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اجلمعية تر�شد متييزًا يف حق العمل �شد الن�ش�ء 

املنقب�ت

»تشغيل  ال��ت��اس��ع  ال��ب��اب  خ��ا  فيما 
النساء« يف نظام وزارة العمل والتنمية 
االج��ت��م��اع��ي��ة م��ن أي حت��ذي��رات أو 
على  تفرض  التي  للشركات  عقوبات 
النقاب  أو  احلجاب  خلع  العامات 
مقابل التوظيف، أكد رئيس اجلمعية 
الوطنية حلقوق اإلنسان الدكتور مفلح 
لصحيفة  له  تصريح  يف  القحطاني 
تدخل  التصرفات  ه��ذه  أن  »ال��وط��ن« 
مبيناً  للموظفني،  التمييز  نطاق  يف 
العديد  تتلقى  زال��ت  ما  اجلمعية  أن 
من الشكاوى والتظلمات من طالبات 
العمل اللواتي رفضن خال املقابات 
الشخصية ألسباب تتعلق باللبس منها 

لبسهن للنقاب.
ولفت إلى أن اجلمعية رصدت تفضيل 
بعض الشركات للكاشفات عن الوجه 
هذا  أن  مؤكداً  املنقبات،  عن  عوضاً 
يدخل ضمن إطار التمييز يف العمل، 
تتصرف  التي  اجلهات  على  وينبغي 
مثل  عن  تكف  أن  املنظور  ه��ذا  وف��ق 

هذه اإلجراءات.
وأض�����اف »ه���ن���اك ق���واع���د واض��ح��ة 
بحسب نظام التحرش الصادر مؤخراً 
بقواعد  بااللتزام  العمل  جهات  تلزم 
وسائل  دون  حتول  العمل  أخاقيات 
وبالتالي  العمل،  بيئة  داخل  التحرش 
فإن هذه اإلجراءات الشفوية أو غير 
ال��ش��ف��وي��ة ال���ص���ادرة م��ن ق��ب��ل بعض 

ضمن  تدخل  اخلاص  القطاع  جهات 
نطاق التمييز والتي حتول بني طالبات 
ال��ك��ف��اءات وبني  العمل م��ن أص��ح��اب 

حصولهن على الوظائف«.
أن اجلمعية رصدت مثل هذا  مؤكداً 
اجلهات  إع��ان��ات  بعض  يف  التمييز 
لرقابة  يحتاج  ال��ذي  األم��ر  املوظفة، 
ش��دي��دة م��ن اجل��ه��ات امل��س��ؤول��ة مثل 
االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة 
وال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ال��ش��رك��ات اخل��اص��ة 
واملؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة 

للمرأة.
بدورها  تتابع  اجلمعية  أن  إلى  الفتاً 
مع  تردها  التي  الشكاوى  ه��ذه  مثل 
يكون  وأح��ي��ان��اً  االخ��ت��ص��اص،  جهات 
اجلهات  م��ع  مباشر  ت��واص��ل  ه��ن��اك 
امل��وظ��ف��ة ال��ت��ي ت��رف��ض امل��ت��ق��دم��ات 
من  للتحقق  ال��ن��ق��اب  ل��ب��س  ب��س��ب��ب 
يتم  احلالة  ثبوت  حال  ويف  املوضوع، 
العلم  مع  العمل،  لوزارة  الشكوى  رفع 
من  أحياناً  يحصل  جتاوباً  هناك  أن 
قبل بعض الشركات حيث تتراجع عن 
قرارها لكونه صدر اجتهاداً من قبل 
ال ميثل سياسة  وأن��ه  املوظفني  أح��د 

الشركة«.
احمل��ام��ي  ش���دد  ال��س��ي��اق  ذات  ويف 
ع��ب��دال��ع��زي��ز امل��ه��اي��ل��ي يف ح��دي��ث��ه ل� 
أساس  على  التفضيل  ب��أن  »ال��وط��ن« 
ال��ش��ك��ل اخل���ارج���ي أو ع��ل��ى أس��اس 

لبس النقاب أو عدمه ال يصح، وإمنا 
لصاحبة  بالتوظيف  األفضلية  تكون 

املؤهات العلمية والعملية فقط.
وأضاف املهايلي يف حال رفعت إحدى 
املتضررات قضية على اجلهة املوظفة 
قد  الشركة  فإن  القضائية،  للجهات 
ت��خ��رج مب���ب���ررات ع��دي��دة اس��ت��ن��دت 
تعود  املنقبة  للمرأة  برفضها  عليها 
ألسباب مهنية أو عملية ال حصر لها، 
رفع  احل��االت  هذه  مثل  واألنسب يف 
الشكوى عن طريق وزارة العمل ممثلة 

بفرق التفتيش امليداني لديها.

اجلدير ذكره أنه خال  العام املاضي 
فقط، أصدرت وزارة العدل السعودية 
اململكة،  يف  امل��رأة  لصالح  ق��راراً   20
التعامات  يف  النواحي  جميع  شملت 

القضائية.
النحو  على  ال���ق���رارات  ه��ذه  وك��ان��ت 

التالي:
أوالد  لإلنفاق على  إق��رار صندوق   —
املرأة خال فترات التقاضي اخلاصة 

باخلافات الزوجية.
— ت��س��ل��م ال���زوج���ة ن��س��خ��ة م���ن عقد 
قبل  امل���أذون  يقوم  أن  على  ال����زواج، 
على  املوافقة  عن  بسؤالها  توقيعه، 

الزواج وسماع ردها بنفسه لفظياً.
— فتح مجال عمل املرأة بوظيفة باحثة 
)اجتماعية، وشرعية، وقانونية(، كما 

أو  إدارة  كمساعدة  العمل  لها  ميكن 
مطورة برامج أولى.

تقدمي  يف  للمرأة  العمل  ب��اب  فتح   —
اخلدمة للمرأة يف 5 مجاالت.

ال��س��ع��ودي��ة  ل��ل��م��رأة  اآلن  ي��س��م��ح   —
من  ما ميكنها  وهو  التوثيق،  برخصة 
املساهمة يف خدمة الفئات التي ترغب 

يف التوثيق عن طريق النساء.
— منح 244 امرأة رخصة مزاولة مهنة 

احملاماة.
تنظيم دبلوم ملدة 3 سنوات، ينتهي   —
مبنح احملاميات رخصة مزاولة املهنة.
— ن��ظ��م م��ج��ل��س ال�����وزراء ال��س��ع��ودي 
واألبناء«،  للمطلقات  نفقة  »صندوق 
ب��وزي��ر  م��ب��اش��ر  ي��رت��ب��ط بشكل  وه���و 

العدل.
— توفير أماكن تتم فيها أحكام الرؤية 
واحلضانة، بعيداً عن مراكز الشرطة.
— ال��س��م��اح ل��ل��م��رأة ب��دخ��ول ال��دوائ��ر 
القضائية دون حاجتها إلى ولي أمر.

ال��س��م��اح ل��ل��م��رأة ب��والي��ة احملضون   —
اجلهات  م��ع  بالتعامل  ت��ق��وم  بحيث 

احلكومية فيما يخصه.
— وتستطيع املراة السعودية اآلن إثبات 
دعوى  رف��ع  دون  ألطفالها  حضانتها 
خصومة  هناك  يكن  لم  ما  قضائية، 

بينها ووالد احملضونني.
ت��ن��ف��ي��ذ أح���ك���ام احل��ض��ان��ة بشكل   —
على  امل��رأة  نفقة  وتقدمي  مستعجل، 
دي����ون ال��رج��ل ل��ك��ي ي��ع��ي��ش أط��ف��ال��ه 

وزوجته السابقة حياة كرمية.
التي حتل  املصاحلة  مكاتب  تعزيز   —

مشاكل األسر ودياً.
الثقافة  م��ع��ارض  م��ن  ع��دد  تنفيذ   —

بخصوص توعية املرأة بحقوقها.
امل����رأة السعودية  أص��ب��ح م��ن ح��ق   —
أسرتها  اس��ت��ح��ق��اق  ع��ل��ى  احل��ص��ول 
معاش  يف  امل��ف��ق��ود  أو  رب��ه��ا  املتغيب 
الضمان االجتماعي بإقرار اثنني من 

األقرب دون تصديقه من احملاكم.
راتب  للسلطلت احلجز على  ميكن   —
بحقها  الصادر  امل��رأة  لصالح  ال��زوج 

حكم نفقة.
— جت��رمي إج��ب��ار امل���رأة على ال���زواج 

باإلكراه.
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فرع اجلمعية ب�ملنطقة ال�شرقية ي�شتقبل فريق من  �شب�ط 

اأمن املن�شاآت

اس���ت���م���راراً ل��رس��ال��ة اجل��م��ع��ي��ة يف 
و  تدريب  و  احلقوقية  الثقافة  نشر 
استقبال خريجي احلقوق و القانون 
استقبل  الكليات،  و  اجلامعات  من 
باملنطقة  اجلمعية  ف��رع  م��ن  فريق 
ال��ش��رق��ي��ة ض���م ك����ًا م����ن: م�����دي��ر 
عبداهلل  بن  جمعة  األستاذ  الف���رع 
األستاذ  الفرع  وسكرتير  الدوسري، 
رمضان،  آل  علي  محمد  ع��ب��داهلل 
من  اخلريجني  الضباط  م��ن  ع��دد 
دورة دبلوم العلوم األمنية من معهد 
الشرقية  باملنطقة  نايف  بن  محمد 
بناءاً على رغبة قائد الدورة الرائد 
و  بالتدريب  الدلبحي  غالب  خالد 

نشر الثقافة و التوعية احلقوقية. 
مت خال اللقاء تقدمي نبذة تعريفية 
عن اجلمعية، و أهدافها و رؤيتها و 
تعاملها  آلية  و  احلقوقية  رسالتها 
مع القضايا و تواصلها مع اجلهات 
ذات العاقة إليجاد احللول املناسبة 
أو  الشخصي  باحلضور  سواءاً  لها، 
كما  الفاكس،  أو  باإلمييل  إرسالها 
مت إيضاح طريقة تصنيف القضايا، 

املختصة،  اجل��ه��ات  م��ع  ومتابعتها 
املخالفات  دع����اوى  م��ن  وال��ت��ح��ق��ق 
والتجاوزات املتعلقة بحقوق اإلنسان، 
على  اإلجابة  اللقاء متت  نهاية  ويف 
أسئلة اخلريجني و من ثم مت توزيع 
و  اجلمعية،  اص���دارات  من  العديد 

مطبوعاتها احلقوقية التوعوية.
التعليم  شعبة  م��دي��ر  حت���دث  ك��م��ا 
ب��امل��ع��ه��د ال��ن��ق��ي��ب  ع��ب��داهلل سيف 
على  اجل��م��ع��ي��ة  ش���اك���راً  غ���امن  آل 
واإلجابة  املعهد  ط��اب  استقبالهم 
ع��ل��ى أس��ئ��ل��ت��ه��م واس��ت��ف��س��ارات��ه��م 

شكر  كما  ب��اإلص��دارات،  وتزويدهم 
يف  الكبيرة  جهودها  على  اجلمعية 
احلقوقي  والتثقيف  ال��وع��ي  نشر 
وتوزيعها  املجتمع  فئات  جميع  بني 
باألنشطة  وق��ي��ام��ه��ا  اإلص������دارات 

والفعاليات املتنوعة.
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فرع اجلمعية ب�ملدينة املنورة ي�ش�رك يف ندوة 

مبن��شبة اليوم الع�ملي ملك�فحة عم�لة الأطف�ل

عام  كل  م��ن   يونيه  عشر  الثاني  يف 
ملكافحة  العاملي  باليوم  العالم  يحتفل 
منظمة  ق��ررت  حيث  األطفال،  عمل 
كيوم  ب��ه  اإلح��ت��ف��ال  ال��دول��ي��ة  العمل 
عاملي منذ سنة  2002، وذلك لتركيز 
ظاهرة  إنتشار  م��دى  على  اإلهتمام 
عمل األطفال يف العالم، والعمل على 

بذل اجلهود الازمة للقضاء عليها.
الدولية  العمل  منظمة  وضعت  ولقد 
منذ تأسيسها يف عام 1919م القضاء 
ع��ل��ى ع��م��ل األط���ف���ال ك��أح��د أب���رز 
حتقيق  سبيل  يف  وعملت  أه��داف��ه��ا 
مستويات،  ع��دة  على  ال��ه��دف  ه��ذا 
ومن أهم مجهوداتها يف هذا الصدد 
حت��دي��د احل���د األدن����ى ل��س��ن العمل 
وربطه بالدراسة، حيث نصت مواثيق 

األدنى  احلد  يكون  أال  على  املنظمة 
لسن القبول يف العمل أدنى من احلد 
التعليم  م��ن  اإلن��ت��ه��اء  ل��س��ن  األدن����ى 
اإللزامي، كما وضعت اإلستراتيجيات 
للقضاء  العمل  أول��وي��ات  حت��دد  التي 
على عمالة األطفال فضًا عن عدد 

من اإلتفاقيات ذات الصلة.
و ينقسم عمل األطفال الذي يحظره 

القانون الدولي إلى ثاثة فئات:
متثل الفئة األولى منها أسوأ أشكال 
عمالة األطفال على اإلطاق وتشمل 
سائر  بالبشر،  اإلجت���ار  اإلستعباد، 
توظيف  اجل���ب���ري،  ال��ع��م��ل  أش���ك���ال 
األط���ف���ال ج���ب���راً إلس��ت��خ��دام��ه��م يف 
الدعارة  وأعمال  املسلحة  النزاعات 
غير  واألنشطة  اإلباحية  واألع��م��ال 

املشروعة.
الذي  العمل  فهي  الثانية  الفئة  أم��ا 
للسن  األدن��ى  احلد  دون  يؤديه طفل 
بالذات  العمل  النوع من  لهذا  املخول 
واملعايير  ال��وط��ن��ي  للتشريع  )وف��ق��اً 
للعمل  إضافة  بها(  املعترف  الدولية 

الذي يعيق تعليم الطفل ومنوه.
الذي  العمل  تشمل  األخ��ي��رة  والفئة 
والفكرية  اجلسدية  الصحة  ي��ه��دد 
أو  طبيعته  بسبب  للطفل  واملعنوية 
بسبب الظروف التي يؤدى فيها، وهو 
»العمل  ب�  تسميته  على  أصطلح  ما 

اخلطر«.
األطفال  عمالة  ترتبط  عام  وبشكل 
ب��ن��وع وم��س��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م ال��س��ائ��د، 
وم���س���ت���وى دخ�����ل ال����ف����رد وال��ف��ق��ر 

والنزاعات املسلحة واحلروب األهلية 
يف املناطق التى تعاني منها.

