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دورية شهرية تصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

املشرف العام

د .مفلح بن ربيعان القحطاين

التحرير واإلخراج

مركز املعلومات باجلمعية
طبعت بدعم من م�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

ورشة عمل"تعزيز الثقافة
الحقوقية لدى رجال الضبط" يف
الجمعية

اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي الجمعية
وإنما تعبر عن أراء أصحابها
موقع اجلمعية www.nshr.org.sa :
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فريق من فرع الجمعية يف
زيارة ميدانية لالدارة العامة
للتعليم بالجوف
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فرع الجمعية بالعاصمة املقدسة
يشارك دول العالم باالحتفال
باليوم العاملي للطفل

عناوين اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
املقر الرئيسي :اململكة العربية السعودية  -الرياض  -هاتف  -0112102223 :فاكس:
- 0112102202ص.ب  1881الرياض 11321
مكتب اجلمعية بجدة  -حي احملمدية  -طريق املدينة النازل -هاتف -0126222261 :
فاكس -0126943095-0126222196 :ص.ب  116664جدة 21391
فرع منطقة جازان  :هاتف - 0173237041 :فاكس - 0173173344 :ص.ب 476
فرع منطقة اجلوف  :سكاكا  -حي العزيزية  -هاتف - 0146258144 :فاكس:
 - 0146258155ص.ب 2766 :
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العالم يحي ألول مرة اليوم
ً
مؤكدا عىل
الدويل للتعليم
أهميته يف بناء املجتمعات

فرع املنطقة الشرقية  :هاتف  - 0138098353:فاكس- 0138098354 :ص.ب 15578
الدمام 31454
فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة  :هاتف - 0125545213 :فاكس 0125545212
فرع اجلمعية باملدينة املنورة  :هاتف - 0148664544 :فاكس -0148664549ص.ب 775
املدينة املنورة 41421
فرع منطقة عسير :هاتف - 0172269186 :فاكس  -0172310349 :ص .ب  4292أبها
61491
فرع القصيم :هاتف  - 0163855155فاكس 0163855335

اجلمعية ت�ستنكر احلملة املنظمة والتي ت�ستهدف
تطبيق خدمات (�أب�شر)

استنكرت اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلن���س���ان ب���ش���دة احل��م��ل��ة امل��ن��ظ��م��ة
املغرضة التي تدعمها بعض اجلهات
واألشخاص لغرض استهداف تطبيق
خ���دم���ات (أب����ش����ر) ،ه����ذا التطبيق
اخلدمي الذي ساهم ويساهم وبشكل
ف��ع��ال يف ت��ق��دمي خ���دم���ات م��ت��ع��ددة
ومتنوعة ولكافة الشرائح من املواطنني
واملقيمني يف اململكة ،ومكنهم من
اجناز معامالتهم بكل يسر وسهولة،
يف أي وقت ومن أي مكان يف العالم.
وأشار رئيس اجلمعية الدكتور مفلح
ربيعان القحطاني أن ه��ذا التطبيق
هو أداة خدمية وليس رقابية ،وأن
املستفيد منه باألساس هو املواطن
واملقيم ،وأن احلملة املغرضة واملتسترة
حت��ت ح��م��اي��ة ح��ق��وق امل����رأة هدفها
إحل����اق ال��ض��رر ب��األس��ر ال��س��ع��ودي��ة
واالعتداء على خصوصيتها ،والتدخل
يف ش��ؤون��ه��ا واع��اق��ة استفادتها من
التسهيالت التي أتاحها هذا التطبيق
والذي ساهم يف القضاء على طوابير
االنتظار للمواطنني واملقيمني أمام
م��ق��ار األج��ه��زة احلكومية املختلفة

الجناز معامالتهم.
وأض��اف رئيس اجلمعية أن اجلمعية
وبصفتها جهة حقوقية ذات ارتباط
م��ب��اش��ر باملجتمع ت��ع��ي أه��م��ي��ة ه��ذا
التطبيق ألف���راد املجتمع ومبختلف
شرائحه ،وخاصة النساء وكبار السن
وذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة ،وأن
اتخاذ مواقف بدوافع سياسية لتعطيل
االستفادة من اخلدمات اإللكترونية
أمر غير مقبول.
ويف سياق متصل ،ووف��ق�اً لصحيفة
«س��ب��ق» فقد أك��د املتحدث الرسمي
باسم وزارة الداخلية ،اللواء منصور
ال��ت��رك��ي ،أن تطبيق خ��دم��ة «أب��ش��ر»
يوفر أكثر م��ن  160خدمة وإج��راء
ملستخدميه ،تشمل اخل��دم��ات ذات
ال��ص��ل��ة ب��ال��ق��ط��اع��ات األم��ن��ي��ة كافة
ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة؛ ف��ه��ن��اك خ��دم��ات
تتعلق ب��األح��وال املدنية واجل���وازات
واخلدمات املرورية وتقدمي الطلبات
ل��ل��ح��ص��ول ع���ل���ى ت���ص���اري���ح احل���ج
للمواطنني واملقيمني.
جاء ذلك ر ًّدا على احلمالت املغرضة
واملزاعم التي تدعي أن تطبيق خدمة

«أبشر» أداة رقابية ،مشد ًدا على أن
هذا االدعاء بعيد كل البُعد عن حقيقة
استخدام التطبيق واخل��دم��ات التي
يوفرها.
وح� َّذر اللواء التركي يف حديثه لقناة
ال��ع��رب��ي��ة م���ن أن احل��م��ل��ة مغرضة
وم��ن��ظ��م��ة ،وت��س��ت��ه��دف ال����رأي ال��ع��ام
للتأثير على شركات الهواتف الذكية
إلبعاد تطبيق «أبشر» عن أسواقها.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية
قد ع َّبر عن استنكاره للحملة املغرضة
املنظمة ال��ت��ي تسعى للتشكيك يف
غايات تطبيق خدمة «أبشر» ،مؤكدًا أن
الوزارة ترفض بشكل قاطع احملاوالت
الرامية لتسييس االستخدام النظامي
ل�ل�أدوات التقنية التي متثل حقو ًقا
مشروعة ملستخدمي الوسائل التي
تتوافر عليها ،وحرصها على حماية
مصالح املستفيدين من خدماتها من
ك��ل م��ا يترتب على امل��س��اس بها من
أضرار.
وص������رح م���ص���در م����س����ؤول ب������وزارة
الداخلية بأنه ب��اإلش��ارة إل��ى م��ا يتم
ت��داول��ه ع��ن تطبيق خ��دم��ات «أبشر»

من مزاعم بكونه أداة رقابية؛ وذلك
يف م��ح��اول��ة لتعطيل االس��ت��ف��ادة من
أكثر من  160خدمة إجرائية مختلفة
يوفرها التطبيق لكل شرائح املجتمع
بالسعودية م��ن مواطنني ومقيمني،
مب��ن فيهم م��ن ال��ن��س��اء وك��ب��ار السن
وذوو االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة ال��ذي��ن
متثل اخلدمات احلكومية اإللكترونية
وسيلة أساسية ومباشرة لهم لتنفيذ
اإلج����راءات اخل��اص��ة بهم ب��أي وقت
ومن أي مكان ،فإن الوزارة تعرب عن
استنكارها الشديد للحملة املغرضة
املنظمة ال��ت��ي تسعى للتشكيك يف
غايات تطبيق خدمة «أبشر» الذي يتم
توفيره على الهواتف الذكية لتسهيل
وتيسير تقدمي خدماتها للمستفيدين
منها ،وإنها يف الوقت ذاته تؤكد رفضها
القاطع للمحاوالت الرامية لتسييس
االستخدام النظامي لألدوات التقنية
التي متثل حقو ًقا مشروعة ملستخدمي
الوسائل التي تتوافر عليها ،وحرصها
على حماية مصالح املستفيدين من
خدماتها من كل ما يترتب على املساس
بها من أضرار.
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اجلمعية تعقد ور�شة عمل بعنوان “تعزيز
الثقافة احلقوقية لدى رجال ال�ضبط”
من أجل تعزيز الثقافة احلقوقية لدى
رجال الضبط ،أقامت اجلمعية ورشة
عمل بعنوان «تعزيز الثقافة احلقوقية
لدى رج���ال ال��ض��ب��ط» ،وذل���ك مبقر
اجلمعية يف مدينة الرياض ،وتضمنت
الورشة ثالثة محاور رئيسية وهي:

مفهوم الثقافة احلقوقية والقانونية
لدى رج���ال الضبط قدمها رئيس
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني،
ي بعنوان «دور الثقافة
واحمل��ور الثان 
احل��ق��وق��ي��ة يف سالمة إج�����راءات

التفتيش وحماية القائمني عليها»،
واحمل�����ور الثالث ب��ع��ن��وان «أه��م��ي��ة
مؤسسات املجتمع املدني يف الرقابة
احلقوقية» ،واستهدفت ورشة العمل
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ذات العالقة
وهي النيابة العامة ،واملديرية العامة

ملكافحة امل��خ��درات ،ووزارة العمل
وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،وامل��دي��ري��ة
العامة للسجون ،وامل��دي��ري��ة العامة
ل��ل��دف��اع امل��دن��ي ،وامل��دي��ري��ة العامة
للشؤون الصحية مبنطقة الرياض،
جمارك الرياض ،ووزارة التجارة.

م�ست�شار �سفارة اليابان يف �ضيافة اجلمعية
استقبل رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
ال��دك��ت��ور مفلح ب��ن رب��ي��ع��ان القحطاني م��ؤخ��راً،
املستشار يف س��ف��ارة ال��ي��اب��ان يف اململكة السيد
كاتسوتوشي إشيكاوا وبحضور عضو اجلمعية
املستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري ،حيث
رح��ب رئيس اجلمعية بالضيف ال��زائ��ر وق��دم له
شرحاً عن أنشطة اجلمعية ومهام عملها كما تطرق
احلديث إلى عدد من املوضوعات املتعلقة بحقوق
اإلنسان.
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فريق من فرع اجلمعية يف زيارة ميدانية لالدارة العامة
للتعليم باجلوف
استقبل ك ً
ال من مدير التعليم مبنطقة
اجل����وف األس���ت���اذ س��ع��ي��د ع��ب��د اهلل
الغامدي ،و األس��ت��اذ فيصل الشالل
م��دي��ر إدارة ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة ،و
األس��ت��اذ ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ن��ب��ط مدير
اإلع�ل�ام ال��ت��رب��وي ،ف��ري��ق�اً م��ن فرع
اجلمعية باجلوف ضم ك ً
ال من املشرف
على الفرع األستاذ طارش الشمري ،و
األستاذ ظاهر الفهيقي مدير الفرع،
و عضوي اللجنة االستشارية األستاذ
خليفة املسعر ،و األستاذ ثاني العنزي،
و منسق الفرع األستاذ علي الدوش.
يف بداية اللقاء مت تبادل النقاش حول
العديد من املواضيع املشتركة ذات
العالقة ،و التي منها:
 -1تفهم مدير التعليم مبنطقة اجلوف
املهام التعليمية والرغبة يف تطورها.
 -2الترحيب بالتعاون مع فرع اجلمعية
يف امل���ج���االت ال���ت���ي ت���خ���دم تثقيف
وتوعية ال��ط�لاب ملعرفة حقوقهم و
ترحيبه بوضع جدول لزيارة اجلمعية

للمدارس.
 -3مشاركة إدارة التعليم باجلوف
املنتديات احمللية والعاملية.
 -4اختيار إدارة التعليم باجلوف من
ضمن سبعة إدارات م��ن قبل شركة
هيئة الرياضة بسويسرا.
 -5استحداث مركز لإلعاقة السمعية
و مركزاً للتربية اخلاصة يف مدرسة
اإلم��ام مسلم املتوسطة بنني وبنات،
وك��ذل��ك اس��ت��ح��داث م��رك��ز اخل��دم��ات
املساندة للتربية اخلاصة.
 -6العمل على االنضباط املدرسي
بإبالغ ول��ي األم��ر عبر رسالة نصية
عن انضباط ابنه والعمل على إعداد
ملتقى ألولياء األمور لتعريفهم بأهمية
ان��ض��ب��اط أب��ن��ائ��ه��م ب��احل��ض��ور وع��دم
الغياب وكذلك متابعتهم دراسياَ.
 -7ع��ق��د ملتقى ل��ل��ق��ي��ادة امل��درس��ي��ة
واإلشراف التربوي بنني ـ بنات.
 -8العمل على تفعيل بوابة املستقبل
واستهداف ( )200مدرسة.

