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تد�صني عدد من الربامج الإ�صالحية والتاأهيلية 

للمديرية العامة لل�صجون بح�صور رئي�س اجلمعية

بدعوة من سعادة مدير عام السجون 
سعادة  األسمري حضر  محمد  اللواء 
مفلح  ال���دك���ت���ور  اجل��م��ع��ي��ة  رئ���ي���س 
ال��ق��ح��ط��ان��ي م���ؤخ���راً، ت��دش��ن ع��دد 
والتأهيلية  اإلصالحية  البرامج  من 
وال��ت��ي  ل��ل��س��ج��ون،  ال��ع��ام��ة  للمديرية 
أقيمت حتت رعاية سمو وزير الداخلية 
األمير عبدالعزيز بن سعود، وقد أشاد 
رئيس اجلمعية بهذه البرامج النوعية، 
دعم  يف  متقدمة  نقلة  م��ن  متثله  مل��ا 
أثنى  واملوقوفن، كما  السجناء  حقوق 
لهذه  الداخلية  وزي��ر  سمو  دعم  على 
ال��ب��رام��ج وم��ن ذل��ك ت��دش��ن املرحلة 
تهدف  وال��ت��ي  )ف��رج��ت(،  م��ن  الثانيه 
اخلاصة  احلقوق  يف  السجناء  لدعم 
من  أعلنه سموه  وما  العسكرين،  من 
الشريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  م��ن  تبرع 
و  ري��ال،  مليون  بعشرة  البرنامج  لهذا 
مليون  بخمسة  العهد  ول��ي  سمو  من 

ريال ومن سموه مبليونن ريال.
أهمية  ع��ل��ى  اجلمعية  رئ��ي��س  وأك���د 
تفاعل امليسرين ومحبي أعمال اخلير 
ورج��ال األع��م��ال مع ه��ذه احلملة ملا 
السجن  على  إنسانية  آث��ار  م��ن  لها 

وأسرته.

اجل���دي���ر ذك�����ره أن ح��ك��وم��ة خ���ادم 
ولي عهده  وسمو  الشريفن  احلرمن 
األمن )حفظهما اهلل( اهتمت بأوضاع 
السجون باململكة، وقدمت كافة أنواع 
الدعم املادي واملعنوي جلهاز السجون 
السجناء  رع��اي��ة وإص���الح  أج��ل  م��ن 
وتوفير العديد من البرامج اإلصالحية 
املتميزة التي تساهم يف تقييم سلوكهم 
وإعادتهم إلى املجتمع أفراداً أسوياء.

ك���م���ا خ��ص��ص��ت ب����رام����ج ال���رع���اي���ة 
واإلصالح التي تقدم للسجناء و التي 

تتمثل يف:
1- الرعاية الصحية. 

والنفسية  االجتماعية  ال��رع��اي��ة   -2
بالسجون.

3- الرعاية املصاحبة والالحقة. 
4- رعاية مدمني املخدرات واملؤثرات 
العقلية أثناء فترة تنفيذ العقوبة وبعد 

اإلفراج عنهم.
4- رعاية مدمني املخدرات واملؤثرات 
العقلية أثناء فترة تنفيذ العقوبة وبعد 

اإلفراج عنهم.
قبل  من  السجن  أس��رة  مساعدة   -5

اجلمعيات اخليرية.
6- العفو عن السجناء.

كما أن املديرية العامة للسجون تهدف 
إلى:

أوالً: حتقيق التوعية الشاملة بأهداف 
البحوث  م��ن خ���الل ع��م��ل  ال��س��ج��ون 
وال����ن����دوات واحمل����اض����رات وإق��ام��ة 
املديرية  بنشاطات  اخلاصة  املعارض 
ال��ع��ام��ة ل��ل��س��ج��ون وأع���م���ال ال��ن��زالء 

وتسويق منتجاتهم. 
ن��ش��رة شهرية دوري��ة  ك��ذل��ك إص���دار 
بدراسات  والقيام  وتوزيعها  وطباعتها 
دراسات  وإع��داد  للمديرية،  تطويرية 
ولوضع  بالسجون  ظاهرة  ألي  علمية 
من  ذل��ك  وغير  لها  املناسبة  احللول 

برامج التوعية.
ثانياً : نشر التوعية الدينية واألخالق 
الفاضلة بن النزالء من خالل ما يقدم 

من برامج بهذا اخلصوص. 
ث��ال��ث��اً: م��ح��و األم���ي���ة ل���دى ال��ن��زالء 
مع  بالتنسيق  تعليمهم  وم��واص��ل��ة 

اجلهات ذات العالقة. 
املؤسسات  يف  النزالء  تشغيل  راب��ع��اً: 
القطاع  ومشاريع  احلكومية  واملصالح 
اخلاص داخل السجون وخارجها وفق 

ضوابط محدده، وكيفية تفعيل ذلك.
الفني  بالتعليم  االه��ت��م��ام  خ��ام��س��اً: 

وال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ب��إع��داد اخلطط 
املهنية يف مراكز  وال��دورات  والبرامج 
ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ب��ال��س��ج��ون، وذل��ك 
للتعليم  العامة  املؤسسة  مع  بالتنسيق 
الفني والتدريب املهني وجتهيز مراكز 

التدريب بالسجون.
اجتماعياً  السجناء  رعاية  س��ادس��اً: 
والتعاون  األخصائين  بتوفير  ونفسياً 
مع اجلهات احلكومية واألهلية بذلك 

اخلصوص.
بقضايا  يتعلق  ما  كل  معاجلة  سابعاً: 
ال��ص��ادرة  األح��ك��ام  وتنفيذ  السجناء 
ب��ح��ق��ه��م، و ك���ذل���ك أوام������ر ال��ع��ف��و 

واإلطالق.
اإلداري��ة  التنمية  مفهوم  تبني  ثامناً: 
الشاملة للمديرية العامة للسجون من 
لدى  التخطيطي  الوعي  نشر  خ��الل 
أساليب  وتطوير  باملديرية  العاملن 
واملستجدات،  املتغيرات  م��ع  العمل 
وإقامة الندوات واملؤمترات واللقاءات 
التي تزيد من مخزون العاملن الثقايف 

والديني واملهني.
التحتية  بالبنية  االه��ت��م��ام  ت��اس��ع��اً: 
وإدارات  للسجون  العامة  للمديرية 

سجون املناطق واإلصالحيات.
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اتفاقية تعاون بني فرع اجلمعية بعسير و جامعة 
امللك خالد

عمل  لفريق  األول  االج��ت��م��اع  عقد 
جامعة  بن  التعاون  اتفاقية  تفعيل 
الوطنية  اجلمعية  وف��رع  خالد  امللك 
، حيث  ب��ع��س��ي��ر  اإلن���س���ان  حل��ق��وق 
ش��ؤون  ع��م��ادة  االج��ت��م��اع  استضاف 
البحوث  معهد  مع  بالتعاون  الطالب 
وال���دراس���ات االس��ت��ش��اري��ة م��ؤخ��راً،  
من  املشكل  الفريق  أعضاء  بحضور 
اجلامعة و اجلمعية وقد مثل جامعة 
الدكتور  امللك خالد كاًل من األستاذ 
ع��م��ر ع��ل��وان ع��ق��ي��ل ع��م��ي��د خدمة 
والدكتور  املستمر،  والتعليم  املجتمع 
عميد  عضيد  آل  منصور  ع��ب��داهلل 
ش���ؤون ال���ط���الب،  وال��دك��ت��ور علي 
معهد  عميد  وكيل  الهجري  محمد 

البحوث والدراسات.
وم���ث���ل  ف����رع اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 

من  ك���اًل  بعسير  اإلن���س���ان  حل��ق��وق 
مزهر  آل  يحيى  محمد  ال��دك��ت��ور 
الدكتور  واألس��ت��اذ  اجلمعية،  عضو 
م��ن��ص��ور ع���وض ال��ق��ح��ط��ان��ي عضو 
سليمان  إمي��ان  والدكتورة  اجلمعية، 
ناقش  وق��د  اجلمعية،  عضو  ميمش 
اإلتفاقية  ج��وان��ب  كافة  املجتمعون 
تفعيل  لضمان  بتوصيات  وخ��رج��وا 
ثم  املطلوب  ال��وج��ه  على  االتفاقية 
مت إع��داد محضر مشترك يف نهاية 

اإلجتماع.
بن  علي  الدكتور  سعادة  شكر  وق��د 
فرع  على  امل��ش��رف  الشعبي  عيسى 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
تفعيل  على  اجلامعة  عسير  مبنطقة 
هذه الشراكة التي تفتخر بها اجلمعية 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ش��ر ث��ق��اف��ة حقوق 

اإلمكانات  من  واالستفادة  اإلنسان 
ويف  اجلامعة  متلكها  التي  الكبيرة 

مقدمتها العنصر البشري.
وت��ع��د ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د إح��دى 
اجلامعات العريقة يف اململكة العربية 
السعودية، منذ إنشائها عام 1419ه�  
أف��ض��ل  ت��ق��دم  وه���ي   ) م   1998  (
للجنسن،  العالي  التعليم  مستويات 
وت��خ��رج م��ن��ه��ا ك��وك��ب��ة ون��خ��ب��ة  من 
يف  ساهمت  التي  الوطنية  ال��ك��وادر 

رفعة هذا الوطن.
وتهدف اجلامعة إلى:

- تطوير جودة التعليم والتعلم  .
- توفير بيئة أكادميية جاذبة.

- تعزيز الشراكة الفاعلة مع املجتمع.
- دعم البحث العلمي وتطويره.

- تطوير الدراسات العليا.

- تطوير األداء املؤسسي.
- تنمية املوارد املالية.

العالي  التعليم  أن  علينا  يخفى  فال 
يعد بداية مرحلة جديدة من مراحل 
السعودية  العربية  اململكة  التعليم يف 
من  عديد  يف  كثيراً  تختلف  مرحلة 
األمور عن مراحل التعليم العام وهذه 
الطالب  حياة  يف  أهمية  لها  املرحلة 

ولها تأثير يف املجتمعات.
التعليم  من  النوع  ه��ذا  حظي  ولقد 
باهتمام خاص من املسؤولن، وذلك 
يرجع إلى الصلة الوثيقة بن التعليم 
شدة  إل��ى  ويرجع  والتنمية،  العالي 
النوع  ه��ذا  على  االجتماعي  الطلب 
إنشاء  إل��ى  أدى  ال��ذي  التعليم،  م��ن 
بلغ  السعودية  اجلامعات  من  العديد 

عددها أكثر من 30 جامعة.
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فريق من فرع اجلمعية بالقصيم ينفذ عدة زيارات 
ميدانية لسجون املنطقة

ق���ام األس���ت���اذ م��ح��م��د احل��م��د 
منطقة  يف  اجل��م��ع��ي��ة  ع��ض��و 
القصيم  بزيارة تفقدية لسجن 
عنيزة، وكان يف استقباله مدير 
ال��س��ج��ن امل���ق���دم ف��ي��ص��ل علي 
السحيباني، كما قام فريق آخر 
كاًل  ضم  بريدة  لسجن  ب��زي��ارة 
من: األستاذ محمد الشريدة، و 
األستاذ عبدالرحمن السنيدي،

م��دي��ر  اس��ت��ق��ب��ال��ه��م  ك���ان يف  و 
ناصر  عبداهلل  املقدم  السجن 
عبداهلل  النقيب  و  ال��ع��م��ي��ري، 