نقاشات  كانت  أع��اه  ماذكر  ظل  يف 
ال��ن��دوة وه��م كًا  املشاركني يف ه��ذه 

من:
من فرع اجلمعية باملدينة املنورة:

الدكتور عبداملجيد األمني.
األستاذ بندر العويف.

الدكتور محمد العويف.
عبداهلل  األس��ت��اذ  العمل:  مكتب  من 
عبدالرحمن  واألس��ت��اذ  األح��م��دي، 

باعطية.
من الشؤون الصحية: األستاذ راضي 

املطيري.
التسول:األستاذ  مكافحة  مكتب  من 

عبدالعزيز الزهراني.
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رصد عدداً من املاحظات و مت بناءاً 
جاء  التوصيات  من  عدد  عليها وضع 

أبرزها على النحو التالي:   
اإليجابيات:

1435ه���  ع��ام  منذ  مستأجر  املبنى   ��
وحالته جيدة والنظافة جيدة.

��  استمرارية الدورات اخلاصة 
) مسعف فني (.

��  تناقص عدد احلوادث بعد تركيب 
ساهر باملنطقة.

أربعة عشر  اإلسعاف  مراكز  عدد    ��
مركز موزعة على محافظات ومراكز 

املنطقة.
ف��ي��م��ا ج������اءت أب������رز ال���ت���وص���ي���ات ع��ل��ى 

النحو التالي:
فني   ( املسعفني  زي���ادة  ���� ض���رورة   1
السائق  مع  شخصني  إل��ى   ) إسعاف 
ب�����دالً م���ن م��س��ع��ف واح�����د مب��راك��ز 

اإلسعاف وكذلك مركز إسناد.
2 ���� احل��اج��ة إل���ى إي��ج��اد أط��ب��اء و 
أخ��ص��ائ��ي إس���ع���اف مب���راك���ز وذل���ك 

إلمكانية التدريب.

3 �� احلاجة إلى إيجاد مباني حكومية 
ملراكز اإلسعاف يف املدن واملراكز التي 

ال يوجد فيها مبنى حكومي.
4 �� احلاجة إلى زيادة مراكز اإلسعاف 
مبدينة سكاكا إلى اثنني بدالً من واحد 
حلاجة املدينة لذلك ولسرعة الوصول 

إلى املراد إسعافه دون تأخير.
5 �� احلاجة إلى إيجاد مراكز يف بعض 
السريع  الطريق  على  تقع  التي  املدن 
مركز  وك��ذل��ك  الناصفة  م��رك��ز  مثل 

خوعاء، وكذلك اللقائط.
6 �� زيادة الفرق اإلسعافية إلى فرقتني 
إيجاد  من فرقة واح��دة، وكذلك  بدالً 

فرق تدخل سريع.
7 ���� احل��اج��ة إل��ى اإلس��ع��اف اجل��وي 
ل��ل��ط��رق ال��س��ري��ع��ة ب��ني امل���دن وذل��ك 
ل��س��رع��ة إس���ع���اف امل��ص��اب��ني وه���ذه 

اخلدمة يتطلب وجودها.
�� احلاجة إلى وجود موظف إداري   8
احلاجة  وكذلك  إسعاف  مركز  كل  يف 
ك��ل مركز  وج��ود 12 مسعف يف  إل��ى 

إسعاف.

نشر  يف  اجلمعية  لرسالة  استمراراً 
الثقافة احلقوقية و التأكد من تطبيق 
اإلنسان  حقوق  مواثيق  اجلهات  كافة 
باجلوف  اجلمعية  فرع  من  فريق  قام 
طارش  الدكتور  الفرع  على  املشرف 
ظاهر  األستاذ  و  الشمري،  مسلم  بن 
بريد الفهيقي مدير الفرع، و األستاذ 
اللجنة  عضو  املسعر  مفضي  خليفة 
مبخوت  علي  األستاذ  و  اإلستشارية، 

هيئة  إلى  بزيارة  الفرع،  منسق  دوش 
ال��ه��ال األح��م��ر ب��اجل��وف، و ك��ان يف 
عايد  الرزاق  عبد  األستاذ  استقابلهم 
الريس مدير الفرع املكلف، و األستاذ 
ح��م��ود ال��ض��وي��ح��ي م��دي��ر اإلع����ام و 

العاقات العامة.
النقاش  ت��ب��ادل  ال��زي��ارة مت  ب��داي��ة  يف 
و  املشتركة  املواضيع  من  ع��دد  ح��ول 
من ثم جتول الفريق يف أنحاء املبنى و 

فريق من فرع اجلمعية ب�جلوف يف زي�رة ميدانية اإىل 

هيئة الهالل الأحمر ال�شعودي
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�شملت عر�شً� مرئيً� ملنجزات الدار وقدمت الهداي� للنزلء 

فرع اجلمعية بع�شري  يف �شي�فة دار امل�شنني ب�أبه�

الوطنية  اجلمعية  ف��رع  أعضاء  نّظم 
حلقوق اإلنسان مؤخراً زيارة إلى دار 
املسنني  لرعاية  اإلجتماعية  الرعاية 
والفرح  البهجة  إلدخ��ال  وذل��ك  بأبها 
على نفوس املسنني، وإضفاء التفاؤل 

يف قلوبهم. 
وكان يف استقبالهم مدير دار التربية 
االجتماعية بأبها األستاذ سعيد علي 
إداريني  من  ال��دار  وأعضاء  منيع،  آل 
وأخصائيني وذكر رئيس الوفد الشيخ 
هذه  من  الهدف  أن  الدباش،  محمد 
الفئة  ه��ذه  مع  التواصل  هو  ال��زي��ارة 
من  فترة  يف  ساهمت  التي  »الغالية« 
عن  فضًا  مستقبلها  برسم  عمرها 
أسر.  وبناء  جيل  تربية  على  العمل 

وت��اب��ع رئ��ي��س األع��ض��اء: أن ال��زي��ارة 
مع  ال��ت��واص��ل  أج���واء  لتعزيز  ه��دف��ت 
ه���ذه ال��ف��ئ��ة ال��ت��ي أص��ب��ح��ت تعيش 
باإلضافة  الذكريات«  من  »وق��ع  على 
من  تركوه  وما  الفعال  دوره��م  إلحياء 
أن  إلى  وأش��ار  حياتهم،  عبر  بصمات 
ساعتني  استمرت  والتي  الوفد  زي��ارة 
ح��م��ل��ت رس���ال���ة س��ام��ي��ة مت��ث��ل��ت يف 
إح��ي��اء ذك���رى اآلب���اء ال��ذي��ن انقطعت 
أسرهم  كنف  حتت  العيش  سبل  بهم 
وبني أبنائهم وبناتهم، وأوضح أن هذه 
بر  قيمة  لتجسيد  محاولة  اخل��ط��وة 
الظروف  اضطرتهم  الذين  الوالدين 
الدار  يف  املميزة  باخلدمة  ينعموا  ألن 
والتي مهما كان مستواها فلن تستطيع 

ووص��ف  البيت،  دفء  ع��ن  التعويض 
انطباع املسنني لهذه الزيارة باالنطباع 
من خال  انعكس  ال��ذي  »اإلي��ج��اب��ي« 
إبداعات  إبراز  تفاعلهم وجتاوبهم يف 
البعض منهم وحديثهم عن الذكريات. 
وأبدى )الدباش( شكره حلكومة خادم 
احلرمني الشريفني على ما توليه من 
إهتمام ورعاية لهذة الفئة الغالية على 
ال��دار  على  للقائمني  وك��ذل��ك  قلوبنا 
على حسن  وأخصائيني  إداري��ني،  من 
امللموس  إهتمامهم  وعلى  استقبالهم، 
الذي  وباملستوى  جميعها،  باحلاالت 
يحاولون معه تعويضهم عن »حميمية 
تقدمي  على  الزيارة  واشتملت  البيت« 
ب��اق��اٍت م��ن ال���ورود وب��ط��اق��ات محبة 

املجتمع  ح��ب  ع��ن  ع��ب��رت  ورس���ائ���ل 
إشعارهم  أج��ل  م��ن  املسنني  ل��ه��ؤالء 
بأنهم يف قلوب اجلميع، يذكر أن فريق 
فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
كل  م��ع  التعاون  عاتقها  على  أخ��ذت 
واالجتماعية  الرسمية  الفعاليات 
اإلنسانية  ال��ق��ي��م  ت��أص��ي��ل  أج���ل  م��ن 
ال��وف��د  أن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  النبيلة 
الدباش  محمد  األستاذ  من  كل  ضم 
ظافر  محمد  واألستاذ  للوفد،  رئيساً 
مفرح  آل  حمد  واألس��ت��اذ  العابسي 
واألستاذ  بعسير  اجلمعية  فرع  مدير 
أحمد الشهري ورئيس حترير صحيفة 
يحيى  األس��ت��اذ  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  عسير 

أحمد آل مشايف.
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يصاب باملرض كل عام شخص واحد 
من بني كل عشرة أشخاص يف العالم، 
بعد  شخص،  مليون   600 حوالي  أو 
تناول طعام ملوث، ميوت منهم 420 
ألف شخص، ويتحمل األطفال الذين 
تقل أعمارهم عن 5 سنوات 40% من 
طريق  عن  املنقولة  األم���راض  ع��بء 
ألف  بحياة 125  تودي  التي  األغذية 

طفل كل عام. 
وللتصدي لذلك، كلفت األمم املتحدة 
املتخصصة،  وك��االت��ه��ا  م��ن  وك��ال��ت��ني 
)ال��ف��او(  وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  منظمة 
بقيادة  ال��ع��امل��ي��ة،  الصحة  ومنظمة 
اجل���ه���ود ال��ع��امل��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز س��ام��ة 
أعلنت  كما  ال��ع��ال��م،  ح��ول  األغ��ذي��ة 
يوماً  يونيو   / ح��زي��ران  م��ن  السابع 
لضمان  األغ���ذي���ة  ل��س��ام��ة  ع��امل��ي��اً 

سامة األغذية التي نتناولها. 

معاً  األمميتان  الوكالتان  وستتعاون 
املخاطر  إدارة  يف  البلدان  ملساعدة 
امتداد  لها على  ومنعها، واالستجابة 
مع  العمل  خال  من  الغذاء،  سلسلة 

منتجي األغذية ومورديها والسلطات 
يف  املصلحة  وأص��ح��اب  التنظيمية، 
الغذاء  ك��ان  س���واًء  امل��دن��ي،  املجتمع 

منتجاً محلياً أو مستورداً. 

أن  إل��ى  األخ��ي��رة  التقديرات  وتشير 
ذات  الدول  يكلف  اآلمن  غير  الغذاء 
حوالي  واملتوسط  املنخفض  الدخل 
خسارة  شكل  على  دوالر  مليار   95
إنتاجية كل عام، مما يعيق التنمية يف 

العديد من تلك االقتصادات. 

واحتفاالً باليوم العاملي األول لسامة 
األغذية، أكد املدير العام للفاو جوزيه 
سامة  أهمية  سيلفا  دا  غ��رازي��ان��و 
األغذية للجميع، املزارعني واملوردين 
الزراعيني ومصنعي األغذية وناقليها 
ومسوقيها وبالطبع مستهلكيها، وقال 
سامة  دون  غ��ذائ��ي  أم��ن  يوجد  »ال 

الغذاء«. 

ملنظمة  العام  املدير  أشار  جهته،  من 
ت��ي��دروس  ال��دك��ت��ور  العاملية  الصحة 

هذه  أن  إل��ى  غيبريسوس  أده��ان��وم 
الوفيات ميكن جتنبها متاماً، وأضاف 
قائًا: »اليوم العاملي لسامة األغذية 
الوعي  ل��زي��ادة  ف��ري��دة  ف��رص��ة  ميثل 
لدى  اآلم��ن��ة  غير  األغ��ذي��ة  مبخاطر 
احل���ك���وم���ات وامل��ن��ت��ج��ني وم��ق��دم��ي 
املزرعة  فمن  واملستهلكني،  اخلدمات 
دور  لدينا جميعاً  الطعام،  إلى مائدة 

نلعبه يف جعل الطعام آمناً«.   

