قالت 
مركز  م��ن  ال��ص��ادرة  لإلحصائيات 
الثقافة  ب���وزارة  احلكومي  التواصل 
واإلع������ام ذك����رت ب���أن ال��س��ع��ودي��ة 
حت��ت��ل امل��رك��ز ال��س��اب��ع ض��م��ن أكثر 
التواصل  منصات  باستخدام  ال��دول 
االجتماعي إذ يستخدم أكثر من %75 
املنصات،  ه��ذه  اململكة  س��ك��ان  م��ن 
املعنّية  اجلهات  اتخذت  فقد  وعليه 
ع����دداً م��ن اآلل��ي��ات ال��ت��ي حت��د من 

استغال األطفال يف هذه املواقع«.

وأض��اف��ت »م��واك��ب��ة ب��رن��ام��ج األم��ان 
املؤسسية  للجهود  الوطني  األس��ري 
لتحقيق  واس���ت���م���راراً  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
حماية  جت���اه  ال��ت��ن��وي��ري��ة  رس��ال��ت��ه 
األط���ف���ال م��ن خ���ال ه���ذه احلملة 
التي  باملخاطر  للتعريف  التوعوية 
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وا�ضحاً  ودلياًل  باململكة  الطفولة  الوطني خلدمة  الأ�ضري  الأمان  لربنامج  الرائدة  الوطنية  امل�ضاريع  من  الطفل  م�ضاندة  م�ضروع خط  يعد 

مبختلف  متزايداً  اهتماماً  من  الأم��ر  ولة  اأوله  ما  املجالت على  كل  والطفل يف  الأ�ضرة,  �ضوؤون  تهم  التي  الق�ضايا 

م�ضاندة وقد انعك�س هذا الهتمام على امل�ضتويني املجتمعي  خط  م�ضروع  تاأ�ضي�س  مت  قفد  والوطني 

يف  انطلق  وال��ذي  2011/1432م  عام  يف الطفل  و  جتريبية  كمرحلة  2011م  عام  مطلع 

�ضن مطلع عام 2014 كمرحلة اأ�ضا�ضية ت�ضغيلية  دون  الأطفال  ودع��م  مل�ضاندة  وذل��ك 

لالحتياجات  وا�ضتجابة  ع�ضرة,  رقم الثامنة  عرب  اململكة  يف  للطفولة  املختلفة 

توفري  ب��ه��دف  وم��وح��د,  جم��اين  الرعاية هاتفي  مقدمي  اأو  لالأطفال  امل�ضورة 

الرعاية  خ��دم��ات  ت��وف��ري  ومتابعة  واحل��م��اي��ة ل��الأط��ف��ال ع���رب اجل��ه��ات ل��ه��م, 

ومن  اخلدمات  هذه  تقدمي  عن  التعامل امل�ضئولة  اأي�ضاً  امل�ضاندة  خط  اأه��داف 

م��ن خالل  الطارئة  م��ع احل���الت  امل�ضئولة ال��ف��وري  للجهات  املبا�ضرة  الإحالة  اآلية 

اخلدمة  بلوغ  ومتابعة  الفوري,  التدخل  من عن  و�ضعياً  املنا�ضب,  الوقت  يف  لالأطفال 

�ضريحة  اأكرب  اإىل  للو�ضول  الطفل  م�ضاندة  من املت�ضلني قام اخلط بتمديد �ضاعات العمل خط 

(اجلمعة, ال�ضبت), وبهذا ينتقل خط امل�ضاندة اإىل مرحلة اإىل 14 �ضاعة يومياً ومتت تغطية اأيام الإجازة الأ�ضبوعية 

جديدة بالعمل على مدار اأيام الأ�ضبوع من التا�ضعة �ضباحاً وحتى احلادية ع�ضر م�ضاء وذلك بواقع 14 �ضاعة يومياً كافة اأيام الأ�ضبوع.
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يف  أقحم  ال��ذي  الطفل  لها  يتعرض 
شبكة اإلنترنت للتكسب والربح املادي 
بدون اهتمام باآلثار النفسية السلبية 
على  الكبيرة  التجربة  بهذه  مل���روره 
استيعابه الذهني و تطوره العاطفي. 
ف��ال��ن��ج��وم��ي��ة امل��ب��ك��رة ت��ض��ع��ه حتت 
الضغط النفسي وتؤدي إلى حرمانه 
وب��راءة  العمرية  مبراحله  التمتع  من 
مع  للتعامل  مهيأ  غير  كونه  الطفولة 
تبعات الشهرة، و غير واع لتداعيات 
األضواء حسب املادة األولى من نظام 

حماية الطفل الصادر باملرسوم امللكي 
رقم م/ 14 وتاريخ 3-2-1436ه�، كما 
أن تعريف اإلي��ذاء بأنه كل شكل من 
أشكال اإلساءة للطفل أو استغاله أو 
اإلس��اءة ميكن  أن  يعني  ما  التهديد، 
أن تكون مادية أو معنوية أو نفسية و 
بذلك فإن من أشكال اإلساءة للطفل، 
إقحامه يف عالم الشهرة أو التكسب 
امل���ادي س���واء ك��ان م��ن ال��وال��دي��ن أو 

األقارب أو غيرهم.
صورهم  ونشر  األطفال  تصوير  وإن 
االجتماعي،  ال��ت��واص��ل  م��واق��ع  على 
واالنستجرام  ش��ات  السناب  ومنها 
أو  امل���ادي  التكسب  بهدف  وغيرها 
الشهرة يعتبر مخالفاً للنظام، كما أن 
تشجيع الطفل من قبل األب أو األم 
التصوير  ومم��ارس��ة  نفسه  لتصوير 
مع  تتناسب  ال  مقاطع  يف  وال��ن��ش��ر 
حمايته،  يف  تقصيراً  تعتبر  ع��م��ره 
فعاليات  من  نكثف  جعلنا  ما  وه��ذا 
يف  وتنظيمها  محتواها  يف  احلملة 
م��ن��اط��ق ال���ري���اض وج���دة وال���دم���ام، 
أهدافها  احلملة  حتقق  أن  مؤملني 

لارتقاء بالوعي املجتمعي.
كما أن هذه احلملة التوعوية العلمية 

تعتبر األولى من نوعها كونها تتطرق 
مل���وض���وع ج���دي���د وه����و االس��ت��غ��ال 
التجاري لألطفال يف وسائل التواصل 
ذلك  يف  ما  تستعرض  و  االجتماعي 
من انتهاك حلقوق الطفل وما تسببه 
النفسية  آثار سلبية على صحته  من 

واالجتماعية.
ث���م ب��ع��د ذل���ك ج���اء ت��ك��رمي ال��رع��اة 
العمل  أوراق  وانطلقت  واملتحدثني 
مساندة  خ��ط  جت��رب��ة  ت��ع��رض  حيث 
ال��ط��ف��ل يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع ق��ض��اي��ا 
عبر  لألطفال  التجاري  االستغال 

مواقع التواصل االجتماعي.
حوارية  جلسة  امللتقى  تضمن  كما 
ب���ع���ن���وان »اإلج���������راءات ال��ن��ظ��ام��ي��ة 
وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف ق��ض��اي��ا اس��ت��غ��ال 
ال���ت���واص���ل  م����واق����ع  األط����ف����ال يف 

قوانني  بسن  امللتقى  ط��ال��ب 

جت���رم  اس��ت��غ��ال  األط��ف��ال 

وذلك  األشكال  من  شكل  بأي 

ح���ف���اظ���ًا ع���ل���ى س��ام��ت��ه��م 

النفسية و االجتماعية

االجتماعي« مبشاركة كًا من مجلس 
الشورى، األمن العام، النيابة العامة، 

هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات. 
واختتم امللتقى بالعديد من التوصيات 

جاءت يف مسودة ورد من ضمنها:
 - ضرورة سن قوانني واضحة جترم 
اس��ت��غ��ال األط���ف���ال ب���أي ش��ك��ل من 
األشكال، وذلك حفاظاً على سامتهم 

النفسية واالجتماعية مستقبًا.
األطفال  بني  خاصة  الوعي  نشر   -
التطور  وأول��ي��اء األم���ور واس��ت��خ��دام 
اإلع����ام����ي يف ن��ش��ر ه����ذا ال��وع��ي 

وجمعيات املجتمع املدني.
قطاعات  مع  قوية  ش��راك��ات  بناء   -
الكترونية  بيئة  خل��ل��ق  االت���ص���االت 
احلمات  خ��ال  من  ومناسبة  آمنة 

التوعوية.

اليوم العاملي خلطوط م�ساندة الطفل

17 May
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ت����اري����خ  ال��ي��وم 
لضحايا  الدولي 
ال������ع������دوان م��ن 
األط���������ف���������ال 

األبرياء

اليوم  اإح��ي��اء  العامل يف  ي�سارك  ف��رع اجلمعية باجلوف 

الدويل ل�سحايا العدوان من الأطفال الأبرياء

التاسع عشر من أغسطس 1982، قررت األمم املتحدة يف دورتها االستثنائية الطارئة السابعة، االحتفال بيوم 4 يونيو  يف 
الكبير من األطفال  »العدد  ملا روعها من  العدوان من األطفال األبرياء، نظرًا  الدولي لضحايا  اليوم  ع��ام، بوصفه  من كل 

الفلسطينيني واللبنانيني األبرياء ضحايا أعمال العدوان التي ترتكبها إسرائيل«.
و يأتي الغرض من هذا اليوم هو االعتراف مبعاناة األطفال - من ضحايا سوء املعاملة البدنية والعقلية والنفسية - يف 
جميع أنحاء العالم، ويؤكد هذا اليوم التزام األمم املتحدة بحماية حقوق األطفال، ويسترشد عملها باتفاقية حقوق 

الطفل، وهي من أكثر معاهدات حقوق اإلنسان الدولية التي ما زال لها تأثير على مر التاريخ.

يكون   أن  إل���ى  تسعى  امل��ت��ح��دة  األمم 
العنف ضد األطفال )صفر( بحلول 

عام 2030:
حت���ت ش��ع��ار »ص��ف��ر ال��ع��ن��ف ضد 
والذي   ،»2030 عام  بحلول  األطفال 
التنمية  خ��ط��ة  ع��ل��ى  ال��ض��وء  س��ل��ط 
توفر  ال��ت��ي   2030 ل��ع��ام  املستدامة 
امل��خ��ط��ط ال���ع���ام ال��ع��امل��ي ل��ض��م��ان 
أحيت  ل��ألط��ف��ال،  أف��ض��ل  مستقبل 
الدولي لضحايا  اليوم  املتحدة  األمم 
ال���ع���دوان م���ن األط���ف���ال األب���ري���اء، 

وح����ددت ألول م���رة ه��دف��اً م��ح��دداً 
أشكال  جميع  إلنهاء   ،»16 »الهدف 
العنف ضد األطفال، وإنهاء اإلساءة 
وال��ذي  واستغالهم،  وإهمالهم  لهم 
س��ي��دم��ج يف ال��ع��دي��د م��ن األه���داف 

األخرى املتعلقة بالعنف.
امل��ت��ح��دة  األمم  م��ن��ظ��م��ة  حت��ت��ف��ل  و 
يونيو   4 يف  »اليونيسيف«  للطفولة 
من كل عام ب� »اليوم الدولي لضحايا 

العدوان من األطفال األبرياء«.
ف������رع اجل���م���ع���ي���ة ب�����اجل�����وف ي���ش���ارك 

الدولي  ال��ي��وم  إح��ي��اء  العالم يف  دول 
ل���ض���ح���اي���ا ال������ع������دوان م����ن األط����ف����ال 

األبرياء:
استمراراً لرسالة اجلمعية باملشاركة 
العاملية  لأليام  الدولية  باالحتفاالت 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  ف��رع  ق��ام 
مبخاطبة  اجل��وف  مبنطقة  اإلنسان 
كًا من: اإلدارات احلكومية باملنطقة 
وكذلك منطقة حائل، تبوك، احلدود 
األطفال،  بحقوق  للتوعية  الشمالية، 
املطبوعات  و  ال��ك��ت��ي��ب��ات  إرف����اق  و 

تتضمن  ال��ت��ي  التوعوية  احلقوقية 
و  األط��ف��ال،  ض��د  بالعنف  التعريف 
الدليل  وك��ذل��ك  وأش��ك��ال��ه،  أس��ب��اب��ه 
العنف ضد  وقف  االرش��ادي حلملة 
باإلسام  الطفل  وحقوق  األط��ف��ال، 
ضدهم،  للعنف  ال��ت��ص��دي  وكيفية 
معها  التواصل  آلية  و  حمايتهم،  و 
أنواع  من  نوع  التعرض ألي  يف حال 