محمد السبيعي.
يف بداية الزيارة تبادل الطرفان 

األح����ادي����ث ح����ول امل��واض��ي��ع 
ومن  ال��ع��الق��ة،  ذات  املشتركة 
بتقدمي  محمد  األستاذ  بدأ  ثم 
و  اجلمعية  ع��ن  تعريفية  نبذة 
رسالتها  و  رؤيتها  و  أه��داف��ه��ا 
تعاملها  وآلية  واختصاصاتها، 
م��ع ال��ق��ض��اي��ا و ت��واص��ل��ه��ا مع 
أجل  من  العالقة  ذات  اجلهات 
إيجاد احلل املالئم لها، ومن ثم 
متت  اإلجابة على استفسارات 
اإلدارة، و مت توزيع مجموعة من 
احلقوقية  اجلمعية  إص���دارات 
بجولة  قام  ذلك  بعد  التوعوية، 
السجن  أرج����اء  ع��ل��ى  ت��ف��ق��دي��ة 

اإليجابيات  م��ن  ع���دداً  ورص���د 
كان منها:

والتعاون  احل���ار  االستقبال   -
اجلمعية  أع��ض��اء  م��ع  ال��ك��ام��ل 
من قبل املدير وجميع مسؤولي 

السجن.
- اهتمام إدارة السجن بنظافة 
وبالعنابر  ع��ام  بشكل  السجن 

بشكل خاص.
وتبدأ  للتعليم،  يوجد مدرسة   -
انتهاًء  االب��ت��دائ��ي  التعليم  م��ن 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م اجل���ام���ع���ي، وت��ك��ون 
حتتوي  وال  معتمدة  شهاداتها 
ق��د ص��درت  بأنها  اش��ع��ار  على 

السجن  فيكون  ال��س��ج��ن،  م��ن 
موثوقة  شهادة  على  حصل  قد 
اجلديدة  حياته  ببداية  وتفيده 

بعد خروجه من السجن.
السجن  ن��زالء  وث��ن��اء  امتنان   -
على الوجبات املقدمة لهم وعلى 
النظافة وعلى الرعاية الصحية 
إدارة  ق��ب��ل  م���ن  ل��ه��م  امل��ق��دم��ة 

السجن.
يتعدى  ال  ال��س��ج��ن��اء  ع���دد   -
للسجن،  االستيعابية  الطاقة 
على  كبير  بشكل  يساعد  وهذا 
النزالء  وراح��ة  السجن  نظافة 

فيه وتسييره بانتظام.
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حقوق اإلنسان ترصد خروقات منع العمل حتت 
أشعة الشمس

فيما شهدت اململكة واملنطقة بشكل 
عام أجواء صيفية حارة جداً، كشف 
حلقوق  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية  رئ��ي��س 
القحطاني  مفلح  الدكتور  اإلن��س��ان 
ل�»الوطن«، عن رصد اجلمعية عدداً 
قبل  والتجاوزات من  االنتهاكات  من 
بتشغيل  تتعلق  العمل،  أرب��اب  بعض 
العمالة حتت أشعة الشمس، مطالباً 
يف السياق ذاته وزارة العمل والشؤون 
على  رقابتها  بتشديد  االجتماعية 
تلك املنشآت، لوقف تلك التجاوزات.
يف  بالبدء  العمل  وزارة  ق��رار  فرغم 
منع العمل حتت أشعة الشمس على 
حتى  ظهراً   12 منذ  املنشآت  جميع 
 15 حتى  يونيو   15 م��ن  ع��ص��راً   3
انتقد  القحطاني  أن  إال  سبتمبر، 
للقرار  العمل  أرب��اب  بعض  مخالفة 
بالتعليمات  والتقيد  التزامهم  وعدم 

املنصوصة.
من  العمل  وزارة  تكثف  أن  وطالب 
ح��م��الت��ه��ا ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��ن��ش��آت، 

أن اجلمعية رصدت خروقات  مبيناً 
أرباب العمل لقرار منع العمل حتت 
أشعة الشمس، مضيفاً: »سيتم رفع 
اجلمعية  رص��دت��ه��ا  ال��ت��ي  احل���االت 
ل������وزارة ال��ع��م��ل، وه���ن���اك ج���والت 
هناك  إن  حيث  للجمعية،  ميدانية 
تشغيل  خ��روق��ات  ب��رص��د  مكلفن 

العمالة حتت أشعة الشمس«.
وأبان القحطاني أن مطالبات بعض 
احتمالية  إلى  أشارت  التي  اخلبراء 
وصول درجات احلرارة إلى 60 مؤية 
عام 2040، وأنه يجب حينها حتويل 
دوام املوظفن إلى الفترة املسائية، ال 

تعدو عن كونها اجتهادية.
العاملية  ال��ص��ح��ة  منظمة  وك��ان��ت 
الرسمي  موقعها  عبر  ونشرت  سبق 
خطوات بسيطة لإلحتماء من أشعة 

الشمس. 
ض��رورة  على  أك���دت  ال��ب��داي��ة  ففي 
والنظارات واأللبسة  توفير املظالت 
الشمس،  م��ن  للحماية  والقبعات  

حاجبة  مادة  استخدام  على  مشدًدة 
ألشعة الشمس عند أطراف اجلسم 
الوجه  مثل  معرضة،  تكون  قد  التي 

واليدين.
ولفتت إلى أنه ال يبغي على اإلطالق، 
لتمديد  احلاجبة  امل���واد  اس��ت��خ��دام 
ف��ت��رة ال��ت��ع��رض ألش��ع��ة ال��ش��م��س، 
التعرض   أوق��ات  من  باحلد  مطالًبة 
تبدأ  التي  ال���ذروة    فترات  خاصة 
من  الساعة العاشرة صباًحا وحتى 

الثانية بعد الظهر. 
ون��ص��ح��ت ب��اس��ت��خ��دام ال��ك��رمي��ات 
كمادة  الشمس،  أشعة  من  الواقية 
ح��اج��ب��ة  م��ع ض����رورة ت���ك���رار  كل 
ساعتن أو بعد العمل أو السباحة أو 
اللعب أو ممارسة أنشطة يف الهواء 

الطلق.
ك��م��ا ن��ص��ح��ت ب���ارت���داء ال��ن��ظ��ارات 
يف  تسهم  أنها  إلى  الفتة  الشمسية 
احلماية من األشعة فوق البنفسجية 
»ألف« و »باء« بنسبة 99% إلى %100، 

واحلد بشكل كبير من األضرار التي 
ألشعة  التعرض  جراء  العن  تصيب 

الشمس.
الفضفاضة  املالبس  أن  أك��دت  كما 
تغطي  التي  جيد،  بشكل  املنسوجة 
اجلسم،  م��ن  ممكنة  مساحة  أك��ب��ر 
ت��وف��ر ح��م��اي��ة إض��اف��ي��ة م��ن أشعة 
ال��ش��م��س، وش����ددت ع��ل��ى ض���رورة 
الشمس  أشعة  من  األطفال  حماية 
كونهم أكثر عرضة للتأثر بأضرارها 
للكبار،  بالنسبة  احل���ال  ه��و  ع��م��ا 
ون��وه��ت إل��ى ض���رورة االط���الع على 
البنفسجية،  ف���وق  األش��ع��ة  م��ؤش��ر 
م��ؤك��ًدة أن��ه الب��د م��ن االح��ت��م��اء من 
هذا  يتوقع  عندما  الشمس  أشعة 
املؤشر مستويات إشعاع متوسطة أو 
مرتفعة مثال على ذلك عندما يشير 
املؤشر إلى 3 أو أكثر، مع عدم إغفال 
أن وسائل التظلل  مثل  األشجار أو 
توّفر  ال  ال��ُس��رادق��ات  أو  امل��ظ��الت 

حماية تامة من أشعة الشمس.
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فريق من فرع �جلمعية باجلوف يف زيارة ميد�نية 

مل�ضت�ضفى �مللك عبد �لعزيز �لتخ�ض�ضي

فريق من فرع اجلمعية مبنطقة  قام 
اجلوف مكون من : الدكتور  طارش 
العام  امل��ش��رف  ال��ش��م��ري  مسلم  ب��ن 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  ف��رع  على 
واألستاذ   اجل��وف،  مبنطقة  اإلنسان 
ظاهر بن بريد الفهيقي مدير الفرع، 
املسعر  مفضي  بن  خليفة  واألس��ت��اذ 
و  بالفرع،  اإلستشارية  اللجنة  عضو 
منسق  دوش  مبخوت  علي  األس��ت��اذ 
الفرع،  بزيارة تفقدية ملستشفى امللك 
يف  وك���ان  التخصصي  ال��ع��زي��ز  عبد 
مبارك  سريحان  الدكتور  استقبالهم 
الشمري مدير املستشفى، و األستاذ 
ش��ؤون  مدير  البيالي  أحمد  محمد 
امل���رض���ى، و األس���ت���اذ  ف��ه��د عرعر 
العنزي مساعد مدير حقوق املرضى، 

و الدكتورة سارة املعتصم.
األحاديث  تبادل  الزيارة مت  بداية  يف 
حول املواضيع ذات العالقة ثم جتول 
الفريق يف أقسام املستشفى و رصد 
السلبيات  و  اإليجابيات  م��ن  ع���دداً 
من  ع����دداً  وض���ع  مت  عليها  ب��ن��اء  و 
تقرير  يف  تضمينها  مت  التوصيات 

العالقة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  للتواصل 
أهم  م��ن  و  املناسبة  احل��ل��ول  إلي��ج��اد 

اإليجابيات التالي:
افتتاحه يف  املستشفى حكومي مت   �1

1436/05/17ه�، سعة 300 سرير.
2 � املستشفى حاصل على أعلى نسبة 
تقييم يف برنامج أداء وزارة الصحة يف 

املؤشرات اإلدارية 43 مؤشر.
3 � أختير املستشفى ضمن مستشفيات 

من املنظمة العاملية األمريكية.
متواصلة  جهود  ب��ذل  املستشفى   �  4
)مثاًل:  العاملة،  للقوى  باستقطاب 
تداخلية  أشعة  استشاري  استقطاب 
وكذلك قرب وصول طبيب استشاري 
طب نووي واستشاري جراحة أورام(. 
5 � حصول املستشفى على نسبة %91 

يف برنامج حتسن جتربة املريض.
عملية   )  400  ( ح��وال��ي  إج���راء   �  6
قلب  عملية   )  2  ( و  قلب  قسطرة 

مفتوح بنجاح.
برنامج  ضمن  املستشفى  يعمل   �  7
الهيئة السعودية لزيارة زمالة الباطنية 

واجلراحة.

� يتم يف املستشفى زراعة القوقعة   8
وكذلك وحدة املناظير قناة املرارة.

أشعة  قسم  باملستشفى  ي��وج��د   �  9
ومختبر متكامل.

مصغرة  غسيل  وح���دة  ي��وج��د   �  10
للعناية املركزة فقط.

السكنية  الوحدات  استكمال  � مت   11
باملستشفى.

12 � يوجد مطبخ متكامل باملستشفى 
و عقد صيانة و نظافة.

فيما جاءت أبرز التوصيات يف التالي:

1 � ضرورة العمل على تفعيل النظام 
الصحي االلكتروني للمستشفى حيث 
الصحة  وزارة  ل��دى  موجود  املشروع 
وت��ف��ع��ي��ل��ه ي��خ��دم امل��ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة 
إعطاء  وس��رع��ة  وامل��ري��ض  للمراجع 

التقارير واملعلومات املطلوبة.
اس��ت��ف��ادة ط��الب جامعة  2� ض���رورة 
التدريب  من  طب  تخصص  اجل��وف، 
ل����دى امل��س��ت��ش��ف��ى ل���وج���ود األط��ب��اء 
تدريب  على  القادرين  االستشارين 

الطالب يف مجال التخصص.
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بحديقة  العميق  بالفخر  »أشعر 
لكل  ي��ك��ون  أن  وأود  م��درس��ت��ن��ا 

مدرسة واحدة مثلها«. 
دول��ث��ي م��اري��ا دي���از ب��ي��ري��ز تبلغ 
وه��ي حتب  العمر 12 ع��ام��اً  م��ن 
العمل  أن��ه��ا حت��ب  كما  ال��ق��راءة، 
الطالبة  ودول��ث��ي،  احل��دي��ق��ة،  يف 
تيوتال،  يف  ال��س��ادس  الصف  يف 
يف م��ن��ط��ق��ة س���ان م���ارك���وس يف 
الغربية من غواتيماال،  املرتفعات 
املستدامة،  ال��زراع��ة  ع��ن  تتعلم 
وال��ت��غ��ذي��ة، وأك��ث��ر م��ن ذل���ك، من 
اخللفي  ال��ف��ن��اء  ح��دي��ق��ة  خ���الل 

ملدرستها.