االس����ت����ث����م����ار يف ال���ن���ظ���م ال���غ���ذائ���ي���ة 
املستدامة يجني الثمار :

وتؤكد الفاو ومنظمة الصحة العاملية 
على أهمية حصول اجلميع على غذاء 
الغذاء  أن  وعلى  وك��اف،  ومغذ  آم��ن 
اآلمن هو أمر حيوي لتعزيز الصحة 
وإنهاء اجلوع، وهما هدفان رئيسيان 

من أه�داف التنمية املستدامة. 

كما أن االستثمار يف تثقيف املستهلك 
األغ��ذي��ة يساهم يف  ب��ش��أن س��ام��ة 
األغذية  تنقلها  التي  األمراض  تقليل 
وتوفير ما يصل إلى 10 دوالرات لكل 

دوالر يتم استثماره. 

ت��ه��دف األن��ش��ط��ة اخل��اص��ة ب��ال��ي��وم 
جميع  يف  األغ��ذي��ة  لسامة  العاملي 
أن���ح���اء ال��ع��ال��م إل���ى إل���ه���ام ال��ن��اس 
لانخراط يف أعمال تساعد على منع 
الصحية  املخاطر  وإدارة  واكتشاف 

التي تسببها األغذية غير اآلمنة. 
الصحة  ومنظمة  الفاو  أع��دت  وق��د 
كيف  إلظهار  ج��دي��داً  دليًا  العاملية 
يتضمن  امل��ش��ارك��ة،  للجميع  مي��ك��ن 
الدليل خمس خطوات إلحداث فرق 
األغذية  سامة  مسألة  يف  مستدام 

والتي جاءت على النحو التالي: 

على  ي��ج��ب  س����ام����ت����ه����ا:  ض�����م�����ان   -
احلكومات ضمان توفر الطعام اآلمن 

واملغذي للجميع. 
منتجو  يحتاج  آم��ن:  زراعتها بشكل   -
الزراعة والغذاء إلى اتباع ممارسات 

جيدة. 
ب��ه��ا آم���ن���ة: يجب على  - االح��ت��ف��اظ 
ش��رك��ات األغ��ذي��ة ال��ت��أك��د م��ن نقل 

الأمم املتحدة حتيي اليوم الع�ملي الأول ل�شالمة 

الأغذية  و توؤكد اأن الأمن الغذائي ل ميكن اأن 

يتحقق بدون �شم�ن �شالمة الأغذية
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 © �شفحة تهتم بن�شر اأه��م اأخب�ر اجل��وع يف الع�مل و جهود املنظم�ت و 

املخت�شني و املهتمني بحقوق الإن�ش�ن للق�ش�ء عليه من اأجل العمل على 

حت�شني حقوق الإن�ش�ن يف الع�مل

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

األغذية وتخزينها وإعدادها بأمان. 
يحتاج  آم����ن����ة:  أن����ه����ا  م����ن  ال���ت���ح���ق���ق   -
املستهلكون إلى احلصول إلى معلومات 
املناسب  الوقت  يف  وموثوقة  واضحة 
ح���ول امل��خ��اط��ر ال��غ��ذائ��ي��ة وامل��خ��اط��ر 
الصحية املرتبطة بخياراتهم الغذائية. 
ع��ل��ى  ك�����ف�����ري�����ق واح���������������د:  ال�����ع�����م�����ل   -
احل��ك��وم��ات وال��ه��ي��ئ��ات االق��ت��ص��ادي��ة 
امل��ت��ح��دة،  األمم  ووك����االت  اإلقليمية 
التجارية  واملنظمات  التنمية  ووك��االت 
واملنتجني  املستهلكني  وم��ج��م��وع��ات 
واملؤسسات األكادميية والبحثية العمل 

معاً يف قضايا سامة األغذية. 

ما املقصود بسامة األغذية؟
األخطار  غياب  هي  األغ��ذي��ة  سامة 
منها(  مقبولة  مستويات  وج���ود  )أو 
ال��ت��ي ق��د ت��ض��ر بصحة  يف األغ���ذي���ة 
املستهلكني، ميكن أن تكون املخاطر التي 
تنقلها األغذية كائنات ميكروبيولوجية 
ما  وغالًبا  فيزيائية،  أو  كيميائية  أو 
تكون غير مرئية للعني البسيطة؛ على 
أو  الفيروسات  البكتيريا،  املثال  سبيل 

بقايا املبيدات.
ولسامة األغذية دور حاسم يف ضمان 
من  مرحلة  كل  يف  آمنة  األغذية  بقاء 
اإلنتاج  من  الغذائية  السلسلة  مراحل 
والتخزين  وال��ت��ج��ه��ي��ز  احل��ص��اد  إل���ى 
وال����ت����وزي����ع، وص������والً إل����ى اإلع�����داد 

واالستهاك.
الغذاء امللوث بالبكتيريا أو الفيروسات 
الكيميائية،  املخلفات  أو  املبيدات  أو 
يتسبب  أن  ميكن  امل��ث��ال،  سبيل  على 
يف أم����راض خ��ط��ي��رة، ب��ل ويف أس��وأ 
احل���االت، ق��د ي��ؤدي إل��ى امل���وت، ومن 
حّق املستهلكني يف جميع أنحاء العالم 
التي  األغذية  تكون  أن  عوا  يتوَقّ أن  يف 

يشترونها ويتناولونها سليمة وجّيدة.
وه���ن���اك م���ا ي���ق���در ب��ث��اث��ة م��اي��ني 
يف  ال��ع��ال��م،  أن��ح��اء  جميع  يف  شخص 
ميوتون  وال��ن��ام��ي��ة،  املتقدمة  ال��ب��ل��دان 
املنقولة  األم���راض  ع��ام من ج��ّراء  كل 
وامل����اء، ومي���رض مايني  ال��غ��ذاء  عبر 
البداية  نقطة  األغ��ذي��ة  تعّد  آخ��ري��ن. 

ل��ط��اق��ات��ن��ا وص��ح��ت��ن��ا ورف��اه��ي��ت��ن��ا. 
يف  لكن  سليمة،  نعتبرها  ما  وغالًبا 
حيث  وترابًطا،  تعقيًدا  ي��زداد  عالم 
الغذائية  القيمة  ساسل  أصبحت 
املعايير  تكون  أط��ول،  فترة  تستغرق 
واللوائح أكثر أهمية يف احلفاظ على 

سامتنا.

إذا كانت األغذية غير سليمة، فهي 
نأمل  أن  ميكننا  ال  أغ��ذي��ة،  ليست 
ال��ق��ض��اء ع��ل��ى اجل���وع وخ��ل��ق عالم 
خ��اٍل من اجل��وع، ب��دون ه��ذه اللبنة 

األساسية.

م��وض��وع االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��دول��ي 
2019: سامة الغذاء شاغلنا:

األول  العاملي  ال��ي��وم  م��وض��وع  ش��دد 
به  يحتفل  وال��ذي  األغذية،  لسامة 
األغذية  أن سامة  العام، على  هذا 
الطريقة  وأن  جميعاً،  شاغلنا  هي 
وتخزينه  الطعام  إنتاج  بها  يتم  التي 
وتداوله واستهاكه تؤثر على سامة 

وجودة الغذاء.
العاملية  للمعايير  االم��ت��ث��ال  ف���إن 
إلنشاء  والسعي  باألغذية  اخلاصة 
الغذائية،  نظم فعالة ملراقبة احللقة 
اضافة الى التأهب حلاالت الطوارئ 
إمكانية  توفير  مع  لها،  واالستجابة 
احلصول على املياه النظيفة وتطبيق 
املمارسات الزراعية اجليدة املتعلقة 
املائية  وال��ث��روة  ال��ت��رب��ة  مبحاصيل 
نظم  استخدام  وتعزيز  واحليوانية 
مشغلي  ق��ب��ل  م��ن  ال��س��ام��ة  إدارة 
ق��ط��اع األغ��ذي��ة، مب��ا يف ذل��ك بناء 
اصناف  اختيار  يف  املستهلكني  ثقة 
بعض  اال  ه��ي  م��ا  الصحي؛  ال��غ��ذاء 
الطرق التي تتبعها ّكٍل من احلكومات 
واملنظمات الدولية والعلماء والقطاع 
لضمان  امل��دن��ي  واملجتمع  اخل���اص 

سامة الغذاء.
ويوفر االحتفال باليوم العاملي األول 
لسامة األغذية يف نيويورك فرصة 
تبادل نتائج مؤمتري سامة األغذية 
ومناقشة الطرق التي ميكن أن حتفز 

توافر  على  السامة  مم��ارس��ات  بها 
الوجبات الغذائية الصحية، ومناقشة 
مواصلة  املتحدة  ل��أمم  ميكن  كيف 
دعم اجلهود املبذولة لتحسني سامة 

األغذية.

س���ام���ة األغ����ذي����ة وأه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 
املستدامة:

رئيسي  عنصر  هي  األغذية  سامة 
يف حتقيق العديد من أهداف التنمية 
امل��س��ت��دام��ة، وي��ت��ي��ح ال���ي���وم ال��ع��امل��ي 
ال��ض��وء  تسليط  األغ���ذي���ة  ل��س��ام��ة 
منع  يف  للمساعدة  املسألة  تلك  على 
املخاطر التي قد تتسبب بها األغذية 
وإدارت��ه��ا.  املخاطر  تلك  واكتشافها 
االزدهار  املأمونة يف  األغذية  وتسهم 
وإمكانية  الزراعة  وتعزيز  االقتصادي 
ال���وص���ول إل���ى األس������واق، وإن��ع��اش 

السياحة وتعزيز التنمية املستدامة.
التنمية  أه��داف  من  الثاني  فالهدف 
بدون  غذائي  أمن  يوجد  ال  أنه  يؤكد 
اجلوع  إنهاء  ويعني  األغذية،  سامة 
ال��ن��اس ع��ل��ى أغ��ذي��ة  ح��ص��ول جميع 
م��دار  على  وكافية  ومغذية  مأمونة 

السنة.
أن  إل��ى  الثالث  ال��ه��دف  يشير  فيما 
يف  مباشر  تأثير  الغذائية  للسامة 
ومن  تغذيته،  ومقدار  اإلنسان  صحة 
املمكن جداً الوقاية من األمراض التي 

تنتقل عن طريق األغذية.
ال��ث��ان��ي ع��ش��ر فيقول  ال���ه���دف  أم���ا 
قدراتها  ال��ب��ل��دان  ت��ع��زز  عندما  أن��ه 
والتكنولوجية  والعلمية  التنظيمية 
لضمان سامة األغذية وجودتها على 
امتداد السلسلة الغذائية، فإنها بذلك 

تنحو نحو أمناط أكثر استدامة إلنتاج 
األغذية واستهاكها.

وأخيراً يلفت الهدف السابع عشر إلى 
أنه يتطلب التعامل مع عالم ُمعولم ذي 
وتتجاوز فيه  أنظمة غذائية معقدة — 
الوقت  يف  الغذائية  الصادرات  قيمة 
دوالر  ت��ري��ل��ي��ون   1.6 مبلغ  ال��راه��ن 
مستوى  على  دولياً  تعاوناً   — أمريكي 
كل القطاعات لضمان الغذاء املأمون. 
ف��س��ام��ة األغ���ذي���ة ه���ي م��س��ؤول��ي��ة 
وش��رك��ات  احل��ك��وم��ات  ب��ني  مشتركة 
ال��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة وامل��ن��ت��ج��ني 

واملستهلكني على السواء.