 -9دراس���ة العمل على إي��ج��اد فصل
دراس����ي للموهوبني يف ك��ل م��درس��ة
ل��ت��ح��ف��ي��ز ال���ط�ل�اب ع��ل��ى االج��ت��ه��اد
بالدراسة.
 -10مبادرة تهدف إلى ضمان سالمة
الطالب والطالبات داخ��ل احلافالت
امل��درس��ي��ة م��ن خ�ل�ال تفعيل أنظمة
النقل يف احلافالت املدرسية و تأمني
أفضل سبل األمن واحلماية للطالب
والطالبات وضمان أمنهم وسالمتهم.
 -11مبادرة (توطني) املتضمنة توطني
ال��وظ��ائ��ف بالتعليم األه��ل��ي وال��ت��ي
تستهدف اخلريجني واخلريجات من
السعوديني والسعوديات يف مختلف
التخصصات.
 -12م��ب��ادرة (س��اع��ة برمجة) عبارة
عن برامج تعليمية و ألعاب تقدم عن
طريق شرح مبسط لألطفال لتطوير
معارفهم البرمجية.
 -13م��ب��ادرة ( ض��وء الوطن ) عبارة
عن حصر الفرق التطوعية يف منطقة

اجل��وف وتكرميهم يف ي��وم االحتفال
بالوطن.
 -14مبادرة ( مكتبة البحوث العلمية)
ع��ب��ارة ع��ن ت��أس��ي��س مكتبة علمية
تستهدف الباحثني احلاصلني على
درجات علمية ماجستير ودكتوراه عن
طريق اإليفاد واالبتعاث.
 -15ضرورة متابعة توفير تلك البرامج
اخل��اص��ة ال��ت��ي ت��خ��دم ف��ئ��ات اإلع��اق��ة
مبا يف ذل��ك االضطرابات السلوكية
واالنفعالية ومدى حتقيق ذلك من قبل
إدارة التعليم باجلوف ،حيث أن ذلك
ح��ق م��ن حقوقهم التي نصت عليها
األنظمة والتشريعات واالتفاقيات.
 16ــ العمل على إعداد برنامج سنوي
من قبل إدارة التعليم للمدارس التي
سيتم زيارتها من قبل ف��رع اجلمعية
وذلك لغرض التثقيف ومعرفة حقوقهم
واحلقوق الواجبة عليهم جتاه دينهم و
وطنهم و والة أمرهم وما يبعدهم عن
األخطار.

5

5

حتت عنوان «اعرف حقوقك ولونها»

اجلمعية ت�شارك يف فعاليات اليوم العاملي للطفل
حتت عنوان «اعرف حقوقك ولونها»
شارك فريق من فرع اجلمعية الوطنية
حلقوق اإلنسان مبنطقة مكة املكرمة
مبهرجان الزايدي  ،2مؤخراً.
وقد تكون الفريق من :املشرف على
ال��ف��رع األس��ت��اذ سليمان ال��زاي��دي،
وع��ض��و اجل��م��ع��ي��ة األس���ت���اذ محمد
ك��ل��ن�تن ،وال��ب��اح��ث ال��ق��ان��ون��ي عبد
الرحمن نهاري ،والباحثة القانونية
دالل جن���ار ،وامل��ت��ع��اون��ة م��ع ال��ف��رع
املستشارة األس��ري��ة مشاعر محمد
كلننت.
وق���د مت ع���رض و ت��وزي��ع ع���دد من
مطبوعات اجلمعية و اص��دارات��ه��ا
احلقوقية يف اجلناح املخصص لها،
كما مت التعريف باجلمعية وأهدافها
واختصاصاتها وآل��ي��ة تعاملها مع
ال��ق��ض��اي��ا و ت��واص��ل��ه��ا م��ع اجل��ه��ات
ذات ال��ع�لاق��ة إلي��ج��اد ح��ل��ول لها،
كما أقيمت مسابقة يف التلوين يف
حقوق الطفل وشارك فيها أكثر من
 100طفل ،ومسابقة للحضور عن
أهداف واختصاصات اجلمعية ،ويف
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نهاية الفعالية مت توزيع الهدايا على
األطفال واجلوائز على الفائزين.
اليوم العاملي للطفل:
تعود قصة اليوم العاملي للطفل إلى
عام  ،1954ويحتفل به يف  20نوفمبر
من كل عام لتعزيز الترابط الدولي،
والتوعية بني األطفال يف جميع أنحاء
العالم ،وحتسني رفاه األطفال.
ويعد العشرين من تشرين الثاني/
نوفمبر م��ن ك��ل ع��ام ي��وم ه��ام ألنه
يوافق التاريخ الذي اعتمدته اجلمعية
العامة ل�لأمم امل��ت��ح��دة ع��ام 1959
إعالن حقوق الطفل ،وهو أيضاً تاريخ
عام  1989عندما اعتمدت اجلمعية
العامة لألمم املتحدة اتفاقية حقوق
الطفل.
وم��ن��ذ ع���ام  ،1990ي��ص��ادف ال��ي��وم
العاملي للطفل الذكرى السنوية لتاريخ
اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة
لإلعالن واالتفاقية املتعلقة بحقوق
الطفل.
ومي��ك��ن ل�لأم��ه��ات واآلب����اء واملعلمني

وامل���م���رض�ي�ن واألط�����ب�����اء وال����ق����ادة
احلكوميني وناشطي املجتمع املدني،
وامل��ج��ت��م��ع��ات احمل��ل��ي��ة ،وأص��ح��اب
ال��ش��رك��ات ،واإلع�ل�ام���ي�ي�ن ،وك��ذل��ك
الشباب واألطفال أنفسهم أن يلعبوا
دوراً هاماً يف جعل يوم الطفل العاملي
ذات صلة مبجتمعاتهم.
ويتيح اليوم العاملي للطفل لكل واحد
منا نقطة دخ��ول ملهمة للدفاع عن
حقوق الطفل وتعزيزها واالحتفال
بها ،وترجمتها إلى حوارات وإجراءات
ستبني عاملاً أفضل لألطفال.
امل� �م� �ل� �ك ��ة حت� �م ��ي ح � �ق� ��وق األط � �ف� ��ال
وحتظر االجتار بهم أو تشغيلهم:
ات��ب��ع��ت اململكة ال��ع��رب��ي��ة السعودية
املنهج ال��ت��رب��وي اإلس�لام��ي السليم
الذي يحفظ لإلنسان آدميته ويصون
كرامته واعتبرت حقوقه نعمة إلهية
وفرضاً واجباً قرره اخلالق عز وجل
وإن ما كلف فيه من واجبات وأعمال
رس��ال��ة مكلف ب��ه��ا وم���س���ؤول عنها
واحل��ي��اة هبة م��ن اهلل وح��ق احلياة

مضمون لكل كائن حي من البشر.
وضمنت حق الطفل يف امليراث قبل
ال��والدة ف��إذا ت��ويف الوالد ف��إن توزيع
امليراث ال يتم إال بعد والدة الطفل
مم��ا يوفر ل�لأم االس��ت��ق��رار النفسي
والرعاية األسرية حتى تضع وليدها.
ك��م��ا ح��ش��دت امل��م��ل��ك��ة اجل���ه���ود يف
املؤسسات احلكومية واألهلية للرعاية
امل��خ��ت��ل��ف��ة ل�لأط��ف��ال م���ن تعليمية،
وص��ح��ي��ة ،واج��ت��م��اع��ي��ة ،وترفيهية
وتنمية مهاراتهم ومواهبهم ،ووفرت
ل��ه��م التعليم امل��ج��ان��ي مب��ا يف ذل��ك
األطفال ذوي االحتيجات اخلاصة،
وجعلت التعليم االبتدائي من األسس
االستراتيجية الواجبة جلميع األطفال
ووظفت املناهج الدراسية لتحقيق
ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،وال��ث��ق��اف��ي��ة
املالئمة لنمو األط��ف��ال وتشجيعهم
الكتساب املعرفة.
وت�����زود م���راك���ز ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة
لألطفال باألدوات العلمية وتتيح لهم
ممارسة الهوايات والرياضة وتؤمن
لهم مكتبات وم��س��ارح خ��اص��ة بهم

وتعمل على تنشيط امل��واد الثقافية
لهم من مطبوعات ،وأف�لام ،وبرامج
و غيرها من الوسائل الترفيهية و
الهادفة.
كما أنشأت مراكز للتأهيل الشامل
اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة
وتقدمي االعانات ومعاشات الضمان
لألسر التي لديها أطفال من ذوي
االحتياجات اخلاصة حلني بلوغهم
سن العمل ،كما أنشأت دوراً لرعاية
األي��ت��ام وج��م��ع��ي��ات خ��ي��ري��ة للعناية
باألطفال املصابني بأمراض مزمنة
للعناية ب��ه��م ،ورع��اي��ت��ه��م ،ومتابعة
عالجهم ،ومب��ا أن اململكة العربية
السعودية عضو ف��اع��ل يف املجتمع
الدولي فقد انضمت إلى العديد من
االتفاقايات واملواثيق الدولية اخلاصة
بالطفل وم��ن��ه��ا االت��ف��اق��ي��ة ال��دول��ي��ة
اخل��اص��ة بـ(حقوق الطفل) املنبثقة
عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف
20نوفمبر 1989م وانضمت إليها يف
فبراير 1996م ،مع حتفظ على املواد
ال��ت��ي تتعارض م��ع أح��ك��ام الشريعة
اإلسالمية.
ومت اسناد مهمة متابعة بنود اتفاقية
حقوق الطفل إل��ى اللجنة الوطنية
للطفولة والتي شكلت عام 1979ث��م
أعيد تشكيلها عام 1997ومت اعادة

تنظيم اللجنة وأج��ه��زت��ه��ا االداري����ة
واملالية عام  ،2005وكلف معالي وزير
التربية والتعليم برئاسة هذه اللجنة
التي تتكون من 12عضواً يف مستوى
وكيل وزارة ممثلني للجهات احلكومية
ذات امل��ع��رف��ة ب��ش��ؤون ال��ط��ف��ل ،حيث
تضطلع بعدة مهام من بينها:
 اقتراح السياسات العامة واخلططاإلستراتيجية للدولة يف مجال رعاية
األطفال وحمايتهم ورفعها إلى مجلس
الوزراء العتمادها.
 وضع البرامج واملشروعات املتعلقةبرعاية األطفال بالتنسيق مع اجلهات
احلكومية ذات العالقة.
 دع����م اجل���ه���ود ال���ت���ي ت���ق���وم بهااجلهات احلكومية املختصة بالطفولة
وتنسيقها ،والتوصية مبا ميكن أن تقوم
به كل جهة يف نطاقها ،ومساعدتها يف
التخطيط لبرامجها ونشاطاتها التي
تعزز أوجه الرعاية املقدمة لألطفال.
 دعم البحوث وال��دراس��ات املتعلقةبرعاية األطفال وحمايتهم وتشجيعها.
 نشر الوعي التربوي واالجتماعيب��ح��ق��وق األط���ف���ال ع��ل��ى ن��ح��و ميكن
من حسن االستجابة حلاجتهم وفق
مراحل منوهم.
 وض��ع القواعد املنظمة واملشجعةإلنشاء جمعيات أهلية لرعاية األطفال

وتأهيلهم ،وذلك بالتنسيق مع اجلهات
املختصة.
 وض���ع ال��ق��واع��د املنظمة حلمايةاألطفال من اإليذاء ،ومتابعة تطبيقها،
بنا ًء على السياسة العامة للدولة يف
هذا املجال.
 م��ت��اب��ع��ة تنفيذ األج���ه���زة املعنيةللسياسات العامة واالستراجتيات
واخلطط والقرارات املعتمدة وإعداد
التقارير الدورية الالزمة عن ذلك.
 التقومي املستمر للسياسات واخلططاملوضوعة يف مجال الطفولة.
 التعاون والتنسيق يف مجال رعايةاألط��ف��ال وح��م��اي��ت��ه��م م��ع املنظمات
الدولية املتخصصة واملجالس واللجان
املشابهة يف الدول األخرى.
 اإلش��راف على مشاركة اململكة يفاملؤمتر والندوات وامللتقيات املتعلقة
بالطفولة.
ك��م��ا ان��ض��م��ت اململكة إل���ى اتفاقية
ح��ظ��ر أس���وأ أش��ك��ال ع��م��ل األط��ف��ال
واالجراءات الفورية للقضاء عليها يف
1محرم 1422املوافق 26مارس 2001
م التي أقرها مؤمتر العمل الدولي يف
دورته ( )87التي عقدت يف جنيف يف
شهر يونية 1999م.
وب���ن���اء ع��ل��ى ت��ل��ك امل���واف���ق���ة ص��در
تعميم سمو وزي��ر الداخلية (ورئيس