العنف.
رس�������ال�������ة ل�����ل�����م�����دي�����رة ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة 
ل��ل��ي��ون��ي��س��ف، ال��س��ي��دة )ه��ن��ري��ي��ت��ا ه���. 
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فور( مبناسبة اليوم الدولي لضحايا 
العدوان من األطفال األبرياء:

»م����ن احل���ق���ائ���ق احمل���زن���ة أن����ه يف 
الصراع  فيها  يندلع  التي  احل��االت 
املسلح، فإن األطفال - أكثر أعضاء 
تضرراً  األكثر   - ضعفاً  املجتمعات 
من عواقب احلرب، وأكثر االنتهاكات 
األطفال  جتنيد  هي  شيوعاً  الستة 
والقتل،  احل���رب،  يف  واستخدامهم 
وال��ع��ن��ف اجل��ن��س��ي واالخ���ت���ط���اف، 
وال����ه����ج����م����ات ع����ل����ى امل���������دارس 
واملستشفيات، واحلرمان من وصول 

املساعدات اإلنسانية. 
ع��دد  زاد  األخ���ي���رة،  ال��س��ن��وات  ويف 
االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال يف 
العديد من مناطق الصراع، وبالتالي 
ال ب��د م��ن ب��ذل امل��زي��د م��ن اجلهود 
حلماية 250 مليون طفل يعيشون يف 
بلدان ومناطق متأثرة بالنزاعات، كما 
يجب بذل املزيد من اجلهود حلماية 

املتطرفني  اس��ت��ه��داف  م��ن  األط��ف��ال 
اإلنساني  القانون  وتعزيز  العنيفني، 
وكفالة  اإلن���س���ان،  وح��ق��وق  ال��دول��ي 

املساءلة عن انتهاكات حقوق الطفل.
ومنذ أكثر من 20 عاماً، احتد العالم 
يف ح��ش��د ال���دع���م ض���د اس��ت��خ��دام 
األطفال يف النزاعات املسلحة، ومنذ 
ذلك احلني، مت إطاق سراح اآلالف 
من األطفال نتيجة خلطط العمل التي 
املتحدة  ل��ألمم  األم��ن  مجلس  قررها 
تهدف  التي  اإلج���راءات  من  وغيرها 
إل��ى ان��ه��اء وم��ن��ع جتنيد واس��ت��خ��دام 
األطفال من قبل القوات واجلماعات 
هناك  ت��زال  ال  ذل��ك،  وم��ع  املسلحة، 
حت���دي���ات خ��ط��ي��رة ت���واج���ه ح��م��اي��ة 
األطفال املتضررين من النزاع املسلح 
فهناك ما يقرب من 250 مليون طفل 
يعيشون يف البلدان واملناطق املتضررة 
يف  خاصة  املسلحة  ال��ص��راع��ات  م��ن 
سوريا، وأفغانستان، والصومال«، ويف 

جنوب السودان.
كما أشارت املنظمة يف بيان صدر لها 
مؤخراً حتت عنوان »أوقفوا الهجمات 
على األطفال«، إلى أنه من جمهورية 
أفريقيا الوسطى إلى جنوب السودان، 
ومن سوريا إلى أفغانستان، استمرت 
مناطق  يف  األط��ف��ال  على  الهجمات 
األشهر  أث��ن��اء  ت��وق��ف  ودون  ال��ن��زاع، 
األرب��ع��ة األول���ى م��ن ال��ع��ام اجل���اري، 
وواص��ل��ت أط���راف ال��ن��زاع��ات، بقدر 
قليل من تأنيب الضمير وقدر أقل من 
بإحدى  السافر  استهتارها  املساءلة، 
قواعد احلرب األكثر أساسية: حماية 

األطفال«. 
وأض���اف���ت أن���ه ل���م حت��ج��م أط���راف 
أسلوب  أي  استخدام  عن  النزاعات 
م��ن أس��ال��ي��ب احل����رب، وم��ه��م��ا ك��ان 
ممارسات  تشيع  إذ  باألطفال:  فتاًكا 
على  متييز  دون  الهجمات  قبيل  من 
من  وغيرها،  واملستشفيات  املدارس، 
وعمليات  املدنية،  األساسية  الهياكل 
االختطاف، وجتنيد األطفال، وفرض 
االحتجاز،  أثناء  واإلساءات  احلصار، 

واحلرمان من املساعدات اإلنسانية.
لعام  اليونيسيف  ت��ق��اري��ر  وك��ش��ف��ت 
2018، أنه يف اليمن على سبيل املثال، 
طفًا  و330  قتلوا  ط��ف��ًا   220 أن 
بداية  منذ  ب��ج��راح  أص��ي��ب��وا  آخ��ري��ن 
العام نتيجة للنزاع.. وثمة حوالي 4.3 

خلطر  حالياً  معرضون  طفل  مليون 
زيادة قدرها  املوت جوعاً، مما ميثل 
24 % مقارنة مبستويات عام 2017.. 
املائي  اإلس��ه��ال  م��رض  تفشى  وق��د 
احلاد ومرض الكوليرا مما أدى إلى 
تقل  طفل ممن   400 من  أكثر  مقتل 
وثمة  سنوات،  خمس  عن  أعمارهم 
خطر بأن تزهق هذه األمراض مزيًدا 
موسم  بداية  مع  الغضة  األرواح  من 
النظافة  ظ���روف  وت��ده��ور  األم��ط��ار 

الصحية.
وأضافت أنه يف سوريا، تظل اآلمال 
جرى  وق��د  ضئيلة،  السام  بتحقيق 
التحقق من وقوع أكثر من 70 اعتداء 
صحية  وم��راف��ق  مستشفيات  على 
أثناء األشهر الثاثة األولى من العام، 
مم��ا ح��رم األط��ف��ال وع��ائ��ات��ه��م من 
كما  الضرورية،  الصحية  اخلدمات 
تعليمي  مرفق   300 من  أكثر  تعرض 
وأصبح  النزاع،  بداية  منذ  لهجمات 
مشردين  طفل  مليون   5.3 ح��وال��ي 
حوالي  ويواصل  الجئني،  أو  داخلياً 
مناطق  يف  العيش  طفل  أل��ف   850
إليها،  الوصول  يصعب  أو  محاصرة 
يف  وأصيبوا  أط��ف��ال  قتل  غ��زة،  ويف 
االحتجاجات منذ أوائل شهر مارس، 
شهر  عن  جديدة  تقارير  ظهور  ومع 
الضحايا  من  املزيد  عن  تفيد  أبريل 
األط��ف��ال فيما ي��ق��ال إن��ه أك��ث��ر أي��ام 
عام  غ��زة  ح��رب  منذ  دم��وي��ة  العنف 
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كما أشارت أيضاً تقارير اليونيسيف 
إل��ى أن��ه منذ س��ن��وات وأط��ف��ال غزة 
يعيشون يف ظروف صعبة للغاية، وأنه 
الفاعلة  األط��راف  على جميع  يتحتم 
ت��ض��ع حماية  أن  ك��ل اجل��ه��ات  وم���ن 
تزيد  وقد  األول،  املكان  يف  األطفال 
األزمة  تفاقم  من  األخيرة  األح��داث 
احلادة التي يعيشها قطاع غزة، حيث 
من  بأقل  تتدبر  أن  العائات  حتاول 
يومياً،  الكهرباء  من  ساعات  خمس 
وهو حال وضع قطاع غزة منذ حوالي 
العام، وأن نسبة البطالة بني الشباب، 
وال��ذي��ن ش��ه��دوا ث���اث ج���والت من 
النزاع املسلح يف العقد املاضي، هي 
أعلى من 60%. أما من لديهم إمكانية 
ومنتظم  مباشر  وبشكل  احل��ص��ول 
نسبتهم  تزيد  فا  الشرب  مياه  على 
عن 10% من العائات، ويحتاج 1 من 

طفل(  أل��ف   250( أطفال   4 كل  بني 
بسبب  اجتماعي  نفسي-  دع��م  إل��ى 
من  أكثر  ويعتمد  النفسية،  الصدمة 
امل��س��اع��دة يف  على  األط��ف��ال  نصف 

معيشتهم اليومية. 
ووف��ق��اً ل��ه��ذه ال��ت��ق��اري��ر، ه��ن��اك أكثر 
الروهينغا  أطفال  من  ألف   400 من 
الفظائع  م��ن  جن��وا  ال��ذي��ن  الاجئني 
إلى  يحتاجون  ميامنار  يف  األخ��ي��رة 
مساعدة إنسانية يف بنجاديش، ومع 
املوسمية،  األم��ط��ار  موسم  اق��ت��راب 
وغيرها  الكوليرا  انتشار  خطر  بات 
أكبر من  باملاء  املنقولة  من األمراض 
أي وقت مضى، ويف جنوب السودان، 
أجبر ما ال يقل عن 2.6 مليون طفل 
أكثر  ويعاني  بيوتهم،  الفرار من  على 
التغذية  س��وء  م��ن  طفل  مليون  م��ن 
طفل  أل��ف   250 فيهم  مب��ن  احل���اد، 
يعانون من سوء التغذية احلاد الوخيم 
وهم معرضون خلطر متزايد باملوت. 
عن  التقارير  أفادت  أفغانستان،  ويف 
وإصابة  طفًا   150 من  أكثر  مقتل 
األشهر  أث��ن��اء  طفل   400 م��ن  أك��ث��ر 
الثاثة األولى من العام بسبب النزاع.
ويف ج��م��ه��وري��ة أف��ري��ق��ي��ا ال��وس��ط��ى، 
إلى  أل��ف طفل   29 ح��وال��ي  اض��ط��ر 
الفرار من بيوتهم بسبب جتدد العنف 
يف األشهر القليلة املاضية، وقد وصل 
املشردين  لألطفال  اإلجمالي  العدد 
داخلياً حوالي 360 ألف طفل، ويزيد 
أعمارهم  تقل  مم��ن  األط��ف��ال  ع��دد 
ويعانون من سوء  عن خمس سنوات 
ت��غ��ذي��ة م��زم��ن ع��ن ط��ف��ل��ني م��ن كل 
ثلث األطفال  أن  كما  خمسة أطفال، 
باملدارس  االلتحاق  سن  بلغوا  الذين 

هم خارج املدارس.
كما لفتت »هنرييتا ه�. فور«  إنه ويف 
عديدة  وب��ل��دان  البلدان  ه��ذه  جميع 
من  امللتزمة  ال��ف��رق  ت��ب��ذل  غ��ي��ره��ا، 
الشريكة  الوكاالت  ومن  اليونيسيف 
من  للحد  استطاعتها  يف  ما  أقصى 
ضعًفا،  األكثر  األطفال  بني  املعاناة 
أسرهم،  ع��ن  املفصولني  واألط��ف��ال 
واملرتعبني والوحيدين، والذين يقعون 
فريسة للمرض يف مخيمات الاجئني 
امل��ك��ت��ظ��ة، وال���ذي���ن ي��ت��ن��ق��ل��ون وس��ط 
امل��واس��م  امل��وس��م��ي��ة أو يف  األم��ط��ار 
واألطفال  احل��رارة،  الشديدة  اجلافة 

اجلياع. 