املدرسة  »حديقة  دول��ث��ي  وت��ق��ول 
هي مساحة ميكننا أن نتعلم فيها 

الكثير من األشياء«.

دولثي  م��درس��ة  حديقة  وتشكل 
جزءاً من مبادرة التغذية املدرسية 
النطاق  على  للتغذية  احلساسة 
الوطني، والتي تربط بن املدارس، 
احمللين،  األس��ري��ن  وامل��زارع��ن 

لتوفير وجبات  األهالي  ورابطات 
املدارس  ومتنوعة ألطفال  مغذية 
يف ك���اف���ة أن���ح���اء ال��ب��ل��د، وه��ي 
الصحية  امل����دارس  من���وذج  تّتبع 
التعاون  برنامج  م��ن  املستدامة 
ال��ب��رازي��ل ومنظمة  ب��ن  ال��دول��ي 
بن  والتعاون  والزراعة،  األغذية 
والتي  اإلقليم،  اجلنوب يف  بلدان 
مرة  ألول  غواتيماال  إلى  أدخلت 

يف عام 2014.
وقد تعززت هذه املبادرات بفضل 
األول  امل��درس��ي��ة  التغذية  ق��ان��ون 
حيز  دخل  وال��ذي  غواتيماال،  يف 
أعقاب  يف   2018 عام  يف  النفاذ 
الفصل  قبل  من  املبذولة  اجلهود 
البرملانية  للجبهة  الغواتيمالي 
ض���د اجل�����وع وم��ن��ظ��م��ة ال���ف���او. 
وق���د ك���ان ه���ذا اإلجن����از نتيجة 
القطاعات  بن  الكبير  التنسيق 
مع  التوافق  وب��ن��اء  وامل��ؤس��س��ات، 
والدعوة  الرئيسية،  القطاعات 

القائمة على األدلة. 
»قبل بدء هذا املشروع، كان علينا 
طويلة  لفترة  الصف  يف  نقف  أن 

وكانت  ال��ط��ع��ام،  على  للحصول 
اخلفيفة  الوجبات  أو  الوجبات 
أما اآلن  متكررة وليست صحية، 
تغذية،  وأكثر  تنوعاً،  أكثر  فهي 

وألذ طعماً«. 
ت���أت���ي دول����ث����ي م����ن أس������رة م��ن 
يعملون  الذين  امل��زارع��ن،  صغار 
وميكانيكين  شاحنات  كسائقي 
ل��ت��ع��زي��ز دخ��ل��ه��م، وي��ن��ت��ج جدها 
التورتيال  فطائر  أجل  من  ال��ذرة 
الوجبة  إع��داد  يف  تستخدم  التي 
املدرسية املفضلة لديها يف املنزل، 

أال وهي التماليس مع اخلضار.
على الرغم من ارتباطها باألرض، 
تعاني الكثير من األسر الزراعية 
م���ن س����وء ال��ت��غ��ذي��ة وامل��ش��اك��ل 
نقص  بسبب  األخ���رى  الصحية 
التغذية، واحلصول على ما يكفي 
وال��رع��اي��ة الصحية.  ال��دخ��ل  م��ن 
ومثل الكثيرات من النساء، توفيت 
تعقيدات  بسبب  دول��ث��ي  وال����دة 
شقيق  وض��ع��ت  أن  بعد  ال����والدة 

دولثي الصغير.
املدرسية  التغذية  مبادرة  وتهدف 

إلى الترويج لقوائم أطعمة صحية 
واملشتريات  ثقافياً،  وح��س��اس��ة 
املزارعن  من  للمنتجات  العامة 
على  وتشجع  احمللين،  األسرين 
املجتمع،  وق��ادة  األهالي  إش��راك 
وحت���س���ن ال��ب��ن��ي��ة األس���اس���ي���ة 
والتعاون  واملطابخ،  األكل  ألماكن 
العامة  القطاعات  مختلف  ب��ن 

واخلاصة.
املدرسية  احلديقة  ساعدت  لقد 
تنمية  ع��ل��ى  وزم���الءه���ا  دول���ث���ي 
م��ن خالل  للغذاء  أك��ب��ر  اح��ت��رام 
توضيح ما يلزم من جهد لزراعة 
وح���ص���اد ح��ت��ى ن���وع واح����د من 

اخلضروات.
ومن خالل االستثمار يف املجتمع 
بأكمله، تقوم منظمة الفاو بتمكن 
أفراده، وصوالً إلى أصغرهم، من 
يصبحوا  لكي  اإلج���راءات  اتخاذ 
للقضاء  العاملي  اجلهد  من  جزءاً 

على اجلوع. 

ب���رن���ام���ج ال���ت���غ���ذي���ة امل���درس���ي���ة يف 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

من �أجل تعزيز �لتوعية بتغذية �لأطفال و تعزيز �ضحة �أج�ضامهم

منظمة الأغذية والزراعة و برنامج التعاون الدويل بني الربازيل 

يطلقان »مبادرة �لتغذية �ملدر�ضية يف غو�تيمال«

برامج التغذية املدرسية تغذي الطالب وتعزز التغذية اجليدة وتساعد على التنمية احمللية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  ©
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�أخ��ب��ار �جل��وع يف �لعامل و جهود �ملنظمات و  �أه��م  © �ضفحة تهتم بن�ضر   

�ملخت�ضني و �ملهتمني بحقوق �لإن�ضان للق�ضاء عليه من �أجل �لعمل على 

حت�ضني حقوق �لإن�ضان يف �لعامل

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

مع خمس  بالتعاون   »2025 سنة 
إلى  ال��ي��وم  ال��ع��دد  وارت��ف��ع  دول، 

ألربعة عشر بلداً.

التغذية والتعليم ودعم املجتمع:
ي��ه��دف امل���ش���روع، ال��ق��ائ��م على 
برنامج التغذية املدرسية الوطني 
عاماً   50 قبل  تطويره  مت  ال��ذي 
برامج  إلى حتسن  البرازيل،  يف 
من  احلالية  امل��درس��ي��ة  التغذية 
املختلفة  األنشطة  تنفيذ  خ��الل 
ع���ل���ى امل���س���ت���وي���ن اإلق��ل��ي��م��ي 
تعزيز  على  يركز  وهو  والوطني. 
وت��ن��س��ي��ق س���ي���اس���ات ال��ت��غ��ذي��ة 
امل���درس���ي���ة ب���دع���م وم���ش���ارك���ة 
ال��وزراء ون��واب ال��وزراء واألمناء 
وامل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي وم���رش���دي 
والبرملانين.  املجتمعية  املدارس 
عالوة على ذلك، فهو يرمي إلى 
تدريب  خالل  من  التنمية  تعزيز 
األش��خ��اص ال��ذي��ن ش��ارك��وا يف 
مثل  املدرسية،  التغذية  سياسة 
والفنين  واإلداري�����ن  امل��دي��ري��ن 
وخ����ب����راء ال��ت��غ��ذي��ة وامل��ع��ل��م��ن 

ومنسقي التعليم احمللي.
الطعام  توفير  إل��ى  وب��اإلض��اف��ة 
أيضاً  البرنامج  يشجع  نفسه، 
االستدامة  بشأن  التعليم  على 
تركيزه  ج��ام  وي��ض��ع  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
املباشر  ال��ش��راء  عمليات  على 
الزراعية  األس��ر  م��ن  للمدارس 

رئيسي  احمللية،  وهذا هو عامل 
يف اخلطة، ألن ذلك تساعد على 
أنه  حتفيز االقتصاد احمللي، كما 
نحو  واسعة  أشواطاً  أيضاً  يقطع 
ك��س��ر ح��ل��ق��ة اجل����وع ب��ن األس��ر 
الزراعية من خالل السماح لهم بيع 
وتوليد  منتجاتهم بشروط ميسرة 
االستقرار  عدم  ظل  ويف  الدخل، 
املالي والسياسي والبيئي فإن هذه 
البرامج تعمل على حتسن أوضاع 

األمن الغذائي والتغذوي.

صرح املدير العام ملنظمة األغذية 
دا  غ��رازي��ان��و  وال��زراع��ة، جوسيه 
سيلفا: »إن هذا نهج ثالثي املنافع 
ال��غ��ذاء  نوعية  يضمن  أن��ه  حيث 
لطلبة املدارس احلكومية ويشجع 
الغذائية  امل���واد  اس��ت��ه��الك  على 
الطازجة والصحية، ويفتح أسواق 
ج��دي��دة وي��رف��ع إم��ك��ان��ي��ة زي���ادة 
ال��دخ��ل ل��ل��م��زارع��ن األس����رة مع 

تعزيز التنمية احمللية«.

رؤية النتائج:
منظمة  ق��ام��ت   ،2013 ع���ام  يف 
دراسة  بإجراء  والزراعة  األغذية 
املشاركة،  البلدان  من  ثمانية  يف 

 18 شمل  ميداني  مسح  وإج���راء 
األعمار  من مختلف  مليون طالباً 

واملستويات التعليمية.

وأظهر  واع����دة،  النتائج  وك��ان��ت 
من  حت��د  ال��ب��رام��ج  أن  الباحثون 
م��خ��اط��ر ت��س��رب األط���ف���ال من 
املدرسة، كما أنها تعمل على زيادة 
التعلم ومعاجلة مسألة سوء األداء 
التغذية  س���وء  بسبب  امل��درس��ي 
تفاقم  م��ن  وأن��ه��ا متنع  واجل����وع، 
وع��الوة  التغذية،  نقص  مشكلة 
على ذلك، أظهرت جميع البلدان 
ال��دراس��ة  شملتها  التي  الثمانية 
أغذية  ش��راء  من  املتأتية  املنفعة 
األسرين  املزارعن  من  البرنامج 
التنمية  لتعزيز  وسيلة  باعتبارها 

احمللية.

اخلطوات املستقبلية:
بالبرنامج  االهتمام  يتزايد  بينما 
التزام  فإن  جناحه،  استمرار  مع 
ضروري  ألمر  احمللية  احلكومات 
حيث  فعاليته،  استمرار  أجل  من 
وتنظيمية  ق��ان��ون��ي��ة  أط���ر  ت��ل��زم 
املزارعن يف  دمج صغار  لتسهيل 

شبكات اإلمداد احلكومي.

يتم إعداد الوجبات املدرسية من قبل 

أمهات متطوعات مت تدريبهن على التغذية، 

ومناولة وإعداد الطعام، واملمارسات الصحية 

اجليدة، واملهارات األخرى.

الكاريبي:
برنامج  إط��الق  عام 2009، مت  يف 
ال��ت��غ��ذي��ة امل���درس���ي���ة يف أم��ري��ك��ا 
الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية 
القائم على أساس برنامج التغذية 
ومن  البرازيلي،  الوطنية  املدرسية 
خ���الل ال��س��ي��اس��ة امل��ش��ت��رك��ة بن 
قام  القانونية  واآلليات  القطاعات 
البرنامج بوضع إجراءات لألغذية 
والتغذية والتعليم، وتشجيع عمليات 
منتوجات  م��ن  ل��ل��ب��رام��ج  ال��ش��راء 
األس����ر ال���زراع���ي���ة احمل��ل��ي��ة، ب��دأ 
املشروع بالتعاون مع خمسة بلدان، 
إلى  ليصل  ال��ع��دد  ال��ي��وم  ازداد  و 
بلداً، ويف عام 2013،  أربعة عشر 
ثمانية  أجريت يف  دراس��ة  أظهرت 
البرامج  أن  املشاركة  البلدان  من 
ال تعزز االلتحاق باملدارس وتدعم 
عملية التعلم فقط، بل وأيضاً تزيد 

من دخل املزارعن واملجتمع.

