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 قضية استرداد جنسية في حقوق الإنسان 31
    م2109 وليهي  02 - هـ0441  ي القعدةذ  9  لجمعةا لوطناجريدة : المصدر

 رابط الخبر

 

 نجالء الحربي: جدة

كشفت إحصائية حديثة صادرة عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان أن عدد القضايا التي تلقتها فيما يخص األحوال المدنية 

 .222بينما عدد اإلناث  292شخصاً، حيث بلغ عدد الذكور  274نحو  2102بكافة الفروع بالمناطق العام الماضي 

 طلب جنسية

من بين القضايا الواردة إلى الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في »أن « الوطن»أوضحت اإلحصائية التي اطلعت عليها 

قضايا، بينما سجل فرع مكة  2قضية، تاله فرع مدينة جدة بـ 202تلك الفترة طلبات جنسية، حيث سجل فرع الرياض 

الدمام، الجوف، : عقضايا، وسجَل فرع القصيم قضية واحدة، ولم تُسّجل أي قضية من هذا النوع في فرو 6المكرمة 

 .«المدينة المنورة، عسير

 طلب أوراق الثبوتية

قضايا طلب أوراق الثبوتية الواردة إلى فرع جمعية حقوق اإلنسان في الرياض في نفس الفترة كان »أبانت اإلحصائية أن 

 20ثم فرع مكة المكرمة بـ قضية، 29قضية، ثم فرع مدينة جازان بـ 88قضايا، تاله فرع الجمعية بالمدينة المنورة بـ 812

قضية، وسُّجلت قضيتان في فرع مدينة الجوف، ففرع القصيم  02قضية، ثم فرع الدمام بـ 02قضية، يليه فرع مدينة جدة بـ

 .«قضايا 7قضية، فيما سجَل فرع عسير  00بـ

 طلب إعادة النظر

قضايا، ثم فرع  7زان ثانياً حيث سجل قضية، ثم جاء فرع جا 21سجلت قضايا طلب إعادة النظر لدى فرع الرياض »

الدمام، الجوف، مكة المكرمة، المدينة : جدة إذ سجل قضية واحدة، بينما لم تُسّجل أي قضية من هذا النوع في فروع

 .«المنورة، عسير، القصيم

 استرداد الجنسية

ن قضايا طلب استرداد الجنسية، حيث من ضمن القضايا التي تلقتها الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسا»ذكرت اإلحصائية أن 

ً فرع جدة  62سجل فرع الرياض  قضية، وسجل فرع جازان قضيتين، وفي فرع القصيم سُّجلت قضيتان، ثم جاء رابعا

الدمام، الجوف، مكة المكرمة، المدينة : بتسجيله قضية واحدة، ولم تُسّجل أي قضية من هذا النوع في فروع كل من

 .«المنورة، القصيم

 ل مدة اإلجراءاتطو

قضايا، ثم فرع جدة بقضية  4قضية، ثم فرع مكة المكرمة بـ 22كان عدد قضايا طول مدة اإلجراءات بفرع الرياض 

واحدة، كما سجل فرعا جازان والقصيم قضية واحدة في كل منهما، في الوقت الذي لم تُسّجل أي قضية من هذا النوع في 

 .«ورة، عسيرالدمام، الجوف، المدينة المن: فروع

 اعتراض على قرار

من ضمن القضايا المتعلقة باألحوال المدنية الواردة للجمعية كانت قضايا اعتراض على قرار، حيث »بينت اإلحصائية أن 

: قضايا، ولم تُسّجل أي قضايا من هذا النوع في فروع كل من 4قضية، ثم فرع عسير بـ 82بلغ عددها لدى فرع الرياض 

 .«دينة المنورة، القصيمجدة، جازان، الدمام، الجوف، مكة المكرمة، الم

 2102القضايا الواردة للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان خالل عام 

 

https://www.alwatan.com.sa/article/1015883/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/73-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.alwatan.com.sa/article/1015883/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/73-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7
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 شخصا 874

 292الذكور  -

 222اإلناث  -

 موضوعات القضايا

 طلب جنسية -

 طلب أوراق الثبوتية -

 استرداد الجنسية -

 اعتراض على قرار -

 طلب إعادة النظر -

 طول مدة اإلجراءات -
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شرطة مكة توضح ملابسات مقطع تعامل رجل أمن مع 

 مركبة في وضع التشغيل
    م2109 وليهي  04 - هـ0441  القعدةي ذ  00االحد   الحياةجريدة : المصدر

 رابط الخبر

 

 21:11/  2109يوليو  08اخر تحديث في  - 2109يوليو  08ساعة في  08منذ | "  الحياة" –جدة 

لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد دمحم بن عبدالوهاب، أنه إشارة لما تم تداوله لمقطع رجل صرح الُمتحدث اإلعالمي 

األمن أثناء فتح وتفتيش إحدى المركبات، موضحاً أنه أثناء قيام الدوريات األمنية في محافظة جدة بمهامها الميدانية داخل 

فة في وضع التشغيل، وعند مشاهدتهم الدورية الذوا األحياء، شوهد مجموعة من األشخاص بجوار إحدى المركبات المتوق

بالفرار، وعند معاينة المركبة اتضح أنها في وضع التشغيل، ما استدعى التعامل معها من رجال األمن بفتحها واستدعاء 

