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الجمعية  فرع  من  فريق  زي��ارة 
يف  اإلسكان  وزارة  إىل  بالجوف 

مدينة الجوف

الجمعية  ف���رع  م��ن  ف��ري��ق 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

يلتقي أمير منطقة القصيم

يف  ي��ش��ارك  الجمعية  ف���رع 
العديد من الفعاليات بمناسبة 

اليوم العاملي للطفل

السفير اإليرلندي يزور الجمعية 
الوطنية لحقوق اإلنسان
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اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي الجمعية 

وإنما تعبر عن أراء أصحابها

www.nshr.org.sa : موقع اجلمعية
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فرع املنطقة الشرقية :   هاتف :0138098353 - فاكس: 0138098354 -ص.ب 15578 
الدمام 31454

فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة : هاتف: 0125545213 - فاكس 0125545212
فرع اجلمعية باملدينة املنورة : هاتف: 0148664544 - فاكس 0148664549-ص.ب 775 

املدينة املنورة 41421
فرع منطقة عسير: هاتف: 0172269186  - فاكس : 0172310349- ص. ب 4292  أبها 

61491
فرع القصيم: هاتف 0163855155 - فاكس 0163855335

عناوين اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
املقر الرئيسي: اململكة العربية السعودية - الرياض - هاتف : 0112102223- فاكس: 

0112102202 -ص.ب 1881 الرياض 11321
مكتب اجلمعية بجدة - حي احملمدية - طريق املدينة النازل- هاتف : 0126222261- 

فاكس: 0126222196-0126943095- ص.ب 116664 جدة 21391
فرع منطقة جازان : هاتف: 0173237041  - فاكس : 0173173344 -ص.ب 476

فرع منطقة اجلوف : سكاكا - حي العزيزية - هاتف: 0146258144 - فاكس: 
0146258155 - ص.ب : 2766

فرع اجلمعية باملنطقة ال�سرقية ي�سارك يف العديد من 

الفعاليات مبنا�سبة اليوم العاملي للطفل



3
3

مبشاركة العديد من اجلهات 
اجلمعية تقيم ورشة عمل )الئحة مخالفات 
الذوق العام وآليات تطبيقها يف بيئة العمل(

ال��وط��ن��ي��ة حلقوق  أق��ام��ت اجل��م��ع��ي��ة 
الئحة   ( بعنوان  عمل  ورش��ة  اإلنسان 
م��خ��ال��ف��ات ال������ذوق ال���ع���ام وآل���ي���ات 
تطبيقها يف بيئة العمل ودور اجلهات 
اجلمعية  مبقر  م��ؤخ��راً،  ضبطها(  يف 
ال��ري��اض  مبدينة  فهد  امل��ل��ك  بطريق 
ورك����زت ورش���ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى احمل���اور 

التالية :-
1-تطبيق الئحة احملافظة على الذوق 
ال���ع���ام وأث���ره���ا يف ض��ب��ط ال��س��ل��وك 

االجتماعي.
وتواجه  تظهر  قد  التي  2-الصعوبات 

اجلهات أثناء التطبيق.
مراقبة  يف  اإلع���ام  وس��ائ��ل  3-دور 
ال��ذوق  على  احملافظة  الئحة  تطبيق 

العام.
وق��د ش��ارك يف ه��ذه ال��ورش��ة العديد 
من اجلهات احلكومية والوزارات ذات 

العاقة ومنها:-
– النيابة العامة.

– شرطة منطقة الرياض.

والنهي عن  ب��امل��ع��روف  األم���ر  هيئة   –

املنكر.
– وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية.

– هيئة الترفيه.