مجلس ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة س��اب��ق �اً) يف
1422/7/8هـ ،جلميع إمارات املناطق
واجل��ه��ات احلكومية املعنية باتخاذ
االج��راءات الالزمة ملنع األطفال من
م��زاول��ة البيع يف تقاطعات الطرق
وغيرها من املهن األخ��رى يف جميع
مناطق اململكة.
وواف���ق���ت ع��ل��ى ب��روت��وك��ول مكافحة
ت��ه��ري��ب امل��ه��اج��ري��ن ب���راً أوب���ح���راً أو
ج��وا ،وب��روت��وك��ول منع وقمع االجت��ار
باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال
امل��ك��م��ل�ين الت��ف��اق��ي��ة األمم امل��ت��ح��دة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر احلدود
الوطنية ،وف��ق ق��رار مجلس ال��وزراء
يف جلسته التي عقدت يف 10جمادى
اآلخ����رة 1428ه����ـ امل��واف��ق 25ي��ون��ي��و
2007م.
وفيما يتصل ب��االجت��ار يف األطفال
م��ن حيث تشغيلهم يف س��ن مبكرة
مما يؤدي إلى حرمانهم من مواصلة
ت��ع��ل��ي��م��ه��م وحت��ص��ي��ل��ه��م ال��ع��ل��م��ي إذ
ينصرف األطفال عادة عن الدارسة
ويتفرغون وهم يف سن مبكرة للعمل
كمساعدين هامشيني مل��ن ه��م أكبر
م��ن��ه��م س��ن �اً وب��ال��ت��ال��ي ي��ن��ش��أ ه��ؤالء
األطفال وهم قليلو التجربة والتعليم
مما يؤدي إلى زيادة وتفشي األمية يف
املجتمع.
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«الفاو» تبد�أ من م�صر رحلة الق�ضاء على اجلوع يف ال�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا

منظمة «الفاو» مت�ضي يف حتدي الق�ضاء على اجلوع
يف املنطقة بحلول 2030
تبدأ «الفاو» من مصر رحلة القضاء
على اجلوع يف الشرق األدنى وشمال
أفريقيا ،و متضي يف حتدي القضاء
على اجلوع يف املنطقة بحلول .2030
حيث تعمل املنظمة على مواجهة
مخاطر نقص الغذاء العاملي ،وتعنى
بشكل كبير مبواجهة اجلوع يف منطقة
ال��ش��رق األوس���ط ،ويف ه��ذا اإلط��ار
تنشط املنظمة لتكثيف جهودها
يف منطقة ال��ش��رق األدن���ى وشمال
أفريقيا ،حيث وصلت إلى القاهرة
م��ؤخ��راً داري���ن اخل��ط��ي��ب ،السفير
اخل��اص للمنظمة ل��ش��ؤون القضاء
على اجلوع يف منطقة الشرق األدنى
وشمال أفريقيا ،يف بداية زيارة إلى
املنطقة للتشجيع على الفهم األفضل
خال من
لرؤية منظمة «الفاو» لعالم ٍ
اجل��وع وس��وء التغذية ...وذل��ك يف
إط��ار رؤي��ة املنظمة للمضي قدماً
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يف خطة حتدي القضاء على اجلوع
بحلول عام .2030
وتشير أحدث تقديرات املنظمة التي
حصلت عليها «ال��ش��رق األوس���ط»،
إل��ى أن مستويات األم���ن الغذائي
والتغذوي يف منطقة الشرق األدنى
وشمال أفريقيا تدهورت بشكل كبير
خ�لال السنوات اخلمس املاضية،
ما يقوض التحسينات الثابتة التي
حتققت قبل عام  ،2010ففي عام
 1990ك��ان ع��دد الذين يعانون من
اجلوع يف املنطقة نحو  16.5مليون
ش��خ��ص ،ول��ك��ن بنهاية ع��ام 2015
ارت��ف��ع ع��دد م��ن ي��ع��ان��ون م��ن نقص
التغذية مبعدل الضعف ليصل إلى
نحو  33مليون شخص.
وق��د أث���رت التغيرات االجتماعية
واالقتصادية والسكانية والسياسية
التي شهدتها املنطقة خالل العقود

الثالثة املاضية بشكل كبير على
وحدة املشاكل الصحية
طبيعة وحجم ّ
وال��ت��غ��ذوي��ة ،وأدرج����ت الكثير من
دول منطقة الشرق األدن��ى وشمال
أفريقيا على قوائم الدول التي تعاني
من أعلى معدالت السمنة يف العالم.
كما أدرجت الكثير من دول املنطقة
األخ����رى ع��ل��ى ق��وائ��م ال����دول التي
تعاني من أعلى معدالت التقزم بني
األطفال.
وتعمل املنظمة مع ال��دول األعضاء
فيها للمساعدة على حتسني وحماية
أنظمة الغذاء وضمان توفر تغذية
أفضل واستهالك صحي ومواءمة
امل��م��ارس��ات ال��زراع��ي��ة م��ع التغير
امل��ن��اخ��ي م���ن أج���ل إط���ع���ام ال��ع��دد
املتزايد من سكان العالم.
ويف بداية ال��زي��ارة إل��ى املنطقة يف
إطار جهود املنظمة الدولية ملواجهة

امل��خ��اط��ر ال��غ��ذائ��ي��ة ،ق��ام��ت داري���ن
اخل��ط��ي��ب وال��س��ي��د ع��ب��د ال��س�لام
ول��د أح��م��د ،امل��دي��ر ال��ع��ام املساعد
ل��ـ«ف��او» واملمثل اإلقليمي للمنظمة
يف الشرق األدن��ى وشمال أفريقيا،
إل��ى جانب ع��دد م��ن املسؤولني يف
املنظمة ،ب��زي��ارة مل��ش��روع «حتسني
األم��ن الغذائي والتغذوي األس��ري
يف مصر من خالل استهداف النساء
والشباب» يف منطقة بني سويف،
من أجل االط�لاع على نتائج تنفيذ
امل���ش���روع واآلث�����ار اإلي��ج��اب��ي��ة التي
حققها.
ورك����ز امل���ش���روع ال����ذي مت إط�لاق��ه
م��ن ديسمبر (ك��ان��ون األول) ع��ام
 2012وحتى يوليو (مت���وز) 2017
يف خمس محافظات صعيد مصر،
وهي أسيوط وأس��وان وبني سويف
وال��ف��ي��وم وس��وه��اج ،على ع��دد من

األه���داف الرئيسية ،وه��ي الترويج
لتعليم ال��ع��ادات الصحية واملغذية
وإيجاد وسائل جديدة للوصول للناس
عبر اإلع�ل�ام والتعبئة االجتماعية
وال��ت��واص��ل امل��ب��اش��ر م��ع املجموعات
املستهدفة ،وتعزيز إنتاج األس��ر من
ال��غ��ذاء وال��ن��ش��اط��ات امل���درة للدخل،
وبناء ال��ق��درات والوسائل التكاملية
والتشاركية لتحسني األم��ن الغذائي
والتغذية.
وبحسب بيانات املنظمة فإن املشروع
يف مصر ق��دم بشكل ع��ام املزيد من
ال��ت��ن��وع ال��غ��ذائ��ي ،وال��ن��ظ��م الغذائية
األكثر صحة للعائالت ووف��ر لألسر
أي��ض �اً امل��زي��د م��ن األم���ن ال��ت��غ��ذوي.
وق���د أص��ب��ح ال��ن��س��اء وال��ش��ب��اب يف
احملافظات اخلمس اآلن أكثر متكيناً
بعد حصولهم على املعرفة واملهارات
يف مجاالت التغذية والزراعة والثروة
احل��ي��وان��ي��ة وال���دواج���ن ،إض��اف��ة إلى
اكتسابهم املعرفة يف مجال املشاريع
وال��ت��س��وي��ق ،وق���اد ذل��ك إل��ى حتسني
اإلنتاجية وسبل العيش.
وت��وض��ح امل��ن��ظ��م��ة ،ب��ح��س��ب ب��ي��ان��ات
اختصت بها «ال��ش��رق األوس���ط» ،أن
«م��ص��ر جن��ح��ت يف زي����ادة إم����دادات
الغذاء على املستوى الوطني ،ولكن
ال��ب�لاد ل��م حتقق املستوى نفسه من
النجاح يف معاجلة سوء التغذية الذي
ال ي��زال يشكل واح��داً من التحديات
الرئيسية التي حتتاج إلى مواجهتها.
ويف احلقيقة فإن مصر تواجه (عبئاً
ثالثياً) ناجتاً عن سوء التغذية الذي
يش ّكل  35يف املائة من العبء املرضي
ل��دى األط��ف��ال ال��ذي��ن تقل أعمارهم
عن خمسة أع��وام ،إضافة إلى وجود
شكلي سوء التغذية معاً ،وهما فرط
التغذية ونقص التغذية ،م��ع وج��ود
نقص يف املغذيات الدقيقة».
وتقول املنظمة إن «مصر ال تزال من
ال��دول التي تركز عليها املنظمة يف
مبادراتها اإلقليمية املعنية ببناء القدرة
على الصمود لتحسني األمن الغذائي
والتغذية ،فض ً
ال عن ذلك ،سيتم تنفيذ
إطار عمل استراتيجي للحد من فقد
األغذية والهدر الغذائي».
وي���ذك���ر أن داري������ن اخل��ط��ي��ب هي

ص��ح��اف��ي��ة ل��ب��ن��ان��ي��ة ون��اش��ط��ة يف
ال��دع��وة إل��ى ال��ق��ض��اء على اجل��وع
يف منطقة الشرق األدن��ى وشمال
أفريقيا ،ويف م��ارس (آذار) 2017
انضمت إل��ى منظمة «ال��ف��او» يف
مساعيها ل��ل��م��س��اع��دة ع��ل��ى نشر
الوعي بالصعوبات املتزايدة أمام
حتقيق األم��ن الغذائي للجميع يف
منطقة تعاني من النزاع وندرة املياه
والتغيرات املناخية.
�ال
ويعتبر ال��وص��ول إل���ى ع��ال��م خ� ٍ
م��ن اجل���وع أح��د أه���داف التنمية
املستدامة (ال��ه��دف ال��ث��ان��ي) التي
ط���وره���ا وواف�����ق ع��ل��ي��ه��ا املجتمع
الدولي ،وهو يف صلب عمل منظمة
«الفاو» ،وتعمل املنظمة بشكل وثيق
مع احلكومة والشركاء اإلقليميني
لتعميم األم���ن ال��غ��ذائ��ي والتغذية
والزراعة املستدامة يف السياسات
والبرامج العامة.
« اجل � � ��وع ص� �ف ��ر » ..خ � �ط ��وة ع�ل��ى
ال�ط��ري��ق« :ال �ف��او» ت�ك��اف��ح ال�ف�ق��ر يف
قرى الصعيد املصرية:
م��ش��روع «حت��س�ين األم���ن الغذائي
وال���ت���غ���ذوي األس������ري يف م��ص��ر»
الذيأطلقته منظمه الفاو يعد جتربة
جديدة متاماً للنساء والشباب يف
مصر.
قامت منظمة األغ��ذي��ة وال��زراع��ة
لألمم املتحدة (الفاو) بتنفيذ هذا
امل��ش��روع يف خمس محافظات يف
صعيد مصر :أسيوط ،أسوان ،بني
سويف ،الفيوم وسوهاج ومت اختيار
اثنني أو ثالث قرى األشد فقراً يف
كل محافظة ،وتبلغ تكلفة مشروع
«حتسني األم��ن الغذائي والتغذوي
األسري يف مصر» نحو 3500000
جنيه م��ص��ري مم��ول��ة م��ن الوكالة
االيطالية للتعاون اإلمنائي ،وتسعى
الوكالة االيطالية ومنظمة الفاو من
خ�لال ه��ذا البرنامج إل��ى تقليص
اجلوع إلى صفر» بحلول عام .2030
وبشكل ع���ام ،حقق امل��ش��روع كما
تقول الدكتورة زهرة صالح مسئولة
امل��ش��روع مبنظمة ال��ف��او  -نتائج
ايجابية حيث استفاد منه 2708