 .الجهات المختصة، ورفع األثار واألدلة، مبيناً أن البحث جاٍر للتواصل مع صاحب المركبة، للتأكد من وضعه

 

 
للتيسير على المختصين والمتقاضين لمعرفة الإجراءات 

 التنفيذية

لائحة مستقلة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم 

 الاستئناف
    م2109 وليهي  04 - هـ0441  القعدةي ذ  االحد 00الحياة جريدة : المصدر

 رابط الخبر

 

 04:08/  2109يوليو  08اخر تحديث في  - 2109يوليو  08ساعة في  09منذ | "  الحياة" -الرياض 

د الصمعاني، على الالئحة التنفيذية إلجراءات االستئناف، وافق وزير العدل رئيس المجلس األعلى للقضاء الدكتور ولي

 .من نظام المرافعات الشرعية 241التي تنظم إجراءات االستئناف، استنادًا إلى المادة 

وراعت الالئحة النصوص النظامية والمبادئ والقواعد العامة وطبيعة قضاء االستئناف، مع التأكيد على ما تضمنته المادة 

م المرافعات الشرعية، بأن تسري على محاكم االستئناف القواعد واإلجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة من نظا 024

األولى ما لم ينص النظام على غير ذلك، وسريانها في القضايا الجزائية فيما لم يرد فيه حكم خاص في نظام اإلجراءات 

من نظام اإلجراءات  202لقضايا الجزائية، بناًء على المادة الجزائية والئحته التنفيذية، وبما ال يتعارض مع طبيعة ا

 .الجزائية

ً لعدد من المواد واإلجراءات االستئنافية،  وتضمنت الالئحة التي أقرت بعد التنسيق مع المجلس األعلى للقضاء، إيضاحا

ستئناف ينقل الدعوى التي نظرت وأسست المادة الخامسة من الالئحة لمبدأ األثر الناقل لالستئناف الذي يعني أن طلب اال

أمام محكمة الدرجة األولى إلى محكمة االستئناف في حالها التي كانت عليها قبل الحكم، بحدود االعتراض المقدم من 

 .طالب االستئناف في مذكرته

 

ر فيما ورد وأوضحت الالئحة أن نطاق قضية االستئناف ال يتحدد بكل ما عرض لدى محكمة الدرجة األولى، وإنما ينحص

في مذكرة االعتراض من طلبات أمام محكمة االستئناف، وأجازت الالئحة للمستأنف ضده قبل انتهاء جلسة المرافعة 

http://www.alhayat.com/article/4636472/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%25B
http://www.alhayat.com/article/4636472/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%25B
http://www.alhayat.com/article/4636415/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%258
http://www.alhayat.com/article/4636415/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%258
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ً يتبع االستئناف األصلي، ويزول بزواله، في مذكرة مشتملة على البيانات  ً فرعيا األولى أن يرفع أمام المحكمة استئنافا

 .الالزمة

مادة، إجراءات االستئناف تدقيقًا ومرافعة، وبيّنت األحكام العامة في االستئناف، ومسار  82نة من وتناولت الالئحة، المكو

قضية االستئناف بدءاً من تقديم مذكرة االعتراض، وقيدها لدى محكمة الدرجة األولى، وإجراءات النظر في الطلب، 

 .وانتهاء بإصدار الحكم فيها، وتصحيحه وتفسيره

 .مذكرة إيضاحية لتبين مقاصدها والتنبيه على نقاط اإلشكال المتوقعة ووجه معالجتها وألحق في الالئحة

وتكمن أهمية الالئحة في المرحلة الالحقة بعد إطالق المرحلة األولى الالحقة من مراحل تفعيل االستئناف، وقرب بدء 

لس األعلى للقضاء للتفعيل المتدرج المرحلة الثانية، في ضوء الخطة الموضوعة لذلك من اللجنة المشكلة في المج

لالستئناف، كما تبرز أهميتها في جمع األحكام المتفرقة المتعلقة في االستئناف، في الئحة مستقلة تيسيراً على المختصين 

 .والمتقاضين في معرفة اإلجراءات التنفيذية لالستئناف وتطبيقها

كرتها اإليضاحية إلى زيارة بوابة الوزارة اإللكترونية ودعت وزارة العدل المهتمين باالطالع على الالئحة ومذ

www.moj.gov.sa. 

 
 تحرك لسد عجز التمريض في المستشفيات

    م2109 وليهي  04 - هـ0441  القعدةي ذ  00 االحد الوطن  جريدة : المصدر

 رابط الخبر

 

 سعد الحربي: المنورةالمدينة 

ألقسام الحرجة والطوارئ، وفي هذا اإلطار كلفت األطباء تبحث وزارة الصحة حلوال لسد النقص في قسم التمريض با

وفني الصيدليات وفني المختبرات، وفني األشعة ببعض المهام لتدارك العجز الذي ظهر عند زيارة وزير الصحة لبعض 

 .المستشفيات

األسنان توفير  في المقابل، وجهت إدارة طب األسنان التمريض بسد فراغ مساعدي طبيب األسنان، بعد أن طلب أطباء

 .مساعدين لديهم في عيادات األسنان بمراكز الرعاية الصحية األولية

 عجز التمريض

إشارة لتوجيه وزير الصحة بخصوص ما تم مالحظته خالل الجوالت »ـ أنه « الوطن»ذكر خطاب ـ اطلعت عليه 

تمريض في أقسام التنويم واألقسام الحرجة اإلشرافية والميدانية لعدد من المستشفيات، وما لوحظ من عجز شديد لطاقم ال