– بعض وسائل اإلعام.
وق����د س��اه��م��ت اجل���ه���ات امل��ش��ارك��ة 
القضايا  ب��ع��ض  وط���رح  ال��ن��ق��اش  يف 
وال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه اجل��ه��ات 
يف  الائحة  لبنود  واملنفذة  املطبقة 
إلى  العمل  ورش��ة  إنتهت  وقد  امليدان 
سيتم  والتوصيات،  النتائج  من  جملة 
مع  بشأنها  والتنسيق  عليها  العمل 

اجلهات ذات العاقة.
اململكة  إص��دار  أن  فيه  ومما ال شك 
مع  يتماشى  ال��ع��ام،  ال���ذوق  ض��واب��ط 

السياحة  بتنشيط  احلالية  توجهاتها 
مبختلف أنواعها ومن ذلك: بدء العمل 
يتطلب معه  السياحية مما  بالتأشيرة 
وجود قوانني حتافظ على قيم املجتمع 
السعودي وتوعي السياح وغيرهم بها، 
العام  ال��ذوق  وتزامن إص��دار ضوابط 
نابع  السياحية  التأشيرة  تطبيق  مع 
من حرص اململكة على عدم التعارض 
الدينية  وقيمها  التنموية  بني خططها 

والثقافية.
الائحة على عنصرين  اعتمدت  وقد 
املظهر  على  احملافظة  وهما  مهمني 
ال���ع���ام وع����دم ال��ت��ع��دي ع��ل��ى ح��ق��وق 
ال��ع��ام هي  ال���ذوق  اآلخ��ري��ن، فائحة 
عبارة عن قواعد عامة لتنظيم سلوك 
اململكة  يف  يعيشون  ال��ذي��ن  األف����راد 
إلى  ويشملون  ال��س��ع��ودي��ة،  العربية 
من  األف��راد  مايني  مواطنيها  جانب 

األخرى  وال��دول  اجلنسيات  عشرات 
مما دفع اململكة لتقنني ضوابط الذوق 
العام لينسجم مع توجهاتها احلضارية 
األفراد  القانون يف وعي  لغة  لترسيخ 
خ���ال مم��ارس��ات��ه��م ألن��ش��ط��ت��ه��م يف 
ال��ائ��ح��ة يف  ل��ذا ف��إن  العام,  امل��ج��ال 
ستحافظ  التطبيقي  العملي  إطارها 
على قيم املجتمع السعودي مما يصون 
حقوق وحريات األفراد الذين يعيشون 
فيه من الضرر، كما أن اعتماد الئحة 
الذوق العام يؤكد حرص اململكة على 
حتمل  التي  الوطنية  الهوية  ترسيخ 
والعادات  واألع��راف  القيم  من  كثيرا 
بها  يلتزم  أن  يجب  ال��ت��ي  والتقاليد 
اجلميع, مما سيكون له األثر اإليجابي 
على احترام الثقافة والتقاليد يف الزي 
ويف القول والفعل والتي على اجلميع 

وتفرض التقيد بها طبقاً للقانون.
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السفير اإليرلندي يزور اجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنسان

قام سفير ايرلندا لدى اململكة السيد 
للجمعية  ب���زي���ارة  م��اك��وي  ج���ي���رارد 
رئيس  بسعادة  التقى خالها  مؤخراً، 
ربيعان  ب��ن  مفلح  ال��دك��ت��ور  اجلمعية 
القحطاني، الذي أطلعه على أنشطة 
لعدد  اجلمعية،  وقد تطرق احلديث 
العاقة بحقوق  املوضوعات ذات  من 

اإلنسان ومنها جهود اململكة يف تعزيز 
حقوق الطفل حيث أكد رئيس اجلمعية 
أن اململكة تبذل جهود حلماية حقوق 
الطفل ومن ذلك إصدار نظام خاص 
حلماية الطفل والذي ساهم  يف إيجاد 
كانت  التي  اإلشكاليات  لبعض  حلول 
فيها  مبا  السابق  يف  األطفال  تواجه 

العنف  أو  التعليم،  يف  االنتظام  عدم 
أو احلرمان من األوراق الثبوتية، كما 
اإلع��دام  عقوبة  إل��ى  احلديث  تطرق 
أن  اجلمعية  رئ��ي��س  أوض���ح  وال����ذي 
موقف اململكة منها مبني على أحكام 
الشريعة اإلسامية،  وقد أكد السفير 
على أهمية تبادل وجهات النظر فيما 