األمم املتحدة وسامة األغذية:
عملية  األغذية  على سامة  احلفاظ 
مع  وتنتهي  امل��زرع��ة  يف  تبدأ  معقدة 
والزراعة  األغذية  منظمة  املستهلك، 
التي  الوحيدة  الدولية  املنظمة  هي 
السلسلة  جوانب  جميع  على  تشرف 
الغذائية، مما يوفر رؤية بزاوية 360 
درجة فريدة من نوعها، حول سامة 

األغذية.
وتعزز شراكة طويلة األمد مع منظمة 
الصحة العاملية هذا املنظور، وتغطي 
ومنظمة  وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  منظمة 
الواليات  خال  من  العاملية،  الصحة 
التكميلية، مجموعة من القضايا لدعم 
سامة األغذية العاملية وحماية صحة 
الصحة  منظمة  وتشرف  املستهلكني، 
العاملية عادة على العاقات القوية مع 
قطاع الصحة العامة وحتافظ عليها، 
وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  منظمة  وتتناول 
على  األغذية  سامة  قضايا  عموماً 

طول سلسلة إنتاج األغذية.
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يف اليوم الدويل مل�ش�ندة 

�شح�ي� التعذيب

الأمم املتحدة توؤكد على 

�شرورة تكثيف اجلهود 

حلظره

حلقوق  العاملي  اإلع��ان  اعتماد  مع 
اتفقت  ع��ام��اً،  سبعني  قبل  اإلن��س��ان 
التعذيب  على حظر  األعضاء  الدول 
بشكل مطلق، إذ تنص املادة اخلامسة 
من اإلعان على أنه »ال يجوز إخضاع 
أو  املعاملة  أو  للتعذيب  شخص  أي 
أو  إنسانية  الا  أو  القاسية  العقوبة 

املهينة«.
شخصية  إفناء  إلى  التعذيب  يهدف 
الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى 
الكائن البشري، وكانت األمم املتحدة 
البداية  منذ  بالتعذيب  ن���ددت  ق��د 
ب��وص��ف��ه أح���د أح���ط األف��ع��ال التي 
من  إخوانهم  حق  يف  البشر  يرتكبها 

بني اإلنسان.
القانون  مبوجب  جرمية  والتعذيب 
وفق  مت��ام��اً  وه��و محظور  ال��دول��ي، 
وال  ال��ص��ل��ة،  ذات  ال��ص��ك��وك  جميع 
ميكن ت��ب��ري��ره يف ظ��ل أي��ة ظ��روف. 
القانون  من  ج��زءاً  يشكل  وهو حظر 
أنه يلزم  الدولي، ويعني ذلك  العريف 
كل عضو من أعضاء املجتمع الدولي، 
قد  الدولة  كانت  إذا  ملا  اعتبار  دون 

صادقت على املعاهدات الدولية التي 
حتظر التعذيب صراحة أو لم تصادق 
عليها، وتشكل ممارسة التعذيب على 
النطاق  واس��ع  وبشكل  منتظم  نحو 

جرمية ضد اإلنسانية.
قرارها  العامة، يف  اجلمعية  وأعلنت 
األول/ ك��ان��ون   12 امل���ؤرخ   149/52
ح��زي��ران/  26 ي��وم   ،1997 ديسمبر 
املتحدة  ل���أمم  دول��ي��اً  ي��وم��اً  ي��ون��ي��ه 
بهدف  ال��ت��ع��ذي��ب،  ضحايا  مل��س��ان��دة 
التعذيب وحتقيقاً  التام على  القضاء 
مناهضة  ات��ف��اق��ي��ة  أداء  ل��ف��ع��ال��ي��ة 
املعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب 
أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو 
يف  نفاذها  بدأ  التي   46/39 املهينة 

26 حزيران/يونيه 1987.
برامج  التعذيب  من  التعايف  ويتطلب 
عمل  أثبت  وقد  ومتخصصة،  فورية 
واملنظمات  التأهيل  إع���ادة  م��راك��ز 
الضحايا  أن  العالم  أنحاء  جميع  يف 
الرعب  مرحلة  من  اإلنتقال  ميكنهم 

ملرحلة الشفاء.
امل��ت��ح��دة  األمم  ص���ن���دوق  يُ��ع��ت��ب��ر  و 

ال��ذي  و  التعذيب  لضحايا  الطوعي 
حلقوق  املتحدة  األمم  مكتب  ي��دي��ره 
ف��ري��دة من  آل��ي��ة  اإلن��س��ان يف جنيف 
نوعها تركز على الضحايا التي توجه 
التعذيب  ضحايا  ملساعدة  التمويل 

وأسرهم.
املتحدة  ل���أمم  ال��ع��ام  وق���ال األم���ني 
أن��ط��ون��ي��و غ��وت��ي��ري��ش يف رس��ال��ة له 
مبناسبة اليوم الدولي ملساندة ضحايا 
التعذيب محظور حظراً  »إن  التعذيب 

مطلقاً - يف جميع الظروف.
 

األساسي  املبدأ  هذا  فإن  ذل��ك،  ومع 
االحتجاز  مراكز  يف  ي��وم  كل  يُ��ق��َوّض 
والسجون ومراكز الشرطة ومؤسسات 

الطب النفسي وغيرها.
 

نتحرك  ألننا  بالتفاؤل  أشعر  وإنني 
على  ال����دول  جميع  ت��ص��دي��ق  ص���وب 
ملناهضة  امل��ت��ح��دة  األمم  ات��ف��اق��ي��ة 
التعذيب، التي يبلغ حاليا عدد الدول 
ولكي  دولة،  عليها 166  التي صدقت 
ينتقل حظر التعذيب من حيز املبادئ 

إلى حيز املمارسة العملية فا بد من 
ضمان أن تكون القوانني واملمارسات 

الوطنية متماشية مع االتفاقية.
أبواب  خلف  عادة  يحدث  والتعذيب 
مبكان  األهمية  من  ولذلك،  مغلقة، 
والوطنية  الدولية  اآلليات  تفتح  أن 
امل��س��ت��ق��ل��ة حل���ق���وق اإلن���س���ان تلك 
األب��واب، وه��ذا ما تقوم به حتديداً 
اللجنة الفرعية ملنع التعذيب التابعة 
من  أكثر  ت��زور  التي  املتحدة،  لأمم 
وتقابل  أخرى  ومؤسسة  100 سجن 
احمل��ت��ج��زي��ن  م���ن   1000 م���ن  أك��ث��ر 
القانون  إنفاذ  وموظفي  واملسؤولني 
وموظفي اخلدمات الطبية كل عام، 
يف شراكة وثيقة مع اآلليات الوقائية 

الوطنية.
أن  أعمالنا  جميع  يف  علينا  ويجب 
احترام  نكفل  وأن  الضحايا  نساند 
واجلبر.  التأهيل  إع���ادة  يف  حقهم 
وهذا النهج الذي يركز على الضحايا 
املتحدة  األمم  ص��ن��دوق  ب��ه  يهتدي 
الذي  التعذيب،  لضحايا  للتبرعات 
ضحايا  م��ن   50  000 نحو  يساعد 
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ما هو التعذيب؟
" ُيقصد ‘‘بالتعذيب’’ أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد احلصول 
من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، 
هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من 
األسباب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف 
بصفته الرسمية، وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املازم لهذه العقوبات أو الذي يكون 
نتيجة عرضية لها."- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة )املادة 

1، الفقرة 1(.

املعايير والصكوك القانونية:
ويف عام 1948، أدان املجتمع الدولي التعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة يف اإلعان العاملي 
حلقوق اإلنسان الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة. ويف عام 1975، اعتمدت اجلمعية العامة، ردًا على النشاط 
القوي الذي تقوم به املنظمات غير احلكومية، اإلعان املتعلق بحماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من 

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة.
وخال الثمانينات والتسعينات، حقق تقدم يف وضع املعايير والصكوك القانونية ويف إنفاذ حظر التعذيب. وأنشأت اجلمعية 
لضحايا  املساعدة  تقدم  التي  املنظمات  لتمويل   1981 ع��ام  يف  التعذيب  لضحايا  للتبرعات  املتحدة  األمم  صندوق  العامة 

التعذيب وأسرهم.
واعتمدت اجلمعية العامة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة 
يف عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ يف عام 1987. وتتولى تنفيذها بني الدول األطراف جلنة من اخلبراء املستقلني، وهي جلنة 

مناهضة التعذيب.
و يف عام 1985، عينت جلنة حقوق اإلنسان أول مقرر خاص معني بالتعذيب، وهو خبير مستقل مكلف باإلباغ عن حالة 
التعذيب يف العالم،. وخال الفترة نفسها، اتخذت اجلمعية العامة ق��رارات سلطت الضوء فيها على دور وموظفي الصحة 
يف حماية السجناء واحملتجزين من التعذيب، ووضع مبادئ عامة ملعاملة األشخاص احملتجزين. ويف كانون األول / ديسمبر 

1997، أعلنت اجلمعية العامة يوم 26 حزيران / يونيه يومًا دوليًا لألمم املتحدة ملساندة ضحايا التعذيب.

بلداً.   80 قرابة  يف  سنوياً  التعذيب 
على  أيضاً  النهُج  هذا  ساعَدنا  وقد 
التعذيب  أب��ع��اد  مختلف  نفهم  أن 
استخدام  ذلك  يف  مبا  أفضل،  فهماً 
على  القائم  والعنف  اجلنسي  العنف 
نوع اجلنس، واملساعدة احملددة التي 
حتتاج إليها أنواع مختلفة من الناجني 

من التعذيب.
لكسر  خبيثة  محاولة  هو  والتعذيب 
اليوم  وإنني يف هذا  الشخص،  إرادة 
التعذيب،  ضحايا  ملساندة  ال��دول��ي 
ال���دول على وض��ع حد  أح��ث جميع 
التعذيب من  أعمال  مرتكبي  إلفات 
األعمال  هذه  على  والقضاء  العقاب 
إنسانيتنا  ت��ت��ح��دى  ال��ت��ي  البغيضة 

املشتركة.

ماهي التدابير التي اتخذتها اململكة 
التعذيب وغيره من ضروب  ملناهضة 

املعاملة القاسية أو املهينة؟
حت��ظ��ر أن��ظ��م��ة امل��م��ل��ك��ة ال��ت��ع��ذي��ب 
املادة  تضمنت  حيث  أشكاله،  بجميع 
اجلزائية  اإلج���راءات  نظام  من   )2(

)م/2(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر 
وت���اري���خ 1435/1/22ه���������� امل��واف��ق 
2013/11/26م حظر إيذاء املقبوض 
وحظر  م��ع��ن��وي��اً،  أو  ج��س��دي��اً  عليه 
املهينة  املعاملة  أو  للتعذيب  تعريضه 
من   )36( امل��ادة  وتضمنت  للكرامة، 
مبا  املوقوف  معاملة  وج��وب  النظام 
إيذائه  ج��واز  وع��دم  كرامته  يحفظ 
ج��س��دي��اً أو م��ع��ن��وي��اً، ون��ص��ت امل��ادة 
»يجب  أن��ه  على  النظام  م��ن   )102(
أن ي��ك��ون االس��ت��ج��واب يف ح��ال��ة ال 
امل��ت��ه��م يف  إرادة  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا  ت��أث��ي��ر 
وال  يجوز حتليفه  وال  أق��وال��ه،  إب��داء 
استعمال وسائل اإلكراه ضده..«، كما 
تضمنت املادة )2( من املرسوم امللكي 
1377/11/29ه  وت��اري��خ   )43( رق��م 
املعاقبة  1958/06/17م  امل��واف��ق 
أو  الوظيفي  النفوذ  استغال  على 
إساءة استخدام السلطة يف إجراءات 
ال���دع���اوى اجل��زائ��ي��ة، أو االف��ت��ئ��ات 
أو  اإلن��س��ان،  ح��ق��وق  على  ]انتهاك[ 
باس�م  اإلك�����راه  أو  املعامل�ة  إس�����اءة 
وقد  الق�سوة،  أو  كالتع�ذيب  الوظيفة 

تضمنت املادة )28( من نظام السجن 
امللكي  باملرسوم  الصادر  والتوقيف 
1398/06/21ه���  وتاريخ  م/31  رقم 
ج��واز  ع��دم  1978/5/29م  امل��واف��ق 
االعتداء على املسجونني أو املوقوفني 
واتخاذ  االعتداء،  أنواع  من  نوع  بأي 
املوظفني  ال��ت��أدي��ب ض��د  إج�����راءات 
العسكريني واملدنيني الذين ميارسون 
أو  م��س��ج��ون��ني  ع��ل��ى  ع������دوان  أي 

موقوفني.
وفيما يتعلق بتعويض ضحايا التعذيب 
أو س����وء امل��ع��ام��ل��ة، ف��ي��ك��ف��ل ن��ظ��ام 
عليه  للمجني  اجلزائية  اإلج���راءات 
رفع  يف  احل��ق  ورث��ت��ه  أو  محاميه  أو 
مادته  ورد يف  كما  الدعوى اجلزائية 
للمتضرر من اجلرمية  )16(، ويجوز 
مرحلة  يف  اخلاص  بحقه  يطالب  أن 
كمدٍع  لإلجراءات  وينضم  التحقيق، 
املادة  باحلق اخلاص؛ حيث تضمنت 
ملن  أن  اجل��زائ��ي��ة  اإلج����راءات   )69(
يدعي  أن  اجلرمية  من  ض��رر  حلقه 
التحقيق يف  أثناء  يف  اخل��اص  بحقه 
مدى  يف  احمل��ق��ق  ويفصل  ال��دع��وى، 

أيام  ثاثة  االدع��اء خال  هذا  قبول 
م��ن ت��اري��خ تقدمي ه��ذا االدع���اء له. 
على  يعترض  أن  طلبه  ُرِف���َض  ومل��ن 
التي  الدائرة  رئيس  القرار لدى  هذا 
يتبعها احملقق خال أسبوع من تاريخ 
رئيس  ق��رار  ويكون  بالقرار،  إباغه 
التحقيق.  مرحلة  يف  نهائياًّ  الدائرة 
أم���ا يف ح��ال��ة ق��ب��ول ال��ط��ل��ب، ف��إن 
جميع  ح��ض��ور  يف  احل���ق  للمتضرر 
إجراءات التحقيق. كما يكفل النظام 
للمتضرر من اجلرمية املطالبة بحقه 
كما  احملاكمة  مرحلة  أثناء  اخل��اص 
النظام  من   )147( املادة  عليه  نصت 
ذاته. وتضمن النظام – أيضاً -أن كل 
كيداً  اتهامه  نتيجة  أصابه ضرر  من 
أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه 
أكثر م��ن امل��دة امل��ق��ررة ل��ه احل��ق يف 
طلب التعويض بحسب املادة )215(، 
كل  أن   )207( مادته  يف  تضمن  كما 
حكم صادر بعدم اإلدان��ة -بناء على 
طلب إعادة النظر -يجب أن يتضمن 
تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه 