اإلن��س��ان��ي��ة  امل��س��اع��دات  إن 
فاألطفال  تكفي،  ال  لوحدها 
واحلماية  للسام  يحتاجون 
وقوانني  األوق���ات،  جميع  يف 
احل���رب حت��ظ��ر االس��ت��ه��داف 
غ��ي��ر امل���ش���روع ل��ل��م��دن��ي��ني، 
وال���ه���ج���وم ع��ل��ى امل�����دارس 
واس��ت��خ��دام  واملستشفيات، 
األط������ف������ال وجت���ن���ي���ده���م 
غير  ب��ص��ف��ة  واح��ت��ج��ازه��م 
ش���رع���ي���ة، وح��رم��ان��ه��م من 
امل���س���اع���دات اإلن��س��ان��ي��ة، 
ال��ن��زاع��ات،  تندلع  وع��ن��دم��ا 
القواعد  تلك  اح��ت��رام  يجب 
ومحاسبة من ينتهكونها، وقد 
الهجمات  أوقفوا  الكيل،  طفح 

على األطفال

هنرييتا ه�. فور
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تقرير دويل يوؤكد اأنه بالإمكان الق�ضاء على اجلوع 

اإذا متكنا من اإنهاء ال�ضراعات والنزاعات

»الفاو«  العاملي  األغذية  برنامج  قال 
»يجب  م��ؤخ��راً  ل��ه  ص��در  تقرير  يف 
كسر احللقة املفرغة التي يدور فيها 
نريد  حقاً  كنا  إذا  واجل��وع  ال��ص��راع 
حتقيق عالم يتوفر فيه ما يكفي من 

الغذاء للجميع.
 فالصراع الدائر يجبر املايني على 
وأعمالهم،  ومنازلهم  أوطانهم  ت��رك 
حتى  أو  اجلوع  يعرضهم خلطر  مما 

املجاعة.
أن  للجوع  ميكن  نفسه،  الوقت  ويف 
عندما  ال��ن��زاع��ات  تفاقم  م��ن  ي��زي��د 
يرافقه الفقر أو البطالة أو الصعوبات 

االقتصادية.
إن الرسالة التي يدعو إليها برنامج األغذية 
للصراعات،  ح��ًدا  ضعوا  بسيطة:  العاملي 

وسنتمكن من القضاء على اجلوع.

التأثير املدمر للنزاعات:
حيث  املجاعة  حافة  على  ال��ي��م��ن:   -
شخص  مليون   18 حوالي  يعرف  ال 
وجبتهم  على  سيحصلون  أي��ن  م��ن 
التالية، ويقدم برنامج األغذية العاملي 
للفئات  العاجلة  الغذائية  املساعدات 

األشد احتياجاً. 
- بنجالديش: يواجه مئات اآلالف من 
الفارين من العنف يف ميامنار نقصاً 
برنامج  قدم  وقد  الغذائية،  املواد  يف 
األغذية العاملي املواد الغذائية )والتي 
إلى  والزيت(  والبقول،  األرز،  تشمل 

حوالي 900 ألف شخص. 
ملدة  احل��رب  استمرار  إن  س���وري���ا:   -
سبع سنوات متتالية يعني وجود عدد 
يقدر بحوالي 6.5 مليون شخص ال 
املواد  من  يكفيهم  ما  على  يحصلون 

ال��غ��ذائ��ي��ة، وي��ق��دم ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة 
لثاثة  الغذائية  املساعدات  العاملي 
مايني شخص، وقد اضطر البرنامج 
مليون   3.8 من  العدد  تقليص  إل��ى 
شخص بسبب نقص مصادر التمويل. 
مليون   5.2 نحو  يواجه  نيجيريا:   -
ش��خ��ص اجل���وع يف والي����ات ب��ورن��و، 
برنامج  وي����وزع  وأدام������اوا،  وي��وب��ي، 
أو  الغذائية  امل���واد  العاملي  األغ��ذي��ة 
تعمل،  األس���واق  كانت  إذا  النقدية، 
يف  شهرياً  شخص  مليون   1.2 على 

هذه الواليات.  
- جنوب السودان: يواجه حوالي 25 
أل��ف شخص »ظ���روف امل��ج��اع��ة« يف 
غرب بحر الغزال وجونقلي، وقد قدم 
املساعدات  العاملي  األغذية  برنامج 
غذائية  حصص  وتشمل  للمايني 

ألف   16 على  يزيد  م��ا  إل��ى  مقدمة 
شخص، ومواد غذائية صحية خاصة 
مقدمة حلوالي 3500 طفل يف مناطق 

البقارة يف شهر سبتمبر/أيلول. 
اندلع  ال��ذي  القتال  منذ  ال��ع��راق:   -  
أكتوبر/تشرين  شهر  يف  املوصل  يف 
األول من العام املاضي، قدم برنامج 
غذائية  مساعدات  العاملي  األغذية 
منقذة لألرواح بصورة منتظمة، وقد 
وصلت إلى حوالي 1.9 مليون شخص 
يف خال 72 ساعة من وصولهم إلى 

املخيمات وغيرها من املناطق.
- ال����ص����وم����ال: ي��واج��ه ح��وال��ي 2.7 
مليون شخص مستويات خطيرة من 
ي��زي��د على  بينهم ع��دد  م��ن  اجل���وع، 
املجاعة.  حافة  على  مليون  نصف 
وقد متكن برنامج األغذية العاملي من 
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مليون شخص يف  إل��ى 3.1  ال��وص��ول 
املناطق األشد تضرراً يف عام 2017.

 - جمهورية أفريقيا الوسطى: تسبب 
العنف الدائر يف فرار أكثر من مليون 
يف  القتال  جتدد  تسبب  وقد  شخص، 
تدمير  يف  الشرقية  اجلنوبية  املنطقة 
الوصول  إلى صعوبة  أدى  الطرق مما 
اضطر  وقد  املناطق،  من  العديد  إلى 
تقليص  إل��ى  العاملي  األغ��ذي��ة  برنامج 

دورة التوزيع يف بعض املناطق.
- ج��م��ه��وري��ة ال��ك��ون��غ��و ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
)منطقة كاساي(: قرر برنامج األغذية 
العاجلة  امل��س��اع��دات  زي����ادة  ال��ع��امل��ي 
لتجنب وقوع كارثة إنسانية بسبب وجود 
حوالي 3.2 مليون شخص يعانون من 
اجلوع احلاد يف منطقة كاساي الكبرى، 
احلصص  وش��رك��اؤه  البرنامج  ويقدم 
الغذائية التي تتضمن احلبوب والبقول 
للفئات  وامل��ل��ح  اخل���ض���راوات  وزي����ت 

املعرضة للخطر. 
ينبغي وضع حد لالإنسانية:

التنفيذي  امل��دي��ر  بيزلي،  ديفيد  زار 
من  ع���دداً  العاملي  األغ��ذي��ة  لبرنامج 
ال����دول امل��ت��ض��ررة م��ن ال���ص���راع منذ 
إبريل/ شهر  يف  منصبه  مهام  توليه 
ال��دول  ه��ذه  ب��ني  وم��ن   ،2017 نيسان 
ب��ن��ج��ادي��ش، وال���ص���وم���ال، وج��ن��وب 

السودان، ونيجيريا، واليمن.
وك��ان��ت رس��ال��ت��ه واض��ح��ة وه��ي »لقد 
متادينا كثيراً يف العنف والنزاع، وهذا 
اجلياع  أع��داد  تزايد  وراء  السبب  هو 
الذين يحتاجون للمساعدة، وأنا أهيب 
يوقفوا  أن  وامل��س��ل��ح��ني،  باملسئولني، 

القتال يف احلال. 
أنا رأيت بعيني جراح الكثيرين وسمعت 
مرعوبني  كانوا  لقد  بأذني،  قصصهم 
التغذية  س��وء  م��ن  وي��ع��ان��ون  وجائعني 
ب��ع��دم��ا ت��ع��رض��وا ل��ك��اب��وس م��رع��ب ال 
يستطيع الكثيرون تخيله. وإذا كنا نريد 
علينا  يجب  اجلوع،  على  القضاء  حقاً 
أن نضع حداً لهذا النوع من الوحشية«.

االحتياجات التمويلية:
يحتاج برنامج األغذية العاملي إلى 6.8 
ليوفر  العام  هذا  أمريكي  دوالر  مليار 
 80 على  يزيد  ما  إلى  الغذائية  امل��واد 

مليون شخص.
امل��ث��ال،  سبيل  على  بنجاديش  ففي 
نحتاج بصورة عاجلة إلى 26.2 مليون 
دوالر أمريكي لدعم مليون شخص يف 

منطقة كوكس بازار.

ال��ازم  التمويل  لدينا  اليمن،  ويف 
لعملياتنا بنسبة تزيد قليًا على 50 

يف املائة.
النقص يف  أوجه  نفسه،  الوقت  ويف 
تنعكس  السودان  جنوب  يف  التمويل 
يحاول  حيث  امل��ج��اورة  ال���دول  على 
ال��اج��ئ��ون احل��ص��ول ع��ل��ى امل���أوى، 
مما اضطر برنامج األغذية العاملي، 
األوق��ات، لقطع احلصص  يف بعض 
الغذائية يف أوغندة، وكينيا، وإثيوبيا، 

فوفقاً ألخر اإلحصائيات فإن:
- عدد من األشخاص الذين يعيشون 
يف الدول املتضررة جراء النزاعات: 

489 مليون شخص.
- عدد األطفال املصابني بالتقزم يف 
مليون   122 بالنزاع:  املتأثرة  ال��دول 

من أصل 155 مليون طفل.
األشخاص  إصابة  احتمالية  تزيد   -
املتأثرة  ال���دول  يف  يعيشون  ال��ذي��ن 
النزاعات،  مثل  اجلارية،  باألزمات 
يزيد  التغذية مبقدار  بأمراض سوء 
على ضعف احتمالية إصابة غيرهم. 
الصراع املسلح أبرز أسباب اجلوع يف 

العالم:
املعهد  ع���ن   ص���ادر  لتقرير  وف��ق��اً 
الغذائية  السياسات  لبحوث  الدولي 
فإن  العالم  يف  اجل��وع  مؤشر  ح��ول 
األسباب  م��ن  املسلحة  ال��ص��راع��ات 
أنحاء  مختلف  يف  للجوع  الرئيسة 

العالم.
وقال املعهد يف بيان له إن الدول ذات 
تلك  هي  املؤشر  يف  األعلى  النسب 
أو خرجت  فيها حروب  التي جتري 
ذات  الدول  أن  من حروب، موضحاً 
األسوأ هي تشاد وجمهورية  النسب 
أفريقيا الوسطى وزامبيا التي تشهد 
صراعات وعدم استقرار سياسي يف 

السنوات األخيرة.
يف املقابل تراجعت يف شكل ملحوظ 
مستويات املجاعة يف دول مثل أنغوال 
حروبها  نهاية  منذ  وروان��دا  وأثيوبيا 

األهلية.
ألف شخص   600 أن  التقرير  وذكر 
منذ  م��ج��اع��ات  يف  نحبهم  ق��ض��وا 
عدد  يبلغ  بينما  الثالثة،  األلفية  بدء 
اجلوع  من  يعانون  الذين  األشخاص 

حالياً 795 مليوناً.
وأوض����ح ال��ت��ق��ري��ر إن���ه ي��وج��د 172 
تعاني من  مناطق  مليون شخص يف 
مختلف  يف  امل��س��ل��ح��ة  ال��ص��راع��ات 

العالم، وإنه منذ بداية األلفية  أنحاء 
الذي  األشخاص  عدد  تراجع  الثانية 
ال��� 15  يعانون من اجل��وع على م��دى 
عاماً املاضية، وانخفضت نسبة الذين 
يعانون من سوء التغذية من 18.5 يف 

املئة إلى 13.1 يف املئة.
وان��خ��ف��ض ت���أّخ���ر ال��ن��م��و امل��رت��ب��ط 
 37.5 م��ن  األط��ف��ال  ب��ني  باملجاعات 
يف املئة الى 28.2 يف املئة منذ العام 
2000، بينما تراجعت وفيات األطفال 
إلى  املئة  8.2 يف  من  اخلامسة  دون 

4.9 يف املئة.
الوضع  حتّسن  فقد  للتقرير  ووف��ق��اً 
أمريكا  مثل  العالم  مناطق  بعض  يف 
بينما  أوروب��ا،  وآسيا وشرق  اجلنوبية 
الوضع  م��ازال  العالم  يف 52 دولة يف 
خطيراً أو شديد اخلطورة، وخصوصاً 
زالتا  ما  اللتني  آسيا  وجنوب  أفريقيا 

تعانيان من املجاعات.
األكثر  العشر  ال��دول  قائمة  وشملت 
تيمور  العالم:  يف  اجل��وع  من  تضرراً 
ال���ش���رق���ي���ة، س���ي���رال���ي���ون، ه��اي��ت��ي، 
النيجر  أف��غ��ان��س��ت��ان،  م��دغ��ش��ق��ر، 
ال���دول يف  ه��ذه  إذ تصّنف  وال��ي��م��ن، 

الفئة »اخلطيرة« أو »املثيرة للقلق«.
التقرير،  من  نصيب  العربية  وللدول 
العربية  الدول  قائمة  اليمن  احتل  إذ 
العشر التي تعاني مستويات »خطيرة« 