ق��ب��ل خ��م��س س���ن���وات، مت إط��الق 
الالتينية  أم��ري��ك��ا  يف  ال��ب��رن��ام��ج 
وذل��ك  الكاريبي  البحر  ومنطقة 
بالطعام  ال��ط��الب  ت��زوي��د  ب��ه��دف 
والتغذية  ال��غ��ذاء  وتعزيز  امل��غ��ذي 
والتعليم وحتفيز االقتصاد احمللي. 
ب����دأت »ت��ع��زي��ز ب���رام���ج ال��ت��غ��ذي��ة 
القضاء  مبادرة  إطار  يف  املدرسية 
الالتينية  أمريكا  يف  اجل��وع  على 
بحلول  الكاريبي  البحر  ومنطقة 
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فريق من  �ضباط �أمن �ملن�ضاآت يف �ضيافة فرع اجلمعية 

باملنطقة ال�صرقية

نشر  يف  اجلمعية  لرسالة  استمراراً 
الثقافة احلقوقية و تدريب و استقبال 
خ��ري��ج��ي احل���ق���وق و ال��ق��ان��ون من 
فريق  استقبل  الكليات،  و  اجلامعات 
الشرقية  باملنطقة  اجلمعية  فرع  من 
األستاذ  الف���رع  م�دير  من:  كاًل  ضم 
جمعة بن عبداهلل الدوسري، وسكرتير 
الفرع األستاذ عبداهلل محمد علي آل 
رمضان، عدد من الضباط اخلريجن 
من  األمنية  العلوم  دب��ل��وم  دورة  م��ن 
باملنطقة  ن��اي��ف  ب���ن  م��ح��م��د  م��ع��ه��د 
الشرقية بناءاً على طلب قائد الدورة 
ومت  الدلبحي،  غ��ال��ب  خ��ال��د  ال��رائ��د 
تعريفية  ن��ب��ذة  ت��ق��دمي  ال��ل��ق��اء  خ��الل 
رؤيتها  و  أهدافها  و  اجلمعية،  ع��ن 
تعاملها  آلية  و  احلقوقية  رسالتها  و 
اجلهات  مع  تواصلها  و  القضايا  مع 
املناسبة  العالقة إليجاد احللول  ذات 
أو  الشخصي  باحلضور  س��واءاً  لها، 
كما  الفاكس،  أو  باإلمييل  إرسالها 
القضايا،  تصنيف  طريقة  إيضاح  مت 
املختصة،  اجل��ه��ات  م��ع  ومتابعتها 
وال��ت��ح��ق��ق م���ن دع�����اوى امل��خ��ال��ف��ات 

والتجاوزات املتعلقة بحقوق اإلنسان، 
على  اإلج��اب��ة  متت  اللقاء  نهاية  ويف 
توزيع  مت  ثم  من  و  اخلريجن  أسئلة 
و  اجلمعية  اص����دارات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ال��ت��وع��وي��ة،   احل��ق��وق��ي��ة  مطبوعاتها 

شعبة  مدير  حتدث  اللقاء  نهاية  ويف 
ال��ت��ع��ل��ي��م ب��امل��ع��ه��د ال��ن��ق��ي��ب ع��ب��داهلل 
على  اجلمعية  شاكراً  غامن  آل  سيف 
استقبالهم طالب املعهد واإلجابة على 
وتزويدهم  واستفساراتهم،  أسئلتهم، 

اجلمعية  ش��ك��ر  ك��م��ا  ب���اإلص���دارات، 
على جهودها الكبيرة يف نشر الوعي 
فئات  جميع  بن  احلقوقي  والتثقيف 
املجتمع وتوزيعها اإلصدارات وقيامها 

باألنشطة والفعاليات.
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األمير  امللكي  السمو  صاحب  رعى 
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود 
بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، 
نسخته  يف  للكتاب  القصيم  معرض 
أيام،  لعشرة  استمر  وال��ذي  الثانية 
للمعارض  القصيم  صالة  يف  وذل��ك 
وال��ذي  ب��ري��دة،  وامل��ؤمت��رات مبدينة 
السعودين  الناشرين  نظمته جمعية 
بالتعاون مع الشركة الوطنية للتوزيع 
نشر،  دار   200 من  أكثر  مبشاركة 
القصيم،  يف  الكتاب  معرض  وشهد 
اجلهات  قبل  من  نوعية  مشاركات 
النشر  ودور  القصيم،  يف  احلكومية 
وال���ش���رك���ات وع����دد م���ن امل��ؤل��ف��ن، 
ثقافية  ف��ع��ال��ي��ات  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
صناعة  تطوير  يف  ليسهم  متنوعة، 
وإبراز  اململكة،  يف  والتأليف  النشر 
وابتكار  السعودية،  الثقافة  قيمة 
املعريف  للتواصل  ج��دي��دة  أساليب 
وال��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف، وت��ق��دمي م��ا هو 
واإلس��ه��ام  الثقافة  عالم  يف  جديد 
يف تشجيع القراءة واالطالع، ويأتي 
إقامة معرض القصيم للكتاب بعد أن 
حقق يف نسخته األولى جناحاً باهراً، 

ركن توعوي تثقيفي لفرع �جلمعية بالق�ضيم يف 

معر�ض �لكتاب

والذي سجل من خاللها شهادة ميالد 
اململكة،  الثقايف األحدث يف  احلدث 
وجدة  الرياض  معرضي  إلى  لينضم 
الثقافية  ال��ص��ورة  ليجسد  للكتاب، 
ال��ذي  احل��ض��اري  واملشهد  املشرقة 
خارطة  على  تعيشه  بالدنا  أصبحت 

الثقايف  املشهد 
إقليمياً وعاملياً.
وق��د أك��د أمير 
منطقة القصيم 
ف����ي����ص����ل ب���ن 
مشعل أن مسار 
الكتاب  معرض 
ب����ال����ق����ص����ي����م 
مختلفاً  سيكون 
ع����ن م���ع���ارض 
ال��ك��ت��اب ال��ت��ي 

ولن  عال،  وطموحنا  سابقاً،  أقيمت 
امل��ش��ارك��ات  ع��ل��ى  امل��ع��رض  يقتصر 
سيشمل  وإمنا  فحسب،  املنطقة  من 
أن  إلى  الفتاً  منها،  القريبة  املناطق 
س��واء  وال��ث��ق��اف��ة  للعلم  دوراً  ه��ن��اك 
أو  القصيم  جامعة  أو  باحملافظات 
ال��ن��ادي األدب���ي، ووج��ه��ت ال��دع��وات 

والثقافية  العلمية  للجهات  للمشاركة 
القريبة من  باحملافظات  واجلامعات 

املنطقة.
ج��اء ذل��ك يف إج��اب��ت��ه ع��ن س���ؤال ل� 
»مكة« خالل املؤمتر الصحفي الذي 
ع��ق��ده ل��إلع��الن ع��ن إق��ام��ة معرض 
األول،  ال��ق��ص��ي��م 
اجلهات  بحضور 
ال���ع���الق���ة،  ذات 
وأش������ار إل����ى أن��ه 
ج�������رى اخ���ت���ي���ار 
خالد  امللك  مركز 
مبدينة  احلضاري 
ب�����ري�����دة إلق���ام���ة 
امل���ع���رض، م��ب��ي��ن��اً 
التنظيم  تابع  أن��ه 
واإلعداد شخصياً 
حلظة بلحظة إلجناح هذه التظاهرة 
الثقافية، لتليق بوطن العزة والشموخ 
وق��ال:  السعودية،  العربية  اململكة 
فتح  سيشمل  امل��ع��رض  يف  التركيز 
بأي  مرحباً  الرقمي،  للكتاب  املجال 
لديها  ما  لعرض  نشر  دار  أو  مكتبة 
ذلك  م��رج��ع��اً  الرقمية،  الكتب  م��ن 

على  الكتب  يقرؤون  كثيرين  أن  إلى 
األجهزة احملمولة، قائاًل »ال نريد أن 
لوحده،  ال��ورق��ي  الكتاب  على  نركز 
للكتاب  آخر  هناك مسار  يكون  إمنا 
املجال«.  بهذا  تقنية  أي  أو  الرقمي 
النشر  دور  أن  القصيم  أمير  وب��ن 
يتزاحم  ب��أن  السبق  لها  السعودية 
وأبناء  السعودي،  املؤلف  القراء على 
املثقف  وأصبح  تعلموا  البالد  ه��ذه 
املؤلفن  أبرز  من  السعودي  واملؤلف 

بالعالم العربي.
خ��الل  م��ن  اجلمعية  ش��ارك��ت  وق���د 
ف��رع��ه��ا ب��ال��ق��ص��ي��م ب��رك��ن ت��وع��وي 
تثقيفي ضم كاًل من: األستاذ محمد 
عبدالرحمن  واألس���ت���اذ  ال��ش��ري��دة، 
احلمد،   محمد  واألستاذ  السنيدي، 
ن��ب��ذة ع��ن اجلمعية  ت��ق��دمي  وق��د مت 
اختصاصاتها  و  رسالتها  و  ورؤيتها 
مع  تعاملها  آلية  و  استفساراتها  و 
القضايا والتواصل مع اجلهات ذات 
العالقة إليجاد حلول لتلك القضايا، 
اص��دارات  من  ع��دداً  توزيع  مت  كما 
اجلمعية احلقوقية علي الزوار و مت 

الرد على استفساراتهم.



يف �ليوم الدويل 

لل�ضباب

�لأمم �ملتحدة توؤكد على �أهمية 

�لتعليم يف نه�ضة �لعامل

يوجد حاليًا 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بني 10 و 24 سنة يف العالم، وهذا هو أكبر عدد من الشباب على اإلطالق. 
مع ذلك فإن أكثر من نصف عدد من هم بني سني 6 و 14 عام يفتقدون ملهارات القراءة واحلساب على الرغم من أن 
معظهم يذهبون إلى املدارس، وتهدد هذه األزمة العاملية تهديدًا كبيرًا بإعاقة التقدم احملرز نحو حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة.
يف 17 كانون األول/ديسمبر 1999، أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها 54/120 إعالن 12 آب/أغسطس من كل 
عام بوصفه يومًا دوليًا للشباب، ليكون مبثابة احتفال سنوي بدور الشابات والشباب كونهن شركاء أساسيني يف التغيير، 

فضاًل عن كونه فرصة للتوعية بالتحديات واملشكالت التي تواجه أولئك الشباب والشابات يف كل أنحاء العالم.
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موضوع عام 2019: النهضة بالتعليم
على  الضوء  العام  ه��ذا  شعار  سلط 
مبا يف ذلك جهود  اجلهود املبذولة — 
التعليم  إلتاحة   — أنفسهم  الشباب 
ال��ش��ب��اب،  أم���ام  وت��ي��س��ي��ره  للجميع 
خطة  من   4 الهدف  على  وتأسيساً 
 —  2030 ل��ع��ام  امل��س��ت��دام��ة  التنمية 
التعليم  ’’ضمان  ع��ل��ى  ي��ن��ص  ال���ذي 
للجميع  وال��ش��ام��ل  املنصف  اجل��ي��د 
احلياة  م��دى  التعلّم  ف��رص  وتعزيز 
العاملي  اليوم  من  فاملراد   — للجميع‘‘ 
يف  البحث  هو   2019 لعام  للشباب 
والشباب  احل��ك��وم��ات  تركيز  كيفية 
الشباب  بقضايا  املعنية  واملنظمات 