ملا أصابه من ضرر إذا طلب ذلك.
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امل��ت��ح��دة،  ع���ام األمم  أم���ني  أط��ل��ق 
عمل  وخ��ط��ة  استراتيجية  م��ؤخ��راً، 
خ��ط��اب  ب����ش����أن  امل���ت���ح���دة  األمم 
اعتداء  بأنه  وصفه  الذي  الكراهية، 

على التسامح وحقوق اإلنسان.
والغرض من االستراتيجية هو تعميق 
املتحدة  األمم  ك��ي��ان��ات  جميع  فهم 
يحض  ال��ذي  للكام  الغادر  بالتأثير 
على الكراهية، وكيف ميكن للكيانات 
األممية أن تعاجله بشكل أكثر فعالية 

من خال عملها.  
ويف إح���اط���ة غ��ي��ر رس��م��ي��ة ل��ل��دول 
االقتصادي  املجلس  بقاعة  األعضاء 

باملقر   )ECOSOC( واالج��ت��م��اع��ي 
ال��دائ��م، ق��ال األم��ني ال��ع��ام أنطونيو 
ال��ك��راه��ي��ة  غ��وت��ي��ري��ش إن »خ��ط��اب 
التسامح  على  هجوم  ذات��ه  بحد  هو 
معايير  وج��وه��ر  وال��ت��ن��وع  واإلدم����اج 
على  اإلن��س��ان��ي��ة،  حقوقنا  وم��ب��ادئ 
التماسك  يقوض  إن��ه  أوس���ع،  نطاق 
وميكن  املشتركة،  والقيم  االجتماعي 
معيقاً  للعنف،  األس���اس  ي��رس��ي  أن 
واالس��ت��ق��رار  ال��س��ام  ب��ذل��ك قضية 
حقوق  وكفالة  املستدامة  والتنمية 

اإلنسان للجميع«. 
قنوات جديدة تسّرع انتشار الكراهية 

ال���� 75 س��ن��ة امل��اض��ي��ة، رأى  خ���ال 
الكراهية  خطاب  ك��ان  كيف  العالم 
مبا  الفظائع،  جل��رائ��م  نذير  مبثابة 
يف ذلك اإلبادة اجلماعية، من رواندا 
اآلون��ة  ويف  وكمبوديا،  البوسنة  إل��ى 
األخيرة، ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالعنف 
الذي أسفر عن عمليات قتل جماعية 
العالم، مبا يف  أنحاء  من  العديد  يف 
الوسطى  إف��ري��ق��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  ذل���ك 
وس��ري��ان��ك��ا ون��ي��وزي��ل��ن��دا وال��والي��ات 
املتحدة، وتكافح احلكومات وشركات 
ملنع  س���واء  ح��د  ع��ل��ى  التكنولوجيا 
الكراهية املدبَّرة عبر اإلنترنت والرد 

عليها.  
قنوات  وص��ول  »م��ع  غوتيريش  وق��ال 
جديدة خلطاب الكراهية إلى جمهور 
وبسرعة  مضى  وق��ت  أي  من  أوس��ع 
املتحدة  األمم   - جميعاً  نحن  البرق، 
التكنولوجيا  وش��رك��ات  واحلكومات 
إلى  نحتاج   - التعليمية  واملؤسسات 

تصعيد استجاباتنا«. 

لدحض  وسيلة  اإليجابية  ال��رواي��ات 
خطاب الكراهية: 

من ناحيته قال أداما ديانغ، املستشار 
املعني مبنع  ال��ع��ام  ل��أم��ني  اخل���اص 

الأمم املتحدة تد�شن ا�شرتاتيجيته� ملك�فحة خط�ب 

الكراهية
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اإلب������ادة اجل��م��اع��ي��ة، »مت��ش��ي��اًً مع 
األم��د  طويل  املتحدة  األمم  ال��ت��زام 
بحماية جميع معايير حقوق اإلنسان 
فإن  وتنفيذها،  وتعزيزها  الدولية 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وخ��ط��ة ال��ع��م��ل ال 
ت��س��ت��دع��ي��ان م��ط��ل��ق��اً ف���رض ق��ي��ود 
ملعاجلة  وال��رأي  التعبير  حرية  على 
إن  قائًا  وأوضح  الكراهية،  خطاب 
من  النقيض  على  االستراتيجية، 
تهدف  كلية  م��ق��ارب��ة  »تتبنى  ذل���ك، 
خ��ط��اب  ح��ي��اة  دورة  م��ع��اجل��ة  إل���ى 
إلى  ج��ذوره  من  بأكملها،  الكراهية 
يُعتبر  كما  املجتمعات،  على  تأثيره 
أن إكثار الكام - البديل واإليجابي 
وال��رواي��ات املضادة - هو ال��رد على 

خطاب الكراهية«. 
املستشار  ال��ع��ام  األم���ني  ع��ني  وق���د 
اخلاص ملنع اإلبادة اجلماعية منسقاً 
االستراتيجية  لتنفيذ  املتحدة  لأمم 
وخ���ط���ة ال��ع��م��ل، وب���ه���ذه ال��ص��ف��ة، 
تطوير  على  دي��ان��غ  أدام���ا  سيشرف 
تنفيذ  بشأن  أكثر حتديدا  توجيهات 

االستراتيجية. 
للدول  املتحدة  األمم  دع��م  ولتعزيز 
األع��ض��اء، أع��ل��ن األم���ني ال��ع��ام أنه 
التعليم  دور  يعتزم عقد مؤمتر حول 
يف معاجلة وبناء القدرة على مواجهة 

خطاب الكراهية. 

أهداف االستراتيجية:  
الستراتيجية  العام،  األمني  وبحسب 
وخطة عمل األمم املتحدة على نطاق 

املنظومة هدفان رئيسيان:
املتحدة  األمم  ج��ه��ود  تعزيز  أواًل، 
للخطاب  اجلذرية  األسباب  ملعاجلة 
ال���ذي ي��ح��ض ع��ل��ى ال��ك��راه��ي��ة، مبا 
ي��ت��م��اش��ى م���ع رؤي����ة األم����ني ال��ع��ام 
ال��وق��ائ��ي��ة، وت��ش��م��ل ه���ذه األس��ب��اب 
والتمييز  والتهميش  العنف  اجلذرية 
وال��ف��ق��ر واإلق��ص��اء وع���دم امل��س��اواة 
وضعف  األس��اس��ي  التعليم  وان��ع��دام 

مؤسسات الدولة. 

العديد  املتحدة  األمم  تعالج  وفيما 
من هذه القضايا وتدعم احلكومات 
املستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  يف 
االستراتيجية  فإن هذه  لعام 2030، 
اجلديدة تذهب أبعد من ذلك، حيث 
يف  مب��ا  منسقة،  باستجابة  أوص��ت 
ذلك اجلهود املبذولة لتحديد أولئك 

الكراهية،  خطاب  يف  يشاركون  الذين 
واألشخاص الذين هم يف وضع أفضل 
التعليم  االستراتيجية  وتعزز  لتحديها، 
ال��وع��ي  رف���ع  ميكنها  وق��ائ��ي��ة  ك����أداة 
وحت��ق��ي��ق ش��ع��ور م��ش��ت��رك ب��ال��ه��دف 

املشترك للتصدي لبذور الكراهية. 
وال���ه���دف األس���م���ى ال��ث��ان��ي ه��و متكني 
بفعالية  االستجابة  من  املتحدة  األمم 
ل��ت��أث��ي��ر خ���ط���اب ال���ك���راه���ي���ة ع��ل��ى 

املجتمعات. 
وت��ش��م��ل ال��ت��وص��ي��ات ج��م��ع األف����راد 
واجلماعات من ذوي اآلراء املتعارضة؛ 
اإلع��ام  وس��ائ��ل  منصات  م��ع  العمل 
يف  االنخراط  واالجتماعية؛  التقليدية 
لاتصاالت  إرش��ادات  ووضع  الدعوة؛ 
خطاب  وح��م��ات  اجت��اه��ات  ملواجهة 
ال���ك���راه���ي���ة. ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن أن 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��رق��م��ي��ة ق���د وف���رت 
فيها  ينمو  أن  ميكن  جديدة  مجاالت 
أن  ميكن  أنها  إال  الكراهية،  خطاب 
النشاط  م��راق��ب��ة  يف  أي��ض��اً  ت��س��اع��د 
وتوجيه االستجابة وبناء دعم للروايات 

املضادة. 

ن���ط���اق ه����ذا االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة يتخطى 
األمم املتحدة :

وأشار األمني العام إلى أن خطة العمل 
وتتضمن  نيويورك،  تتجاوز  اجلديدة 
املتحدة  األمم  لفرق  بها  ميكن  طرقاً 
أنحاء  جميع  يف  والبعثات  القطرية 
عن  للدفاع  إج����راءات  ات��خ��اذ  العالم 
الكراهية.  خطاب  ومكافحة  احلقيقة 
يجب  إذ  املتحدة؛  األمم  تتجاوز  وهي 
واملجتمع  احل��ك��وم��ات  إش���راك  عليها 
امل��دن��ي وال��ق��ط��اع اخل���اص وال��ش��رك��اء 

اآلخرين. 

األمم  ومكاتب  وك���االت  تعهدت  وق��د 
أساس  على  تعاونها  بتعزيز  املتحدة 
االل���ت���زام���ات امل��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه��ا يف 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، ك��م��ا ط��ل��ب األم���ني 
اخلاصة،  خططها  إع��داد  منها  العام 
االستراتيجية  ه��ذه  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا 
ملنع  اخلاص  مستشاره  مع  وبالتنسيق 

اإلبادة اجلماعية، السيد أدما ديانغ. 
ويف هذا السياق، حث غوتيريش الدول 
دعم  على  الشركاء  وجميع  األع��ض��اء 
مستشاره اخلاص، الذي سيكون جهة 
العمل  خطة  وتنسيق  لتنفيذ  التنسيق 

اجلديدة. 

اململكة تؤكد على دوره���ا احمل���وري يف 
حفظ الوئام والسام العاملي:

السعودية على  العربية  اململكة  أكدت 
دوره�����ا احمل�����وري يف ح��ف��ظ ال��وئ��ام 
وأه��م��ي��ة مركزية  ال��ع��امل��ي،  وال��س��ام 
اململكة وثقلها العاملي بوصفها القائد 

للعالم اإلسامي.
جاء ذلك يف كلمة اململكة التي ألقاها 
األمم  ل��دى  ال��دائ��م  اململكة  م��ن��دوب 
يحيى  ب��ن  ع��ب��داهلل  السفير  املتحدة 
الرسمية  غير  اإلحاطة  يف  املعلمي، 
استراتيجية  ح��ول  األع��ض��اء  ل��ل��دول 
بشأن  امل��ت��ح��دة  األمم  ع��م��ل  وخ��ط��ة 
خطاب الكراهية، والتي عقدت بقاعة 
امل��ج��ل��س االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي 
يف  املتحدة  األمم  )ECOSOC( مبقر 

نيويورك.
كثيًرا  يواجه  اليوم  الَعالَم  أن  وأوضح 
اإلنسان  صنع  أهمها  التحديات،  من 
ل��ه،  املتقبل  ل��آخ��ر  احمل���ب  امل��س��ال��م 
مفيًدا أنه قبل كل شيء يتوجب على 
اجلميع اإلميان بأن هناك مشتركات 
إنسانية وطبيعية جتمعنا وهي كافية 

إلحال الوئام والسام يف عاملنا.
وأف���اد أن��ه ينبغي ع��دم مم��ارس��ة أي 
على  النفعية  أس��ال��ي��ب  م��ن  أس��ل��وب 
املشتركة،  اإلنسانية  القيم  حساب 
اآلخرين  على  االنفتاح  املهم  من  لذا 
وت��ف��اؤل  بثقة  ال��ت��ح��دي��ات  وم��واج��ه��ة 
بأقل  احللول  إليجاد  دوًم��ا  والسعَي 

التكاليف وأقل املخاطر.
ال����ذي عقدته  امل��ؤمت��ر  إل���ى  وأش����ار 
رابطة العالم االسامي يف شهر مايو 
إياه  واصًفا  القاعة،  هذه  يف  املاضي 
عنوان  حمل  وال��ذي  النوعي  باملؤمتر 
»ال��ق��ي��ادة امل��س��ؤول��ة« وذل���ك بحضور 
مختلف  من  الدينية  القيادات  كبار 
أتباع األديان وعدد من كبار املفكرين 
احلكوميني  واحلقوقيني  والسياسيني 
واأله��ل��ي��ني ح���ول ال��ع��ال��م وع���دد من 
مواجهة  إلى  املتحدة،  األمم  منسوبي 
وحل  العالم  ح��ول  الكراهية  خطاب 
ال��س��ام  مبنطق  ال��ع��ال��ق��ة  ال��ق��ض��اي��ا 