ملا  أو »مثيرة للقلق« من اجلوع، وفقاً 
األميركية،  س��ي«  بي  إن  »س��ي  نقلته 
يليه العراق ومصر واملغرب واجلزائر 
يذكر  ول��م  وت��ون��س،  واألردن  ولبنان 
ال��س��ودان  جنوب  مثل  دوالً  التقرير 
الدميوقراطية  الكونغو  وجمهورية 
وسوريا، بسبب عدم التمكن من  جمع 

معلومات موثوقة عنها.
أربعة  دارس���ة  على  امل��ؤش��ر  واعتمد 
معايير يف الدول النامية وهي: نسبة 
ال��س��ك��ان ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن نقص 
سن  دون  األط��ف��ال  ونسبة  التغذية، 
الهزال،  من  يعانون  الذين  اخلامسة 
اخلامسة  سن  دون  األط��ف��ال  ونسبة 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ال��ت��ق��زم، ومعدل 
س��ن اخلمس  دون  األط��ف��ال  وف��ي��ات 
سنوات، وذكر املدير العام ل� »منظمة 
وال��زراع��ة«  لألغذية  املتحدة  األمم 
سيلفا  دا  غ��رازي��ان��و  ج��وزي��ه  )ف����او( 
أن���ه م��ن املمكن  ت��ص��ري��ح س��اب��ق،  يف 
العالم بحلول  القضاء على اجلوع يف 
 267 استثمار  ح��ال  يف   2030 العام 
بليون دوالر يف السنة الواحدة خال 
املقبلة.  ع��ش��رة  اخل��م��س  ال��س��ن��وات 
أنه »يف حال جرى احلفاظ  وأض��اف 
على الوضع الراهن، فإن 650 مليون 
شخص إضايف سيعانون من الفقر يف 

.»2030

اأخ��ب��ار اجل��وع يف العامل و جهود املنظمات و  اأه��م  © �سفحة تهتم بن�سر   

املخت�سني و املهتمني بحقوق الإن�سان للق�ساء عليه من اأجل العمل على 

حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل
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فرع اجلمعية بالعا�سمة املقد�سة ي�سارك يف الحتفال 

باليوم العاملي للم�سنني

شارك فرع اجلمعية الوطنية حلقوق 
يف  امل��ك��رم��ة  مكة  مبنطقة  اإلن��س��ان 
للمسنني  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  االح��ت��ف��ال 
امل��ل��ك  مستشفى  يف  أق��ي��م  وال�����ذي 
حيث  م��ؤخ��راً،  املكرمة  مبكة  فيصل 
لعرض  للجمعية  رك��ن  تخصيص  مت 
احلقوقية  ومطوياتها  مطبوعاتها 
التوعوية، كما قدمت اجلمعية هدايا 
على  باإلجابة  قامت  و  السن،  لكبار 
العاقة من  ذات  الزوار  استفسارات 
ويف  القانونيني،  مستشاريها  خ��ال 
املستشفى  مدير  سلم  الفعالية  نهاية 
ال��دك��ت��ور أح��م��د خ���ان  ش��ه��ادة شكر 
األس��ت��اذ  اجل��م��ع��ي��ة  لعضو  وت��ق��دي��ر 
محمد كلننت تقديراً جلهود اجلمعية 
اتخذت  وق��د  الفعالة،  ومشاركتها 
)بقلوبنا  ب��ع��ن��وان  ش��ع��ار  اجل��م��ع��ي��ة 
نرعاكم (  و شعار آخر ) أنتم أحبتنا(
ويكرم(.  يجل  أن  املسن  حق  )م��ن  و 
وقد مثل اجلمعية يف الفعالية عضو 
كلننت،  م��ح��م��د  األس���ت���اذ  اجل��م��ع��ي��ة 
دالل  األس��ت��اذة  القانونية  والباحثة 
جنار، والباحث القانوني األستاذ عبد 

الرحمن نهاري.
اليوم العاملي للمسنني 2018م:

اليوم العاملي للمسنني هو أحد أعياد 
األمم املتحدة ومناسبة سنوية عاملية 
يتم إحياؤها يف األول من أكتوبر من 

كل عام.
صوتت  1990م  ديسمبر،   14 ففي 
إلقامة  العامة  املتحدة  األمم  جمعية 
األول من أكتوبر مبثابة اليوم العاملي 
للمسنني واملسجل يف رؤية 106/45 
ال��ع��امل��ي  ل��ل��ي��وم  وك����ان أول اح��ت��ف��ال 
للمسنني بتاريخ 1 أكتوبر، 1991م أي 

يف السنة التي تليها مباشرًة.
ويتم االحتفال باليوم العاملي للمسنني 
التي  باملشاكل  ال��وع��ي  نسبة  ل��رف��ع 
وإس��اءة  كالهرم  ال��س��ن،  كبار  ت��واج��ه 
يوم  أيضاً  وه��و  السن،  كبار  معاملة 
ل��اح��ت��ف��ال مب��ا أجن���زه ك��ب��ار السن 

للمجتمع.

أهداف اليوم العاملي للمسنني:
ت��ت��ل��خ��ص أه������داف ال���ي���وم ال��ع��امل��ي 

للمسنني يف التالي:

- لفت االنتباه إلى هذه الفئة العمرية 

املجتمعات  تنمية  يف  ساهمت  التي 
وقدرتها على مواصلة املساهمة. 

يهدف مشروع نظام حقوق كبار 
ال��س��ن إل���ى ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ك��ب��ار 
السن، ورفاههم، واحلفاظ على 
أم���ن���ه���م وس���الم���ت���ه���م، وح��م��اي��ة 
عليها،  واحمل���اف���ظ���ة  ح��ق��وق��ه��م، 
أسرية  رعاية  رعايتهم  وضمان 
م��ؤك��دًا  ب��ه��م،  تليق  ومجتمعية 
على حق الكبير يف العيش مع 
أسرته، التي تقوم على حمايته 
ورع�����اي�����ت�����ه، وت���ش���ب���ع ح���اج���ات���ه، 
وحتافظ عليه جسميًا ونفسيًا 

واجتماعيًا

الوقائية  الرعاية  بأهمية  التوعية   -
والعاجية لكبار السن.

- تعزيز اخلدمات الصحية والوقاية 
التكنولوجيا  وتوفير  األم���راض،  من 

املائمة والتأهيل.
رعاية  مجال  يف  املوظفني  تدريب   -

كبار السن.
لتلبية  ال���ازم���ة  امل���راف���ق  ت��وف��ي��ر   -
احتياجات كبار السن )كدور العجزة(.
احلكومية  غ��ي��ر  امل��ن��ظ��م��ات  ح��ث   -
للمسنني  ال��دع��م  ل��ت��ق��دمي  واألس����ر؛ 

التباع أسلوب صحي جيد.
احلكومية  املؤسسات  بني  التعاون   -
جيدة  بيئة  لتوفير  واألف��راد  واألس��ر 

لصحة ورفاهية املسنني.
- تعزيز احلقوق املكرسة يف اإلعان 
وما يعنيه يف احلياة اليومية للمسنني.
كأعضاء  السن  كبار  ظهور  زي��ادة   -
م���ش���ارك���ني يف امل��ج��ت��م��ع م��ل��ت��زم��ني 
يف  اإلنسان  بحقوق  التمتع  بتحسني 
وليس  احل��ي��اة  م��ج��االت  م��ن  العديد 
بشكل  بهم  تتصل  ال��ت��ي  تلك  فقط 

مباشر.
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والتحديات  ال��ت��ق��دم  يف  التفكير   -
واملتكافئ  الكامل  التمتع  ضمان  يف 
بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

من قبل كبار السن.
- إشراك اجلماهير على نطاق واسع 
الناس  وتعبئة  العالم  أنحاء  يف جميع 
م��ن أج��ل ح��ق��وق اإلن��س��ان يف جميع 

مراحل احلياة.
»الشورى« يوافق على مشروع نظام 

حقوق كبار السن الذي مينع 
دخولهم دور الرعاية دون رضاهم

ال��ش��ورى م��ؤخ��راً على  واف��ق مجلس 
م��ش��روع ن��ظ��ام ح��ق��وق ك��ب��ار السن 
ورعايتهم، إذ يؤكد النظام على أنه ال 
الرعاية،  دار  الكبير يف  إدخال  يجوز 
أو بقاؤه فيها إال برضاه، أو مبوافقة 
قضائي  ح��ك��م  مب��وج��ب  أو  ال��ع��ائ��ل، 
شددت  فيما  املختصة،  احملكمة  من 
الائحة على أن هناك عقوبات توقع 

على املسيء لكبار السن.
ال��ذي يتكون من 21  املشروع  ويهدف 

مادة إلى: 
• تعزيز مكانة كبار السن ورفاهيتهم

• احلفاظ على أمنهم وسامتهم
• حماية حقوقهم واحملافظة عليها

• ض��م��ان رع��اي��ت��ه��م رع���اي���ة أس��ري��ة 

ومجتمعية
من أبرز مواد املشروع:

• حق الكبير يف العيش مع أسرته التي 

تتولى رعايته
وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��م��ل  وزارة  ت��ت��ول��ى   •

ال  ال��ذي  الكبير  رعاية  االجتماعية 
توجد له أسرة

ال ي��ج��وز إدخ�����ال ال��ك��ب��ي��ر يف دار   •

أو  برضاه  إال  فيها  بقاؤه  أو  الرعاية 
مبوافقة العائل

النظامية  املساعدة  ال���وزارة  توفر   •

املجانية لكبير السن عند حاجته إليها
العامة،  يعفى من رس��وم اخلدمات   •

على  احل���ص���ول  األول����وي����ة يف  ول����ه 
اخلدمات

ي��ؤك��د م��ش��روع ال��ن��ظ��ام أن هناك   •

عقوبات توقع على املسيء لكبار السن
وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��م��ل  وزارة  وت��ت��ول��ى 
االج��ت��م��اع��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
الذي  السن،  كبير  رعاية  السعودية 
ال توجد له أسرة يف دار للرعاية، يف 
حني يؤكد مشروع النظام أنه ال يجوز 
إدخال كبير السن يف دار الرعاية، أو 
مبوافقة  أو  ب��رض��اه،  إال  فيها  بقاؤه 
أو مبوجب حكم قضائي من  العائل، 

احملكمة املختصة.
النظامية  املساعدة  ال���وزارة  وت��وف��ر 
حاجته  عند  ال��س��ن  لكبير  املجانية 
اخلدمات  رس��وم  م��ن  ويعفى  إليها، 
يف  األولوية  حق  له  أنه  كما  العامة، 
احلصول على اخلدمات االجتماعية 

والصحية األساسية.

هناك أكثر من 700 مليون شخص فوق سن الستني، وبحلول عام 
2050، سيكون عددهم بليوني نسمة، أي أكثر من 20% من سكان 

العالم، 60 سنة أو أكثر

العالم  وأس��رع عدد يف  أكبر  السن  كبار  الزيادة يف عدد  ستكون 
النامي، ومقارنة بآسيا والتي يتم وصفها على أنها املنطقة التي 
أكبر  أفريقيا  تواجه  بينما  السن،  أكبر عدد من كبار  يوجد فيها 

منو متناسب

إليها  يصل  التي  العمرية  املراحل  إحدى  هي  الشيخوخة  مرحلة 
املخزون  يف  متزايد  بانخفاض  العلماء  وصفها  فقد  اإلن��س��ان، 
الوظيفي لكثير من أجهزة اجلسم، مما يؤدي إلى تراجع يف وظائفها 

وبالتالي تراجع يف القدرات الوظيفية للمسن الفيزيولوجية 

الشخص  بعمر  فضفاضاً  ارتباطاً  البيولوجية  الشيخوخة  ترتبط 
احملسوب بالسنوات، إذ يتمتع بعض املسّنني مّمن تبلغ أعمارهم 
بها  يتمتع  التي  لتلك  مماثلة  وعقلية  بدنية  ب��ق��درات  عاماً   80
من  آخرون  يشهد  فيما  عاماً،   20 أعمارهم  تبلغ  مّمن  الكثيرون 
من  أصغر  عمراً  بلوغهم  عند  القدرات  تلك  يف  تدهوراً  املسّنني 

ذلك بكثير
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جمل�س الوزراء ال�سعودي يقّر 

“نظام الأحداث” يف اململكة
واف����ق م��ج��ل��س ال������وزراء ال��س��ع��ودي 
مؤخراً، على نظام األحداث اجلديد، 
الذي أقره مجلس الشورى قبل نحو 
املفعول  ساري  ليصبح  ونصف،  عام 
الرسمية  اجل��ري��دة  يف  ن��ش��ره  ف���ور 
قليلة، متضمًنا فقرات عن  أيام  بعد 
توقيف الفتيات، وحتديد السن الذي 