العمل من �أجل الق�ضاء
على اجلوع
أس��ر يف احمل��اف��ظ��ات اخل��م��س 398
شاباً مزارعاً مت تدريبهم يف مدارس
املزارعني احلقلية ومدارس احلياة.
 723امرأة تدربت على ادارة التمويل
للمشاريع املتناهية الصغر ومشاريع
تربية املواشي والبط ،وق��د تدربت
 577ام��رأة على التثقيف التغذوي
والصحي ،كما مت تدريب  457قروية
ع��ل��ى ان��ش��اء احل��دائ��ق املجتمعية،
باالضافة لتدريب 260امرأة تعمل يف
فالحة األراضي يف مدارس معاجلة
األغ��ذي��ة يف امل��ن��زل ،وت��درب��ت 239
امرأة على انشاء احلدائق املجتمعية.
هناك ،كان املزارعون والفالحون من
مختلف األعمار يجلسون يف احلقول
ويستمعون إلى دروس الزراعة ،مرة
واح���دة يف األس��ب��وع ،ت��وزع��ت على
ستة عشر جلسة على م��دى أربعة
أشهر (ب��دءاً من فترة ال��زراع��ة إلى
احلصاد) ،كل فالح منهم اعتاد على
زراع��ة محصوله مستخدماً طريقة
أبائه وأج���داده ،الطريقة التقليدية
يف الزراعة (املسافة بني نبتة واحدة
وأخ���رى ت��ت��راوح ب�ين  20و 25سم،
وعرض اخلط الزراعي هو  60سم).
اأم��ا اآلن ي��ح��اول احل��اج علي ذكي
أن يخوض التجربة مثله مثل بقية
املزارعني أن ي��زرع نصف احملصول
بالطريقة التقليدية ،والنصف االخر
بالطريقة احلديثة (ح��ي��ث ت��ت��راوح
امل��س��اف��ة ب�ين ن��ب��ات وآخ���ر نحو 35
س��م ويبلغ ع��رض اخل��ط ال��زراع��ي
نحو  70س��م) على غ���رار مشروع
منظمة األغ��ذي��ة وال���زراع���ة ل�لأمم
امل��ت��ح��دة «حت��س�ين األم���ن ال��غ��ذائ��ي
والتغذوي األس��ري يف مصر» ،ويف
ب��داي��ة امل��ش��روع رف��ض احل���اج علي
زكي تطبيق األسلوب احلديث ألنه

كان يخشى من املخاطر التي سوف
يتعرض لها عندما يتخلى عن الطريق
التقليدية ،ل��ك��ن م��ع م���رور ال��وق��ت
اكتشف أنه كان مخطئاً «اليوم ،إذا
أردت أن أق���وم بعمل م��ق��ارن��ة بني
الطريقتني املختلفتني عند زراع��ة
الفلفل الرومي مث ً
ال ،إذ بنا نكتشف
أن ال��ط��ري��ق��ة األول����ى (التقليدية)
انتاجيتها أقل حيث تنتج  100كيلو
ج��رام يف األسبوع والطن منها يباع
ب��ـ��أل��ف ج��ن��ي��ه ألن��ه��ا م��ص��اب��ة ببقع
مستطيلة سوداء اللون و«مكرمشة».
يف حني أن انتاجية الفلفل الرومي
املزروع بالطريقة احلديثة يرتفع إلى
 20ضعفاً ويباع الطن منه بـ أربعة
آالف جنيه ،يقول احل��اج علي ذكي
ببساطة وهو سعيد وفخور مبا تعلمه
لكي يقوم بزيادة انتاج محصوله من
الفلفل الرومي ،ومت تنفيذ مشروع
«األمن الغذائي والتغذوي» بعد اجراء
دراس���ة استقصائية يف محافظات
مصر.
ووفقاً لتقرير أع��ده برنامج األغذية
العاملي بالتعاون مع اجلهاز املركزي
للتعبئة العامة واالحصاء «أن نحو ٪15
من السكان قد سقطوا يف براثن الفقر
بني  2009و ،2011كما تزايد معدل
سوء التغذية أيضاً ،وال سيما التأخر
يف النمو لدى األطفال من  6إلى 59
ش��ه��راً« ،ول��م حت��دث ه��ذه ال��زي��ادة يف
انعدام األم��ن الغذائي وس��وء التغذية
والفقر بني عشية وضحاها ،أو حتى
يف سنة أو سنتني» ،ولكن عدم قدرة
السكان على احل��ص��ول على ال��غ��ذاء
الكايف واملغذي يرتبط بزيادة الفقر
وتعاقب األزمات الغذائية واالقتصادية
ثم االضطرابات السياسية التي حدثت
بعد ثورة يناير .»2011

© �صفحة تهتم بن�شر �أه��م �أخ�ب��ار اجل��وع يف العامل و جهود املنظمات و
املخت�صني و املهتمني بحقوق الإن�سان للق�ضاء عليه من �أجل العمل على
حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل
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جهود دولية لت�صويب و�ضع املهاجرين و اعتماد اتفاق دويل
للهجرة الآمنة
الهجرة عامل م��ن العوامل القوية
ال��ت��ي حت����رك ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي
وحتفز النشاط وتسهم يف التفاهم.
فهي تتيح ملاليني الناس البحث عن
فرص جديدة ،وهذا يعود بالنفع على
مجتمعاتهم األصلية واملجتمعات
التي حتتضنهم على حد سواء،
اليوم الدولي للمهاجرين:
ارتفع عدد املهاجرين الدوليني 175
مليونا عام  2000إلى  232مليونا يف
وقتنا احلاضر.
وكان ثالثة أرباع إجمالي املهاجرين
يعيشون يف  28بلدا فقط عام .2005
وكان واحد من كل خمسة مهاجرين
يف العالم يعيش يف الواليات املتحدة.
ويشكل املهاجرون ما ال يقل عن 20
يف امل��ائ��ة م��ن السكان يف  41بلداً
يقل عدد سكان  31منها عن مليون
نسمة.
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وتشكل اإلناث ما يناهز نصف العدد
اإلجمالي للمهاجرين على الصعيد
العاملي وهن أكثر عدداً من املهاجرين
الذكور يف البلدان املتقدمة النمو.
ويعيش ستة من كل  10مهاجرين
دوليني تقريباً يف اقتصادات مرتفعة
ال��دخ��ل ول��ك��ن ه���ذه االق��ت��ص��ادات
تشمل  22ب��ل��داً ن��ام��ي �اً ،مب��ا فيها
البحرين وبروني والكويت وجمهورية
ك��وري��ا واململكة العربية السعودية
وس��ن��غ��اف��ورة واإلم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة
املتحدة.
وقد انتقل حوالي ثلث الـ  191مليون
مهاجر يف العالم من بلد ن� ٍ�ام إلى
نام
آخ��ر ،وانتقل ثلث آخ��ر من بلد ٍ
إلى بلد متقدم النمو .ويعني ذلك أن
عدد من هاجروا «من اجلنوب إلى
اجل��ن��وب» ي��س��اوي تقريباً ع��دد من
هاجروا «من اجلنوب إلى الشمال».
وشكل املهاجرون ذوو التعليم العالي

م��ا ي��ق��ل ب��ع��ض ال��ش��يء ع��ن نصف
الزيادة يف عدد املهاجرين الدوليني
الذين يبلغ عمرهم  25سنة أو أكثر
يف بلدان منظمة التعاون والتنمية
يف امل����ي����دان االق���ت���ص���ادي خ�لال
التسعينات .وم��ن ب�ين ك��ل  10من
املهاجرين ذوي التعليم العالي الذين
كانوا يعيشون يف بلدان املنظمة عام
 2000كان أصل  6تقريباً منهم من
البلدان النامية.
الهجرة والتنمية:
يشكل إغ���راء احل��ص��ول على عمل
بأجر جيد يف بلد غني أحد الدوافع
القوية للهجرة ال��دول��ي��ة ،وق��د زاد
اإلغ��راء مع استمرار زي��ادة الفوارق
يف الدخل بني البلدان ،وذلك ليس
ص��ح��ي��ح�اً ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ف��وارق
الكبيرة واملتزايدة بني البلدان ذات
الدخل املرتفع والبلدان ذات الدخل

املنخفض فحسب ،ولكن أيضاً فيما
يتعلق بالبلدان النامية األكثر دينامية
والبلدان النامية األقل دينامية.
وعالوة على ذلك ،يحتاج العديد من
االقتصادات املتقدمة والدينامية إلى
العمال املهاجرين ألداء األعمال التي
ال ميكن أن يعهد بها إل��ى مصادر
خ��ارج��ي��ة وال ي��وج��د م��ن ي��رغ��ب يف
أدائها من العمال احملليني باألجور
السائدة ،وتعد شيخوخة السكان هي
أيضاً من األسباب الكامنة وراء هذا
الطلب املتزايد ألنها تؤدي إلى عجز
يف عدد العمال بالنسبة إلى املعالني.
ومع حصول األجيال الصاعدة على
تعليم أف��ض��ل ،أصبح ع��دد أق��ل يف
صفوفها قانع بوظائف منخفضة
األجور تتطلب جهداً جسدياً كبيراً.
وق��د ت���ؤدي ال��ه��ج��رة إل��ى انخفاض
األج������ور أو زي������ادة ال��ب��ط��ال��ة بني
العمال ذوي املهارات املنخفضة يف

االقتصادات املتقدمة ،الذين يكون
الكثير منهم هم أنفسهم مهاجرين
قدموا يف موجات سابقة ،غير أن
معظم املهاجرين ت��ك��ون مهاراتهم
مكملة مل��ه��ارات العمال احمل��ل�ين ال
منافسة ل��ه��ا ،وب����أداء م��ه��ام ق��د ال
جت��د م��ن ي��ؤدي��ه��ا أو ت���ؤدي بتكلفة
أع���ل���ى ،ي��س��م��ح امل���ه���اج���رون بقيام
املواطنني بتأدية أعمال أخرى أكثر
إنتاجية وأحسن أجراً ،وهم يتعهدون
أي��ض �اً أنشطة اق��ت��ص��ادي��ة صاحلة
لالستمرار ،كان ميكن أن يعهد بها
إلى مصادر خارجية يف غيابهم ،وإذ
يزيد املهاجرون من القوة العاملة،
وع����دد امل��س��ت��ه��ل��ك�ين ،وي��س��اه��م��ون
بقدراتهم يف مجال تنظيم األعمال،
ف��إن��ه��م ي��ح��ق��ق��ون ازده������ار ال��ن��م��و
االقتصادي يف البلدان املستقبلة.
وعند نقطة املنشأ ،ال ي��ؤدي الفقر
املدقع بشكل آلي إلى زيادة الهجرة.
فأكثر ال��ن��اس ف��ق��راً بشكل ع��ام ال
مي��ل��ك��ون امل�����وارد ال�ل�ازم���ة لتحمل
تكاليف الهجرة الدولية وأخطارها،
وغالباً ما يأتي املهاجرون الدوليون
م��ن األس���ر املعيشية ذات ال��دخ��ل
امل��ت��وس��ط .ول��ك��ن ،ع��ن��دم��ا يستقر
امل���ه���اج���رون يف اخل�������ارج ،ف��إن��ه��م
ي��س��اع��دون األص���دق���اء واألق�����ارب
على اللحاق بهم ،ويف هذه األثناء،
تنخفض تكاليف الهجرة وأخطارها،
مما يسمح ملن هم أفقر ،ولكن ليس
مل��ن ه��م األك��ث��ر ف��ق��راً ،أن يلحقوا
بالتيار ،وهجرة من ميلكون املهارات
امل��ن��خ��ف��ض��ة ت��وف��ر أك��ب��ر إم��ك��ان��ات
تخفيض ع��م��ق ال��ف��ق��ر وح��دت��ه يف
مجتمعات املنشأ األصلية.
وثمة أدلة متزايدة تبني أن الهجرة
الدولية ذات أثر إيجابي يف العادة
لبلدان املنشأ وبلدان املقصد على
حد س��واء ،وفوائدها احملتملة أكبر
من األرباح احملتملة من زيادة حترير
التجارة ال��دول��ي��ة ،خاصة بالنسبة
للبلدان النامية.
اليوم الدولي للمهاجرين :2018
ق���ال األم�ي�ن ال��ع��ام ل�ل�أمم املتحدة
أنطونيو غوتيريش ،يف رس��ال��ة له

فلْنَسل ُ ْك ،ونحن نحتفل باليوم الدولي
للمهاجرين ،الطريق ال��ذي يفتحه
االت��ف��اق العاملي أال وه��و أن جنعل
الهجرة تعود بالنفع على اجلميع.

مبناسبة اليوم الدولي للمهاجرين
الهجرة عامل من العوامل القوية
التي حترك النمو االقتصادي وحتفز
النشاط وتسهم يف التفاهم ،فهي
تتيح ملاليني الناس البحث عن فرص
ج��دي��دة ،وه���ذا ي��ع��ود بالنفع على
مجتمعاتهم األصلية واملجتمعات
التي حتتضنهم على حد سواء.
ول��ك��ن ال��ه��ج��رة عندما ت��ك��ون سيئة
التنظيم ميكنها أن تعمق االنقسامات
داخ����ل امل��ج��ت��م��ع��ات وف��ي��م��ا بينها،
وت��ع � ّرض ال��ن��اس لالستغالل وس��وء
املعاملة ،وتقوض الثقة يف احلكومة.
ولقد خطا العالم يف ه��ذا الشهر
خ��ط��وة ك��ب��رى إل��ى األم���ام باعتماد
االت��ف��اق ال��ع��امل��ي م��ن أج��ل الهجرة
اآلمنة واملنظمة والنظامية.
فهذا االت��ف��اق ال��ذي دعمه أعضاء
يف األمم املتحدة باألغلبية سوف
يساعدنا على التصدي لتحديات
الهجرة وجني فوائدها اجلمة يف
آن معاً.
ويتخذ االت��ف��اق م��ن ال��ن��اس محوراً
ي���دور ح��ول��ه وم���ن ح��ق��وق اإلن��س��ان
أس��اس�اً يقوم عليه ،وه��و ي��دل على
الطريق املفضي إل��ى إتاحة املزيد
من الفرص القانونية للهجرة واتخاذ
إجراءات أقوى لقمع االجتار بالبشر.