على  املصلحة  أصحاب  من  وغيرها 
أداة  منه  يصنع  بالتعليم مبا  النهضة 
قوية لتحقيق خطة التنمية املستدامة 

لعام 2030.
ويُعد التعليم املتاح والشامل أمًرا بالغ 
املستدامة،  التنمية  لتحقيق  األهمية 
ب��دور يف  يضطلع  أن  له  حيث ميكن 
الواقع،  ويف  الصراعات،  نشوب  منع 
له  ألنه  للتنمية‘‘  ’’ُمضاِعف  فالتعليم 
دور محوري يف تسريع التقدم احملرز 
املستدامة  التنمية  أهداف  جميع  يف 
سواء  به،  الصلة  ذات  عشر  السبعة 
أكان ذلك هدف القضاء على الفقر، 
هدف  أو  اجليدة،  الصحة  هدف  أو 

أم���ر ال خ���الف ع��ل��ي��ه، وف��ض��اًل عن 
للشباب  الشاملة  التنمية  تفيد  ذلك، 
ك��ك��ل، وم��ع ذل���ك، ف��إن مما  املجتمع 
يجهله كثيرون هو أن الشباب أنفسهم 
هم أبطال نشيطون يف مجال حتقيق 
للجميع.  وامليسر  الشامل  التعليم 
وت��س��ع��ى امل��ن��ظ��م��ات ال��ت��ي ي��ق��وده��ا 
الشباب، وكذلك األفراد أنفسهم من 
الشباب، جنباً إلى جانب مع مختلف 
إلى  واحلكومات،  املصلحة  أصحاب 
النهضة بالتعليم بشكل ملموس بحيث 
يصبح أداة أساسية للتنمية املستدامة 
والشمول ملختلف الفئات االجتماعية، 
املنظمات  تقوم  امل��ث��ال،  سبيل  فعلى 

امل���س���اواة ب��ن اجل��ن��س��ن، أو ه��دف 
أو  االقتصادي،  والنمو  الالئق  العمل 
العمل  هدف  أو  التفاوت،  من  احلد 
يف م��ج��ال امل��ن��اخ، أو ه���دف إن��ش��اء 
يؤدي  أن  فيجب  املساملة،  املجتمعات 
ذات صلة  تعليمية  نتائج  إلى  التعليم 
محتوى  مناسبة  حيث  م��ن  وفعالة، 
املرادة  لألغراض  الدراسية  املناهج 
منها، وليس للثورة الصناعية الرابعة 
وم��س��ت��ق��ب��ل ال��ع��م��ل وح���س���ب، وإمن���ا 
والتحديات  للفرص  كذلك  مناسبة 

املُغيرة السياقات االجتماعية.
به  ال��ذي يضطلع  ال��دور احلاسم  إن 
هو  الشباب  تنمية  يف  اجليد  التعليم 
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بالنهضة  ال��ش��ب��اب  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي 
املبذولة  اجلهود  خالل  من  بالتعليم 
يف وسائل الضغط والدعوة، وإقامة 
التعليمية،  املؤسسات  مع  الشراكات 
تكميلية،  تدريبية  ب��رام��ج  وت��ط��وي��ر 

وغيرها من تلك اجلهود.

األمم املتحدة والشباب:
يف عام 1965، أقرت اجلمعية العامة 
إش��راك  إع��الن   ،  2037 قرارها  يف 
الشباب ُمثل السلم واالحترام املتبادل 
الفترة  ويف  الشعوب،  بن  والتفاهم 
من عام 1965 إلى عام 1975، ركزت 
اجلمعية العامة واملجلس االقتصادي 
مواضيع  ث��الث��ة  على  واالج��ت��م��اع��ي 
وهي  الشباب،  م��ي��دان  يف  أساسية 
وجرى  والسلم،  والتنمية  املشاركة 
ال��ت��وك��ي��د ك��ذل��ك ع��ل��ى احل��اج��ة إل��ى 
وجود سياسة دولية معنية بالشباب. 
اجلمعية  ع��ّي��ن��ت   ،1979 ع���ام  ويف 
 ،34/151 ال��ق��رار  مبوجب  العامة، 
الدولية  ’’السنة  بوصفه   1985 عام 
للشباب: املشاركة والتنمية والسلم‘‘.

اجلمعية  واف��ق��ت   ،1985 ع��ام  ويف 
على   40/14 ال���ق���رار  يف  ال��ع��ام��ة 
مبواصلة  املتعلقة  التوجيهية  املبادئ 
يف  امل��ن��اس��ب��ة  وامل��ت��اب��ع��ة  التخطيط 
التوجيهية  ميدان الشباب، وللمبادئ 
الشباب  على  تركز  ألنها  أهميتها، 
فئات  تضم  عريضة  فئة  بوصفهم 
بوصفهم  ول��ي��س  م��ت��ع��ددة  ف��رع��ي��ة 
تقدم  وهي  واح��داً،  دميغرافياً  كياناً 
محددة  ت��داب��ي��ر  الت��خ��اذ  مقترحات 
مثل  فرعية  فئات  احتياجات  لتلبية 
ال��ش��ب��ان امل��ع��وق��ن وش��ب��اب ال��ري��ف 

وشباب احلضر والشابات.
ويف ك��ان��ون األول/دي��س��م��ب��ر م��ن عام 
العامة  اجل��م��ع��ي��ة  اع��ت��م��دت   ،2009
السنة  ب���إع���الن   ،64/134 ال���ق���رار 
آب/  12 من  ابتداء  للشباب  الدولية 
احلكومات  ودع��ت   ،2010 أغسطس 
واألف���راد  امل��دن��ي  املجتمع  ومنظمات 
واملجتمعات احمللية يف كل أرجاء العالم 
إلى دعم أنشطة تُقام على الصعيدين 
احمللي والدولي بهذه املناسبة، وتزامن 
ال�25  السنوية  الذكرى  مع  السنة  تلك 
ألول سنة دولية للشباب احتفل بها يف 

عام 1985.

يوم الشباب الدولي:
 ،1999 األول/ديسمبر  كانون   17 يف 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أقرت 
آب/  12 أن   54/120 ق���راره���ا  يف 
للشباب  دولياً  يوماً  سيعلن  أغسطس 
املؤمتر  قدمها  التي  بالتوصية  عماًل 
الشباب  املسؤولن عن  للوزراء  العاملي 
آب/أغ��س��ط��س   12  -  8 )ل��ش��ب��ون��ة، 

.)1998
بتنظيم  ال��ع��ام��ة  اجل��م��ع��ي��ة  وأوص����ت 
أن��ش��ط��ة إع��الم��ي��ة ل��دع��م ه���ذا ال��ي��وم 
ببرنامج  الوعي  لتعزيز  وسيلة  بوصفه 
العاملي للشباب، الذي اعتمدته  العمل 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة مب��وج��ب ق��راره��ا 

50/81 يف عام 1996.
سنوياً  الدولي  الشباب  بيوم  ويُحتفل 
يف 12 آب/أغسطس، السترعاء انتباه 
ال��ش��ب��اب،  لقضايا  ال��دول��ي  املجتمع 
ولالحتفاء بإمكانيات الشباب بوصفهم 

شركاء يف املجتمع العاملي لعصرنا. 
امل��ج��االت اخلمسة عشر ذات األول��وي��ة 

لبرنامج العمل العاملي للشباب:
- التعليم

- التشغيل
- اجلوع والفقر

- الصحة
- البيئة

- تعاطي املخدرات
- جنوح األحداث

- أنشطة شغل الفراغ
- الفتيات والشاباتا

- املشاركة
- العوملة

- تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
البشرية/-  املناعة  نقص  فيروس   -

اإليدز
- الشباب والنزاع

- العالقات بن األجيال
العاملي  العمل  ب��رن��ام��ج  ف��إن  وال��ي��وم 
رئيسياً  دوراً  يؤدي  الشباب  أجل  من 
يركزون على  الشباب حيث  تنمية  يف 
التدابير الرامية إلى تدعيم القدرات 
الوطنية يف ميدان الشباب، ومن أجل 
املتاحة  الفرص  وكمية  نوعية  زي��ادة 
مشاركة  لهم  يتسنى  بحيث  للشباب 

كاملة وفّعالة وبناءة يف مجتمعهم.
كما يؤدي برنامج األمم املتحدة املعني 
ما  التنسيق يف  مركز  مهمة  بالشباب 
صعيد  على  الشباب  بقضايا  يتصل 
بنطاق  يضطلع  وه��و  املتحدة  األمم 
من األنشطة الرامية إلى تعزيز تنمية 
عمليات  دع��م  ذل��ك  يف  مبا  الشباب، 
ص��ن��ع ال��س��ي��اس��ات ع��ل��ى امل��س��ت��وى 
البحث  وإج���راء  ال��دول��ي،  احلكومي 
التحليلية، وزيادة فعالية أعمال األمم 
من  الشباب  تنمية  مجال  يف  املتحدة 

وسبل  التعاون  أساليب  تعزيز  خالل 
ال��ت��ب��ادل ف��ي��م��ا ب���ن ك��ي��ان��ات األمم 
املشتركة  الشبكة  طريق  عن  املتحدة 
بن الوكاالت املعنية بتنمية الشباب. 

اإلح���ص���اء: نسبة ال��ش��ب��اب ال��س��ع��ودي 
األولى يف دول العشرين:

لإلحصاء،  العامة  الهيئة  أص���درت 
ت���ق���ري���راً خ���اص���اً مب��ن��اس��ب��ة ال��ي��وم 
»تقرير  عنوان  حتت  للشباب  العاملي 
أرق������ام«  ال���س���ع���ودي يف  ال���ش���ب���اب 
وامل��ت��ض��م��ن إح����ص����اءات ال��ش��ب��اب 
واالجتماعية،  )السكانية،  السعودي 
والصحية،  والتعليمية،  واالقتصادية، 
الهيئة  والترفيهية(، وأكدت  والثقافية 
إلى  استناداً  اإلحصائي  تقريرها  يف 
للفئة  السعودي  الشباب  أن  بياناتها، 
العمرية )15-34 سنة( ميثلون %36.7 
من إجمالي السكان السعودين، بينما 
اإلعاقة  ذوو  السعودي  الشباب  ميثل 
3.8% من إجمالي الشباب السعودين 
للفئة العمرية )15- 34سنة(، يذكر أن 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة، أقرت 
يوم 12 أغسطس من كل عام بوصفه 
 17 وذل���ك يف  للشباب،  دول��ي��اً  ي��وم��اً 
احتفال  ليكون مبثابة  ديسمبر 1999 
سنوي بدور الشابات والشباب كونهم 
فضاًل  التغيير،  يف  أساسين  شركاء 
بالتحديات  للتوعية  فرصة  كونه  عن 
واملشكالت التي تواجههم يف كل أنحاء 
التمحدة،  األمم  أرقام  وتشير  العالم. 
إلى أنه يوجد حالياً 1.8 مليار شاب 
سنة   24 و   10 بن  أعمارهم  تتراوح 
من  ع��دد  أكبر  هو  وه��ذا  العالم،  يف 

الشباب على اإلطالق.
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�أفكار وم�شاريع

البنك الدويل وموؤ�س�سة غيت�س 

ووزارة التنمية الدولية الربيطانية 

يوحدون �سفوفهم لتح�سني جودة 

التعليم يف خمتلف اأنحاء العامل

بيل  ومؤسسة  ال��دول��ي  البنك  أعلن 
التنمية  ووزارة  غ��ي��ت��س  وم��ل��ي��ن��دا 
ال��دول��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة م���ؤخ���راً عن 
على  ستعمل  جديدة  شراكة  إط��الق 
للحكومات  مي��ك��ن  أدوات  ت��ط��وي��ر 
متابعة  حت��س��ن  يف  اس��ت��خ��دام��ه��ا 
ج����ودة أن��ظ��م��ت��ه��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، مما 

اتخاذ  من  السياسات  واضعي  مُيكن 
جميع  تعلّم  لضمان  آن��ي��ة  ق����رارات 
التعاون أن  األطفال، ومن شأن هذا 
أه��داف  حتقيق  تسريع  يف  يساعد 
ال��ب��ش��ري، وهو  امل���ال  م��ش��روع رأس 
وتيرة  تسريع  يستهدف  عاملي  جهد 
كما  البشر  يف  االستثمارات  زي���ادة 

وكيفا من أجل تعزيز العدالة والنمو 
االقتصادي.