يكون فيه الشخص حدًثا.
تعرف  م��ادة   24 من  النظام  ويتكون 
احلدث بأنه »كل من أمت السابعة من 
عمره، ولم يصل إلى سن الثامنة عشر 
والواجبات  احلقوق  وتوضح  سنة«، 
وطريقة  اجلنسني،،  ومن  لألحداث، 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م خ����ال ال��ت��وق��ي��ف 

واالحتجاز.
لم  م��ن  مساءلة  ع��دم  على  نصت  و 
يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب 
يكون  وأن  ع��ل��ي��ه،  امل��ع��اق��ب  ال��ف��ع��ل 
الهجري،  بالتقومي  السن  احتساب 

إحالة  القضية  نظر  عند  وللمحكمة 
املختصة  الطبية  اجلهة  إلى  احلدث 
إج���راءات  ت��ك��ون  أن  على  للتقدير، 
ضبط ب��اغ��ات األح���داث امل��دع��ني، 
وما  األح���داث،  م��ن  الشهود  وس��م��اع 
حضور  تتطلب  إج��راءات  من  يتبعها 
احلدث، بحضور ولي أمر احلدث أو 

من يقوم مقامه.
وحت���دد الئ��ح��ة ال��ن��ظ��ام اإلج����راءات 
الازمة التي تكفل عدم احلاجة إلى 
لم  ما  إج��راء،  ألي  مستقبًا  طلبهم 
وفًقا  ذل��ك،  خاف  الضرورة  تقتض 
على  القاضي،  أو  احملقق  يقدره  ملا 
القبض على احلدث  يراعى عند  أن 
ول��ي أمره  إب��اغ  التلبس،  يف ح��االت 
أو من يقوم مقامه فوًرا، أما يف غير 
حاالت التلبس فيراعى حال احلدث، 
وأن يكون القبض عليه بحضور ولي 
أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من 

الدار أو مبا مينع اخللوة أو االنفراد 
به.

ال يوقف احلدث إال يف الدار:
ونص النظام على أنه يف كل األحوال 
ال يكون إجراء تبليغ احلدث صحيحاً 
يقوم  م��ن  أو  أم���ره  ول��ي  بلغ  إذا  إال 
لغرض  إي��ق��اف��ه  ي��ج��وز  وال  م��ق��ام��ه، 
التحقيق، ما لم تر الهيئة أن املصلحة 
تقتضي ذلك، ويف جميع األح��وال ال 
ويكون  ال��دار،  إال يف  احل��دث  يوقف 

أمر اإليقاف مسبباً.
تكن  ل��م  إذا  أن��ه  الائحة  وتضمنت 
املركز  أو  احمل��اف��ظ��ة  يف  دار  ه��ن��اك 
ال�����ذي ي��ق��ي��م ف��ي��ه احل�����دث امل����راد 
دار  أقرب  إلى  فوراً  فيرحل  إيداعه، 
تعذر ذلك فيرحل  وإن  إقامته،  ملكان 
بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن، 
كان  وإن  ب��ه،  االن��ف��راد  مب��ا مينع  أو 
ولي  بصحبة  فترحل  أنثى،  احل��دث 

أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر 
أو  لها  محرم  بصحبة  فترحل  ذل��ك 
سجانة أو أكثر إن أمكن، أو مبا مينع 

اخللوة.
ونص النظام على أن توقيف احلدث 
ينتهي بعد مضي خمسة أيام، إال إذا 
التوقيف،  م��دة  متديد  احملقق  رأى 
يقوم  أن  انقضائها-  -ق��ب��ل  فيجب 
ف��رع  رئ��ي��س  ع��ل��ى  األوراق  ب��ع��رض 
الهيئة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر 
الداخلة يف نطاق اختصاصه، ليصدر 
مدة  بتمديد  أو  عنه  ب��اإلف��راج  أم��راً 
على  متعاقبة،  ملدد  أو  ملدة  التوقيف 
أال تزيد يف مجموعها على 15 يوماً 

من تاريخ القبض عليه.
التوقيف  تتطلب  التي  احل��االت  ويف 
مل��دة أط���ول، يرفع األم��ر إل��ى رئيس 
ن��واب��ه،  م��ن  ي��ف��وض��ه  م��ن  أو  الهيئة 
ملدد  أو  مل��دة  بالتمديد  أم��ره  ليصدر 
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اإبالغ ويل الأمر 

�سرط للقب�س على 

احلدث

متعاقبة ال تزيد أي منها على عشرة 
 60 على  مجموعها  يزيد  وال  أي��ام، 
يوماً من تاريخ القبض على احلدث، 
إلى  إحالته  مباشرة  بعدها  وتتعني 

احملكمة املختصة أو اإلفراج عنه.
 ويف احلاالت التي تتطلب التوقيف 
على  املوافقة  للمحكمة  أط��ول،  مدة 
ملدد  أو  مل��دة  التوقيف  متديد  طلب 
متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر 

أمراً قضائياً مسبباً يف ذلك.
ويعمل على إنهاء قضية احلدث -يف 
التي ليست فيها دار- لدى  األماكن 
جهة الضبط اجلنائي، فإن لم يتيسر 
إنهاؤها فيسمع رئيس جهة الضبط 
أو من ينيبه أقوال احلدث، بحضور 
أو  مقامه،  يقوم  م��ن  أو  أم��ره  ول��ي 
م��ن��دوب م��ن ال�����وزارة أو مب��ا مينع 

اخللوة أو االنفراد به.
ويسلم  الهيئة،  إل��ى  األوراق  وحت��ال 
احلدث لولي أمره أو من يقوم مقامه 
بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند 
مع  الهيئة  حتقق  أال  على  الطلب، 
احلدث إال بحضور ولي أمره أو من 
يقوم مقامه، أو بحضور محام له، أو 
باحث أو أخصائي اجتماعي، ويكون 
اقتضت  وإن  ال��دار،  داخل  التحقيق 
فيكون  ذلك  غير  التحقيق  مصلحة 
يتناسب  آخ���ر  م��ك��ان  يف  التحقيق 
الائحة  احل���دث، وحت��دد  م��ع عمر 

اإلجراءات والضوابط الازمة.
تقرير اجتماعي:

يُلزم النظام الدار فور إيداع احلدث 
عن  اجتماعي  تقرير  إع���داد  فيها 
احملكمة  إلى  تقدميه  وعليها  حالته، 
م��ع م��ل��ف ال��ق��ض��ي��ة، وك��ل��م��ا طلبت 
األح��وال  جميع  ويف  ذل��ك،  احملكمة 
-بصفة  للمحكمة  م  ي��ق��َدّ أن  يجب 
م��س��ت��م��رة- ت��ق��ري��ر اج��ت��م��اع��ي عن 
حالة احلدث، وحتدد الائحة املدد 
ال��ازم��ة ل��ذل��ك، م��ع ع��دم اإلخ��ال 
بحق أطراف الدعوى يف االعتراض.

ويُكتفى يف قضايا األحداث بقرار اتهام 
دون حاجة إلى الئحة دعوى، ويستثنى 
من ذلك القضايا التي يُستوجب فيها 
نظر ثاثة قضاة، وأن جترى محاكمة 
وولي  بحضوره  احملكمة  أمام  احلدث 
تعذر  ف��إن  مقامه،  يقوم  من  أو  أم��ره 
ذلك فمندوب من الدار، ودون اإلخال 
بحق احلدث يف االستعانة مبحام وفق 

األحكام املقررة نظاماً.
له  م��ن  طلب  على  ب��ن��اء  وللمحكمة- 
ب��ع��دم حضور  ت��س��م��ح  أن  م��ص��ل��ح��ة- 
احلدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه 
متماً  احلدث  يكن  لم  وإذا  للمحاكمة، 
أو  ارتكابه فعًا  ال�12 من عمره وقت 
أفعااًل معاقباً عليها، فا يفرض عليه 
توبيخه  بينها  أكثر من  أو  تدبير  سوى 
معه  يعيش  ملن  تسليمه  أو  وحت��ذي��ره، 
من األبوين أو ملن له الوالية، ومنعه من 
ارتياد أماكن معينة ملدة ال تتجاوز ثاث 
سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معني، 
يف  االجتماعية  املراقبة  ووضعه حتت 
تتجاوز سنتني،  الطبيعية ملدة ال  بيئته 
وإلزامه بواجبات معينة ملدة ال تتجاوز 

ثاث سنوات.
عشر  للثانية  متماً  احل��دث  كان  وإذا   
من عمره وقت ارتكابه فعًا أو أفعااًل 
معاقب  هو  ما  ومنها  عليها،  معاقباً 
العقوبات  عليه  فتطبق  نظاماً،  عليه 
اجلزائية  العقوبة  عدا  نظاماً،  املقررة 
فيعاقب  ال��س��ج��ن،  ت��س��ت��وج��ب  ال��ت��ي 
تتجاوز  ال  م���دة  ال����دار  يف  ب���اإلي���داع 
األعلى  للعقوبة  األقصى  احلد  نصف 
التقيد  ودون  ال��ف��ع��ل،  ل��ذل��ك  امل��ق��ررة 
إذا  وأما  العقوبة،  لتلك  األدنى  باحلد 
نظاماً،  القتل  تستوجب  العقوبة  كانت 
ال  م���دة  ال����دار  يف  ب���اإلي���داع  فيعاقب 

تتجاوز 15 سنة.
ويحق للمحكمة أن حتكم على احلدث 
معاقباً  أف��ع��ااًل  أو  فعًا  ارتكب  ال��ذي 
عليها وهو متم ال�12 من عمره بتدبير 
عليها  املنصوص  التدابير  من  أكثر  أو 

إذا  امل���ادة،  ه��ذه  م��ن   )1( الفقرة  يف 
رأت من أخاقه أو ماضيه أو ظروفه 
ارتكب  التي  الظروف  أو  الشخصية 
املعاقب عليها  أو األفعال  الفعل  فيها 
احملكمة  وتكلف  إليها،  يعود  لن  أن��ه 
من تراه من اجلهات التنفيذية ملتابعة 
تنفيذ التدبير أو التدابير احملكوم بها 
على احلدث، ويجوز لها يف أي وقت 
فرض تدبير -أو أكثر- أو إنهاؤه، أو 
إبدال آخر به، على أن ال تخل األحكام 
باألحكام  ال��ن��ظ��ام،  ه��ذا  ال����واردة يف 
بجرائم  يتعلق  ما  يف  شرًعا  امل��ق��ررة 

احلدود والقصاص.
من  عشر  الثامنة  احل��دث  أمت  وإذا 
عمره قبل انتهاء مدة اإليداع احملكوم 
إلمتام  السجن  إلى  فينقل  عليه،  بها 
املدة الباقية، إال إذا رأت احملكمة من 
تلقاء نفسها -أو بناء على طلب من له 

مصلحة- غير ذلك.
 وإذا اش��ت��رك يف اجل��رمي��ة أح��داث 
وغيرهم تنظم الهيئة ملفاً خاصاً بغير 
األحداث يحال إلى احملكمة املختصة 
ب��األح��داث  خ��اص��اً  وم��ل��ف��اً  بنظرها، 
غير  تكن  ل��م  م��ا  احملكمة  إل��ى  يحال 
مختصة نوعاً، ويف كل األحوال تطبَق 
يف حق احلدث اإلج��راءات واألحكام 
ال��ن��ظ��ام،  ه���ذا  يف  عليها  امل��ن��ص��وص 
��ل األح��ك��ام ال��ص��ادرة يف حق  وت��س��َجّ

احلدث يف سجل خاص لدى الدار وال 
تسجل عليه سابقة.