العادل والشامل.
الوئام  املعلمي »صناعة  السفير  وقال 
تبدأ من احلوار وروح الفريق الواحد 
عنصر  واألولويات  األهداف  وحتديد 
مهم يف النجاح، لذلك أدركت اململكة 
هذه  وعمق  أهمية  السعودية  العربية 
الصناعة من خال إنشاء مركز امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي للحوار 
بني أتباع األديان والثقافات »كايسيد« 
وهو منظمة دولية تأسست عام 2012 
السعودية  العربية  اململكة  قبل  م��ن 
إسبانيا  ومملكة  النمسا  وجمهورية 
عضواً  بصفته  الفاتيكان  جانب  إلى 
مؤسًسا مراقًبا حيث يقع مقر املركز 
النمسا،  عاصمة  فيننا،  مدينة  يف 
احلوار  مسيرة  لدفع  السعي  وهدفه 
والتفاهم بني أتباع األديان والثقافات 
ثقافة  تعزيز  على  والعمل  املتعددة، 
العدل  قواعد  وإرساء  التنوع،  احترام 
والسام بني األمم والشعوب ومحاربة 
العنصر  يعد  الذي  الكراهية  خطاب 
ااٍلره��اب  صنع  يف  الرئيس  واملسبب 

والتطرف بكل أشكاله.
قامت  اململكة  أن  إل��ى  النظر  ولفت 
ملكافحة  املتحدة  األمم  مركز  بإنشاء 
املركز  أن  مفيًدا  ومتويله،  اإلره���اب 
ملكافحة  اجلميع  مع  للتعاون  مستعد 

ظاهرة خطاب الكراهية.
التنويه  يفوتني  »ال  ق��ائ��ًا  وأض���اف 
ب��وث��ي��ق��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة ال��ت��ي كتبت 
وصدرت يف 30 مايو 2019م، وتنص 
الوثيقة على تأصيل قيم التعايش بني 
األديان والثقافات واألعراق واملذاهب 
املختلفة يف العالم اإلسامي، وأقّرها 
 139 م��ن  إسامية  شخصية   1200
والطوائف  املذاهب  دولة من مختلف 

اإلسامية«.

أب��رز ما ج��اء يف الوثيقة  وأوض��ح أن 
لة بحوار اليوم وهي  من بنود ذات الِصّ
)التصدي ملمارسات الظلم والعدوانية 
وال���ص���دام احل���ض���اري وال��ك��راه��ي��ة، 
والقهر،  والظلم  اإلره���اب  ومكافحة 
والتنديد بدعاوى االستعاء البغيضة 

والشعارات العنصرية(.

وبني أن السفير املعلمي أولوية حوار 
ت��أت��ي يف وض���ع خ��ط��ة فعالة  ال��ي��وم 
مع  الكراهية  ملواجهة خطاب  وفاعلة 
اجلميع  ل��دى  الفكرية  املناعة  تعزيز 
وخاصة الشباب، مؤكًدا أن خطابات 
عابرة  والتطرف  واإلره��اب  الكراهية 
خال  من  والعقول  واملنازل  للقارات 
كل أنواع وسائل التواصل اليوم، حتتم 
على اجلميع الوقوف بحزم ومحاسبة 
وضع  خ��ال  من  والناقلني  املسهلني 

حزمة من القوانني الدولية.
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�أفكار وم�شاريع

 © �شفحة تهتم بن�شر اأهم امل�ش�ريع الدولية للعديد من املنظم�ت و املخت�شني و املهتمني بحقوق الإن�ش�ن من اأجل العمل على حت�شني حقوق الإن�ش�ن يف الع�مل

التنفيذيني  املديرين  مجلس  واف��ق 
على  مؤخراً  الدولي  البنك  ملجموعة 
اإلستراتيجية  للشراكة  جديد  إطار 
به  سيسترشد  املغربية  اململكة  مع 
والفنية  املالية  املساعدات  برنامج 
القادمة، متر  خال السنوات الست 
تاريخها،  يف  ه��ام  مبنعطف  اململكة 

فارغ

برنامج مساندة جديد من البنك 
ز على االستثمار  الدولي يترَكّ
ل  يف رأس املال البشري والتحُوّ

االقتصادي املغربي
منو  لتحقيق  ف��ري��دة  ف��رص��ة  ول��ه��ا 
وذلك  بثماره،  اجلميع  يشمل  ق��وي 
باالستفادة من االجتاهات اإليجابية 
ال��ت��ي ي��ش��ه��ده��ا امل��ج��ت��م��ع امل��غ��رب��ي، 
والعمراني،  ع احلضري  التوُسّ ومنها 
إطار  يهدف  الدميوغرايف،  والتحُوّل 
للسنوات  اإلستراتيجية  ال��ش��راك��ة 

سعي  م��س��ان��دة  إل��ى   2024-2019
ميزتها  صقل  إل��ى  الطموح  اململكة 
العاملي،  االق��ت��ص��اد  يف  التنافسية 
ثمار  تقاسم  تعزيز  ذاته  الوقت  ويف 

الرخاء املشترك بني سكانها.

واتساقاً مع اإلطار اجلديد للشراكة 
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اإلستراتيجية، وافق مجلس املديرين 
متويل  تقدمي  على  أيضاً  التنفيذيني 
بقيمة 611.3 مليون يورو )ما يعادل 
700 مليون دوالر( حلث ُخَطى تبِنّي 
التقنيات الرقمية يف املغرب بوصفها 
والنمو  اخلدمات،  لتحسني  مصدراً 
يف  أساسياً  وعامًا  الشغل،  وفرص 
قيادة التحُوّل االقتصادي يف منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل����ك، ق��ال��ت م��اري 
دائ��رة  مديرة  نيلي  م��اري  فرانسواز 
بالبنك  ال��ع��رب��ي  امل���غ���رب  م��ن��ط��ق��ة 
تقدماً  املغرب  ق  حَقّ »لقد  ال��دول��ي: 
اقتصادياً واجتماعياً كبيراً رفع سقف 
طموحات املغاربة، والسيما الشباب. 
وقد أطلقت احلكومة خططاً طموحة 
والتطلعات،  الطموحات  هذه  لتلبية 
وس��ت��ل��ق��ى ه���ذه اجل���ه���ود امل��س��ان��دة 
البنك الدولي.  الكاملة من مجموعة 
وسيتطلَّب حتقيق اإلمكانيات الهائلة 
للمغرب االستثمار يف شبابه لضمان 
لقيادة  الازمة  املهارات  يكتسبوا  أن 
التحُوّل االقتصادي، ويف الوقت ذاته 
إطاق العنان جلهود القطاع اخلاص 

خللق فرص الشغل«.

للشراكة  اجل��دي��د  اإلط���ار  واس��ت��ف��اد 
مع  امل���ش���اورات  م��ن  اإلستراتيجية 
واملجتمع  اخلاص  والقطاع  احلكومة 
املدني، وكذلك من الدروس املكتسبة 
وحدد  السابقة،  اإلستراتيجية  من 
إستراتيجية  رك��ائ��ز  ث���اث  اإلط����ار 
مجموعة  مساندة  بها  ستسترشد 
جهود  تعزيز  وه��ي  ال��دول��ي،  البنك 
القطاع اخلاص خللق فرص الشغل، 
وتعزيز  البشري،  امل��ال  رأس  وتقوية 
لفئات  الشاملة  اجل��ه��وي��ة  التنمية 
مجابهة  ع��ل��ى  وال����ق����ادرة  امل��ج��ت��م��ع 
الشراكة  إط��ار  ويتخذ  ال��ص��دم��ات، 
اإلستراتيجية من احلكامة واملشاركة 
العمل  ومن  أساسية،  ركيزًة  املواطنة 
اجلنسني  ب���ني  امل���س���اواة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
تركيز  م��ح��اور  ال��رق��م��ي��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ة 

مشتركة.

اإلستراتيجية  ال��رك��ي��زة  إط���ار  ويف 
األول������ى، س���تُ���ب���َذل ج���ه���ود ل���زي���ادة 

األع��م��ال  بيئة  امل��ن��اف��س��ة، وحت��س��ني 
السيما  وامل���ق���اوالت،  للمشروعات 
لقد  واملتوسطة،  الصغيرة  الشركات 
خال  م��ط��رداً  تقدماً  املغرب  ق  حَقّ
ال��س��ن��وات ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��اض��ي��ة على 
األع��م��ال،  أنشطة  م��ؤش��ر مم��ارس��ة 
واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  لكن 
التزال تواجه عقبات حتد من منوها 
وفرصها خللق الوظائف، وسيستفيد 
من  اإلستراتيجية  ال��ش��راك��ة  إط���ار 
لإلنشاء  الدولي  البنك  قوة  مواطن 
الدولية  التمويل  ومؤسسة  والتعمير، 
للتعامل  الدولي  البنك  ذراع  -وه��ي 
م���ع ال��ق��ط��اع اخل�����اص- وال��وك��ال��ة 
الدولية لضمان االستثمار، وستسعى 
البنك  ملجموعة  الثاث  املؤسسات 
م��ص��ادر متويل  تعظيم  إل��ى  ال��دول��ي 
تعبئة  طريق  عن  املغرب  يف  التنمية 
واتباع  اخلاص،  القطاع  من  التمويل 
حلول القطاع اخلاص املستدامة التي 
تكفل حتقيق أعلى جودة بأقل تكلفة، 
املسؤولية  معايير  ب��أرف��ع  وال��وف��اء 
مع  وامل��ال��ي��ة،  واالجتماعية  البيئية 
العمل يف الوقت نفسه على احلفاظ 
على املوارد املالية العمومية احملدودة 
مشاركة  تكون  ال  حيثما  وتوجيهها 
تشكل  ال  أو  متاحة  اخل��اص  القطاع 

أفضل خيار.

املدير  راي  قال كزافيي   من جانبه، 
وتونس  وامل��غ��رب  للجزائر  اإلقليمي 
»لقد  الدولية:  التمويل  مؤسسة  يف 
البلدان تطبيقاً  كان املغرب من أكثر 
م��ج��االت ممارسة  ل��إلص��اح��ات يف 
أنشطة األعمال يف السنوات القليلة 
األعمال  مناخ  ن  حتَسّ فقد  املاضية، 
املنافسة  على  ق��درت��ه  ز  وع����َزّ ف��ي��ه، 
ليحافظ على مكانته كبوابة لأعمال 
مؤسسة  وستعمل  وأفريقيا،  ألوروب��ا 
الدولية  الوكالة  مع  الدولية  التمويل 
الدولي  والبنك  االستثمار  لضمان 
مشاركة  لتعزيز  والتعمير  لإلنشاء 
ال��ق��ط��اع اخل����اص يف ال��ق��ط��اع��ات 
التحتية،  ال��ب��ن��ي��ة  م��ث��ل  ال��رئ��ي��س��ي��ة 
وأسواق  والتعليم،  اجلهوية،  والتنمية 
ال��رق��م��ي،  وال��ت��م��وي��ل  امل�����ال،  رأس 
البنك  مجموعة  أدوات  بتعبئة  وذلك 
وستعمل  امل��خ��اط��ر،  م��ن  للتخفيف 

على  أيضاً  الدولية  التمويل  مؤسسة 
االستشارية  مساندتها  نطاق  توسيع 
اإلمكانيات  أجل تسخير  واملالية من 
الكاملة للقطاع اخلاص خللق فرص 
جلميع  شامل  من��و  وحتقيق  الشغل 

فئات املجتمع«.

املهارات  املغرب  ميتلك  أن  ولضمان 
االق��ت��ص��اد  يف  للمنافسة  ال���ازم���ة 
الركيزة  تركيز  سينصب  ال��ع��امل��ي، 
اإلستراتيجية الثانية على رأس املال 
البنك  مؤشر  كشف  وق��د  البشري، 
الدولي لرأس املال البشري عن أوجه 
إلى  اململكة  ستسعى  وقصور  نقص 
معاجلتها عن طريق زيادة االستثمار 
املبكرة،  الطفولة  تنمية  مجاالت  يف 
دورة  مراحل  كل  يف  التعليم  وج��ودة 
التعليم، وسيُتيح هذا للتعليم أن يُؤِدي 
وأن  االق��ت��ص��ادي،  ال��ت��ح��ُوّل  يف  دوراً 
أنثى  أم  كان  تسنح لكل مغربي ذكراً 
إمكاناته.  ك��ام��ل  الستغال  ف��رص��ة 
الثانية  ال��رك��ي��زة  تركيز  وسينصب 
األم��ان  شبكات  تطوير  على  أي��ض��اً 
قطاع  أداء  وحت��س��ني  االج��ت��م��اع��ي 
كل  رفاهة  لضمان  الصحية  الرعاية 

مغربي على األمد الطويل. 

املناطق  الثالثة  الركيزة  وتستهدف 
التي  املساندة  وتهدف  من��واً،  األق��ل 
إلى  الركيزة  ه��ذه  إط��ار  يف  م  ستُقَدّ
تعزيز التوزيع املُنِصف للبنية التحتية 
الباد.  أرج��اء  كافة  يف  واخل��دم��ات 
املوارد  إدارة  حتسني  هذا  وسيشمل 
امل��ائ��ي��ة، وت��ق��وي��ة ق���درة ال��ب��اد على 
حتى  املناخ  تغيُّر  صدمات  مجابهة 
تتاح للسكان يف جميع املناطق املوارد 
والقدرات الازمة للتكيُّف مع آثارها.