إط �ل��اق ت �ق��ري��ر األم �ي��ن ال� �ع ��ام نحو
“هجرة تصب يف صالح اجلميع”:
يف ت��ق��ري��ره ال��ص��ادر م���ؤخ���راً ،ق��ال
ال��س��ي��د أن��ط��ون��ي��و غ��وت��ي��ري��ش أن
“الهجرة ه��ي واق���ع ع��امل��ي آخ��ذ يف
اإلنتشار” ،مضيفاً أن “وقت مناقشة
احلاجة إلى التعاون يف هذا املجال
ق��د مضى” وأن «إدارت��ه��ا تعد من
اكبر اإلخ��ت��ب��ارات وأكثرها إحلاحا
للتعاون الدولي يف ه��ذا العصر» ،
وهو التقرير الصادر إلى اجلمعية
العامة لألمم املتحدة يف  11كانون
الثاني  /يناير  ،2018وهو مساهمة
األم�ين العام يف عملية وضع إتفاق
ع��امل��ي ل��ل��ه��ج��رة اآلم���ن���ة وامل��ن��ظ��م��ة
واملنتظمة .وي��ع��رض التقرير رؤي��ة
األمني العام للتعاون الدولي البناء،
بدراسة كيفية حتسني إدارة الهجرة،
يف ص��ال��ح اجل��م��ي��ع – امل��ه��اج��ري��ن
أنفسهم ،واملجتمعات املضيفة لهم
ومجتمعاتهم األصلية.
يؤكد األم�ين العام أن “الهجرة هي
محرك للنمو اإلقتصادي واإلبتكار
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وال��ت��ن��م��ي��ة املستدامة” ،وي��س��ل��ط
ال��ت��ق��ري��ر ال���ض���وء ع��ل��ى أن ه��ن��اك
أدل���ة واض��ح��ة تثبت أن���ه رغ���م من
التحديات احلقيقية ،تعتبر الهجرة
م��ف��ي��دة للمهاجرين وللمجتمعات
املضيفة ،من الناحيتني اإلقتصادية
واإلجتماعية ،وس��وف يتيح اإلتفاق
ال��ع��امل��ي ال��ف��رص��ة ل��ل��دول األع��ض��اء
لتحقيق أق��ص��ى ق��در م��ن الفوائد
وحت���س�ي�ن ال��ت��ع��ام��ل م���ع حت��دي��ات
الهجرة.
ويشير التقرير إل��ى ما يقدر بنحو
 258مليون مهاجر دولي ،أو  3.4يف
املائة من سكان العالم ،ومن املتوقع
أن ي��زداد ه��ذا الرقم ،ويف حني أن
غالبية املهاجرين يتنقلون بني البلدان
بطريقة آمنة ومنظمة ونظامية ،فإن
أقلية كبيرة م��ن املهاجرين تواجه
ظروفا تهدد حياتهم .ويشير التقرير
إل��ى أن ح��وال��ي  6م�لاي�ين مهاجر
ع��ال��ق��ون يف ال��ع��م��ل اجل��ب��ري ،وأن
التحركات األخيرة الواسعة النطاق
للمهاجرين وال�لاج��ئ�ين يف مناطق
تشمل منطقة الساحل وجنوب شرق
آس��ي��ا ق��د خلقت أزم����ات إنسانية
ك��ب��رى .وي��دع��و التقرير إل��ى إدراج
استراتيجية خاصة ملعاجلة ذلك يف
اإلتفاق العاملي.

 36.1مليون طفل

© املنظمة الدولية للهجرة

 4.8مليون طالب

 150.3مليون عامل

 66.8مليون �آخرون

العدد الكلي 258 :مليون مهاجر
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تقدم السعودية يف تقرير التنمية البشرية
لتصبح الثانية على الصعيد العربي والشرق
األوسط
– عناصر التنمية البشرية ،التي اعتمد عليها تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الوظائف :هي ما
ينشد اإلنسان أن يكون عليه أو يفعله ،كأن يكون سعيداً ،يف حالة اكتفاء غذائي ،ويف صحة جيدة ،وأن
يتمتع باحترام الذات ويشارك يف حياة املجتمع.
– اإلمكانات :هي مختلف الوظائف (أي ما ينشد اإلنسان أن يكون عليه ويفعله) ،التي يستطيع اإلنسان
حتقيقها.
– القدرة على التصرف :ترتبط مبا لإلنسان من حرية للقيام بعمل أو إجناز ،حتقيق ًا.

صعدت السعودية من املركز ال��ـ50
إل��ى  38يف تصنيف األمم املتحدة
للتنمية البشرية ال���ذي ض��م 188
دولة ،لتحتل بذلك املركز الثاني على
صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق
األوسط ،قبل اإلمارات (.)42
ج��اء ذل��ك يف تقرير برنامج األمم
امل��ت��ح��دة اإلمن���ائ���ي ح���ول التنمية
البشرية لعام « 2016التنمية البشرية
للجميع» ال��ذي ص��در م��ؤخ��راً ،وهو
األح��دث يف سلسلة تقارير التنمية
ال��ب��ش��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي يُ��ص��دِ ره��ا
البرنامج سنوياً منذ عام .1990
وأولى التقرير أهمية خاصة بكفاءة
ال��دول يف حتويل مؤسساتها بهدف
إرس��اء قواعد االستثمار ،والتجارة
العادلة ،وتوسيع احلريات للجميع
بحيث يتمكن كل إنسان من اتخاذ ما
ينشده من خيارات.
ويف جوهر هذه احلريات اثنتان :حرية
الرفاه التي تتحقق بالوظائف وتطوير
اإلم��ك��ان��ات ،وح��ري��ة التصرف التي
تتحقق بإعالء الكرامة واالستقاللية،
ع�لاوة على احل��ق��وق األس��اس��ي��ة يف
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الصحة والتعليم والعمل ،ويف ترتيب
البرنامج لبلدان العالم على مستوى
التنمية البشرية ،جاءت النرويج أوالً،
تليها أستراليا ،وسويسرا ،وتقاسمت
السعودية وشيلي املركز الـ.38
وصنف التقرير درجة تقدم البلدان
يف حتقيق التنمية البشرية يف عديد
م��ن ال��ف��ه��ارس ،مثل مؤشر التنمية
ال��ش��ام��ل��ة ،ال���ذي يتعلق بالصحة،
والتعليم ،والعمل ،وتشغيل العمالة.
قسم التقرير
وعلى ه��ذا األس��اسَّ ،
إجن���ازات ال��دول يف حتقيق التنمية
البشرية إل��ى ثالثة أق��س��ام «تنمية
بشرية مرتفعة ج���داً» التي ضمت
ال������دول م���ن  1إل����ى ( 51داخ�����ل)
وجاءت ضمنها السعودية واإلمارات
وال���ك���وي���ت ،وك���ل ال�����دول امل��ت��ق��دم��ة
عالوة على اليابان ،و «تنمية بشرية
مرتفعة» التي ضمت ال��دول من 52
إل��ى ( 105داخ���ل) وج���اءت ضمنها
عمان وماليزيا ،وتركيا ،واملكسيك
والبرازيل ،والصني ،و «تنمية بشرية
متوسطة» ال��ت��ي ضمت ال���دول من
 106إل��ى ( 147داخ����ل) ،و «تنمية

بشرية منخفضة» التي ضمت الدول
من  148إلى .188
ّ
وحذر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
من أن املاليني من الناس ال تستفيد
حالياً من التقدم ،وأن الفجوة القائمة
ستزداد اتساعاً ما لم تتم معاجلة
عوائق التنمية عميقة اجل��ذور ،مبا
يف ذلك التمييز ،وع��دم املساواة يف
فرص احلياة ،والوظائف ،والرفاه.
وج���اءت البحرين يف امل��رك��ز ال��ـ47
عاملياً ،وال��راب��ع على صعيد ال��دول
العربية والشرق األوسط ،ثم الكويت
يف املركز الـ ،51و ُعمان ( ،)52وتركيا
( ،)71ولبنان ( ،)76واجلزائر (،)83
واألردن ( ،)86وتونس ( )97وليبيا
( ،)102ومصر ( ،)111وفلسطني
( ،)114وال��ع��راق ( ،)121واملغرب
( ،)123وسورية ( ،)149وموريتانيا
( ،)157وال��س��ودان ( ،)185واليمن
( ،)168وإرتيريا (.)179
وتضمن التقرير توصيات إلع��ادة
كي
توجيه السياسات لضمان التقدم ّ
يصل إلى الهدف األبعد ،وحث على
إصالح األسواق العاملية ،واملؤسسات

املالية العاملية «جلعلها أكثر عدالً
ومتثي ً
ال».
ك��م��ا ذك���ر ال��ت��ق��ري��ر ح��ق��وق امللكية
ال��ف��ك��ري��ة ،وال س��ي��م��ا يف ال��ف��ص��ل
اخل��ام��س ح��ول «حت��وي��ل املؤسسات
العاملية» ،وقال على وجه اخلصوص،
إن جدول األعمال الدولي «ينبغي أن
يصيغ القواعد األساسية ولتوسيع
ال���ت���ج���ارة يف ال��س��ل��ع واخل���دم���ات
وامل��ع��ارف لصالح التنمية البشرية
وأهداف التنمية املستدامة».
وق����ال إن «اإلص�ل�اح���ات الرئيسة
للنهوض بجدول األعمال هذا ،ينبغي
أن تتركز على استكمال جولة بعض
ال���دول اخلليجية ملنظمة التجارة
العاملية ،وإصالح نظام حقوق امللكية
ال��ف��ك��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة ،وإص��ل�اح نظام
حماية املستثمر العاملي».
وق���ال سليم ج��اه��ان ،م��دي��ر مكتب
تقرير التنمية البشرية ،متحدثاً
للصحافيني يف جنيف ع��ن طريق
دائرة تلفزيونية مغلقة ،إنه مت إحراز
ت��ق��دم مثير ل�لإع��ج��اب ع��ل��ى م��دى
األع���وام ال���ـ 35املاضية على عديد

من اجلبهات للتنمية البشرية« ،لكن
ال ت���زال ه��ن��اك ف����وارق ك��ب��ي��رة» يف
اإلجنازات.
ووفقاً للتقرير ،هناك اختالالت يف
إدارة املؤسسات متعددة األط��راف،
فقواعد التجارة الدولية القائمة على
أسس االتفاق العام بشأن التعريفات
اجلمركية والتجارة (جات) وخليفتها
منظمة التجارة العاملية «تؤثر على
املصالح الوطنية لتحديد السياسات
العامة يف البلدان النامية ،و ُ
حت ّ��د
من استخدامها السياسات التجارية
اخلاصة بها لدعم التنمية القطاعية
أو الصناعية».
وأق ّر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
أن ج��ول��ة ب��ع��ض ال����دول اخلليجية
اإلمنائية قدمت بعض امل��ج��االت لـ
«إعادة موازنة القواعد» نحو منظور
إمن���ائ���ي ،وأن ج��ول��ة ب��ع��ض ال���دول
اخلليجية ،التي بدأت يف عام ،2001
ج��اءت لتحقيق ه��ذا ال��غ��رض ،لكن
املفاوضات توقفت منذ سنوات.
وق���ال إن��ه «م��ع ت��وق��ف ج��ول��ة بعض
الدول اخلليجية ،هيمنت االتفاقات
التجارية الثنائية واإلقليمية على
ق���واع���د ال��ت��ج��ارة ال���دول���ي���ة ،حيث
أصبحت حماية االستثمارات وحقوق
امللكية الفكرية املسألة املركزية».
وأض���اف «أن ال��ب��ل��دان الصناعية،
التي هي املصدر الرئيس لالستثمار
األجنبي وبراءات االختراع ،تستخدم
االت���ف���اق���ات ال���ت���ج���اري���ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة

واإلقليمية ملصاحلها».
ويف معرض انتقاده حلقوق امللكية
الفكرية ،قال التقرير إن «مدفوعات
ال���ع���وائ���د ،وم���دف���وع���ات إج�����ازات
التراخيص من البلدان النامية إلى
البلدان املتقدمة (خاصة يف الواليات
املتحدة) ،قد منت بشكل هائل منذ
عام .»1990
وأوضح التقرير أن التجارة الدولية
كانت محركاً قوياً للتنمية لعديد من
البلدان ،خاصة يف آسيا «لكن قواعد
التجارة التي تسعى إلى توسيع نطاق
حقوق امللكية الفكرية ومعاهدات
ح��م��اي��ة االس��ت��ث��م��ار مت��ي��ل ملصلحة
البلدان املتقدمة».
وقال برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
«إن واح��دة من أه��م السلع العاملية
ل��ل��دول ال��ن��ام��ي��ة أن ت��ك��ون منظمة
التجارة العاملية عادلة وتعمل بشكل
جيد» ،ويخلص التقرير إلى القول:
«ه��ن��اك أم����ل» ف��ق��ط إذا اكتسبت
ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة ق���وة ت��ف��اوض��ي��ة،
وف��ق��ط إذا أص��ب��ح��ت «االت��ف��اق��ات
متعددة األط���راف ،على الرغم من
محدوديتها ،أدا ًة لتجارة عاملية أكثر
عدالً».
ودعا التقرير إلى إجراء تقييم حول
«مدى فائدة» النظام احلالي حلقوق
امللكية الفكرية كأداة للوفاء بأهداف
التنمية امل��س��ت��دام��ة ،واع��ت��ب��ر ه��ذا
التقييم مبثابة «أس���اس لإلصالح»
خ��اص��ة م��ا يتعلق ب��ال��ه��دف الثالث
م��ن أه���داف األمم املتحدة للتنمية

املستدامة (ضمان حياة صحية ،وتعزيز
الرفاه للجميع يف كل اإلعمار) ،والهدف
السابع (تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط
ال��ش��راك��ة ال��ع��امل��ي��ة م��ن أج���ل التنمية
املستدامة).
وح��ول آلية منظمة ال��ت��ج��ارة العاملية
لتيسير تقنية املعلومات واالتصاالت،
قال التقرير إنه يف كل سنة يتم حتديد
التقنيات احلاسمة لتحقيق أه��داف
األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،فض ً
ال
ع��ن احل��واج��ز الع��ت��م��اده��ا ،ويف هذا
السياق ،ق��ال التقرير «إذا أصبحت
حقوق امللكية الفكرية التي تُن َفّذ من
خ�لال آليات منظمة التجارة العاملية
عقبة لنشر التقنيات املطلوبة يف الوقت
امل��ن��اس��ب ،ه��ن��ا ينبغي ع��ل��ى املجتمع
ال��دول��ي أن يلقي نظرة فاحصة نحو
إع��ادة تشكيل الطريقة التي يتم بها
حماية هذه احلقوق».
قرن من التقدم
وقال البرنامج إ َّن ربع ٍ
امل��ث��ي��ر ل�لإع��ج��اب يف م��ج��ال التنمية
ال��ب��ش��ري��ة ال ي����زال ي��ت��رك ك��ث��ي��راً من
الناس يف اخللف عاجزين عن اللحاق
بالركب بسبب حواجز أصبحت نظامية
بسبب تركزها يف العادات والتقاليد.
وش��دد على أهمية تركيز ال��دول على
املُستَب َعدين ،وعلى ات��خ��اذ إج���راءات
إلزال���ة ه��ذه احل��واج��ز واع��ت��ب��ار ذلك
حاجة ملحة لضمان التنمية البشرية
املستدامة للجميع.
ويخلص التقرير إلى أنه على الرغم من
أن متوسط التنمية البشرية قد حتسن
بشكل جوهري يف جميع املناطق من

تصنيفات بعض الدول اخلليجية و العربية يف تقرير التنمية البشرية

ع���ام  1990إل���ى  ،2015اَّ
إل أن
واح�����داً م��ن ك��ل ث�لاث��ة أش��خ��اص
يف ال��ع��ال��م ي��واص��ل��ون ال��ع��ي��ش يف
مستويات منخفضة من التنمية
البشرية.
وق��ال إن «العالم قطع شوطاً يف
دح��ر الفقر امل��دق��ع ،ويف حتسني
ف����رص احل���ص���ول ع��ل��ى التعليم
والصحة وامل��راف��ق الصحية ،ويف
ت��وس��ي��ع ن��ط��اق ال��ف��رص امل��ت��اح��ة
ل��ل��ن��س��اء وال���ف���ت���ي���ات ،ل��ك��ن ه��ذه
امل��ك��اس��ب ل��ي��س��ت س���وى مقدمة
للتحدي املقبل ال��ذي رمب��ا يكون
أك��ث��ر ص���رام���ة ،ل��ض��م��ان وص��ول
منافع التقدم العاملي إلى اجلميع.
وقال التقرير «إننا نضع كثيراً من
االهتمام على املعدالت الوطنية،
التي غالباً ما تخفي تباينات هائلة
يف حياة الناس ،لكن إذا ما أردنا
امل��ض��ي ق��دم �اً ،نحن بحاجة إلى
دراس����ة أوث���ق ل��ي��س ف��ق��ط م��ا مت
حتقيقه ،ول��ك��ن ينبغي أي��ض �اً أن
نعرف َمن هم الذين مت استبعادهم
من التنمية والسبب».
ويبني التقرير أن عدة مجموعات
يف كل بلد تقريباً ،تواجه مساوئ
وسلبيات ك��ث��ي��راً م��ا ت��ت��داخ��ل مع
بعضها بعضاً ،وي��ع��زز ك��ل منهما
اآلخر ،ليزيد بذلك ضعف املجتمع
وهشاشته ،واتساع فجوة التقدم
عبر األجيال ،ما يجعل من الصعب
اللحاق بالعالم املتحرك بسرعة.
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�أفكار وم�شاريع

جمموعة البنك الدويل توافق على
�إطار �رشاكة �إ�سرتاتيجية جديد
ملوريتانيا

وافقت مجموعة البنك الدولي على
إط���ار ش��راك��ة إستراتيجية جديدة
مدتها ستة أع��وام ملوريتانيا تتر َّكز
على تهيئة الظروف املواتية لتحقيق
من��و اق��ت��ص��ادي يتسم ب��االس��ت��دام��ة
واإلنصاف.
وتنعم موريتانيا ببعض م��ن أث��رى

مصائد األسماك يف العالم ،وثروات
معدنية وفيرة ،لكنها شديدة التع ّ ُرض
آلث����ار ت��غ � ّيُ��ر امل���ن���اخ ،وق���د صعدت
موريتانيا بفضل ثروتها من امل��وارد
الطبيعية إلى مصاف الفئة الدنيا من
البلدان متوسطة الدخل ،لكن نهاية
دورة الصعود القوي ألسعار السلع

األولية أبرزت ضرورة أن يسعى هذا
البلد إلى توسيع قاعدته االقتصادية
وإي��ج��اد بيئة م��وات��ي��ة الستثمارات
القطاع اخلاص ،لقد كانت موريتانيا
ذات يوم مجتمعاً تغلب عليه البداوة،
ولكنها اآلن صاحبة ثاني أكبر معدل
للنمو احلضري يف القارة األفريقية.

© �صفحة تهتم بن�شر �أهم امل�شاريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�صني و املهتمني بحقوق الإن�سان من �أجل العمل على حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل
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وبحلول عام  ،2025سيعيش أكثر من
نصف سكان موريتانيا يف املدن.
وتعليقاً على ذلك ،قال لوران مصالتي
مدير مكتب البنك الدولي يف موريتانيا
«لقد أ َّكد هبوط أسعار السلع األولية
ض��رورة أن تعمل موريتانيا لتسريع
وتيرة حتوالتها الهيكلية االقتصادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة اجل��اري��ة نحو إقامة
اقتصاد أكثر تنوعاً ومجتمع يتسم
مب��زي��د م��ن االح���ت���واء وال��ت��م��اس��ك.
ويف ظ��ل اإلط���ار اجل��دي��د للشراكة
اإلستراتيجية ،تتطلع مجموعة البنك
الدولي إلى العمل مع موريتانيا وهي
تسعى الجتياز ه��ذه ال��ت��ح��والت من
أجل حتقيق الرخاء املشترك واحلد
من الفقر».
ويتر َّكز إطار الشراكة اإلستراتيجية
على ثالثة مجاالت ،هي )1( :تعزيز
تنويع النشاط االق��ت��ص��ادي والنمو
القادر على حتمل التقلبات عن طريق
زي��ادة اإلنتاجية يف قطاعات تربية
املاشية ومصائد األسماك والزراعة؛
( )2بناء رأس امل��ال البشري الالزم
لتحقيق من��و يشمل اجلميع بثماره
وذل�����ك ب��ت��ح��س�ين ف����رص احل��ص��ول
على اخلدمات األساسية واحلماية
االجتماعية وج��ودة التعليم وتزويد
النساء والشباب باملهارات الالزمة
لسوق العمل؛ ( )3تقوية احلوكمة
االق��ت��ص��ادي��ة ،مب���ا يف ذل���ك ق��ط��اع
الصناعات االستخراجية ،ومتهيد
السبيل لنمو يقوده القطاع اخلاص.
وسيبني إطار الشراكة اإلستراتيجية
على التعاون وتضافر اجلهود فيما بني
مؤسسات مجموعة البنك الدولي،
مع قيام مؤسسة التمويل الدولية،
والوكالة الدولية لضمان االستثمار
ب��دور رئيسي يف مساعدة موريتانيا
على حتسني مناخها االستثماري.
وقالت فاهني اليبوي مديرة مكتب
مؤسسة التمويل الدولية يف موريتانيا
«تسعى مؤسسة التمويل الدولية
إل��ى تعزيز النمو وت��ن��وي��ع النشاط

االقتصادي يف موريتانيا مبساندة عدة
قطاعات منها الصناعات الزراعية
والقطاعات املالية واالستخراجية
م��ن خ�لال استثماراتنا وخدماتنا
االستشارية بغية تسريع وتيرة منو
مستدام للقطاع اخلاص وتهيئة فرص
العمل والتوظيف للسكان احملليني».
وي����س����ت����رش����د إط���������ار ال����ش����راك����ة
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة بنتائج امل��ش��اورات
امل��وس��ع��ة ال��ت��ي أج��ري��ت م��ع طائفة
عريضة م��ن أص��ح��اب املصلحة يف
ربوع البالد ويتسق مع اإلستراتيجية
الوطنية للحكومة م��ن أج��ل تسريع
النمو وحتقيق الرخاء املشترك.
موريتانيا ت��وق��ع اتفاقية م��ع البنك
الدولي تبلغ  25مليون دوالر:
وقع وزير اإلقتصاد املوريتاني املختار
ول���د اج����اي م���ؤخ���راً يف ن��واك��ش��وط
م��ع املمثل املقيم للبنك ال��دول��ي يف
موريتانيا السيد لوران مسالتي على
اتفاقية تبلغ خمسة وعشرين مليون
دوالر مخصصة ل��ت��م��وي��ل م��ش��روع
ال��دع��م اجل��ه��وي مل���ب���ادرة ال����ري يف
الساحل األفريقي.
وث��م��ن وزي���ر االق��ت��ص��اد امل��وري��ت��ان��ي
مستوى الشراكة القائمة بني بالده
ومجموعة البنك الدولي ،معبراً عن
امتنان بالده للوكالة الدولية للتنمية
على هذا الدعم القيم.
وأوضح أن موريتانيا تتوفر على أكثر
من مائة وخمسة وثالثني ألف هكتار
قابلة ل��ل��ري ،ومتتلك م���وارد مائية
سطحية هامة وشعباً ذا قدرة كبيرة
على دف��ع النمو ،مضيفاً أن��ه رغم
تلك املقدرات املهمة ظلت مساهمة
القطاع الزراعي عموماً يف االقتصاد
الوطني دون الطموحات ،إذ ال يزال
رهيناً للتقلبات املناخية ،وال زالت
الواردات الغذائية مثال تستنزف أكثر
من ثالثمائة مليون دوالر أمريكي من
العملة الصعبة سنوياً.
وب�ي�ن وزي���ر االق��ت��ص��اد وامل��ال��ي��ة أن
مشروع دعم مبادرة الري يف الساحل