اإلفراج املشروط:
ويجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من 
تلقاء نفسها أو بناء على طلب احلدث 
أو ولي أمره أو من له مصلحة اإلفراج 
عليه  احملكوم  احل��دث  عن  املشروط 
باإليداع، وذلك بشرط أن يكون هذا 
احلدث قد أمضى مدة ال تقل عن ربع 

املدة احملكوم بها عليه.
 وإذا أخل احلدث مبا اشترط عليه عند 
اإلفراج عنه وفق ما ورد يف الفقرة )1( 
من هذه املادة قبل انتهاء املدة احملكوم 
ليمضي  ال���دار  إل��ى  فيعاد  عليه،  بها 
مراعاة  مع  احلكم،  من  الباقية  امل��دة 
حكم املادة )15(، وتنفذ جميع األحكام 
الصادرة يف شأن احلدث داخل الدار، 
ما لم تر احملكمة خاف ذلك، وفيما 
لم يرد فيه نص يف هذا النظام، تطبق 
أحكام نظام اإلجراءات اجلزائية على 
احلدث، وذلك بالقدر الذي ال يتعارض 
مع وضعه بوصفه حدثاً، وكانت وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية قد أعدت 
النظام اجلديد بهدف تطوير أساليب 
يرتكبون  الذين  األح��داث  مع  التعامل 
القوانني  ويخالفون  إجرامية  أعمااًل 
احمللية، وتنفيذ العقوبات ضدهم بدور 

الرعاية، بداًل عن السجن.

ن�س النظام على اأن توقيف احلدث 

ينتهي بعد م�سي خم�سة اأيام
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ا�ضتثمار جديد يف م�ضتقبل تون�س لدعم 

التعليم البتدائي و �ضمان ح�ضول جميع 

الأطفال على التعليم قبل املدر�ضي

التنفيذيني  املديرين  مجلس  واف��ق   
قرض  على  م��ؤخ��راً  ال��دول��ي  للبنك 
دوالر  مليون   100 بقيمة  استثماري 
التونسية  احل��ك��وم��ة  ج��ه��ود  ل��دع��م 
التعليم  ج��ودة  حتسني  إل��ى  الرامية 
إلى  النفاذ  إمكان  وتوسيع  االبتدائي 
يف  امل��درس��ي  قبل  التعليم  خ��دم��ات 
هذا  وسيُساند  احمل��روم��ة،  املناطق 

املعلمني  ك��ف��اءة  حتسني  االستثمار 
امل��ن��اط��ق  امل������دارس، ويف  وم���دي���ري 
امل��س��ت��ه��دف��ة س��ي��س��اع��د ع��ل��ى زي���ادة 
خدمات  على  احل��ص��ول  إمكانيات 
بيئة  وحتسني  املدرسي  قبل  التعليم 
ومن  االبتدائية،  املدارس  يف  التعليم 
امل��ش��روع اجلديد  ي��ع��ود  أن  امل��ت��وق��ع 

بالنفع على أكثر من مليون طفل.

تدعيم  م���ش���روع  ت��ص��م��ي��م  وي���ه���دف 
الهدف  مساندة  إل��ى  التعلم  أس��س 
حتسني  يف  للحكومة  االستراتيجي 
التعليم  م��رح��ل��ة  يف  ال��ت��ع��لُّ��م  ب��ي��ئ��ة 
األس���اس���ي وت��ع��م��ي��م ال��ت��ع��ل��ي��م قبل 
املرحلة االبتدائية كما ورد يف اخلطة 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة اخل��م��س��ي��ة ل����وزارة 

التربية )2016 - 2002(.

�أفكار وم�شاريع
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ذات  التعليم  يف  االستثمار  ويعتبر 
الطفولة  مرحلة  يف  العالية  اجل��ودة 
املبكرة أحد أكثر االستثمارات فعالية 
ارتبط  وق��د  البشري  امل��ال  رأس  يف 
االبتدائي  التعليم  يف  كبير  بتحسن 
وخفض معدالت الرسوب و اإلنقطاع 
على الدراسة، إن تأثير هذه البرامج 
أكبر بالنسبة للعائات األكثر ضعفاً.

تدعيم  إل��ى  أيضاً  املشروع  ويهدف   
ال��ت��ع��لُّ��م يف  لتقييم  ال����وزارة  ق���درات 
ألغراض حتديد  االبتدائية  امل��دارس 
ومعاجلة املدارس ذات األداء املتدني 
وهو  للخطر-  املعرضني  وال��ط��اب 
منطلق أساسي لتحسني نظم التعليم 
والعمل على أال يتخلَّف أحد عن ركب 

التنمية.
م���اري  ق���ال���ت  ال����ص����دد،  ويف ه����ذا 
ف���ران���س���واز م�����اري ن��ي��ل��ي امل���دي���رة 
العربي  امل��غ��رب  ملنطقة  اإلقليمية 
بالبنك الدولي »إن تونس باستثمارها 
املستقبل.  يف  تستثمر  التعليم  يف 
فتوفير تعليم أساسي جيد هو وسيلة 
إلتاحة الفرصة لألطفال كي يصبحوا 
التي  التحوالت  مشاركني نشطني يف 
يعيشون  التي  املجتمعات  تشهدها 
وال��رخ��اء  النمو  يف  ويسهموا  فيها 

مستقبًا«.
مباشر  بشكل  املستفيدون  ويشتمل 
ر بنحو  م��ن امل��ش��روع ع��ل��ى م��ا يُ���ق���َدّ
ملتحقني  ط��ال��ب  م��ل��ي��ون   1.144
االبتدائية ورياض األطفال  باملدارس 
من  ألفاً   64 وسيستفيد  احلكومية، 
معلمي املدارس االبتدائية من حتسن 
من  و5360  املهني،  التطوير  ف��رص 
مديري املدارس االبتدائية ووكائهم، 
و850  التربويني  املوجهني  من  و615 

من استشاريي التوجيه التربوي.
ويف تعقيب على املشروع، قال مايكل 
التعليم  لشؤون  األول  اخلبير  دراب��ل 
املشارك  والرئيس  الدولي  البنك  يف 
بنجاح  تونس  »عاجلت  العمل  لفريق 
فقد  التعليم،  على  احلصول  قضايا 
االب��ت��دائ��ي  التعليم  تعميم  ��ق��ت  ح��َقّ
أكثر  قبل  اجلنسني  ب��ني  وامل���س���اواة 
جودة  لكن  ال��زم��ان،  من  عقدين  من 
التعليم تدهورت ويحتاج الطاب إلى 
أساسية  مهارات  الكتساب  املساندة 

اخلبيرة  حلبي  سامرة  وقالت  قوية«، 
البنك  يف  التعليم  ل��ش��ؤون  األول����ى 
لفريق  املشاركة  والرئيسة  ال��دول��ي 
الوصول  إلى  املعلمون  »يحتاج  العمل 
للتطوير  التصميم  جيدة  برامج  إلى 
مع  التكيف  على  ملساعدتهم  املهني 
للنهوض  ج��دي��دة  ت��دري��س  أس��ال��ي��ب 
الدراسي،  الفصل  يف  التعلُّم  بعملية 
أُحِسن  م��دارس  مديري  وجود  ويلزم 
أجل إصاح  من  وملتزمني  إعدادهم 

املدارس ذات األداء املتدني«.
دوالر يف  مليون   100 بقيمة  استثمار 
لتدعيم  بتونس  البشري  امل��ال  رأس 

أسس التعليم - حقائق أساسية
و تتلخص أهداف املشروع يف حتسني 
ظ���روف ال��ت��ع��لُّ��م يف ري���اض األط��ف��ال 
واملدارس االبتدائية احلكومية، وزيادة 
سبل احلصول على التعليم احلكومي 

قبل املدرسي يف مناطق مختارة.
ومت تصميم املشروع ملساندة احلكومة 
الرئيسية  للتحديات  ال��ت��ص��دي  يف 
بتوجيه  االبتدائي  التعليم  مرحلة  يف 
املوارد نحو مجاالت رئيسية قد يكون 
لها آثار حتّولية على التحصيل العلمي 

للطاب.
��ز اإلج�������راءات ال��ت��دخ��ل��ي��ة  وس��ت��ت��رَكّ
توسيع سبل احلصول  على  للمشروع 
الطفولة  مرحلة  يف  جيد  تعليم  على 
امل��ب��ك��رة، وت��ق��وي��ة م���ه���ارات اإلمل���ام 
ومبادئ احلساب  و  والكتابة  بالقراءة 
يف ال��ص��ف��وف ال���دراس���ي���ة األول����ى، 
واالرتقاء  املعلمني،  مهارات  وحتسني 
ب������اإلدارة  وامل��س��اءل��ة يف امل����دارس، 

وتقييم الطاب.
وسيُساند املشروع املقترح النتائج من 
التفاوتات  من  احلد  الثانية:  الركيزة 
تعزيز  الثالثة:  والركيزة  املناطق،  بني 
االح����ت����واء االج��ت��م��اع��ي م���ن إط���ار 
 .)2020- 2016( تونس  مع  الشراكة 
ويُؤِكّد هذا اإلطار الصات القوية بني 

التعليم والفقر واحلرمان يف تونس.
امل���ش���روع يف حتقيق  س��ي��س��ه��م  ك��م��ا 
أه���داف إط���ار ال��ش��راك��ة م��ع تونس: 
احل��ص��ول  إم��ك��ان��ي��ة  حت��س��ني   1-2
املناطق  يف  وجودتها  اخلدمات  على 
اجتماعية  ب��رام��ج  و3-3  املتخلفة، 
بزيادة  وذلك  إنصافاً،  وأكثر  نة  ُمحَسّ

قبل  التعليم  خ��دم��ات  م��ن  امل��ع��روض 
املدرسي يف املناطق املتخلفة.

مكونات،   4 من  املشروع  هذا  يتألف 
هي:

وإتاحة  ج��ودة  حتسني  األول:  امل��ك��ّون 
األطفال  رياض  يف  احلكومي  التعليم 
اإلجمالية: 19.6  التقديرية  )التكلفة 
 19.6 ال��دول��ي:  البنك  دوالر،  مليون 

مليون دوالر(.
التعلم  الثاني: حتسني ظروف  املكّون 
احلكومية  االب��ت��دائ��ي��ة  امل����دارس  يف 
اإلجمالية: 46.6  التقديرية  )التكلفة 
 46.6 ال��دول��ي:  البنك  دوالر،  مليون 

مليون دوالر(.
امل��ك��ّون ال��ث��ال��ث: االرت��ق��اء مبمارسات 
)التكلفة  التعليم  ق��ط��اع  يف  اإلدارة 
مليون   62.5 اإلجمالية:  التقديرية 
مليون   32.5 ال��دول��ي:  البنك  دوالر، 

دوالر(.
املشروع  إدارة  مساندة  الرابع:  امُلكّون 
 1.3 اإلجمالية:  التقديرية  )التكلفة 
 1.3 ال��دول��ي:  البنك  دوالر،  مليون 

مليون دوالر(

ال��س��ي��اق ال���ع���ام ل��الق��ت��ص��اد ال��ك��ل��ي يف 
تونس:

يف  ت��ون��س  يف  ال��ن��م��و  أداء  ي����زال  ال 
رغ��م  ال��ث��ورة ضعيفاً  ب��ع��د  م��ا  ف��ت��رة 
تسارع وتيرته بصورة طفيفة يف عام 
التونسي  االقتصاد  تأثر  وقد   ،2017
والتوترات  السياسي،  بالتحُوّل  سلباً 
وال��ص��دم��ات  امل��ت��ك��ررة،  االجتماعية 
السياسي  والوضع  الداخلية،  األمنية 
املنطقة )مبا يف ذلك يف  واألمني يف 
تنفيذ  يف  والتأخر  امل��ج��اورة(،  ليبيا 
متوسط  وبلغ  املطلوبة.  اإلصاحات 
ما  فترة  يف   %1.5 االقتصادي  النمو 
بعد الثورة، مقابل 4.5% يف السنوات 
اخلمس التي تسبقها، وبلغ معدل منو 
مقابل   2017 يف   %1.9 االق��ت��ص��اد 

1.0% يف 2016 و1.1% يف 2015. 