والطوارئ، وهو ما قد يؤثر سلبا على الرعاية الصحية المقدمة، ونظرا للحاجة الماسة في االستعانة بالتخصصات 

األخرى من الممارسين الصحيين العاملين في األقسام التخصصية األخرى، حفاظا على المصلحة العام ومصلحة المريض 

م التأكيد على جميع المستشفيات لديكم باالستفادة من الكوادر الصحية في التخصصات التالية بتغطية العجز خاصة، عليه يت

 .في األقسام التمريضية وتقديم الخدمات العالجية

 مساعد طبيب أسنان

بعثت إدارة طب األسنان توجيها لسد عجز النقص في مساعد الطبيب في عيادات األسنان بالمراكز الصحية، بعد طلب 

 .األطباء وجود مساعدين

إشارة إلى توجيه وزير الصحة فيما يتعلق بطلب بعض أطباء األسنان توفر مساعد طبيب األسنان، : وجاء في التوجيه أنه

ية لخدمات طب األسنان بوزارة الصحة والتعاميم والخطابات الالحقة لها على إمكانية وحيث نصت الالئحة التنظيم

االستفادة من الكادر التمريضي في مساعدة طبيب األسنان في أداء مهامه، على أن يتم تدريب تلك الكوادر للعمل في 

لية وأطباء األسنان لديكم بعدم االمتناع عليه يتم التأكيد على جميع مديري مراكز الرعاية الصحية األو. عيادات األسنان

 .تقديم الخدمات العالجية بعيادة األسنان بحجة عدم توفر المساعد، واالستفادة من الكوادر التمريضية لتغطية النقص عن

 تكليفات لحل مشكلة العجز 4

https://www.alwatan.com.sa/article/1016027/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%25A
https://www.alwatan.com.sa/article/1016027/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%25A
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 تكليف أطباء العموم في أقسام الحاالت الحرجة - 0

 .حيويةغيار الجروح ومراقبة العالمات ال

 :تكليف فني الصيدلية بأقسام التنويم - 2

تحضير األدوية في األقسام التمريضية وإعطاء المحاليل الوريدية واألدوية الالزمة للمرضى، حسب ماهو محدد في 

 .الوصفات الطبية

 :تكليف فني المختبرات - 8

 .رسالها إلى قسم المختبرإجراء سحب الدم وفرز العينات في أقسام التنويم والحاالت الحرجة وإ

 :تكليف فني األشعة - 4

إعداد المرضى إلجراء األشعة، ويشمل ذلك التحقق من العالمات الحيوية ونتائج المختبر، وإدخال وإزالة الخطوط 

 .الوردية وإدارة العقاقير، واإلشراف على سالمة المرضى قبل وأثناء وبعد اإلجراءات اإلشعاعية

 

 
حريصون على تمكين الأشقاء القطريين : المملكة

 والمقيمين في قطر من أداء الحج والعمرة
    م2109 وليهي  04 - هـ0441  القعدةي ذ  00الوطن  االحد  جريدة : المصدر

 رابط الخبر

 

دعت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، السلطات المعنيّة في دولة قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم 

األشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها حكومة قطر لمنعهم من القدوم ألداء هذه 

في بيان صحفي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن وأكدت وزارة الحج والعمرة . الشعيرة العظيمة

على تسخير كافة اإلمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر أسوةً بما  -أيدها هللا  -عبدالعزيز آل سعود 

تم االتفاق على قدومهم ألداء تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، والذين بلغت أعداد من 

ماليين مسلم  2هـ إلى أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج، في حين أدى مناسك العمرة قرابة 0441مناسك حج هذا العام 

 .من جميع دول العالم

كة ورفضت وزارة الحج والعمرة االدعاءات الصادرة من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية بأن حكومة الممل

العربية السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض دولة قطر 

ألداء مناسك الحج والعمرة، وعدم السماح لحمالت الحج والعمرة القطرية من الدخول للمملكة، مؤكدة أن هذه االدعاءات 

مرة عدة روابط إلكترونية لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين في دولة تنافي الحقيقة، حيث أطلقت وزارة الحج والع

قطر من حجز أماكن إقامتهم والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها والقدوم عبر أي خطوط جوية غير الخطوط القطرية 

لقطريين والمسلمين ألداء مناسك العمرة، وفي المقابل قامت الحكومة القطرية بحجب هذه الروابط عن المواطنين ا

المقيمين في قطر، ولتمكينهم من أداء المناسك أعلنت المملكة العربية السعودية عن الترحيب باألشقاء القطريين للقدوم إلى 

 .مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والتوجه ألداء العمرة والتعاقد على الخدمات التي يحتاجونها عند وصولهم للمملكة

هـ كغيرهم من 0441ة الحج والعمرة الدعوة للمسؤولين عن شؤون الحج في دولة قطر هذا العام كما وجهت وزار

/  6/  2المسؤولين في الدول اإلسالمية للقدوم للمملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين، وعُقد االجتماع معهم بتاريخ 

من قطر ألداء مناسك الحج، ولكن الوفد القطري  هـ وبُحثت كافة األمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج والمقيمين 0441

غادر دون أن يوقع على اتفاقية الحج، وبالتالي لم تمنح السلطات القطرية الفرصة لشركات الحج القطرية من القدوم 