يدعم اجلهود الوطنية التي تبذلها
الدولة منذ سنوات للنهوض بالقطاع
الزراعي عموماً وشقه امل��روي على
وج��ه اخلصوص  ،ويسعى إل��ى دعم
األم��ن الغذائي عبر تطوير وسائل
الصمود الذاتي لدى الساكنة الهشة
مبناطق تدخل املشروع.
وب��دوره ،أكد ممثل البنك الدولي يف
موريتانيا على أهمية هذا املشروع
الذي بدأ اإلعداد له منذ فترة طويلة
وتنتظره الدول املستفيدة منه.
وق��ال إن موريتانيا احتضنت بنجاح
ال��ورش��ة الفنية الن��ط�لاق��ة امل��ش��روع
مبشاركة ست دول أعضاء يف جلنة
ال��س��اح��ل األف��ري��ق��ي ،م��ؤك��دا أهمية
امل��ش��روع ل��دى البنك ال��دول��ي ال��ذي
ينتظر م��ن��ه أن يحقق ال��ك��ث��ي��ر من
التنمية يف الساحل ،وه��و ما يدفع
للعمل مع جميع الفاعلني من أجل
حتقيق نتائج إيجابية ستسهم يف
تعبئة موارد أخرى ملواصلة تنمية هذا
القطاع.
وج����دد اس��ت��ع��داد م��ج��م��وع��ة البنك
ال��دول��ي ملواكبة موريتانيا يف تنفيذ
مشروع الري يف الساحل ويف ورشات
أخرى متعلقة بالقطاع الزراعي.
االقتصاد املوريتاني يف حالة حتسن
واحلد من الفقر توقف:
قال تقرير صادر عن البنك الدولي
إن االقتصاد املوريتاني «يبدو يف حالة
حتسن ،من خالل مستوى االستهالك
اخلاص ،واالنتعاش التدريجي ألسعار
احلديد والنحاس دولياً ،فض ً
ال عن
األداء اجليد للنشاط االقتصادي غير
االستخراجي».
وأوض���ح التقرير أن ال��ن��اجت احمللي
اإلجمالي حقق منواً ،ارتفع مبوجبه
من  %2ع��ام  2016إل��ى  %3.5عام
 ،2017فيما انتقل التضخم من نسبة
 %1.5ع��ام  2016إل��ى  %2.4عام
.2017
وق���ال التقرير اخل���اص بالوضعية

االقتصادية املوريتانية إن «احلد من
الفقر توقف تقريباً عام  ،2017وال
يزال العدد املطلق للفقراء يف ازدياد»،
مضيفاً أن موريتانيا «أحرزت تقدماً
يف القضاء على الفقر املدقع ،ومع
ذلك فإن نظام احلماية االجتماعية
يعتبر ض��روري��اً أك��ث��ر م��ن أي وقت
مضى ،لتحقيق هدف القضاء على
الفقر ،وت��ق��دمي ال��دع��م لألشخاص
األكثر هشاشة».
وأض����اف ال��ت��ق��ري��ر أن ن��ظ��ام شبكة
األم�����ان االج��ت��م��اع��ي ي��ع��ت��ب��ر «أداة
أساسية للقضاء على الفقر املدقع».
البنك الدولي يدعم استخراج الغاز
مبوريتانيا بـ 20مليون دوالر:
منح البنك ال��دول��ي موريتانيا 20
مليون دوالر أميركي أي م��ا يناهز
 700مليون أوقية جديدة مخصصة
لتمويل مشروع دعم تطوير استخراج
الغاز مبوريتانيا .وفق ما أعلنت عنه
وكالة األنباء املوريتانية.
ووقع وزير االقتصاد واملالية املختار
ولد أجاي اخلميس يف واشنطن مع
مديرة العمليات بالبنك الدولي على
املبلغ املذكور.
وس��ت��م��ك��ن ه���ذه ال��ه��ب��ة م��ن تطوير
واستغالل حقل السلحفاة «أحميم
ال��ك��ب��ي��ر» ودع�����م وب���ن���اء ال���ق���درات
املؤسسية للطواقم الفنية.
وي��ه��دف ال��ت��م��وي��ل لتعزيز ق��درات
احلكومة املوريتانية على التفاوض
وإدارة ق��ط��اع ال��غ��از واحمل���روق���ات
وحت��س�ين ال��ن��ت��ائ��ج اإلمن��ائ��ي��ة علي
االقتصاد املوريتاني.
ويف السياق ذات��ه وقعت احلكومة
امل��وري��ت��ان��ي��ة و ج��م��ه��وري��ة السنغال،
يف ف���ب���راي���ر امل���اض���ي ب��ال��ع��اص��م��ة
املوريتانية ن��واك��ش��وط ،علي اتفاق
سيسمح باملضي ُق � ُد ًم��ا ف��ى تنفيذ
برنامج استخراج الغاز انطالقاً من
حقل تورتي الكبير  -آحميم باملياه
اإلقليمية املشتركة.
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العامل يحي لأول مرة
اليوم الدويل للتعليم
م�ؤكد ًا على �أهمية الدور
الأ�سا�سي له يف بناء
جمتمعات م�ستدامة
أحيا العالم ي��وم  24يناير املاضي
ألول م���رة ال��ي��وم ال���دول���ي للتعليم
 ،2019حيث أقرته الدول األعضاء
يف األمم املتحدة من خ�لال إعالن
اليوم الدولي للتعليم ،بأهمية العمل
لضمان التعليم اجل��ي��د ،واملنصف
والشامل على جميع الصعد ليتمكن
اجل��م��ي��ع م��ن احل��ص��ول ع��ل��ى ف��رص
التعلم مدى احلياة واكتساب املعارف
واملهارات الالزمة للمشاركة الكاملة
يف املجتمع واملساهمة يف التنمية
املستدامة.
ً
ومينح التعليم لألطفال سلما للخروج
م��ن ال��ف��ق��ر وم���س���اراً إل���ى مستقبل
واعد ،لكن ما يقرب من  265مليون
طفل ومراهق يف العالم ال تتاح لهم
الفرصة للدراسة أو حتى إكمالها،
ومع أن أكثر من  %20منهم يف سن
التعليم االبتدائي ،إال أنهم محبطون
بسبب الفقر والتمييز والنزاعات
املسلحة وحاالت الطوارئ وآثار تغير
املناخ.
كانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة
ق��د اعتمدت يف  3ديسمبر 2018
ال��ق��رار  ،73/25وال��ذي شاركت يف
إع���داده نيجيريا و 58دول��ة أخ��رى،
اإلرادة السياسية الراسخة لدعم
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اإلجراءات إلحداث التغيير من أجل
التعليم ال��ش��ام��ل وال��ع��ادل واجليد
للجميع ،باعتبار يوم  24يناير يوماً
دول��ي �اً للتعليم يف إط���ار االحتفال
بالتعليم من أجل السالم والتنمية.
وبذلك ،أعاد املجتمع الدولي التأكيد
على أن التعليم يضطلع بدور أساسياً
يف بناء مجتمعات مستدامة ومرنة،
ف��ض� ً
لا ع��ن أن��ه يساهم يف حتقيق
جميع أه���داف التنمية املستدامة
األخرى.
وقالت أودري أوزالي املديرة العامة
لليونسكو يف رسالة لها بهذه املناسبة
«إن��ن��ا نحتفل يف  ٢٤يناير م��ن عام
 ٢٠١٩باليوم ال��دول��ي للتعليم ألول
مرة ،إذ قررت اجلمعية العامة لألمم
املتحدة ،يف شهر ديسمبر من عام
 ،2018إعالن يوم  ٢٤يناير من كل
عام يوماً دولياً للتعليم».
وأضافت «ينطوي هذا القرار املهم
على اعتراف بالدور الكبير للتعليم
يف «حت��وي��ل ع��امل��ن��ا :خ��ط��ة التنمية
امل��س��ت��دام��ة ل��ع��ام  ،»٢٠٣٠ف�لا بد
م��ن توفير التعليم اجليد املنصف
والشامل للجميع ،ومن توفير فرص
التعلم م��دى احل��ي��اة للجميع ،لكي
تتمكن البلدان من التحرر من ربقة

الفقر الذي يؤدي إلى ترك املاليني
من األطفال والشباب والكبار خلف
الركب ،ولن نتمكن من تخفيف وطأة
تغير املناخ ،ومن التكيف مع الثورة
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ،ف��ض� ً
لا ع��ن حتقيق
املساواة بني اجلنسني ،بدون التزام
سياسي طموح بتعميم التعليم ،ويتيح
هذا اليوم فرصة لتأكيد بعض املبادئ
األساسية املتعلقة بالتعليم مجدداً.
واستطردت أزوالي ،أن التعليم حق
م��ن ح��ق��وق اإلن��س��ان ،وص��ال��ح ع��ام،
ومسؤولية عامة ،ويعد التعليم أيضاً
أجن��ع وسيلة نستطيع استخدامها
ل��ض��م��ان إدخ����ال حت��س��ي��ن��ات كبيرة
يف م��ج��ال ال��ص��ح��ة ،وت��ع��زي��ز النمو
االق���ت���ص���ادي ،وإت���اح���ة االس��ت��ف��ادة
م��ن ال���ق���درات وال��ط��اق��ات الكامنة
وإطالق العنان لالبتكار من أجل بناء
مجتمعات أكثر استدامة وقدرة على
الصمود ،وال بد لنا من الدعوة إلى
عمل جماعي من أجل التعليم على
الصعيد ال��ع��امل��ي ،إذ ت��وج��د حاجة
ماسة للدعوة إل��ى ذل��ك يف الوقت
احلاضر.
ويف سياق متصل قال األم�ين العام
ل�لأمم املتحدة أنطونيو غوتيريس
يف رسالة له مبناسبة اليوم الدولي

للتعليم «نحتفل يف هذا اليوم باليوم
الدولي للتعليم ،فالتعليم يغير حياة
ال���ن���اس ،وق���د ق��ال��ت رس����ول األمم
املتحدة للسالم ماالال يوسفزاي ذات
م��رة« :بطفل واح���د ،ومعلم واح��د،
وكتاب واح��د ،وقلم واح��د ميكن أن
يتغير وجه العالم» ،وأصاب نيلسون
مانديال عندما وصف التعليم بكونه
«أقوى سالح ميكن استخدامه لتغيير
العالم».
وق��د كنت معلماً قبل أن أعمل يف
األمم املتحدة أو أن أتقلد مناصب
ح��ك��وم��ي��ة يف ب��ل��دي ب��زم��ن ط��وي��ل.
ففي األحياء الفقيرة بلشبونة ،كنت
أرى التعليم محركاً للقضاء على
الفقر وقوة لتحقيق السالم ،واليوم،
أص��ب��ح التعليم ه��و ص��ل��ب أه���داف
التنمية املستدامة ،فنحن نحتاج إلى
التعليم للحد من مظاهر الالمساواة
وحتسني األح��وال الصحية ،ونحتاج
إل��ى التعليم لتحقيق امل��س��اواة بني
اجل��ن��س�ين وال���ق���ض���اء ع��ل��ى زواج
األطفال ،ونحتاج إليه حلماية موارد
كوكبنا ،ونحتاج إليه أيضاً ملكافحة
اخلطاب الداعي إلى الكراهية وكره
األج��ان��ب والتعصب ،ولتعزيز روح
املواطنة العاملية».

اعرف �أكرث عن منظمة الهجرة الدولية

نبذة عن املنظمة:
منظمة الهجرة الدولية و اختصارها
“ ”IOMهي منظمة مت تاسيسها عام
 1951وه��ي املنظمة الوحيدة التي

تعنى بشؤون الهجرة الدولية مهما
ك��ان��ت ال���دواف���ع وراء ت��ل��ك ال��ه��ج��رة،
وت��ت��ك��ون امل��ن��ظ��م��ة م���ن  125دول���ة
وجميعها أعضاء يف منظمة الهجرة
ال��دول��ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى  18دول��ة
تتواجد يف املنظمة بصفة مراقب،
كما تقوم فكرة منظمة الهجرة الدولية
ع��ل��ى أن ال��ه��ج��رة م��ف��ي��دة للجميع،
و م��ف��ي��دة للمجتمعات بشكل ع��ام
ولهذا جندها ملتزمة مببدأ الهجرة
االنسانية و املنظمة.
أهداف منظمة الهجرة الدولية:
أن��ش��أت منظمة ال��ه��ج��رة ال��دول��ي��ة

اعرف حقوقك و واجباتك
املادة الستون :التدريب واملساعدة
التقنية ()2-1
 -1ت��ق��وم ك��ل دول���ة ط���رف ،بالقدر
ال��ل�ازم ،ب��اس��ت��ح��داث أو تطوير أو
حت��س�ين ب���رام���ج ت���دري���ب خ��اص��ة
ملوظفيها املسؤولني عن منع الفساد
ومكافحته ،وميكن أن تتناول تلك
ال��ب��رام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ،ض��م��ن جملة
أمور ،املجاالت التالية:
(أ) وضع تدابير ف ّعالة ملنع الفساد
وكشفه والتحقيق فيه أو املعاقبة عليه
ومكافحته ،مب��ا يف ذل��ك استعمال
أساليب جمع األدلة والتحقيق؛
(ب) بناء ال��ق��درات يف مجال صوغ
وت��خ��ط��ي��ط س��ي��اس��ة اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
ملكافحة الفساد؛
(ج) ت��دري��ب ال��س��ل��ط��ات املختصة
على إع��داد طلبات بشأن املساعدة
القانونية املتبادلة تفي مبتطلبات
االتفاقية؛
(د) تقييم وتدعيم املؤسسات وإدارة
اخلدمات العمومية وإدارة األموال