لبرنامج  الفاعل  التنفيذ  ولتسهيل 
املساندة املقدمة من مجموعة البنك 
واإلدارة  احلكامة  ستكون  ال��دول��ي 
الرشيدة مكونا رئيسيا يف كل الركائز 
التي  األنشطة  كل  وتهدف  ال��ث��اث، 
للشراكة  اجلديد  اإلطار  عليها  يقوم 
فعالية  ت��ع��زي��ز  إل���ى  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
اإلدارة املالية، والشفافية، واخلضوع 
ل��ل��م��س��اءل��ة، وم��ش��ارك��ة امل��واط��ن��ني. 
أيضاً  األنشطة  هذه  تراعي  وس��وف 

ب��ني اجلنسني  امل���س���اواة  اع��ت��ب��ارات 
بغية متكني النساء والفتيات من أجل 

حتقيق الرخاء املشترك.

إلط��ار  الرئيسي  ال��ه��دف  وسيكون   
تسخير  هو  اإلستراتيجية  الشراكة 
إمكانيات التقنيات اجلديدة من أجل 
النهوض بريادة األعمال، واإلنتاجية، 
وم��ن��ص��ات احل��ك��وم��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
ت��ع��زي��ز  ي��ت��س��نَّ��ى  ح��ت��ى   )e-gov(
السعي  وسيلقى  واالب��ت��ك��ار،  النمو 
يف  الرقمية  التقنيات  من  لاستفادة 
إيجاد  نحو  املغرب  اقتصاد  توجيه 
وشموالً  ابتكاراً  أكثر  للنمو  محرك 
املشروع  من  مساندًة  املجتمع  لفئات 
امل��ع��ن��ون »مت��وي��ل سياسات  اجل��دي��د 
امل��ال��ي  ال��ش��م��ول  أج���ل  م��ن  التنمية 
واالقتصاد الرقمي« الذي أعلن عنه 
إستراتيجية  م��ع  ومت��ش��ي��اً  م��ؤخ��راً، 
اجلديد  اإلط��ار  سيُساند  احلكومة، 
مجموعة  اإلستراتيجية  للشراكة 
املالي  القطاع  يف  اإلص��اح��ات  م��ن 
تسهيل  أجل  من  الرقمي  واالقتصاد 

حتُوّل الباد إلى االقتصاد اجلديد.

خبراء  كبير  عيسى  جبريل  وق���ال   
العمل:  فريق  ورئيس  املالي  القطاع 
مساندة  إلى  البرنامج  هذا  »يهدف 
قادرين  رقمي  واقتصاد  مالي  قطاع 
على  بالنفع  يعود  مبا  املنافسة  على 
على  البرنامج  وسيعمل  املغاربة،  كل 
االجتماعي  اإلدم��اج  حتديات  تذليل 
واالق���ت���ص���ادي، الس��ي��م��ا ل��ل��ش��ب��اب، 
الريفية.  املناطق  وسكان  والنساء، 
وس����وف ي��س��ان��د ال��ب��رن��ام��ج أي��ض��اً 
إلى  الرامية  السياسات  إصاحات 
التحتية  والبنية  امل��ن��ص��ات  تطوير 
ال��رق��م��ي��ة م���ن أج���ل ت��وس��ي��ع ن��ط��اق 
استخدام أساليب الدفع عبر الهاتف 
بني  فيما  املنافسة  وتعزيز  احملمول 
وري��ادة  الرقمية،  اخلدمات  مي  ُمقِدّ
بالغة  أهمية  ذات  الرقمية  األعمال 
تعزيز  وس��ي��ت��م  احل��ال��ي،  للبرنامج 
املشروعات  إنشاء  لتسهيل  اجلهود 
ع���ب���ر اإلن���ت���رن���ت وحت���س���ني س��ب��ل 
احل��ص��ول ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل م��ن أج��ل 
إطاق العنان إلمكانيات املشروعات 

الرقمية الناشئة يف املغرب«.
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ال��دول��ي ص��در  للبنك  ت��ق��ري��ر  أف���اد 
املتحدة   األمم  احتفال  قبل  م��ؤخ��راً 
بأن  يوليو/ متوز   12 ماالال يف  بيوم 
للفتيات  التعليم  ف��رص  م��ح��دودي��ة 
إنهاء  من  حترمهن  التي  واحل��واج��ز 
املراحل التعليمية كاملة تكلف ما بني 
15 و30 تريليون دوالر على مستوى 

اإلنتاج والدخل على مدى احلياة.
بعنوان  ال��ص��ادر  ال��ت��ق��ري��ر  وي��وض��ح 
العالية  التكلفة  الضائعة:  »الفرص 
أن  التعليم«،  م��ن  الفتيات  حل��رم��ان 
البلدان  يف  الفتيات  ثلثي  م��ن  أق��ل 
التعليم  يكملن  ال��دخ��ل  منخفضة 
االبتدائي بينما تكمل فتاة واحدة من 
كل ثاث فتيات دراستها اإلعدادية. 
ويف املتوسط، تزيد فرص العمل أمام 
احلاصات على التعليم الثانوي على 
األرجح كما أنهن يكسنب ما يقرب من 
ضعفي ما تكسبه الفتيات الاتي لم 

يحصلن على أي قدر من التعليم.
وث��م��ة آث���ار إي��ج��اب��ي��ة أخ���رى تترتب 
التعليم  على  الفتيات  حصول  على 
عريضة  مجموعة  بينها  من  الثانوي 
من الفوائد االجتماعية واالقتصادية 
تعود على النساء أنفسهن وأوالدهن 
ذلك  ويشمل  احمللية،  ومجتمعاتهن 

»ال ميكن  م��االال:  لصندوق  املشارك 
امل��درس��ة  ع��ن��د  تطلعاتنا  ت��ق��ف  أن 
إتاحة  تكون  أن  وينبغي  االبتدائية.. 
 12 مل��دة  ب��امل��دارس  االلتحاق  فرصة 
هدًفا  واألوالد  الفتيات  جلميع  سنة 
واملجتمع  للحكومات  األهمية  بالغ 

الدولي«.
وحتى يومنا هذا، ما زال هناك نحو 
أنحاء  جميع  يف  ف��ت��اة  مليون   132
و17   6 بني  أعمارهن  تتراوح  العالم 
 – ب��امل��درس��ة  ملتحقات  غ��ي��ر  س��ن��ة 
ل��ذا،  امل��راه��ق��ة،  منهن يف س��ن   %75
فرص  حتسني  ال��ب��ل��دان  على  يتعني 
التعليم وجودته جلميع الفتيات حتى 
كاملة.  استفادة  التعليم  من  يستفدن 
أهمية  االستثمارات  ه��ذه  وتكتسي 
خاصة يف بعض املناطق مثل أفريقيا 
تتجاوز  ال  حيث  ال��ص��ح��راء  ج��ن��وب 
نسبة الفتيات اللواتي يتممن املرحلة 
فقط.  املتوسط  يف   %40 اإلع��دادي��ة 
وحت��ت��اج ال��ب��ل��دان أي��ًض��ا إل���ى وض��ع 
االقتصادي  النمو  تدعم  سياسات 
السليم، وذلك من شأنه إتاحة فرص 
آخ��ذة  متعلمة  عاملة  ل��ق��وى  العمل 
تتم  التي  امل��رأة  وتتمتع  التزايد،  يف 
على  أفضل  بقدرة  الثانوي  التعليم 

ات��خ��اذ ال���ق���رارات يف أس��رت��ه��ا، مبا 
برعايتها  اخلاصة  املسائل  ذل��ك  يف 
لعنف  عرضة  أق��ل  وه��ي  الصحية، 
مبستويات  وتتمتع  احل��ي��اة،  شريك 
واألم��ر  النفسي،  السام  من  أعلى 
ينعمون  الذين  أطفالها  على  ينعكس 
احتماالت  انحسار  مع  جيدة  بصحة 
وزيادة نسبة  التغذية  تعرضهم لسوء 
إحلاقهم باملدارس وتعليمهم، وأخيًرا، 
فرص  الفتيات  تعليم  حتسني  يعزز 
مشاركتهن يف املجتمع مشاركة كاملة 
ناشطات  ع��ض��وات  يصبحن  ح��ت��ى 
الفتيات  تعليم  ويعد  مجتمعهن،  يف 
جزًءا  اجلنسني  بني  املساواة  وتعزيز 
التي  الشاملة  الكبيرة  اجل��ه��ود  م��ن 
تشمل  والتي  الدولي  البنك  يبذلها 
إلزالة  التحليلية  واألعمال  التمويل 
الفتيات  التي حترم  املالية  احلواجز 
من الدراسة باإلضافة إلى منع زواج 
احلصول  إمكانية  وحتسني  األطفال 
ع��ل��ى خ��دم��ات ال��ص��ح��ة اإلجن��اب��ي��ة 
وت���ع���زي���ز امل����ه����ارات وف�����رص عمل 
املراهقات والشابات، واستثمر البنك 
الدولي منذ عام 2016 ما يزيد على 
3.2 مليار دوالر يف مشاريع التعليم 

لصالح املراهقات.

تقرير  دويل يوؤكد اأن حرم�ن الفتي�ت من التعليم يكلف 

خمتلف البلدان تريليون�ت الدولرات

األطفال  زواج  على  تقريباً  القضاء 
مبقدار  اخلصوبة  معدالت  وخفض 
الثلث يف البلدان ذات النمو السكاني 
األطفال  وفيات  من  واحل��د  املرتفع 

وسوء التغذية.
ويف هذا الصدد، قال رئيس التنفيذي 
جورجيفا،  كريستينا  الدولي  للبنك 
»ال ميكننا أن نسمح بأن يؤدي عدم 
عرقلة  إل��ى  اجلنسني  ب��ني  امل��س��اواة 
ال��ت��ق��دم ال��ع��امل��ي«،  »ع���دم امل��س��اواة 
ميكن  أخ��رى  قضية  هي  التعليم  يف 
تريليونات.  العالم  تكلف  والتي  حلها 
بني  الفجوة  لسد  ال��وق��ت  ح��ان  لقد 
الفرص  وإتاحة  التعليم  اجلنسني يف 
لصالح  للنجاح،  والفتيان  للفتيات 

اجلميع«.
وع��ل��ى م����دار ال��ع��ق��دي��ن امل��اض��ي��ني، 
توفير  ع��دي��دة  ب��ل��دان  اس��ت��ط��اع��ت 
وثمة  للجميع،  االب��ت��دائ��ي  التعليم 
يف  واألوالد  ال��ف��ت��ي��ات  ب��ني  ت��ن��اف��س 
يف  االب��ت��دائ��ي��ة  باملرحلة   االل��ت��ح��اق 
يكفي.  ال  هذا  لكن  النامية،  البلدان 
على  يترتب  التحليل،  لنتائج  فوفقاً 

إكمال التعليم الثانوي فوائد أكبر.
وقالت ماال يوسفزاي احلائزة على 
واملؤسس   2014 لعام  نوبل  ج��ائ��زة 
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اعرف حقوقك و واجباتك
اجلزء ال�ش�د�س و الأربعون من »اتف�قية 

الأمم املتحدة ملك�فحة الف�ش�د«

* دخلت اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد  (UNCAC) حيز النفاذ يف ١٤ كانون االأول/ دي�سمرب ٢٠٠٥، و هي تُعد االتفاقية االأكرث �سموالً وقوة يف مكافحة الف�ساد على نطاق عاملي، وحتى 
يناير ٢٠١3، �سادقت عليها ١٦٥ دولة، وقد وقعت على االتفاقية اململكة العربية ال�سعودية يف ٢٠٠٤/9/١م، فيما ان�سمت و�سادقت عليها يف ٢٠١3/٤/٢9م.

املادة السابعة و الستون: التوقيع 
والتصديق والقبول واإلقرار 

واالنضمام
هذه  على  التوقيع  ب��اب  يُفتح   -1
االتفاقية أمام جميع الدول من 9 إلى 
يف   2003 األول/ديسمبر  كانون   11
ميريدا، املكسيك، ثم يف مقر األمم 
كانون   9 حتى  ب��ن��ي��وي��ورك  امل��ت��ح��دة 

األول/ديسمبر 2005.
هذه  على  التوقيع  ب��اب  يُفتح   -2
منظمات  أم����ام  أي���ض���اً  االت��ف��اق��ي��ة 
اإلقليمية،  االق��ت��ص��ادي  ال��ت��ك��ام��ل 
واح��دة على  دول��ة  تكون  أن  شريطة 
األق���ل م��ن ال���دول األع��ض��اء يف أي 
وّقعت  قد  القبيل  ه��ذا  من  منظمة 
 1 للفقرة  وفقاً  االتفاقية  هذه  على 

من هذه املادة.