 .لالتفاق مع مقدمي خدمات الحجاج في المملكة

 

، واستنكارها إلقحام المواقف السياسية المقررة وشددت في الوقت ذاته على رفض المملكة التام ألي محاولة لتسييس الحج

والمعلنة بين البلدين والتي لها ظروفها ومسبباتها السياسية في أمور الحج والعمرة، مؤكدة أنه يجب على وزارة األوقاف 

https://www.alwatan.com.sa/article/1015980/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%25
https://www.alwatan.com.sa/article/1015980/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%25
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ك من والشؤون اإلسالمية بدولة قطر تمكين الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين في قطر من القدوم ألداء المناس

خالل جميع خطوط الطيران العالمية ما عدا الخطوط القطرية، وعدم منعهم، ومساعدتهم على أداء مناسك الحج والعمرة 

 .دون إقحامهم في األمور السياسية

وأكدت وزارة الحج والعمرة في ختام بيانها، ترحيبها المستمر باألشقاء من دولة قطر للقدوم إلى المملكة ألداء مناسك 

والعمرة وحرصها على تمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة أسوةً بما تقدمه لكافة الحجاج والمعتمرين من  الحج

جميع أنحاء العالم، وتدعو المسؤولين عن شؤون الحج والعمرة في الحكومة القطرية إلى االستجابة للتسهيالت التي 

وأن التسهيالت التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين . مناسكهم توفرها حكومة المملكة لقدوم الحجاج والمعتمرين ألداء

 .في قطر مستمرة وتدعم رغبتهم في القدوم إلى األراضي المقدسة ألداء مناسك الحج والعمرة في أمان وراحة واطمئنان

 

 

 

 

تقديراً ووفاءً لجنود المملكة البواسل المرابطين على 

سفراء ُحماة »حدودها الجنوبية وزارة التعليم تطلق مشروع 

لطلاب وطالبات التعليم العام في مرحلته « الوطن

 الخامسة
    م2109 وليهي  04 - هـ0441  القعدةي ذ  00  االحد الجزيرة جريدة : المصدر

 رابط الخبر

 

 :غدير الطيار -« الجزيرة»

الذي يُقام في مرحلته « سفراء الحزم»هـ إلطالق مشروع 0441-00-00اعتباراً من يوم األحد تستعد وزارة التعليم 

، وذلك في عدد من اإلدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، ضمن «سفراء ُحماة الوطن»الخامسة تحت عنوان 

وليتها تجاه جنود المملكة البواسل المرابطين المبادرة التي أطلقتها قبل سنوات مع أحداث عاصفة الحزم، انطالقًا من مسؤ

على حدودها الجنوبية تقديراً ووفاًء لهم عبر تمكين أبنائهم وبناتهم ليكونوا سفراء سالم ألقرانهم من الطالب والطالبات في 

 .مختلف أنحاء المملكة

ً يُقام على فترتين صباحية ومسائية، قيام  وتتضمن فعاليات مشروع سفراء ُحماة الوطن الذي يستغرق تنفيذه أسبوعا

السفراء من أبناء وبنات جنودنا البواسل بالحد الجنوبي للمملكة بزيارات ميدانية لألندية الموسمية وأندية الحي في عدد من 

اإلدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة يلتقون خاللها بأقرانهم في إدارات التعليم األخرى، مقدّمين لهم نماذج 

حيَّة للمواطنة الحقة، ومعّطرين بشذاهم الوطني أجواء فعاليات وزارة التعليم الموسمية، ومحلقين بهم في السماء، 

بأصواتهم الحماسية التي تحكي لغة الفخر واالعتزاز، ومعبرين شعراً ونثراً وإنشاداً ورسماً، عن مشاعرهم وتجاربهم 

فة الحزم، إلى ملحمة بطوالت ستكون تاريخاً يدّرس لألجيال القادمة كما ومدى فخرهم بآبائهم وأقاربهم الذين حولوا عاص

 .يبثون خاللها مشاعرهم وينقلون تجاربهم وثقافاتهم، ويظهرون مواهبهم ويتبادلون اآلراء واألفكار مع أقرانهم

تأتي استمراراً للنجاح  أن النسخة الخامسة للمشروع»وأوضح الدكتور عيد بن محيا الحيسوني وكيل الوزارة للتعليم العام 

 .الذي حققه البرنامج خالل المراحل األربع الُمنفذة في فترة الصيف خالل األعوام الماضية

 

http://www.al-jazirah.com/2019/20190714/ln39.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190714/ln39.htm
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تعزيزاً للشراكة بين وزارة التعليم والوزارات والهيئات المختلفة تحقيقاً لرؤية « سفراء ُحماة الوطن»كما يأتي »وأضاف 

أن الوزارة وضعت عدداً من الضوابط الختيار الطالب »أكد الدكتور الحيسوني كما . «2181المملكة العربية السعودية 

المشاركين من إدارات تعليم الحد الجنوبي، على أن تكون أولوية المشاركة ألبناء الشهداء ومن ثم المصابين أو المرابطين 

وافر لدى المشارك الرغبة وأن تكون وكذلك من لم تسبق لهم المشاركة خالل األعوام السابقة، كما تتضمن الشروط أن تت

لديه القدرة على التعبير عن أثر عاصفة الحزم، وأن يكون لكل طالبة مرافق واحد فقط على أن يتحلَّى المشاركون بالسلوك 