العمومية ،مبا يف ذل��ك املشتريات
العمومية ،والقطاع اخلاص؛
(ﻫ) منع ومكافحة إحالة عائدات
األفعال املج ّرمة وفقاً لهذه االتفاقية
وارجاع تلك العائدات؛
(و) كشف وجتميد احالة عائدات
األفعال املج ّرمة وفقاً لهذه االتفاقية؛
(ز) مراقبة حركة عائدات األفعال
امل���ج��� ّرم���ة وف���ق���اً ل��ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة
واألساليب املستخدمة يف إحالة تلك
العائدات أو إخفائها أو متويهها؛
(ح) اس��ت��ح��داث آل��ي��ات وأس��ال��ي��ب
ق��ان��ون��ي��ة وإداري�����ة م�لائ��م��ة وف� ّع��ال��ة
لتيسير إرج����اع ع��ائ��دات األف��ع��ال
املج ّرمة وفقاً لهذه االتفاقية؛
(ط) ال��ط��رائ��ق املتبعة يف حماية
الضحايا والشهود الذين يتعاونون
مع السلطات القضائية؛
(ي) التدريب على تطبيق اللوائح
الوطنية والدولية وعلى اللغات.
 -2تنظر الدول األطراف يف أن تقدم
إلى بعضها البعض ،حسب قدراتها،

ملجموعة من األهداف التي ال بد من
تقدميها و تسهيلها للمهاجرين ومن
أبرز أهداف منظمة الهجرة الدولية
ما يلي:
 التشجيع على الهجرة من بلد آلخر. تنظيم عمليات الهجرة من دولةألخرى.
 ح��ف��ظ ك��رام��ة اإلن��س��ان و تقدمياملساعدات له.
 تسهيل الهجرة أم���ام األش��خ��اصالراغبني فيها.
 تعزيز التعاون بشأن قضايا الهجرة. امل��س��اع��دة يف ال��ب��ح��ث ع��ن حلولللمشاكل ال��ت��ي ت��واج��ه األش��خ��اص

الراغبني بالهجرة لدولة أخرى.
 ت��ق��دمي امل���س���اع���دات اإلن��س��ان��ي��ةل��ل��م��ه��اج��ري��ن ال���ذي���ن خ���رج���وا من
بالدهم بسبب احل��روب و الظروف
االقتصادية و السياسية األخرى.
 ال��ع��م��ل ع��ل��ى م��ع��اجل��ة ال��ه��ج��رةالقسرية.
 االتصال املباشر مع احلكومات واملنظمات و املؤسسات الغير حكومية
األخ���رى ال��ت��ي تعنى بتنظيم ش��ؤون
املهاجرين و االهتمام بأمورهم.

اجلزء الثاين و الأربعون من «اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد»
أكبر قدر ممكن من املساعدة التقنية،
وخصوصاً لصالح البلدان النامية،
يف خ��ط��ط��ه��ا وب��رام��ج��ه��ا ال��رام��ي��ة
إل��ى مكافحة الفساد ،مبا يف ذلك
الدعم املادي والتدريب يف املجاالت
املشار إليها يف الفقرة  1من هذه
املادة ،والتدريب واملساعدة ،وتبادل
اخلبرات واملعارف املتخصصة ذات
ستيسر التعاون الدولي
الصلة التي
ّ
ب�ين ال����دول األط�����راف يف مجالي
تسليم املجرمني واملساعدة القانونية
املتبادلة.
 -3تعزز ال��دول األط��راف ،بالقدر
الالزم ،جهودها الرامية إلى حتقيق
أقصى زي���ادة ممكنة يف األنشطة
العملياتية والتدريبية املضطلع بها
يف املنظمات الدولية واإلقليمية
ويف إط��ار االتفاقات أو الترتيبات
الثنائية وامل��ت��ع��ددة األط���راف ذات
الصلة.
 -4ت��ن��ظ��ر ال�����دول األط������راف يف
م��س��اع��دة بعضها ال��ب��ع��ض ،عند

ال��ط��ل��ب ،ع��ل��ى إج�����راء تقييمات
ودراس�����ات وب��ح��وث ب��ش��أن أن���واع
الفساد وأسبابه وآث���اره وتكاليفه
يف بلدانها ،لكي تضع ،مبشاركة
ال��س��ل��ط��ات امل��خ��ت��ص��ة وامل��ج��ت��م��ع،
استراتيجيات وخطط عمل ملكافحة
الفساد.
ً
 -5ت��ي��س��ي��را الس���ت���رداد ع��ائ��دات
األف����ع����ال امل���ج���رم���ة وف���ق���اً ل��ه��ذه
االتفاقية ،يجوز للدول األطراف أن
تتعاون على تزويد بعضها البعض
بأسماء اخل��ب��راء ال��ذي��ن ميكن أن
يساعدوا على حتقيق ذلك الهدف.
 -6ت��ن��ظ��ر ال�����دول األط������راف يف
اس��ت��خ��دام امل���ؤمت���رات واحل��ل��ق��ات
الدراسية اإلقليمية ودون اإلقليمية
والدولية لتعزيز التعاون واملساعدة
التقنية وحل��ف��ز مناقشة املشاكل
التي متثل شاغ ً
ال مشتركاً ،مبا يف
ذلك املشاكل واالحتياجات اخلاصة
ل��ل��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة وال��ب��ل��دان ذات
االقتصادات االنتقالية.

* دخلت اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ) (UNCACحيز النفاذ يف  ١٤كانون الأول /دي�سمرب  ،٢٠٠٥و هي تُعد االتفاقية الأكرث �شموالً وقوة يف مكافحة الف�ساد على نطاق عاملي ،وحتى
يناير � ،2013صادقت عليها  ١٦٥دولة ،وقد وقعت على االتفاقية اململكة العربية ال�سعودية يف 2004/9/1م ،فيما ان�ضمت و�صادقت عليها يف 2013/4/29م.
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امل�ست�شار القانوين
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ماهي الدعاوى التي ميكن رفعها و نظرها من قبل
املحكمة اجلزئية؟
من غير إخ�لال مبا يقضي به َ
نظام
دي��وان املظالم ،ومبا للمحاكم العامة
م���ن اخ��ت��ص��اص يف ن��ظ��ر ال��دع��وى
العقارية ،تختص احمل��اك��م اجلزئية
باحلكم يف الدعاوى اآلتية :
أ  -دع���وى م��ن��ع ال��ت��ع��رض للحيازة

ودعوى استردادها.
ب  -ال��دع��اوى التي ال تزيد قيمتها
ع��ل��ى ع���ش���رة آالف ري�����ال ،وحت���دد
الالئحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة
الدعوى.
ج  -الدعوى املتعلقة بعقد إيجار ال

كاريكاتير

نقالً عن صحيفة
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تزيد األج��رة فيه على أل��ف ري��ال يف
الشهر بشرط أال تتضمن املطالبة مبا
يزيد على عشرة آالف ريال.
د  -الدعوى املتعلقة بعقد عمل ال تزيد
األجرة أو الراتب فيه على ألف ريال
يف الشهر بشرط أال تتضمن املطالبة

مبا يزيد على عشرة آالف ريال.
ويجوز عند االقتضاء تعديل املبالغ
املذكورة يف الفقرات ب  ،ج  ،د من
ه��ذه امل���ادة وذل��ك ب��ق��رار م��ن مجلس
القضاء األعلى بهيئته العامة بنا ًء على
اقتراح من وزير العدل.

وزير العدل يبلغ املحاكم ب�آلية
ا�ستقبال طلبات الإنهاءات
للجهات احلكومية
وجه معالي وزير العدل رئيس املجلس
األعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد
بن محمد الصمعاني جميع محاكم
امل��م��ل��ك��ة ب��آل��ي��ة اس��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات
اإلنهاءات للمستفيدين احملالني من
اجلهات احلكومية ،والبالغ عددها
ستة عشر جهة حكومية كانت تطلب
يف السابق اثنان و ثالثني إنها ًء.
وج�����اء ح��ص��ر ط��ل��ب��ات اإلن����ه����اءات
اخلاصة باجلهات احلكومية إنفا ًذا
لألمر السامي ال��ذي أص��دره خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود  -حفظه اهلل
 مؤخ ًرا ،لعموم اجلهات واملصالحاحلكومية بالتنسيق مع وزارة العدل

بحصر املتطلبات كافة اخلاصة بها
التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية
من احملاكم؛ للحد من تدفق الدعاوى.
واشتملت قائمة اجلهات احلكومية
التي حصرت وزارة العدل طلباتها
ع��ل��ى ع��ش��رة وزارات ،م��ن��ه��ا وزارة
الدفاع ،ومتثلت طلبات اإلنهاءات فيها
على إثبات اإلعالة ،وتسليم شيكات
ورثة الشهداء واملصابني ،تليها وزارة
الداخلية ومتثلت طلباتها يف إثبات
صلة ال��ق��راب��ة ،ووثيقة متلك مؤقتة
للعني امل��ت��ض��ررة ،ث��م وزارة التعليم
ومتثلت طلباتها يف إثبات اإلعالة،
ع��دم ال����زواج ،ع��دم امل��راج��ع��ة ،عدم
وجود أبناء ،وإثبات عدم زواج األم.

ثقافة حقوق اإلنسان

جرائم الوظيفة العامة و حقوق اإلنسان
يتعرض بعض املوظفني لالستغالل بسبب جهلهم بحقوقهم التي نصت عليها األنظمة ،أو نتيجة
خوفهم من رؤسائهم يف العمل مما يؤدي إلى استغالل البعض لهم من خالل الطلب منهم القيام
بعمل أو االمتناع عن عمل يف مخالفة ملا نصت عليه األنظمة والتعليمات ،مما ينتج عنه وقوع املوظف
يف مخالفات يحاسب عليها شخصياً ومن أبرز اجلرائم التي قد تقع من املوظفني أثناء مباشرتهم
ملهام عملهم ويحاسب عليها النظام ،قيام املوظف باستغالل نفوذ الوظيفة ملصلحة شخصية يف
داخل الدائرة ،وخارجها أو قبول الرشوة أو طلبها أو قبولها للغير وتطبق العقوبة نفسها على
الراشي واملرتشي والرائش ( الوسيط على السواء) كما أن سوء االستعمال اإلداري كالعبث باألنظمة
واألوامر ,والتعليمات ,وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشأ عنه ضرر خاص ،أو عام ،ويدخل
ضمن ذلك تعمد تفسير النظم واألوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو يف غير موضعها
بقصد اإلضرار مبصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية ،واستغالل النفوذ ،أياً كان نوعه يف تفسير
األوامر وتنفيذها ملصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر وكذلك استغالل العقود مبا
يف ذلك عقود املزايدات واملناقصات عن طريق مباشر ،أو غير مباشر ملصلحة شخصية والعبث
بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها احملدد لها وحجز كل أو بعض ما يستحقه املوظفون والعمال
من رواتب ،وأجور ،وتأخير دفعها إليهم بقصد االنتفاع بها شخصيا بعضاً أو ك ً
ال واستعمال معلوماته
الرسمية الستغالل العملة يف ارتفاعها أو هبوطها صرفا وتبدي ً
ال  ،كما أن بعض املوظفني يقومون
بتنفيذ توجيهات صادره لهم من رؤسائهم املباشرين للقيام بفعل معني كإساءة املعاملة أو اإلكراه
باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة األموال وسلب احلريات الشخصية ويدخل ضمن
ذلك التنكيل والتغرمي والسجن والنفي واإلقامة اجلبرية يف جهة معينة ودخول املنازل بغير الطرق
النظامية املشروعة واإلكراه على اإلعارة أو اإلجارة أو البيع أو الشراء وحتصيل ضرائب تزيد عن
املقادير املستحقة أو املفروضة نظاماً ،مما يجعل املوظف املباشر للفعل محل مسائله قانونية قد
ينتج عنها فصله من العمل وسجنه بحسب اجلرمية التي ارتكبها.
لذا على املوظفني أداء أعمال واجباته الوظيفية بالصورة املطلوبة ،و االبتعاد عما يسيء للشرف
والكرامة والتحلي باألخالق الكرمية وحسن السلوك داخل مقر الوظيفة ،أو خارجها والتعامل الطيب
مع من لهم عالقة بوظيفته ويشمل ذلك رؤساء املوظف ومرؤوسيه إن كان يشغل وظيفة إشرافية
وزمالءه يف العمل وذلك بالتعاون معهم واحترامهم وإيجاد احلوافز التدريبية يف مجال العمل كما
يشمل املراجعني وذلك بإبداء حسن استقبالهم ومساعدتهم بإنهاء معامالتهم وعدم استغالل السلطة
واحملافظة على أسرارها ،حيث أن الوظيفة خدمة عامة وتكليف ال تشريف هدفها خدمة املواطن
وتقدم الوطن ،واستغاللها ألغراض خاصة أو إفشاء أسرار وظائف ذات أهمية أو حساسية معينة
يؤدي لإلخالل بهذه املبادئ .

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
Nshr1@yahoo.com
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