م��دف��وع��اً   2017 يف  ال��ن��م��و  وك�����ان 
باألساس بقطاعي الزراعة )+%2.5( 
لم  ف��ي��م��ا   ،)%4.1+( واخل����دم����ات 
والصناعات  الصناعي  اإلنتاج  يتعاَف 

والنفط  )الفوسفات  التحويلية  غير 
انخفاض  رغ��م  كامل  بشكل  وال��غ��از( 
الدينار، وذلك بسبب احلركات  قيمة 
االج��ت��م��اع��ي��ة يف م��ن��اط��ق ال��ت��ع��دي��ن 
وتقلُّص  املنخفضة  النفط  وأس��ع��ار 
االستثمار يف أنشطة التنقيب، عاوة 
االستثمار  مساهمة  تقل  ذل��ك،  على 
والصادرات واإلنتاجية يف النمو كثيراً 

عن مستوياتها قبل اندالع الثورة. 
خاصًة  مرتفعاً  البطالة  معدل  ويُعد 
ب��ني ال��ش��ب��اب وال��ن��س��اء، وك��ذل��ك يف 
م  تقُدّ إلحراز  نظراً  الداخلية  املناطق 
محدود نحو خلق املزيد من الوظائف، 
وهو أحد املطالب الرئيسية لثورة عام 
البطالة  معدل  انخفض  وقد   ،2011
من ذروته التي بلغت 19% يف 2011، 
 %15.5 إلى  مباشرًة،  الثورة  بعد  أي 
من  أع��ل��ى  ي���زال  ال  لكنه   2017 يف 
مستوياته قبل الثورة )13% يف 2010(. 
وذلك على الرغم من انخفاض نسبة 
نحو  إلى  العاملة  القوى  يف  املشاركة 
50%، وه��و م��ا يُ��ع��َزى ب��األس��اس إلى 
النساء  مشاركة  يف  الشديد  الضعف 
للرجال(.  بالنسبة   %69 مقابل   %27(
إل��ى  الضعيف  األداء  ه���ذا  وي��رج��ع 
الوظائف اجلديدة  ضعف وتيرة خلق 
أعقاب  ويف  ال��ث��ورة،  بعد  ما  فترة  يف 
يف  للوظائف  ال��ص��ايف  ال��ع��دد  تقلص 
لتأثير  كبير  ح��د  إل��ى  نتيجة   2015
ال��ه��ج��وم��ني اإلره��اب��ي��ني ع��ل��ى قطاع 
شهد  وظيفة(،   11700-( السياحة 
بسيطة  زي���ادة  و2017   2016 ع��ام��ا 
اجلديدة  للوظائف  الصايف  العدد  يف 
على  وظيفة  و45500   34700 بلغت 
عدد  املقابل  يف  زاد  فيما  ال��ت��وال��ي، 
السكان الذين يف سن العمل )السكان 
ألفاً   80 بواقع  العمل(  على  القادرين 
أل��ف��ا( يف   48( امل��ت��وس��ط س��ن��وي��اً  يف 

الفترة 2017-2016.
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دول العامل حتتفل باليوم الدويل لالعنف

يف  لاعنف  ال��دول��ي  باليوم  يُحتفل 
ال��ث��ان��ي م��ن ت��ش��ري��ن األول/أك��ت��وب��ر 
م��ن ك��ل ع����ام،  وه����ذا ال��ت��اري��خ هو 
زعيم  غاندي،  املهامتا  مياد  تاريخ 
فلسفة  ورائ��د  الهند  استقال  حركة 

واستراتيجية الاعنف.
ووفقاً لقرار اجلمعية العامة 271/61 
 ،2007 ح��زي��ران/ي��ون��ي��ه   15 امل���ؤرخ 
الذكرى،  تلك  إحياء  على  نص  الذي 
فإن اليوم الدولي لاعنف هو مناسبة 
»لنشر رسالة الاعنف، مبا يف ذلك 
عن طريق التعليم  وتوعية اجلمهور«. 
ويؤكد القرار مجدداً »األهمية العاملية 
تأمني  »يف  والرغبة  الاعنف«  ملبدأ 
والتفاهم  والتسامح  السام  ثقافة 

والاعنف«.
أناند شارما، وزير  السيد  وقد أعلن 
اخلارجية،  للشؤون  الهندي  ال��دول��ة 
وهو يعرض قراراً يف اجلمعية العامة 
امل��ش��ارك��ة يف تقدميه  ال���دول  ب��اس��م 
نطاق  اتساع  أن  دولة،  وعددها 140 
وتنوعها  القرار  تقدمي  يف  املشاركة 
يعبران عن االحترام العاملي للمهامتا 
لفلسفته.  الدائمة  ولألهمية  غاندي 
الزعيم  أق���وال  م��ن  مقتبساً  وق���ال، 

الراحل نفسه، »إن الاعنف هو أقوى 
أعتى  فهو  البشرية،  متناول  يف  قوة 
الدمار  أسلحة  من  ساح  أعتى  من 
مت ال��ت��وص��ل إل��ي��ه م��ن خ��ال إب��داع 

اإلنسان«.
غوتيريش،  أنطونيو  ق��ال  أي��ض��اً  و 
األمني العام لألمم املتحدة يف رسالة 
مدى  ن��درك  »إننا  املناسبة  بتلك  له 
غاندي  املهامتا  وحكمة  رؤي��ة  رس��وخ 
بذكرى  أي��ض��اً  ال��ي��وم  نحتفل  ال���ذي 
التي  ال��ن��زاع��ات  وق��ت  م��ول��ده، ويف 
طال أمدها والتحديات املعقدة، تظل 
فلسفة غاندي القائمة على الاعنف 
املتحدة،  األمم  ويف  إل��ه��ام،  م��ص��در 
يعتبر إنشاء عالم خال من العنف - 
الوسائل  طريق  عن  اخلافات  وحل 

غير العنيفة - يف صميم عملنا.
ال��ام��س��اواة  فيه  ت��ت��زاي��د  وق��ت  ويف 
وت��ع��ت��ب��ر ال��ع��ومل��ة امل��ن��ص��ف��ة ض���رورة 
ملحة، نشير أيضاً إلى التزام غاندي 
بالعدالة االجتماعية، ويف فترة يسعى 
أه���داف  حتقيق  إل���ى  ال��ع��ال��م  فيها 
املساواة  وكفالة  املستدامة  التنمية 
أحد  أي  ت��رك  وع��دم  ب��ني اجلنسني 
غاندي  ال��ت��زام  بوسع  ال��رك��ب،  خلف 

بكرامة اإلنسان أن ينير سبيلنا، وكما 
أعظم  ”الاعنف  م��رة،  غاندي  ق��ال 
هذه  وتنعكس  للبشرية“،  متاحة  قوة 
الذي  املتحدة  الروح يف ميثاق األمم 
أن  إل��ى  ال��س��ادس  الفصل  يف  يدعو 
التفاوض  بدء“،  ذي  ”بادئ  يلتمس، 
وال���وس���اط���ة وال��ت��ح��ك��ي��م وال��ت��س��وي��ة 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة وغ��ي��ره��ا م��ن ال��وس��ائ��ل 
التي  ل��ألخ��ط��ار  للتصدي  السلمية 

تهدد السام.
لقد أثبت غاندي أن الاعنف ميكن 
التاريخ، فلنستلهم شجاعته  يغير  أن 
وإميانه بينما نواصل عملنا من أجل 
النهوض بالسام والتنمية املستدامة 
وح���ق���وق اإلن���س���ان جل��م��ي��ع ش��ع��وب 

العالم.
اجلدير ذكره فإن مصطلح الاعنف 
ي��ع��ن��ي: رف����ض اس���ت���خ���دام ال��ع��ن��ف 
اجلسدي لتحقيق تغيير اجتماعي أو 

سياسي.
الكفاح  ال��ش��ك��ل م��ن أش��ك��ال  وه���ذا 
يوصف  ما  كثيراً  الذي  االجتماعي، 
قد  العاديني«،  الناس  »سياسة  بأنه 
مختلف  يف  ال��ن��اس  جماهير  تبنته 
إلى  ترمي  حمات  يف  العالم  أنحاء 

حتقيق العدل االجتماعي.
شارب،  جني  البروفيسور  ويستخدم 
امل��ق��اوم��ة  ب��ش��أن  كبير  ب��اح��ث  وه���و 
ال��اع��ن��ي��ف��ة، ال��ت��ع��ري��ف ال��ت��ال��ي يف 
»سياسة  اس��م  يحمل  ال��ذي  منشوره 

العمل الاعنيف«.
ومع أن الاعنف يُستخدم يف الغالب 
تبنت  فقد  السام،  ملذهب  كمرادف 
التغيير  إل��ى  ت��دع��و  كثيرة  ح��رك��ات 
معارضة  على  تركز  وال  االجتماعي 
احل����رب م��ص��ط��ل��ح ال��اع��ن��ف منذ 

منتصف القرن العشرين.
لنظرية  األس��اس��ي��ة  ال��رك��ائ��ز  وم���ن 
تعتمد  احلكام  سلطة  أن  الاعنف 
على موافقة السكان، ومن ثم يسعى 
السلطة  هذه  تقويض  إلى  الاعنف 
م��ن خ���ال س��ح��ب م��واف��ق��ة وت��ع��اون 

الشعب.
للعمل  رئيسية  ف��ئ��ات  ث���اث  وث��م��ة 

الاعنيف:
- االح��ت��ج��اج واإلق���ن���اع، مب��ا يشمل 

املسيرات واالعتصامات.
- عدم التعاون.

قبيل  م��ن  العنيف،  غير  التدخل   -
عمليات احلصار واحتال أماكن.
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اعرف حقوقك و واجباتك
اجلزء ال�ساد�س و الثالثون من »اتفاقية 

الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد«

* دخلت اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد  (UNCAC) حيز النفاذ يف 14 كانون الأول/ دي�ضمرب 200٥, و هي تُعد التفاقية الأكرث �ضمولً وقوة يف مكافحة الف�ضاد على نطاق عاملي, وحتى 
يناير 2013, �ضادقت عليها 1٦٥ دولة, وقد وقعت على التفاقية اململكة العربية ال�ضعودية يف 2004/9/1م, فيما ان�ضمت و�ضادقت عليها يف 2013/4/29م.

املادة الرابعة و اخلمسني: آليات 
استرداد املمتلكات من خالل 

التعاون الدولي يف مجال املصادرة
1- على ك��ل دول��ة ط��رف، م��ن أجل 
املتبادلة  القانونية  املساعدة  تقدمي 
االتفاقية  هذه  من   55 باملادة  عمًا 
اكتسبت  مب��م��ت��ل��ك��ات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
ب��ارت��ك��اب ف��ع��ل م��ج��ّرم وف��ق��اً لهذه 
تقوم،  أن  ب��ه  ارتبطت  أو  االتفاقية 

وفقاً لقانونها الداخلي، مبا يلي:
تدابير  م��ن  يلزم  ق��د  م��ا  ات��خ��اذ  )أ( 
بإنفاذ  املختصة  لسلطاتها  للسماح 
أمر مصادرة ص��ادر عن محكمة يف 

دولة طرف أخرى؛
تدابير  من  يلزم  قد  ما  اتخاذ  )ب( 
عندما  املختصة،  لسلطاتها  للسماح 

تكون لديها والية قضائية، بأن تأمر 
املنشأ  ذات  املمتلكات  تلك  مبصادرة 
األج��ن��ب��ي م��ن خ���ال ق���رار قضائي 
أو أي جرم  بشأن جرم غسل أموال 
القضائية  واليتها  ضمن  يندرج  آخر 
أو من خال اجراءات أخرى يأذن بها 

قانونها الداخلي؛
يلزم  ق��د  م��ا  ات��خ��اذ  يف  النظر  )ج( 
تلك  مب��ص��ادرة  للسماح  تدابير  م��ن 
امل��م��ت��ل��ك��ات دون إدان����ة ج��ن��ائ��ي��ة يف 
احلاالت التي ال ميكن فيها ماحقة 
أو  ال��ف��رار  أو  ال��وف��اة  بسبب  اجلاني 

الغياب أو يف حاالت أخرى مناسبة؛
2- على كل دولة طرف، لكي تتمكن 
م���ن ت��ق��دمي امل���س���اع���دة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
بناء على طلب مقدم عمًا  املتبادلة 

هذه  م��ن   55 امل���ادة  م��ن   2 بالفقرة 
لقانونها  وفقاً  تقوم،  أن  االتفاقية، 

الداخلي، مبا يلي:
تدابير  م��ن  يلزم  ق��د  م��ا  ات��خ��اذ  )أ(   
بتجميد  املختصة  لسلطاتها  للسماح 
أمر  على  ب��ن��اء  املمتلكات،  حجز  أو 
محكمة  عن  ص��ادر  حجز  أو  جتميد 
أو سلطة مختصة يف الدولة الطرف 
معقوالً العتقاد  الطالبة يوفر أساساً 
بأن  الطلب  متلقية  ال��ط��رف  ال��دول��ة 
تدابير  التخاذ  كافية  أسباباً  هناك 
املمتلكات  تلك  وبأن  القبيل  هذا  من 
س��ت��خ��ض��ع يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف ألم��ر 
من  )أ(   1 الفقرة  ألغ��راض  مصادرة 