وس��ت��ت��ي��ح ه���ذه ال��ش��راك��ة م��ت��ع��ددة 
أُع��ل��ن عنها خالل  ال��ت��ي  ال��س��ن��وات، 
لندن،  يف  للتعليم  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى 
جودة  لتتبع  متكاماًل  نظاماً  للبلدان 
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والتقدم  امل��ق��دم��ة،  التعليم  خ��دم��ات 
ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه ه���ذه ال��ب��ل��دان نحو 
أه��داف��ه��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��س��ي��اس��ات. 
املبادرة  الدولي زمام  البنك  وسيأخذ 
يف تطوير األدوات اجلديدة يف إطار 
ملتابعة  األب��ع��اد  متعددة  عاملية  آلية 
مع  بالعمل  وذل��ك  التعليم،  سياسات 
مختلف  من  واإلدارة  التعليم  خبراء 
أنحاء العالم. وسيجري قريباً اختبار 
وستتوسع  ب��ل��داً،   13 يف  اآللية  ه��ذه 
من  أك��ب��ر  ع����دداً  لتشمل  ت��دري��ج��ي��اً 

البلدان.

وع��ن ذل��ك، ق��ال��ت  بيني م��وردون��ت، 
البريطانية  الدولية  التنمية  وزي���رة 
واملناصرة لرأس املال البشري: »يجب 
أن يتمتع جميع األطفال باحلق يف تعلّم 
الصوت  والكتابة كي ميتلكوا  القراءة 
مستقبل  لبناء  الضرورية  وامل��ه��ارات 
ألنفسهم  ازده�������اراً  وأك���ث���ر  أف��ض��ل 
هيئة  وحترص  احمللية.  ومجتمعاتهم 
يكون  أن  على  البريطانية  امل��ع��ون��ة 
مختلف  يف  األطفال  مالين  مبقدور 
أنحاء العالم احلصول على 12 عاماً 
التعليم اجليد، وذلك ملساعدتهم  من 
على حتقيق كامل إمكاناتهم، وانتشال 
وأضافت  الفقر«.  براثن  من  بلدانهم 
قولها: »إن شراكتنا املبتكرة مع البنك 
الدولي ومؤسسة بيل وميلندا غيتس 
حتليل  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ات  ستساعد 
أسباب  إلظ��ه��ار  وال��دالئ��ل  الشواهد 
تطوير  م���ن  األط���ف���ال  ع���دم مت��ك��ن 
ه��ذه امل��ه��ارات األس��اس��ي��ة، وحتديد 
ميكنها  ال��ت��ي  التدخلية  اإلج����راءات 
تنفيذها لتحسن أنظمتها التعليمية، 
أهم  وهم  مواطنيها،  يف  واالستثمار 

مواردها«.

ووفقاً ملطبوعة تقرير عن التنمية يف 
العالم 2018، فإن االلتحاق باملدارس 
ال يعني التعلّم، كما تواجه معظم بلدان 
العالم حاليا أزمة يف التعلّم. وتسعى 
الشراكة اجلديدة إلى وضع حد لهذه 
األزمة، وذلك بتزويد البلدان ببيانات 

املرتبطة  املؤشرات  أهم  عن  جديدة 
هذه  وتغطي  التعلّم،  ن��واجت  بتحسن 
مختلف  على  أبعاد  ثالثة  امل��ؤش��رات 
ال��ن��ظ��ام - ج���ودة تقدمي  م��س��ت��وي��ات 
اخل��دم��ات، وال��س��ي��اس��ات، واالل��ت��زام 
للسماح مبتابعة   – بالتعليم  السياسي 
شمولية  أكثر  بصورة  احمل��رز  التقدم 

مما هو ممكن حالياً.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال خ��امي��ي س��اف��ي��درا 
بالبنك  التعليم  بقطاع  األول  املدير 
التعلّم  ألزم��ة  التصدي  »إن  الدولي: 
يتطلب حتسن جودة جتربة كل طفل 
ممول  أكبر  وباعتباره  امل��درس��ة،  يف 
العالم  بلدان  يف  التعليم  ملشروعات 
ملتزم  ال��دول��ي  البنك  ف��إن  النامية، 
ال��ط��الب،  يتعلّمه  م��ا  ق��ي��اس  ب��دع��م 
وهذا  امل���دارس،  أنظمة  أداء  وج��ودة 
واضعي  األهمية يف متكن  بالغ  أمر 
السياسات من رؤية اجلوانب اجليدة 
ل��ل��ن��ظ��ام، وحت���دي���د م���ا ي��ح��ت��اج إل��ى 

إصالح«.

نهجاً  التعليم  نظم  حتسن  ويتطلب 
يكون  أن  يجب  إذ  اجل��وان��ب،  متعدد 
وينجح  للتعلّم،  مستعدين  األط��ف��ال 
وتتوفر  عملهم،  أداء  يف  امل��ع��ل��م��ون 
توفر  وأن  املناسبة،  امل��واد  باملدارس 
من  مناسباً  مستوى  امل��درس��ة  إدارة 
ال��ق��ي��ادة وال��رق��اب��ة. ول��ل��ق��ي��ام بذلك 
ال��ض��روري  م��ن  الصحيح،  بالشكل 
حتقيق االتساق بن سياسات التعليم 
واأله����داف امل��ت��وخ��اة، وس��ت��زود هذه 
بها  موثوق  ببيانات  البلدان  الشراكة 
على  بأكمله  التعليم  نظام  عمل  عن 
كما سيسلط  األب��ع��اد،  ه��ذه  أس���اس 
بن  القائمة  الفجوات  على  الضوء 
ال��ت��داب��ي��ر ال��ت��ي ت��ت��خ��ذه��ا وأف��ض��ل 

املمارسات.

وق���ال ج��ي��ري��ن��داري ب��ي��ه��اري، مدير 
التعليم العاملي مبؤسسة بيل وميليندا 
غ��ي��ت��س: »إن ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ق��راءة 
االبتدائي  الثالث  الصف  يف  بطالقة 

للتعلّم  ركيزة  وتشكل  للغاية،  مهمة 
السبب  ولهذا  التالية،  الصفوف  يف 
على  تؤكد  التعليم  متابعة  آلية  ف��إن 
باعتباره  األس��اس��ي  التعلّم  أهمية 
آلية  وتتيح  الرئيسية.  النتائج  إحدى 
املتابعة معلومات قابلة للتطبيق بشأن 
املعوقات األساسية أمام عملية التعلّم 
أداة  يجعلها  مما  التعليم،  نظام  يف 
ذوي  من  السياسات  لواضعي  قيمة 

الفكر اإلصالحي«.

وبهذه الطريقة، ستتيح اآللية العاملية 
للحكومات  التعليم  سياسات  ملتابعة 
إم��ك��ان��ي��ة ت��ت��ب��ع ال��ت��ق��دم احمل����رز يف 
السياسات  وإصالحات  استثماراتها 
مما  ب��دءاً  التعلّم،  لتحسن  ال��الزم��ة 
وحتى  ال��دراس��ي  الفصل  يف  يحدث 
ال���ق���رارات ال��ت��ي ي��ت��م ات��خ��اذه��ا يف 
االج��ت��م��اع��ات ال����وزاري����ة، وس��ت��زود 
التخاذ  ال��الزم��ة  بالبيانات  البلدان 
على  حقيقي  ت��أث��ي��ر  ذات  ق����رارات 
املال  رأس  يعزز  مما  الطالب،  تعلّم 
من  ال��ق��ادم  اجليل  وميكن  البشري، 

النجاح.

دراس��ة ح��ول م��ؤش��رات ج��ودة التعليم 
يف العالم العربي:

أنهى املركز اإلقليمي للجودة والتميز 
يف التعليم التابع ملنظمة األمم املتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة ) اليونسكو( 
التعليم  جودة  مؤشرات  حول  دارس��ة 
يف العالم العربي وذلك بتقدمي صورة 
حقيقية عن واقع جودة التعليم وبيان 

أهم النتائج املتوقعة. 
وجاء ضمن توصيات الدراسة أهمية 
التعليمية  البنية  وحت��دي��ث  تطوير 
بحيث تصبح مرحلة الطفولة املبكرة 
إلزامية ضمن السلم التعليمي، وبناء 
يف  اجل���ودة  وضبط  للمساءلة  نظام 

النظام التعليمي.

تبني  إلى  الدراسة  نتائج  ق��ادت  كما 
التي  تراجم اجل��ودة   مبادرة مشروع 
ت��ه��دف إلث���راء احمل��ت��وى ال��ع��رب��ي من 

متنوعة  كتب  ترجمة مجموعة  خالل 
يف املجال التعليمي املختص باجلودة 
العربية  اللغة  إلى  التعليمية  والبيئة 
األخ��الق��ي��ة«  »اجل��ام��ع��ة  ك��ت��اب  منها 
دولية  دراسة  املعلمن:  وكتاب »جودة 
ومعاييرهم«  املعلمن  كفايات  ح��ول 
تكلفة:  أق��ل  أس��رع،  »أص��غ��ر،  وكتاب 
يف  التعليم  تقييم  عمليات  تطوير 
الدول النامية«، وسيصدر نهاية هذا 
العام ثالث كتب متت ترجمتها إلثراء 

احملتوى العربي يف قضايا اجلودة.

وي���ع���ود ت��أس��ي��س امل���رك���ز اإلق��ل��ي��م��ي 
للجودة والتميز يف التعليم  إلى اليوم 
اخلامس والعشرين  من  أكتوبر عام  
2014م املوافق 1 محرم 1436ه���  ، 
حينما تولت اململكة العربية السعودية 
االتفاقية  مب��وج��ب  عليه  اإلش����راف 
منظمة  و  امل��م��ل��ك��ة  ب���ن  امل���ب���رم���ة 
دعم  من   انطالقاً  وذلك  اليونسكو، 
اململكة لرسالة املنظمة اإلنسانية التي 
ال تتوقف لتعزيز كل ما هو إيجابي يف 
اللتزاماتها  وتأكيًدا  الشعوب،  حياة 
جتاه  وال��دول��ي��ة  واإلقليمية  احمللية 
»وجودته  للجميع  التعليم  توفير« حق 
ومتيز مخرجاته كأحد أهم مرتكزات 

التنمية املستدامة.
للجودة  اإلقليمي  املركز  يحظى  كما 
والتميز بدعم حكومة خادم احلرمن 
الشريفن امللك سلمان بن عبد العزيز 
بن  محمد  األمير  العهد  ول��ي  وسمو 
خالل  م��ن   � اهلل  حفظهم   � سلمان 
ميزانيته  وتوفير  امل��رك��ز  استضافة 
وجت��وي��د  ت��ط��وي��ر  وج��ع��ل  التشغيلية 
قائمة  يف  العربي  العالم  يف  التعليم 
مستمر  بدعم  حظي  كما  األولويات، 
مجلس  رئ��ي��س  م��ن   دائ��م��ة  ومتابعة 
التعليم  وزي���ر  م��ع��ال��ي  امل��رك��ز  إدارة 
سابقاً الدكتور أحمد العيسى لتحقيق 
تطلعات والة األمر يف حتسن جودة 
التعليم يف العالم العربي ، واملساهمة 
واملشاركة الفعالة يف عملية اإلصالح 
اإلقليمي  الصعيد  على  التعليمي 

والدولي.