 .اإليجابي

إلسالمية وفيما يخص ضوابط الفعاليات واألنشطة في إدارات التعليم المستضيفة، اشترطت الوزارة أن تُقام وفق المبادئ ا

ف وإنجازاته، كما اشترطت أن ترّسخ هذه الفعاليات  ز قيم الترابط االجتماعي وأن تُظهر تاريخ الوطن المشّرِّ وأن تُعّزِّ

واألنشطة قيم المواطنة وتحقق المشاركة الوجدانية وتنمي مهارات المسؤولية االجتماعية وتكتشف مواهب وقدرات 

 .«الطالب والطالبات المشاركين

ف سفراء ُحماة الوطن أبناء وبنات شهداء ومصابي ومرابطي الحد الجنوبي في إدارات تعليم الحد الجنوبي ويستهد

، إضافة إلى طالب وطالبات إدارات التعليم في المناطق (نجران، جازان، سراة عبيدة، صبيا، ظهران الجنوب)

من مرتادي األندية الموسمية ( ورة ومكة المكرمةحائل والعال والحدود الشمالية والمدينة المن)والمحافظات المستضيفة 

وأندية الحي، وذلك تحت إشراف نخبة من مديري ومديرات ورؤساء أقسام اإلرشاد الطالبي، ومنسقي ( إجازتي)

 .ومنسقات األندية الموسمية في إدارات وأقسام النشاط الطالبي المشاركة

( بنات)المقيطيب مدير عام اإلدارة العامة لإلرشاد الطالبي وعن بدايات المشروع، ذكرت األستاذة موضي بنت علي 

هـ وكان عبارة عن مبادرة أطلقتها وزارة التعليم تزامنًا مع 0486بالوزارة، أن بداية انطالقة المشروع ترجع إلى العام 

 .بدء عمليات عاصفة الحزم

ً بالمرحلة  «سفراء الحزم»وبينت المقيطيب أن المشروع حمل مسميات مختلفة بدأت بـ ثم ما لبثت أن أصبحت مشروعا

، أما في المرحلة الرابعة «سفراء العزم»، في حين أُطلق عليها في المرحلة الثالثة «سفراء األمل»الثانية تحت مسمى 

 .«سفراء حماة الوطن»وصوالً إلى المرحلة الحالية والتي أطلق عليها « سفراء الظفر»فأطلق عليها 

أن المشروع يهدف إلى تمكين الطالب والطالبات الذين عايشوا عملية  -بنات  -وأشارت مدير عام اإلرشاد الطالبي 

عاصفة الحزم في مناطق جنوب المملكة عبر استثمار قدراتهم وعواطفهم في تعزيز صحتهم النفسية وتوكيد ثقتهم بذواتهم 

ب والطالبات في مختلف أنحاء المملكة  إضافة إلى توظيف األندية وباآلخرين، ليكونوا سفراء سالم ألقرانهم من الطال

وأندية الحي الستثمار قدراتهم وعواطفهم في تعزيز قيم الوالء للملك واالنتماء للوطن، واالهتمام ( إجازتي)الموسمية 

 .بالقيم اإلسالمية المعززة للترابط االجتماعي

ات المادية والبشرية لضمان إنجاح المشروع بدءاً من التخطيط المبكر للمشروع هذا وسخَّرت وزارة التعليم كافة اإلمكان

 .عبر تعيين مشرفين في قطاعي البنين والبنات إلنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه وغاياته

المشروع أن ( بنين)من جانبه أشار الدكتور يحيى بن دمحم الخبراني مدير عام اإلدارة العامة لإلرشاد الطالبي بالوزارة 

يدعو إلى بث الوعي لدى الطالب والطالبات بجغرافية الوطن وتاريخه وإنجازاته وتنمية مهارات المسؤولية االجتماعية 

ً تأهيل قادة ليمثّلوا أبناء  لديهم والكشف عن مواهبهم وقدراتهم إضافة إلى إكساب رؤساء الفرق مهارات قيادية وأيضا

جية عالوة على تحقيق المشاركة الوجدانية والميدانية بين اإلدارات التعليمية من خالل الشهداء في المحافل الوطنية والخار

نقل خبرات الطالب والطالبات الذين عايشوا عاصفة الحزم في مناطق جنوب المملكة، واستعراض تجاربهم الحيَّة 

 .ومشاعرهم الوطنية ألقرانهم في المناطق والمحافظات

ً وطالبة، موزعين على  024طن ويبلغ عدد سفراء ُحماة الو حائل والعال : )إدارات تعليمية مستضيفة هي( 2)طالبا

 (.والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة

 .وتم تشكيل فرق للعمل بالمشروع وهي فريق التنسيق وفريق الدعم النفسي واالجتماعي والفريق اإلعالمي

ل مع اإلدارات التعليمية الُمرشحة للمشاركة وتحديد ضوابط واشتراطات اختيار وتتلخص مهام فريق التنسيق في التواص

الطلبة إضافة إلى تصميم بطاقة تعريفية للطالب المشاركين وإيجاد قاعدة بيانات للطلبة المشاركين في سفراء ُحماة الوطن 

ح لتأهيل القادة يتضمن البرامج التدريبية فضالً عن إعداد أدوات التقييم وعرض النتائج والمقترحات مع تقديم تصور ُمقتر

 .والتأهيلية الُمقترح تقديمها للسفراء القادة

فيما تتمثَّل مهام فريق الدعم النفسي واالجتماعي في االطالع على ما تخلفه األزمات والحروب من آثار نفسية عديدة 