هذه املادة؛

تدابير  من  يلزم  قد  ما  اتخاذ  )ب( 
بتجميد  املختصة  لسلطاتها  للسماح 
طلب  على  بناء  املمتلكات،  حجز  أو 
الدولة  العتقاد  معقوالً  أساساً  يوفر 
هناك  ب��أن  الطلب  متلقية  ال��ط��رف 
كافية التخاذ تدابير من هذا  أسباباً 
املمتلكات ستخضع  القبيل وبأن تلك 
يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف ألم���ر م��ص��ادرة 
ألغراض الفقرة 1 )أ( من هذه املادة؛
تدابير إضافية  اتخاذ  النظر يف  )ج( 
ب��أن  املختصة  لسلطاتها  للسماح 
حت��اف��ظ ع��ل��ى امل��م��ت��ل��ك��ات م��ن أج��ل 
مصادرتها، مثًا بناء على توقيف أو 
تلك  باحتياز  صلة  ذي  جنائي  اتهام 

املمتلكات؛
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ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة ال��ع��امل��ي ه��و أكبر 
منظمة إنسانية تُعنى مبكافحة اجلوع 
يف جميع أنحاء العالم، حيث يساعد 
أكثر من 30 مليون شخص يف حوالي 
80 بلداً، ويقدم البرنامج املساعدات 
ال��غ��ذائ��ي��ة مب��ا يف ذل���ك يف ح��االت 
املجتمعات  مع  يعمل  كما  ال��ط��وارئ، 
لتحسني التغذية وتعزيز القدرة على 
ال���ذي يسعى  ال��وق��ت  ال��ص��م��ود، ويف 
ف��ي��ه ال��ب��رن��ام��ج إل���ى ال��ق��ض��اء على 
وكذا  الغذائي  األمن  وحتقيق  اجلوع 
حتسني الوضع التغذوي بحلول العام 
ب��ني كل  م��ن  واح���د  الي����زال   ،2030

يعانون  العالم  حول  أشخاص  تسعة 
وتبقى  الكايف،  الغذاء  توفر  من عدم 
املتعلقة  وتلك  الغذائية  املساعدات 
يبذلها  التي  بها متثل جوهر اجلهود 
البرنامج يف سبيل كسر حلقة اجلوع 

والقضاء على الفقر حول العالم.
الراهنة  ال��ف��ت��رة  يف  اليمن  وتشهد 
أثر  اجل��وع  من  مسبوق  غير  مستوى 
من  امل��اي��ني  حياة  على  كبير  بشكل 
السكان، إذ يعاني 17 مليون شخص 
م��ن ان��ع��دام األم��ن ال��غ��ذائ��ي، وال��ذي 
ال��غ��ذاء  ع��ل��ى  حصولهم  ع���دم  يعني 
 – شخص  مليون   6.8 منهم  الكايف، 
أي واحد من بني كل أربعة أشخاص 
األم��ن  ان��ع��دام  م��ن  يعانون   – تقريباً 
بشكل  ويعتمدون  الشديد  الغذائي 
اخلارجية.  امل��س��اع��دات  على  كامل 

معدالت  أصبحت  ذلك،  جانب  وإلى 
التغذية يف أوساط األطفال يف  سوء 
الباد متثل واحدًة من أعلى املعدالت 

على مستوى العالم.
اليمن،  النزاع يف  واستجابًة لتصاعد 
حت��ول��ت أن��ش��ط��ة ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة 
ال��ع��امل��ي ن��ح��و ال��ت��دخ��ات امل��ن��ق��ذة 
2015م،  أكتوبر  شهر  ففي  للحياة، 
تهدف  طارئة  عملية  البرنامج  أطلق 
إل���ى ت��ق��دمي امل��س��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة 
ال��ن��زاع  م��ن  املتضررين  ل��ألش��خ��اص 
وال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ان��ع��دام األم��ن 
أنشطة  وتشمل  الباد،  يف  الغذائي 
املساعدات  تقدمي  الطارئة  العملية 
التوزيع  طريق  عن  العينية  الغذائية 
ال���ع���ام ل��ألغ��ذي��ة وك����ذا ال��ت��دخ��ات 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال���س���وق ع���ن ط��ري��ق 

قسائم  ون��ظ��ام  النقدية  التحويات 
التغذوي  الدعم  عن  فضًا  السلع، 
لألطفال والنساء احلوامل املرضعات 
وقد  التغذية،  يعانون من سوء  الذين 
اتسعت العملية الطارئة التي ينفذها 
تقرير  على  بناءاً  اليمن  يف  البرنامج 
لألمن  املتكامل  املرحلي  التصنيف 
شهر  يف  الصادر  والتغذية  الغذائي 
الطارئ  املسح  ونتائج   ،2017 مارس 
مت  ال��ذي  والتغذية  ال��غ��ذائ��ي  لألمن 

تنفيذه يف شهر نوفمبر 2016.
األغذية  برنامج  أن  بالذكر  اجلدير 
خال  م��ن  اليمن  يف  يعمل  ال��ع��امل��ي 
جانب  إلى  بصنعاء  الرئيسي  مكتبه 
خمسة مكاتب ميدانية يف محافظات 
عدن واحلديدة وصنعاء وصعدة وإب.

اعرف اأكرث عن برنامج الأغذية العاملي للأمم املتحدة 

)WFP(
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امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

وزير العدل يوؤكد للق�ساة اأن لإدارة ال�سجون 

احلق يف اإخراج موقويف التنفيذ يف حالت 

موؤقتة

 كاريكاتير

نقاًل عن صحيفة

ضمن جهود وزارة العدل يف حتديث 
مبا  وحتسينها  العمل  آليات  وتطوير 
ج��ودة  ورف���ع  األداء  س��رع��ة  يضمن 
عدد  إج��م��ال��ي  وأن  السيما  ال��ع��م��ل، 
محاكم  قبل  من  خدماتهم  املوقوفة 
احلالي  العام  خال  التنفيذ  ودوائ��ر 
ال��رج��ال  م��ن  محكوم  أل��ف   54 نحو 
وال��ن��س��اء، ف��ق��د وج���ه وزي����ر ال��ع��دل 
رئيس املجلس األعلى للقضاء الشيخ 
الصمعاني،  محمد  بن  وليد  الدكتور 
ق��ض��اة احمل���اك���م، ب���أن ص���دور حكم 
عن  امتناعه  ثبت  إذ  املدين،  بحبس 
عليه  نصت  ما  وف��ق  األحكام  تنفيذ 
والئحته  التنفيذ  نظام  من   83 امل��ادة 
ممارسة  ع��دم  يعني  ال  التنفيذية، 
إدارة السجون اختصاصاتها املتعلقة 
بإخراج السجني يف احلاالت الطارئة 
ووف���اة  العائلية  ك��ال��زي��ارة  وامل��ؤق��ت��ة 
األقارب ونحو ذلك، وفق ما لديها من 

تعليمات بهذا الشان.
»يصدر  أن��ه  على   83 امل���ادة  وت��ن��ص 
أحكام  على  ب��ن��اء  التنفيذ-  ق��اض��ي 
بحبس املدين إذا  إذا النظام- حكماً 
ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر 

احلبس حتى يتم التنفيذ«.
ضوابط  حددت  العدل  وزارة  وكانت 
إي��ق��اف اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة عن 
تنفيذ،  أح���ك���ام  ب��ح��ق��ه��م  ال���ص���ادرة 
وتشمل  العدل،  وزي��ر  اعتمدها  التي 
ال��ض��واب��ط أن ت��ك��ون ب��أم��ر أو ق��رار 
ضرر  عليها  يترتب  وأال  ق��ض��ائ��ي، 
املرابطني على  كإيقاف خدمات  عام 
التابعني  ع��ل��ى  ض���رر  أو  احل�����دود، 
يشمل  وأال  خ��دم��ات��ه،  ل��ل��م��وق��وف��ة 
األساسية  احلقوق  اخل��دم��ات  وق��ف 
أو  والعمل،  والتعليم  بالعاج  املتعلقة 
توثيق الوقائع املدنية كتجديد الهوية 

الوطنية.

تقاعد

*درا�سة متديد
     �سن التقاعد ...

هل باإمكان املراأة ا�ستخراج هوية وطنية دون موافقة ويل اأمرها ؟

ألي مواطن احلق يف استخراج 
أي  دون  م��ن  الوطنية  ال��ه��وي��ة 
التعريف  يف  احلق  وله  متييز، 
ب��ه��وي��ت��ه وم����ي����اده امل���دن���ي، 
األمر  ول��ي  وج��ود  من  والهدف 
والتسهيل  باملرأة  التعريف  هو 
النظامية  اإلج��راءات  عليها يف 

بحكم  األح������وال  ل����دى  ف��ق��ط 
أن��ه��ا م��درج��ة يف س��ج��ل دفتر 
اإلج���راءات  أن  حيث  العائلة، 
إكساب  يف  واض��ح��ان  والنظام 
الهوية  امل��رأة حقها يف إص��دار 
تتقدم  أن  وبإمكانها  الوطنية 
ألي إدارة أحوال وتستكمل بقية 

اإلجراءات.
ووفقاً لائحة التنظيمية لنظام 
األح����وال امل��دن��ي��ة امل��ع��م��ول بها 
حالياً تعطى املرأة عدة خيارات 
الوطنية،  ال��ه��وي��ة  الس��ت��خ��راج 
األم��ر ألجل  ول��ي  منها حضور 
تتمكن  لم  وإذا  بها،  التعريف 

تتقدم  أن  فبإمكانها  ذل��ك  من 
ف��وق 18  أقاربها  م��ن  مب��ع��ّرف 
سنة، أو تأتي بامرأتني فوق ال� 
18 سنة من أجل التعريف بها 
لدى إدارة األحوال املدنية ومن 
اإلج���راءات  بقية  تستكمل  ث��م 

النظامية يف هذا الشأن.



خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

تقوم مؤسسات املجتمع املدني بأدوار رقابية وعاجية هامه لرصد ومعاجلة التجاوزات واالنتهاكات 

حلقوق اإلنسان، والتي كانت لوقت قريب تكتفي مبحاولة عاج هذه التجاوزات مع اجلهات املعنية يف 

الدولة وهو  الدور الذي تقوم به أغلب مؤسسات املجتمع املدني يف دول العالم، إال أن هذا املفهوم 

بدأ يتغير وبدأت مؤسسات املجتمع املدني تقوم بأدوار وقائية أكثر يف قضايا حقوق اإلنسان بهدف 

الواسع عن  الشامل مبفهومه  األمن  لتحقيق  األدوار سعيها  تفادي حدوث أي جتاوزات، ومن هذه 

طريق املساهمة يف خفض نسبة التجاوزات، ويتحقق ذلك عن طريق تثقيف أفراد املجتمع باحلقوق 

والواجبات والطلب من اجلهات املختلفة احترامها، والعمل على إيجاد مؤسسات تقدم خدمات أولية 

ملعاجلة قضايا معينة كالقضايا الفقر والبطالة والطاق، حيث إن االرتباط الوثيق بني حماية حقوق 

اإلنسان وبسط األمن يف املجتمعات يبني أهمية احترام وتعزيز هذه احلقوق  يف املمارسة العملية ملا 

لها من أهمية واضحة يف حتقيق األمن الشامل للمجتمعات، ولألفراد على حد سواء وكل تصرف ال 

يحفظ كرامة اإلنسان سوف يؤدي إلى االخال باألمن مبعناه الواسع، فاملشكات األمنية قد تعود 

ألسباب عدلية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية إن أهمل عاجها نتيجة تنوع املشكات، مما 

يتطلب قيام مؤسسات املجتمع املدني بدورها يف املساهمة يف بسط األمن واستقراره يف هذا اجلانب 

حيث أن نشاط مؤسسات املجتمع املدني ال يقل أهمية عن دور رجال األمن يف هذا األمر، فاإلنسان 

مخلوق مكلف ومسئول له دور إيجابي يف احلياة هو مناط استخافه يف األرض، وانطاقاً من هذا 

األساس املتني والشامل حلقوق اإلنسان التزمت اململكة العربية السعودية  حلماية حقوق اإلنسان 

إلى ما اشتملت عليه الشريعة اإلسامية من كفالة شاملة حلقوق اإلنسان، باعتبار أحكام الشريعة 

اإلسامية هي القانون العام يف اململكة وإلى االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وإلى األنظمة 

الداخلية ألهمية وطبيعة هذه احلقوق وأثرها يف احلفاظ على كرامة اإلنسان.

مؤسسات املجتمع املدني ودورها األمني
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