15
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فريق من فرع اجلمعية 

بالعا�ضمة �ملقد�ضة يف 

زيارة لل�صجن العام 

للن�صاء

اختصاصات  و  أهداف  من  انطالقاً 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف 
اململكة العربية السعودية واملنصوص 
وبعد  األس��اس��ي،  نظامها  يف  عليها 
الشرعية  األح���ك���ام  ع��ل��ى  االط����الع 
واألن��ظ��م��ة وال���ق���رارات ال��داخ��ل��ي��ة و 
االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة ب��ش��أن حقوق 
القسم  م���ن  ف��ري��ق  ق���ام  اإلن���س���ان، 
الباحثة  من  مكون  بالفرع  النسائي 
دالل  األس��ت��اذة  باجلمعية  القانونية 
األس��ت��اذة  اجلمعية  وع��ض��وة  جن���ار، 
للسجن  ب���زي���ارة  احل���رب���ي،  جن����وى 
املقدسة،  بالعاصمة  للنساء  ال��ع��ام 
الزيارة  أه��داف  متثلت  وق��د  مؤخراً 
السجن  أوض����اع  ع��ل��ى  االط����الع  يف 
اإلن��ش��ائ��ي��ة وم��الئ��م��ت��ه ل��ل��ن��زي��الت، 
احلرص  وم��دى  الصحية،  والرعاية 
ع��ل��ى اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ه��ن من 
و  اإلعاشة،  و  االجتماعية،   الناحية 
األنشطة، و الوقوف على اإليجابيات 
األنظمة  تطبيق  وم��دى  والسلبيات، 
امل��ق��ررة حل��ق��وق اإلن��س��ان وم���ا ج��اء 
املنظمة  املعاهدات  و  االتفاقيات  يف 

لذلك من خالل :
الصادر  للحكم  األساسي  أ-النظام 
باملرسوم امللكي رقم ) أ/90 ( وتاريخ 

1412/8/27ه�.
ب-نظام الرعاية االجتماعية والئحته 

التنفيذية.
عليها  املوقعة  الدولية  ج-االتفاقيات 

اململكة العربية السعودية.
األحاديث  تبادل  الزيارة مت  بداية  يف 

امل��ش��ت��رك��ة ذات  امل���واض���ي���ع  ح����ول 
الفريق يف  ث��م جت��ول  م��ن  و  العالقة 
من  العديد  رص��د  و  السجن  أن��ح��اء 
امل��الح��ظ��ات و اإلي��ج��اب��ي��ات و ب��ن��اًء 
عليها مت وضع توصيات لعمل الالزم 
جت��اه��ه��ا، ف��ال ش��ك أن رع��اي��ة هذه 
خالفت  التي  املجتمع  من  الشريحة 
حقها  يف  الصواب  جانبت  و  النظام 
وحق مجتمعها و وطنها لتستحق منا 
مد يد العون و النصح وعدم تهميشهن 
اجتماعياً ، واحلرص على استيفائهن 
حقوقهن النظامية واإلنسانية وإن كن 
التنظيمات  يف  ورد  وكما  سجينات 
والتشريعات و االتفاقيات الدولية، و 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان التي 
حتث على االهتمام و مراعاة حقوق 
ومصالح هذه الفئة نظامياً وصحياً و 

تعليمياً واجتماعياً.
يف  كانت  السجون  أن  ذك��ره  اجلدير 
السابق  السعودية يف  العربية  اململكة 
مرتبطة بإدارات الشرطة كواحدة من 
أقسامها املتعددة، ويف عام 1388 ه� 
صدرت املوافقة السامية على إنشاء 
الهرم  داخل  للسجون  عامة  مصلحة 
التنظيمي لألمن العام، ثم توالت بعد 
ذلك القرارات التنظيمية والتطويرية.
وب���ن���اًء ع��ل��ى ال��ت��وج��ي��ه��ات ال��س��دي��دة 
ل��ل��ق��ي��ادة ال���رش���ي���دة، ف��ق��د اع��ت��م��د 
القائمون على السجون منذ إنشائها 
واخلطط  البرامج  كافة  اآلن  ولغاية 
اختصاصه،  ح��س��ب  ك��ل  ال��ط��م��وح��ة 
من أجل تطوير السجون يف اململكة، 

بتلك  اإلهتمام  عاتقهم  على  وأخ��ذوا 
تنفيذها  ومتابعة  واخلطط  البرامج 
وراء  سعياً  املختلفة  ملراحلها  طبقاً 

االرتقاء نحو األفضل واألصلح.
على  والبرامج  اخلطط  تلك  وتقوم 

بعض األسس منها:
1- العنصر املكاني: وهو املكان الذي 
وامل��وق��وف��ون  احمل��ك��وم��ون  ف��ي��ه  يقيم 
كافة  فيه  تتوفر  أن  ينبغي  وال���ذي 
ال��ش��روط األم��ن��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة، وأن 
الضرورية  املرافق  كافة  على  يشتمل 
واجتماعياً  إنسانياً  متكاملة  حلياة 
وأمنياً، ولهذا جند أن املديرية العامة 
للسجون ال تألوا جهداً ضمن خططها 
التطويرية يف إنشاء السجون احلديثة 
العاملية  املواصفات  ألحدث  املطابقة 
للمباني  الواسعة  املساحة  حيث  من 
وال��ت��ه��وي��ة و امل���راف���ق ال��ص��ح��ي��ة مع 
تكامل اخلدمات التعليمية والتثقيفية 
جرى  وق��د  والرياضية،  والترفيهية 
تعميم هذه األسس على كافة مشاريع 

السجون يف معظم مناطق اململكة.
2- العنصر البشري:  وهو يضم طريف 
)رج��ال  أي  السجون  داخ��ل  العالقة 
)ال��ن��زالء(،  و   ) ومساعديهم  األم���ن 
وتتم خطط تطوير هذا العنصر  على 

النحو التالي :
• يتم اختيار رجال األمن ومساعديهم 
يخضعون  حيث  املتعلم،  الشباب  من 
ل��ت��دري��ب ج��ي��د يف م��ع��اه��د األم���ن 
ل��ت��ط��وي��ره��م يف م���ج���ال ال��ع��م��ل يف 
ال��س��ج��ون، وه��ن��اك امل��س��اع��دي��ن من 

االجتماعين  واألخصائين  األطباء 
والفنين  وال��ري��اض��ي��ن  وامل���درس���ن 
املؤهلن باخلبرات العلمية والعملية .
• أم����ا ال����ن����زالء وه����م امل���ق���ص���ودون 
فقد  السجون،  بخدمات  واملعنيون 
القائمن  املديرية ممثلة يف  حرصت 
وامل��أوى  اإلرش���اد  تأمن  على  عليها 
يتلقى  كما  لهم،  والصحي  النظيف 
غير املتعلمن دروساً يف محو األمية، 
صفوفهم  يف  املتعلمون  ينتظم  بينما 
ب���دأوه من  إلك��م��ال م��ا ق��د سبق أن 
دراسات قبل سجنهم، باإلضافة إلى 
مجموعة  على  مهنياً  تدريباً  تلقيهم 
من احلرف وذلك من قبيل املساعدة 
فرص  بإيجاد  مستقبلهم  تأمن  يف 
من  خروجهم  بعد  الشريف  العمل 
السجن. يضاف إلى ذلك كله تقدمي 
والتثقيفية  الترفيهية  البرامج  بعض 

والرياضية داخل السجون .
االجتماعي  ال��ع��م��ل  ب��خ��ص��وص  أم���ا 
داخل السجون، فيوجد يف كل سجن 
لدراسة  أكثر  أو  اجتماعي  أخصائي 
ح���االت ال��ن��زالء وال��ت��ع��رف ع��ن كثب 
وال��ظ��روف  انحرافهم  أس��ب��اب  على 
االجتماعية التي أدت إلى هذا املصير 
االجتماعيون  األخصائيون  ويعايش 
ال��س��ج��ن��اء وي���ب���ذل���ون ل��ه��م ال��ن��ص��ح 
واإلرشاد مبا يفيدهم عند خروجهم 
العقوبة.  انقضاء  بعد  السجن  م��ن 
دفع  سبيل  يف  خ��ط��وة  ذل��ك  ويعتبر 
كمواطن  إلى مجتمعه  للعودة  اجلانح 

صالح ونافع لنفسه وملجتمعه.
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* دخلت اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق الطفل  (OHCHR) حيز النفاذ يف 2 اأيلول/ �صبتمرب 1990م، و هي تُعد االتفاقية التي توؤكد على حقوق الطفل يف احلماية و التعليم و الرعاية ال�صحية و 
املاأوى و التغذية ال�صليمة، وان�صمت اململكة لهذه االتفاقية بتاريخ 1996/1/26م، مع حتفظ عام على كل ما يتعار�ض مع اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية.
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�جلزء �لأول من »�تفاقية حقوق �لطفل«�عرف حقوقك و و�جباتك

املادة األولى:
ألغراض هذه االتفاقية، يعنى الطفل 
كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما 
لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب 

القانون املنطبق عليه.

املادة الثانية:
احلقوق  األط���راف  ال��دول  1. حتترم 
وتضمنها  االتفاقية  املوضحة يف هذه 
لكل طفل يخضع لواليتها دون أي نوع 
عن  النظر  بغض  التمييز،  أن��واع  من 
الوصي  أو  والديه  أو  الطفل  عنصر 
القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو 
لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو 
أو  اإلثني  أو  القومي  أصلهم  أو  غيره 
االجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو 

مولدهم، أو أي وضع آخر.
جميع  األط�����راف  ال����دول  ت��ت��خ��ذ   .2
للطفل  ل��ت��ك��ف��ل  امل��ن��اس��ب��ة  ال��ت��داب��ي��ر 

التمييز  أش��ك��ال  جميع  م��ن  احلماية 
القائمة على أساس مركز  العقاب  أو 
والدي الطفل أو األوصياء القانونين 
عليه أو أعضاء األسرة، أو أنشطتهم 

أو آرائهم املعبر عنها أو معتقداتهم.

املادة الثالثة:
تتعلق  التي  اإلج���راءات  جميع  يف   .1
مؤسسات  بها  قامت  باألطفال، سواء 
ال���رع���اي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ع��ام��ة أو 
السلطات  أو  احمل��اك��م  أو  اخل��اص��ة، 
يولي  التشريعية،  الهيئات  أو  اإلداري��ة 
االعتبار األول ملصالح الطفل الفضلى.
2. تتعهد الدول األطراف بأن تضمن 
الالزمتن  والرعاية  احلماية  للطفل 
ل��رف��اه��ه، م��راع��ي��ة ح��ق��وق وواج��ب��ات 
من  غيرهم  أو  أوص��ي��ائ��ه  أو  وال��دي��ه 
األفراد املسؤولن قانوناً عنه، وتتخذ، 
التدابير  الغرض، جميع  لهذا  حتقيقاً 

التشريعية واإلدارية املالئمة.
تتقيد  أن  األط���راف  ال��دول  تكفل   .3
وامل���راف���ق  واإلدارات  امل���ؤس���س���ات 
املسؤولة عن رعاية أو حماية األطفال 
السلطات  وضعتها  ال��ت��ي  باملعايير 
م��ج��ال��ي  يف  س��ي��م��ا  وال  امل��خ��ت��ص��ة، 
السالمة والصحة وفى عدد موظفيها 
وصالحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية 

كفاءة اإلشراف.