ئج وتوصيات الدراسات النفسية واالجتماعية تتفاوت من حيث شدتها ومنها الخوف والقلق وعدم االستقرار ودراسة نتا

التي استهدفت طلبة إدارات الحد الجنوبي إضافة إلى اقتراح تدابير وبرامج دعم نفسي متخصصة وداعمة تخفف من 

 .الضرر النفسي الحاصل لهم
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 سنة 37يمول حتى عمر " مساكن"برنامج : التقاعد 
    م2109 وليهي  04 - هـ0441  القعدةي ذ  00  االحد  القتصاديةا جريدة : المصدر

 رابط الخبر

 

 واس: الرياض 

المتضمنة تقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين  2122أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنه في إطار استراتيجيتها 

نامج بحيث يصبح بما يخدم عمالئها فقد تم تعديل شروط البر" مساكن"واستمرارا لسياسة المؤسسة في تطوير برنامج 

سنة وذلك بهدف تمكين شريحة أوسع من المشتركين والمتقاعدين لالستفادة  71سنة بدال من عمر  72التمويل حتى عمر 

 .من البرنامج

يتم تنفيذه من خالل تمويل قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة حيث تقوم المؤسسة " مساكن"وبرنامج 

بناء على طلب ورغبة المستفيد ( أراضي -عمائر  -شقة  -دوبلكس  -فيال )قار الذي يرغبه العميل بشراء وتملك الع

يذكر أن برنامج مساكن يمكن االستفادة منه من . ومن ثم بيعه للمستفيد بالتقسيط وبهامش ربح ثابت( المتقاعد -الموظف )

تاز البرنامج بالعديد من المزايا من ضمنها فترة سماح قبل جميع الموظفين والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص ويم

سنة والعديد من المزايا التي يمكن  72أشهر للسداد إمكانية التضامن بين الزوجين فترة سداد حتى عمر  6 - 8من 

 .االطالع عليها من خالل الموقع اإللكتروني للمؤسسة أو شركة دار التمليك

 

 
 عن قضية الولاية أحدثكم

    م2109 وليهي  04 - هـ0441  القعدةي ذ  00  االحد  لجزيرةاجريدة : المصدر
 رابط الخبر

 

 آل الشيخ دمحم

ر من األعراف المرعية في مجتمعنا تنطلق من العادات والتقاليد وليس منطلقاً شرعياً، غير أن هناك كثيرين، هناك كثي

ومعهم بعض الوعاظ، يُسبغ على هذه العادات والتقاليد ثوباً مزوراً دينياً، فيصبح مع الزمن والممارسة والتراكمات وكأنها 

من هذه الممارسات والتقاليد أسبغ عليها بعض غالة المتشددين وكذلك  وفي بالدنا لألسف الشديد كثير. ممارسة شرعية

ً من أثواب التقديس، رغم أنها ال عالقة لها بالدين والشريعة إال في جوانب محددة، إضافة إلى  ً ثوبا المحافظين اجتماعيا

 ً ً على ما يقولون، اللهم إال أنها محل خالف بين الفقهاء والمذاهب، وال يملك أولئك الغالة دليالً أو نصاً شرعيا قطعيا

 (.سد باب الذرائع)وسيلتهم التي غالوا في تطبيقها 

أشهر هذه التقاليد التي جرى إقحامها في الحالل والحرام مسألة الوالية الذكورية على المرأة، والذي أعلن من مصادر 

التنظيم الجديد الذي ننتظر صدوره يعطي . لقضاءموثوقة أن الدولة بصدد إعادة تنظيمها تنظيماً يجعل الفصل فيها لسلطة ا

الفرد ذكراً كان أم أنثى حق الوالية على نفسه متى ما بلغ سن الرشد الذي حدده النظام بثمانية عشر عاماً، وإذا رأى وليها 

للقاضي  قبل أن تصل لهذا السن أنها ليست كفؤاً لتحمل مسؤولية الوالية على نفسها فإن الفصل في هذه القضية يرجع

 .حصراً، الذي يتحقق من األسباب والمبررات، ويقضي بما يراه أقرب إلى الصواب

 

http://www.aleqt.com/2019/07/08/article_1633351.html
http://www.aleqt.com/2019/07/08/article_1633351.html
http://www.al-jazirah.com/2019/20190714/lp5.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190714/lp5.htm
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في تقديري أن هذه المعالجة لهذه القضية بالشكل الذي تحدثت عنه التسريبات كان تصرفاً غاية في الذكاء، ويخرج الدولة 

من المسؤولية، ويجعل قضية والية المرأة على نفسها بعد وصولها إلى سن الرشد في يدها، فإذا كان ثمة مبررات وأسباب 

د بلوغها سن الرشد، فاألمر موكول للقضاء، الذي يستعرض األسباب فإذا تستدعي إبقاء وصاية الرجل على المرأة بع

لكن المشكلة هنا . باستمرار والية الرجل على المرأة، فإذا وجدها مبررات متعسفة رد القضية( يقضي)كانت وجيهة فإنه 

ا دون أن يسمع رأي أن بعض القضاة قد يكونون متعسفين، ويصدرون أحكام استمرار الوالية للرجل على كل من طلبه

المرأة، ويسمع وجهة نظرها في قبول أو عدم قبول سحب حقها على الوالية على نفسها وإيكالها للولي الذكر، فتصدر 