للتصديق  االتفاقية  تخضع هذه   -3
أو القبول أو اإلقرار، وتودع صكوك 
اإلق���رار  أو  ال��ق��ب��ول  أو  ال��ت��ص��دي��ق 
ل��دى األم��ني ال��ع��ام ل��أمم املتحدة. 
للتكامل  إقليمية  منظمة  ألي  ويجوز 
االقتصادي أن تودع صك تصديقها 
قد  كانت  إذا  إقرارها  أو  قبولها  أو 
األقل  واح��دة على  دول��ة  فعلت ذلك 
من الدول األعضاء فيها، وتعلن تلك 
املنظمة يف صك تصديقها أو قبولها 
اختصاصها  نطاق  عن  إق��راره��ا  أو 
حتكمها  التي  باملسائل  يتعلق  فيما 
املنظمة  تلك  وتقوم  االتفاقية،  هذه 
ذي  تغيير  بأي  الوديع  بإباغ  أيضا 

صلة يف نطاق اختصاصها.
هذه  إل��ى  االنضمام  ب��اب  يُفتح   -4
أي  أو  دول����ة  أي  أم����ام  االت��ف��اق��ي��ة 

االقتصادي  للتكامل  إقليمية  منظمة 
األق��ل من  واح���دة على  دول��ة  تكون 
فيها طرفاً يف هذه  األعضاء  الدول 
االنضمام  صكوك  وتودع  االتفاقية، 
ل��دى األم��ني ال��ع��ام ل��أمم املتحدة. 
للتكامل  اإلقليمية  املنظمة  وتعلن 
االق���ت���ص���ادي، وق����ت ان��ض��م��ام��ه��ا، 
ع����ن ن���ط���اق اخ��ت��ص��اص��ه��ا ف��ي��م��ا 
هذه  حتكمها  التي  باملسائل  يتعلق 
أيضاً  املنظمة  تلك  وتقوم  االتفاقية، 
بإباغ الوديع بأي تغيير ذي صلة يف 

نطاق اختصاصها.

املادة الثامنة و الستون: بدء النفاذ
ف�ي  االتفاقية  ه��ذه  نفاذ  يبدأ   -1
اليوم التسعني من تاريخ إيداع الصك 
أو  التصديق  صكوك  م��ن  الثاثني 

االن��ض��م��ام.  أو  اإلق����رار  أو  ال��ق��ب��ول 
يعتبر  ال��ف��ق��رة، ال  وألغ����راض ه��ذه 
إقليمية  منظمة  ت��ودع��ه  ص��ك  أي 
إضافياً  صكاً  االقتصادي  للتكامل 
الدول  أودعتها  التي  الصكوك  إلى 

األعضاء يف تلك املنظمة.
منظمة  أو  دول���ة  لكل  بالنسبة   -2
تصدق  االقتصادي  للتكامل  إقليمية 
أو  تقبلها  أو  االت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  على 
إي��داع  بعد  إليها،  تنضم  أو  تقرها 
ال���ص���ك ال���ث���اث���ني امل��ت��ع��ل��ق ب��ذل��ك 
اإلجراء، يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف 
تلك  إي��داع  تاريخ  من  الثاثني  اليوم 
الصلة  ذا  الصك  املنظمة  أو  الدولة 
أو يف تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية 
عما بالفقرة 1 من هذه املادة، أيهما 

كان الاحق.
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اعرف اأكرث عن اجلمعية ال�شعودية اخلريية ملر�شى الكبد

كبدك

KABIDAK

اجل���م���ع���ي���ة ال����س����ع����ودي����ة اخل���ي���ري���ة 
ملرضى الكبد “كبدك”:

خيرية  س��ع��ودي��ة  جمعية  “كبدك” 

ملرضى الكبد تشمل خدماتها جميع 
اجلمعية  وتتشرف  اململكة  مناطق 
امللكي  السمو  صاحب  برئاستها 
األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن 
سعود بن عبدالعزيز  أمير منطقة 
وتضم  ادارت��ه��ا  مجلس  القصيم 
الوجهاء  م��ن  ع���دداً  عضويتها  يف 
وامل��س��ؤول��ني واألط���ب���اء واخل��ب��راء 

والباحثني.
 

تأسيس اجلمعية:
السعودية  اجلمعية  ت��أس��ي��س  مت 
اخليرية ملرضى الكبد طبقاً ألحكام 
الئ��ح��ة اجل��م��ع��ي��ات وامل��ؤس��س��ات 
مجلس  ب��ق��رار  ال��ص��ادرة  اخليرية 
ال���وزراء رق��م )107( وت��اري��خ 25-
التنفيذية  وقواعدها  6-1410ه���� 
الصادر بقرار الشؤون االجتماعية 
وتاريخ 3-1-1412ه���   )760( رقم 
مبقتضاها  ال��ص��ادرة  والتعليمات 
الشؤون  وزي��ر  معالي  بقرار  وذل��ك 
بتاريخ   )62676( رقم  االجتماعية 

20-6-1430ه�.

رسالة اجلمعية:
بتقدمي  الكبد  مرضى  معاناة  رفع 
لهم،  واجتماعية  طبية  خ��دم��ات 
املجتمع  وت��وع��ي��ة  عالية  وب��ج��ودة 
باملرض من خال شراكة تخصصية 

ودعم مجتمعي لكل الناس.

رؤيا اجلمعية:
الكبد  مرض������ى  عاج  يف  الريادة 
والتعريف باملرض وطنياً واقليمياً.

أهداف اجلمعية:
ملرضى  الازمة  الرعاية  تقدمي   -
ونفسياً  واجتماعياً  صحياً  الكبد 

ومادياً.

ت��ن��ف��ي��ذ احل���م���ات ال��ت��وع��وي��ة   -
والتثقيفية لتنمية الوعي املجتمعي 
منها  والوقاية  الكبد  أمرض  حول 

احلد من آثارها.
- إق��ام��ة ال��ع��دي��د م��ن ال��ش��راك��ات 
اجلهات  مع  الفاعلة  اإلستراتيجية 
ي��خ��دم مرضى  ال��ع��اق��ة مب��ا  ذات 

الكبد ويحد من انتشار املرضى.
- تنفيذ ودعم البحوث والدراسات 
الكبد  ب��أم��راض  املتعلقة  العلمية 

والوقاية منه.
- التنظيم واملشاركة يف املؤمترات 
أمراض  املتخصصة يف  وال��دورات 

الكبد محلياً ودولياً.



لن�شر الثق�فة العدلية وزارة العدل 

تطلق دلياًل لالأ�شئلة العدلية

 كاريكاتير

امل�شت�ش�ر الق�نوين

خ�لد بن عبد الرحمن الف�خري

نقالً عن صحيفة
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لأسئلة  دليًا  العدل  وزارة  أع��ّدت 
س��ؤاالً   330 من  أكثر  يضم  العدلّية 
شيوعاً  األسئلة  أك��ث��ر  ح��ول  ع��دل��ّي��اً 
التي وردت من قبل املستفيدين عبر 
منصة  يف  العدلي  التواصل  حساب 
خال  »تويتر«  االجتماعي  التواصل 
الثقافة  نشر  بهدف  امل��اض��ي؛  العام 
القانوني  ال��وع��ي  وإش��اع��ة  العدلية 
املشرف  وق��ال  املجتمع،  أف��راد  ل��دى 
لإلعام  العامة  اإلدارة  على  ال��ع��ام 
واالت��ص��ال امل��ؤس��س��ي م��دي��ر م��ب��ادرة 
العدل  ب��وزارة  العدلية  الثقافة  نشر 
»خدمة  اخلميس  محمد  ب��ن  ماجد 
تفاعلية  العدلي هي خدمة  التواصل 
أطلقتها الوزارة عام 2017 من خال 
ت��خ��ص��ي��ص ح��س��اب ع��ب��ر »ت��وي��ت��ر«، 
وه���و م��ع��ن��ّي ب��ال��ت��واص��ل وال��ت��ف��اع��ل 
عن  لإلجابة  املستفيدين  مع  املباشر 
بخدمات  وتعريفهم  استفساراتهم 

وكيفية  والقضائية  العدلية  ال���وزارة 
تلّقي  ج��ان��ب  إل��ى  منها،  االس��ت��ف��ادة 
لتطوير  ومقترحاتهم  ماحظاتهم 
ال��ع��م��ل ال��ع��دل��ي«، وأض����اف »ف��ري��ق 
التواصل العدلي الذي يضم نخبة من 
القضاة واملختصني من التخصصات 
العام  خ��ال  عكف  ك��اف��ة،  العدلية 
وترتيب  وجمع  دراس��ة  على  املاضي 
أب����رز االس��ت��ف��س��ارات ال�����واردة إل��ى 
حساب التواصل العدلي بتويتر؛ حيث 
مت تصنيفها وفق تخصصات الوزارة؛ 
إضافة  والتوثيق،  والتنفيذ  كالقضاء 
التقني،  إلى قطاع احملاماة واجلانب 
واالتصال،  اإلعام  قطاع  جانب  إلى 
بني  املتداولة  األسئلة  أبرز  ومت جمع 
يف  الدليل  ه��ذا  وج��اء  املستفيدين، 
صفحة   67 وب��واق��ع  تصنيفات  ستة 
تضم 332 سؤاالً، متت صياغتها بلغة 

مبسطة وسهلة وواضحة«.

م� اخت�ش��ش�ت كت�بة العدل الأوىل و الث�نية؟

األول��ى  ال��ع��دل  كتابة  تقوم 
بتوثيق كل ما يتعلق بالثروة 
من  امللكية  ونقل  العقارية 
شخص إلى آخر سواء بيعاً 
أو  أو هبة  أو جزئياً  كامًا 

اإلق��راض  لصناديق  ره��ن��اً 
احل��ك��وم��ي��ة )ال����زراع����ي، 
ال���ع���ق���اري، ال��ص��ن��اع��ي(، 
وكذلك إنهاء إجراءات منح 

األراضي بأنواعها.

الثانية  العدل  كتابة  وتقوم 
األق��اري��ر  على  باملصادقة 
الشرعية،  الوكاالت  ومنها 
ال���وص���اي���ا، ال���ت���ن���ازل عن 
اجل��ن��س��ي��ة، ال���ت���ن���ازل عن 

عقاراً،  يكن  لم  إذا  امليراث 
والكفاالت، وتعديل األسماء 
الشركات  عقود  وتسجيل 
استمارات  على  والتوقيع 

ذوي الدخل احملدود.



خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

يحتفل العالم بالطفل يف يومه العاملي والذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام حيث تعتبر هذه املناسبة 
فرصه لتكثيف البرامج التوعوية املوجهة للطفل مبا يزيد الوعي بحقوق الطفل و يساهم يف احلفاظ 

عليها من أي جتاوز أو انتهاك .
ويرجع االحتفال ب�اليوم العاملي للطفل إلى توصية منظمة األمم املتحدة عام 1954 والذي تقرر فيه 
الدولي  املستوى  الطفل على  تعزيز حقوق  أجل  العالم، من  دول  للطفل يف جميع  يوم عاملي  إقامة 
والتعليمي  املعيشي  املستوى  وحتسني  العالم،  أنحاء  جميع  يف  األطفال  بحقوق  والتوعية  واحمللي، 
يتجزأ من حقوق  ال  باعتبارها جزءاً  األثر يف مستقبله وحياته  بالغ  له  يكون  للطفل مبا  والصحي 

اإلنسان.
ويعتبر يوم 20 نوفمبر يوماً مهماً جًدا يف تاريخ وحياة الطفولة حول العالم، حيث مت إعان حقوق 
اتفاقية حقوق  املتحدة  العمومية لأمم  اعتمدت اجلمعية  الطفل يف عام 1959.. ويف عام 1989 

الطفل يف اليوم ذاته.
ومنذ عام 1990 ودول العالم حتتفل باليوم العاملي للطفل؛ لتعزيز التعاون والوعي الدولي بني األطفال 

يف جميع أنحاء العالم والتذكير مبا نصت عليه االتفاقيات الدولية الراعية حلقوق األطفال.
ويف اململكة العربية السعودية والتي تعتبر من أوائل الدول املنظمة التفاقية حقوق الطفل واستشعاراً 
منها بأهمية الطفل واحلفاظ على حقوقه  وإن التنشئة السليمة تخلق منه عنصراً فاعًا يف املجتمع 
فقد وافق املقام السامي يف عام 1436 ه� على نظام حماية الطفل والئحته التنفيذية والذي يتضمن 
العديد من السلوكيات املجرمة والتي تعتبر جتاوزاً وانتهاكاً حلقوق الطفل حيث تتولى وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية من خال وحدات احلماية متابعة تنفيذ النظام، وتلقي الباغات التي تتضمن 
بيئة  الباغات ) 1919(، والعمل على توفير  لتلقي  الرقم املوحد  جتاوزاً حلقوق الطفل من خال 
اليوم  تفعيل  من خال  للطفل  موجهة  توعوية  برامج  بعمل  التعليم  وزارة  تقوم  كما  للطفل  مناسبة 
العاملي حلقوق الطفل يف مؤسسات التعليم العام بهدف نشر الوعي بهذه احلقوق بني األطفال كما 
قامت وزارة احلرس الوطني ممثلة يف برنامج األمان االسري الوطني مشكوراً بأطاق خط مساندة 
الطفل، والذي يهدف الى تلقي الباغات من األطفال الي اساءات قد يتعرضون لها هذا باإلضافة 
الدور الكبير الذي تقوم به اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وهيئة حقوق اإلنسان يف التوعية بحقوق 
الطفل وحمايته من أي جتاوزات من خال التنسيق مع اجلهات ذات العاقة مبا يضمن حياة سليمة 

للطفل.

اليوم العاملي للطفل                                                           
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