املادة الرابعة:
التدابير  ك��ل  األط���راف  ال���دول  تتخذ 
من  وغ��ي��ره��ا  واإلداري�����ة  التشريعية 
امل��الئ��م��ة إلع��م��ال احلقوق  ال��ت��داب��ي��ر 
امل��ع��ت��رف ب��ه��ا يف ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة. 
االقتصادية  باحلقوق  يتعلق  وفيما 
الدول  تتخذ  والثقافية،  واالجتماعية 
أقصى  إل��ى  التدابير  ه��ذه  األط���راف 
حدود مواردها املتاحة، وحيثما يلزم، 

يف إطار التعاون الدولي.

املادة اخلامسة:
مسؤوليات  األط���راف  ال���دول  حتترم 
عند  أو،  الوالدين  وواج��ب��ات  وحقوق 
أو  املوسعة  األسرة  االقتضاء، أعضاء 
العرف  عليه  ينص  حسبما  اجلماعة 
من  غيرهم  أو  األوص��ي��اء  أو  احمللي، 
الطفل،  قانونا عن  املسؤولن  األشخا 
يف أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات 
واإلرش���اد  التوجي  امل��ت��ط��ورة،  الطفل 
املالئمن عند ممارسة الطفل احلقوق 

املعترف بها يف هذه االتفاقية.

املادة السادسة:
بأن لكل  ال��دول األط��راف  1. تعترف 

طفل حقا أصيال يف احلياة.
إلى أقصى  األطراف  الدول  تكفل   .2

حد ممكن بقاء الطفل ومنوه.

�عرف �أكرث عن �جلمعية �ل�ضعودية �خلريية ملر�ض �لزهامير

تأسيسها:
من  اجلمعية  تأسيس  فكرة  انبثقت 
مجموعة من السيدات أصيب أمهاتهم 
رحلتهم يف  وبدأت  الزهامير،  مبرض 
البحث عن مهتمن يف هذا اجلانب، 
أبناء  من  وأربعن  خمسة  ب��ادر  حيث 
الوطن بتأسيس اجلمعية  وبنات هذا 
الزهامير،  ملرض  اخليرية  السعودية 
وصدرت موافقة وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية على تأسيسها.
 

رؤيتنا:
الوعي  نشر  و  التعريف  يف  ال��ري��ادة 
االجتماعي  و  النفسي  و  ال��ص��ح��ي 

مبرض الزهامير.

رسالتنا:
الوصول مبستفيدي اجلمعية و ذويهم 
أعلى  إل���ى  املجتمع  ف��ئ��ات  جميع  و 
و  ألزهامير  الوعي مبرض  مستويات 
بن  االستراتيجية  الشراكات  تفعيل 
اجلهات ذات العالقة لتحقيق أهداف 

اجلمعية قريبة و بعيدة املدى.

أهدافنا:
تتلخص بعض من أهداف اجلمعية يف 

التالي:
أوالً: رفع مستوى الوعي العام مبرض 
الزهامير عبر تثقيف شرائح املجتمع 
املختلفة حول املرض وإقامة احلمالت 

وعبر  التثقيفية  وال��ن��دوات  التوعوية 
جميع وسائل اإلعالم املمكنة.

ثانياً: تقدمي الدعم واملساندة ملرضى 
املستوى الصحي  الزهامير و حتسن 
وامل��ع��ي��ش��ي ل��ه��م ع��ب��ر ت��أم��ن ال��ع��الج 

واألجهزة املساندة لهم.
ثالثاً: تقدمي الدعم واملشورة لعائالت 

املصابن ومن يقوم برعايتهم.
رابعاً: تفعيل الشراكات اإلستراتيجية 
ب���ن اجل���ه���ات اخل���ي���ري���ة ال��ع��ل��م��ي��ة، 
ال��ص��ح��ي��ة، األك��ادمي��ي��ة، اإلع��الم��ي��ة، 
والتثقيفية، ومنشئات القطاع اخلاص.

اجلمعية ال�صعودية

�خلريية ملر�ض �لزهامير

SUDI ALZHEI -

 ERS
DISEASE ASS -

CIATION
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امل�صت�صار القانوين

خالد بن عبد �لرحمن �لفاخري

 كاريكاتير

نقالً عن صحيفة

عليه  وامل��دع��ى  املدعي  من  لكل  يحق 
سير  أثناء  العارضة  بطلباتهم  التقدم 
الدعوى و الطلبات التي ميكن للمدعي 

تقدميها أثناء نظر الدعوى وهي:
أ- ما يتضمن تصحيح الطلب األصلي، 
ظروف  ملواجهة  موضوعه  تعديل  أو 

طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب - ما يكون مكماًل للطلب األصلي ، 

هل يحق للمدعي أو املدعى عليه تقدمي طلبات عارضة أثناء نظر الدعوى 
من قبل احملكمة ؟

أو مترتباً عليه ، أو متصاًل به اتصاالً 
ال يقبل التجزئة.

يف  تغييراً  أو  إضافة  يتضمن  ما   - ج 
سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب 

األصلي على حاله.
أو  ب��إج��راء حتفظي  األم��ر  - طلب  د 

وقتي. 
مما  بتقدميه  احملكمة  ت��أذن  م��ا  ه���- 

يكون مرتبطاً بالطلب األصلي.
عليه  للمدعى  ميكن  التي  الطلبات  و 
تقدميها أثناء نظر الدعوى تتمثل فيما 

يلي:
أ - طلب املقاصة القضائية.

عن  بتعويض  ل��ه  احل��ك��م  طلب   - ب 
أو  األصلية،  الدعوى  من  ضرر حلقه 

من إجراء فيها.

أال  إجابته  على  يترتب  طلب  أي   - ج 
يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، 
أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد ملصلحة 

املدعى عليه.
بالدعوى  متصاًل  يكون  طلب  أي   - د 

األصلية اتصاالً ال يقبل التجزئة.
بتقدميه مما  احملكمة  ت��أذن  ما   - ه� 

يكون مرتبطاً بالدعوى األصلية.

حفظًا حلقوق القاضي واملتقاضني 
محكمة الرياض اجلزائية توثق جلساتها 

بالصوت والصورة
اجللسات  توثيق  العدل  وزارة  ب��دأت 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ب��ال��ص��وت وال���ص���ورة يف 
احمل��ك��م��ة اجل���زائ���ي���ة يف ال���ري���اض، 
اجللسات،  عالنية  مبدأ  من  انطالقاً 
وح��ف��ظ��اً حل��ق��وق ال��ق��اض��ي وأط���راف 

الدعوى بشكل عام.
ال��ع��دل رئ��ي��س املجلس  وك���ان وزي���ر 
وليد  الدكتور  الشيخ  للقضاء  األعلى 
الصمعاني قد أّكد أن توثيق اجللسات 
عبر حتويل  العمل  تيسير  إلى  يهدف 
إلى صيغ  املرافعة  جميع ما يدور يف 
رق��م��ي��ة مي��ك��ن م��راج��ع��ت��ه��ا م���ن قبل 
يقلل  ما  والقاضي،  الدعوى  أط��راف 
املجال، إضافة  الشكاوى يف هذا  من 
واملتقاضن،  القاضي  حق  حفظ  إلى 
حيث سيوثق كل ما سيدور يف اجللسة 
للقضاء  األع��ل��ى  للمجلس  ومي��ك��ن 

االطالع عليه بحكم اختصاصه.

ه��ذه اخل��ط��وة ضمن مشروع  وت��أت��ي 
توثيق اجللسات القضائية يف مرحلته 
تكون  أن  إل��ى  ستمتد  ال��ت��ي  األول���ى 
احملاضر والضبوط إلكترونية رقمية، 
عن  الترجمة  م��ش��روع  إل��ى  إض��اف��ة 
بعد، وذلك يف سياق حوكمة واضحة 
تسعى  الذي  العمل  جتويد  تستهدف 

إليه جميع املرافق العدلية.
توظيف  إل��ى  ال��ع��دل  وزارة  وتسعى 
املشاريع  من  مجموعة  عبر  التقنية 
ما  وتطويره،  األداء  لرفع  واملبادرات 
املستفيد  على  إيجابي  بشكل  ينعكس 
ال��ع��دل��ي، وم��ن أب��رزه��ا م��ب��ادرة قّيم، 
واس��ت��ط��الع  تقييم  ت��س��ت��ه��دف  ال��ت��ي 
وقد  واملتقاضن،  املستفيدين  رض��ا 
شملت كتابات العدل ومحاكم التنفيذ 
املستقبل جميع احملاكم  وستشمل يف 
مبا يتوافق مع طبيعة النظر القضائي.
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ثقافة حقوق اإلنسان

يتبادر إلى الذهن عند ذكر احلضارة الرومانية، تلك اإلمبراطورية املترامية األطراف والتي أنشأت 
نظاماً خاصاً بها شمل مناطق شتى من العالم، حيث كانت املواطنة فيها ليست مقصورة على أحد 
األمر الذي جعل من اإلمبراطورية قوة عظمى، ومع هذه الصورة البراقة التي تظهر من خالل تقدم 
اإلمبراطورية العمراني، وحكومات بلدياتها ذات احلكم الذاتي، إال أن اإلمبراطورية لم تستطع أن 
تطبق مبادئ العدل، واملساواة، والتي تعتبر من أهم مبادي حقوق اإلنسان، كما فشلت يف وضع أسس 
اقتصادية ثابتة ونظام سياسي عادل قائم على املشاركة السياسية، وعليه فإنها لم تتمكن من حتقيق 

فكرة العدالة بن شعوب إمبراطوريتها.

إذا نظرنا للمساواة يف احلضارة الرومانية فإننا جند أن الطابع املميز للمجتمع الروماني يف عصوره 

كان  فقد  والطبقات،  األفراد  بن  والواجبات  احلقوق  والتفاوت يف  الطبقي،  التقسيم  هو  املختلفة 

املجتمع الروماني عند ظهوره مكونا من طبقتن هما طبقة األشراف، وتضم ربع السكان، وطبقة 

العامة، والعبيد، التي تضم ثالثة أرباع السكان وبناءاً عليه فقد كان التمييز والتفاضل بن طبقة 

األشراف والعامة شاماًل لكافة مجاالت احلياة، أما حقوق املرأة فكانت منتهكة ومسلوبة، فليس لها 

حقوق سياسية حيث حرمت من الترشيح، واالنتخاب، و تولي الوظائف العامة، كما أنها حرمت من 

األس��رة، سيطرة  تكون حتت سيطرة رب  املدنية يف مختلف مراحل حياتها فمنذ والدتها  حقوقها 

مطلقة مسلوبة اإلرادة ليس لها حق يف التصرف يف أي من شؤونها، وقد عرفت احلضارة الرومانية 

مكانة  انحطت  وقد  للعبد،  املالكة  واألسرة  الدولة،  اقتصاد  يف  أساسياً  العبيد عنصراَ  وكان  الرق 

العبيد يف ظل احلضارة الرومانية ليقوم السيد باستغالله بالطريقة التي تناسبه، فالعبيد يعملون 

نهاراً يف اإلقطاعيات، ويكبلون لياًل بالسالسل ويلقى بهم يف الكهوف ليقضوا فيها الليل حتت حراسة 

رجال أشداء، غالظ القلوب، وعقوباتهم كانت تتراوح بن اجللد والصلب، إضافة إلى استخدامهم 

كوسيلة لتسلية األحرار من خالل املبارزات الوحشية، أو مقاتلة األسود، وبذلك نرى أن الرقيق لم 

يكن لهم أي حق يف مال، وال ذمة، وليس من حقهم أن يقاضوا أو يشتكوا، بل كان للسيد عليهم 

حق امللكية من االستعمال، واالنتفاع، والتصرف، واإلعدام، أما احلرية الدينية فقد شهدت العصور 

الرومانية أفظع حاالت االنتهاك حلرية العقيدة خاصة بعد انتشار املسيحية واجتذابها للناس، ويف 

اخلتام نحمد اهلل على نعمة اإلسالم والذي كرم اإلنسان وحفظ له حقوقه من االمتهان واالستغالل.

احلضارة الرومانية و حقوق اإلنسان 