 .األحكام بمجرد أن يطلبها الرجل الولي دون أن يكون هناك سبب لسحبها

 

 
 

 ضحايا أم جناة؟
    م2109 وليهي  04 - هـ0441  القعدةي ذ  00  االحد  الحياة جريدة : المصدر

 رابط الخبر

 

 معلاايف ن

وا للعنف أو االعتداء أو تقييد حرياتهم أو غيرها من فتيات وشباب فّروا من أسرهم ومن وطنهم، بزعم أنهم قد تعرض

وما إن استقر بهم الحال في الدول التي لجأوا إليها، حتى تبيّن بجالء أن تلك المزاعم لم تكن ! أشكال انتهاك حقوق اإلنسان

 .التي تحكمه مع قيم المجتمع والقوانين واألعراف -حد الصدام  –إال ستاراً يخفون خلفه أهواًء ورغباٍت تتعارض 

تصرفاتهم وسلوكياتهم التي يظهرون بها كل مرة عبر مواقع التواصل االجتماعي، كشفت زيف مزاعمهم، وأسقطت 

وأدهى من ! األقنعة التي كانوا يتقنعون بها ليَْعبروا إلى حيث يمارسون ما تمليه عليهم أجنداتهم وأهواؤهم المريضة بُحّرية

آدميتهم دمى تتالعب بها أيدي الناقمين على وطنهم، يستخدمونهم بكل وسيلة دنيئة حتى إذا ذلك َوأََمْر، أنهم جعلوا من 

 !بلغوا منهم المراد لفظوهم كما تلفظ أعقاب السجائر

وهي في ! ويظهر من سذاجتهم أنهم صدَّقوا أن تلك الدول التي تحتضنهم إنما فعلت ذلك حمايةً لهم ودفاعاً عن حقوقهم

كأدواٍت قليلة التكلفة  لتنفيذ مخططاتها وأجنداتها السياسية واآليديولوجية، ومن يّطلع على سجالت تلك  الحقيقة تستخدمهم

الدول في مجال حقوق اإلنسان فسيجد أنها تنتهج ممارسة التمييز العنصري ضد الشعوب األصلية فيها، ومواطنيها 

نتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكب على المستوى المنحدرين من أصل أفريقي، واالستبعاد االجتماعي وغيرها من ا

 !فأين هي من حقوق اإلنسان؟! الوطني فيها، وسيجد أنها تناصر االحتالل اإلسرائيلي في المنظمات الدولية

وهذا العداء ! ال أزعم أنهم كلهم سواء، ولكنهم على اختالف مشاربهم ومآربهم يتفقون في معاداتهم لقيم مجتمعهم ووطنهم

ً بالتمرد الكامن في نفوسهم، فهم مستعدون للتمّرد على كل لم ي أتِّ على إثر حٍق مهدور كما يزعمون، وإنما أتى مدفوعا

نان لفسدت األرض وما يبعث على األسفِّ حقاً، أن كثيراً ! شيٍء يحول بينهم وبين أهوائهم ورغباتهم التي لو أُطلق لها العِّ

التغرير الُمتْقن بهم، والتي تقترب شيئاً فشيئاً من حيّز الدليل، كلما أطلوا من نوافذ  منهم حدثاء األسنان، مما تقوم معه قرينة

 .وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي بآرائهم وسلوكياتهم التي سمعنا ورأينا

مثل هذا االحتمال  ال أنفي احتمال تعّرض بعضهم إليذاء أو عنف أو أي انتهاك من انتهاكات حقوق اإلنسان، إذْ يكفي لقيام

أننا لسنا في مجتمعٍ مالئكي أفراده أولو أجنحة، لكن لو كان أولئك صادقين في طلب اإلنصاف لسلكوا سُبَله القانونية 

فأنظمة المملكة تحظر وتجّرم انتهاكات حقوق اإلنسان، وتعاقب عليها، وهناك مؤسسات ! المتاحة في كل وقت للجميع

األنظمة ومتابعة تنفيذها، ابتداًء من تلقي البالغات والشكاوى أو رصد الحاالت، واإليواء، وإعادة قائمة منوطٌ بها تنفيذ تلك 

التأهيل وتقديم المساعدات بجميع أشكالها، وصوالً إلى االنتصاف القضائي الذي يقف في مقدمة مقتضياته معاقبة الجناة، 

فإن األطر التشريعية والمؤسسية وتدابير التنفيذ العامة وفوق ذلك، . وتقديم التعويضات العادلة والمناسبة للضحايا

في المملكة تخضع لمراجعات مستمرة من قبل الجهات المعنية، يؤخذ فيها بآراء مؤسسات المجتمع المدني، ( اإلجراءات)

http://www.alhayat.com/article/4636482/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A9
http://www.alhayat.com/article/4636482/%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A9
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لنظامية واألفراد المختصين والمهتمين بحقوق اإلنسان، ومن شواهد ذلك صدور العديد من األنظمة واللوائح واألسس ا

ذات الصلة بحقوق اإلنسان، وتعديل القائم منها، وإنشاء عدد من المؤسسات التي تُعنى بحقوق اإلنسان أو بمجاالت محددة 

 .منها، وإصالح وتطوير العديد من اإلجراءات

لرضا، بمعنى أنه لو تم االنتصاف لمن وقع عليه انتهاٌك منهم انتصافاً غير منقوص، مما يُفترض أن يتحقق معه ا

لم تكن مع الذي انتهك حقه،  –ببساطة  –ألن خصومته ! واستقرار الشعور بالعدالة، لوجدته غير راٍض، يدعي المظلومية

بل مع قيم المجتمع والقوانين التي تحكمه، وغير مستبعد أن يكون قد لجأ إلى سبل االنتصاف بحثاً عن مثلبٍة يستخدمها في 

 .حربه على مجتمعه ووطنه
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بين " تفاوتات شاسعة: "العالمي الجديد" مؤشر الفقر"تقرير 

 البلدان، وداخلها
    م2109 وليهي  04 - هـ0441  القعدةي ذ  00  االحد  وقع االمم المتحدةم: المصدر

 رابط الخبر

 

فيما يخص الفقر بين بلدان العالم ومناطقه " تفاوتات شاسعة"تقرير جديد لألمم المتحدة نشر اليوم الخميس يكشف عن 

مؤشر الفقر الجديد يدرس حالة . المجتمعات المختلفة في الدولة الواحدةالمتعددة، وحتى بين الشرائح األكثر فقرا داخل 

، مثل فقر الصحة ونوعية العمل، "متعددة األبعاد"بل أيضا في تجلياتها  –ليس فقط بحساب المرتبات ودخل الفرد  –الفقر 

 .واالفتقار لألمان من تهديد العنف

دولة تمت  010ي أصدره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنه في الذ" 2109مؤشر الفقر متعدد األبعاد لعام "ويوضح 

مليار شخص  0.8هناك ( بدخل قومي مرتفع 2وبدخل متوسط  62دولة بدخل قومي منخفض و 80من بينها )دراستها 

 ".متعدد األبعاد"يعانون الفقر 

 من عدم المساواة داخل كل منطقة" هائلة"الفقر في كل المناطق، ونسب 

، كاشفا عن أن منطقتي أفريقيا جنوب "العمل ضد الفقر ضروري في جميع مناطق البلدان النامية"المؤشر إلى أن  ويشير

 .في المائة 24.2الصحراء وجنوب آسيا تحديدا تحتويان على أكبر نسبة من الفقراء في العالم، حوالي 

  ففي أفريقيا جنوب الصحراء "هائل"طقتين، بأنه ويصف التقرير مستوى عدم المساواة في الفقر نفسه، داخل هاتين المن

وفي %. 90.9، بينما تصل في جنوب السودان إلى %6.8الكبرى تجد أن نسبة عدم المساواة في دولة جنوب أفريقيا تبلغ 

 .في أفغانستان% 22.9، مقارنة بنسبة %1.2جزر المالديف الواقعة في منطقة جنوب آسيا تسجل النسبة 

من عدم " واسعة"كما يكشف مؤشر الفقر أن العديد من البلدان موضوع الدراسة تشهد أيضا مفارقات ومستويات داخلية 

في  96.8في المائة في عاصمتها كمباال، إلى  6ففي أوغندا مثال، يتراوح معدل انتشار الفقر متعدد األبعاد من . المساواة

 .المائة في كاراموجا، بشمال شرق البالد

 ألطفال يتحملون العبء األكبرا

 02مليونا من أطفال دون سن الـ  668مليار شخص ممن تم تصنيفهم كفقراء، هناك حسب التقرير حوالي  0.8من بين 

 .مليون هم أطفال دون سن العاشرة 422عاما، وحوالي الثلث منهم، أي حوالي 

جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتنقسم  ، يعيشون في%22الغالبية العظمى من هؤالء األطفال، أي حوالي 

في بوركينا فاسو  –حسب التقرير  –" رهيبة بشكل خاص"وتبدو الصورة . أعدادهم بالتساوي تقريبا بين هاتين المنطقتين

ع أو أكثر من األطفال دون سن العاشرة ممن يتعرضون لنو% 91وتشاد وإثيوبيا والنيجر وجنوب السودان، حيث يعتبر 

 .الذي يصفه المؤشر" الفقر متعدد األبعاد"

 شواهد على التقدم المحرز في الحد من الفقر

، 2181من خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  0كما يقوم قسم من التقرير بتقييم التقدم المحرز في بلوغ الهدف رقم 

 ".بجميع أشكاله، في كل مكان"أي القضاء على الفقر 

دول يبلغ عدد سكانها مجتمعة حوالي ملياري نسمة، لتكشف عن المستوى الذي تحقق داخلها للحد  01شر الفقر ويحدد مؤ

بوتيرة تقدم أسرع في الهند وكمبوديا   0نحو تحقيق الهدف " تقدما ملحوظا"وقد أظهرت هذه الدول العشر . من الفقر

 .وبنغالديش

ا من مؤشر أو تقرير واحد يمكن اعتباره الدليل الكافي والشافي للكشف عن يذكر باحثو التقرير األممي في ختامه، بأنه م

مؤشر "ومثل " ويشير التقرير إلى مؤشرات أخرى مثل مؤشر التنمية البشرية. حالة عدم المساواة والفقر متعدد األبعاد

همة ومميزة تساهم في وضع الذي يقيس توزيع دخل ثروة البلدان، معتبرا أهميتها في تقديم معلومات م" جيني القياسي

 .السياسات الكفيلة بالحد من الفقر، بشكل فعال

 

https://news.un.org/ar/story/2019/07/1036611
https://news.un.org/ar/story/2019/07/1036611
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