بشكل  اإلنسان  حقوق  بقضايا  يتعلق 
بعض  من  ايرلندا   موقف  وبني  عام 
املستوى  ع��ل��ى  احل��ق��وق��ي��ة  ال��ق��ض��اي��ا 
نائب  س��ع��ادة  اللقاء  حضر  ال��دول��ي، 
رئيس اجلمعية عضو مجلس الشورى 
الدكتور صالح اخلثان، واألمني العام 

للجمعية املستشار خالد الفاخري.
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الدكتور علي ال�سعبي

م�سرف فرع اجلمعية يف منطقة ع�سري

فريق من فرع اجلمعية بعسير يتفقد أوضاع السجناء 
واملوقوفني مبركز شرطة غرب أبها يف منطقة عسير

الوطنية  اجلمعية  متابعة  اط���ار  يف 
السجناء  اإلن��س��ان ألوض���اع  حل��ق��وق 
وامل����وق����وف����ني، ق����ام وف����د م���ن ف��رع 
م��ؤخ��راً،  عسير  مبنطقة  اجلمعية 
شرطة  مبركز  التوقيف  ل��دور  بزيارة 
الوفد  استقبال  يف  وك��ان  أبها  غ��رب 
جبران  العقيد  سعادة  املركز  رئيس 
آلقحطاني، وكذلك قام الوفد بزيارة 
شرق  شرطة  مبركز  التوقيف  ل��دور 
رئيس  الوفد  استقبال  يف  وك��ان  أبها 
املركز سعادة العقيد أحمد بن سعيد 

آل خادم.
وق��د أوض���ح ال��وف��د ال��زائ��ر الغرض 
البيانات  إلى  واإلستماع  الزيارة  من 
لدور  االستيعابية  بالطاقة  املتعلقة 
احلاليني  املوقوفني  وع��دد  التوقيف 
ال��وف��د بأخذ  ق��ام  بكل م��رك��ز، وق��د 
جولة على الدور واإللتقاء باملوقوفني 
نهاية  ويف  ملاحظاتهم،  واإلس��ت��م��اع 
املاحظات  بعض  الوفد  دون  الزيارة 
التي مت رصدها وسيتم رفعها لرئاسة 
اجلمعية إلتخاذ ما يلزم حيالها ، كما 
يلزم  ما  باتخاذ  الفرع  إدارة  ستقوم 
تدخل  التي  املوضوعات  بعض  بشأن 

يف اختصاصها.
ويف نهاية الزيارتني قدم الوفد شكره 
وش��رط��ة  أب��ه��ا  غ���رب  إلدارة ش��رط��ة 
ملسه  وملا  مهمتهم  لتسهيل  أبها  شرق 
الوفد من تعاون بناء، وقد ضم الوفد 
مزهر   آل  يحيى  بن  محمد  الدكتور 
بن  حمد  واألس��ت��اذ  اجلمعية،  عضو 

محمد آل مفرح مدير الفرع.
علي  الدكتور  سعادة  وقد صرح  هذا 
بن عيسى الشعبي املشرف على فرع 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
أن���ه وم���ن منطلق  مب��ن��ط��ق��ة ع��س��ي��ر 
اخ��ت��ص��اص اجل��م��ع��ي��ة ف��إن��ه��ا ت��ق��وم 
الشكاوى  وتلقي  ميدانية  ب��زي��ارات 

وتتابعها مع اجلهات املختصة بهدف 
األمنية  اجلهات  مع  الشراكة  تعزيز 
اإليجابيات  تعزيز  على  معاً  والعمل 

وإزالة السلبيات.
العربية  اململكة  يف  السجون  كانت 
الشرطة  ب��إدارات  مرتبطة  السعودية 
ويف  املتعددة،  أقسامها  من  كواحدة 
عام 1388ه� صدرت املوافقة السامية 
للسجون  عامة  مصلحة  إنشاء  على 
عام  ال��ع��ام، ويف  األم��ن  ع��ن  مستقلة 
السامية  املوافقة  ص��درت  ه�   1398
ويف  والتوقيف،  السجون  نظام  على 
العام نفسه صدر قرار صاحب السمو 
و   4090 رق��م  الداخلية  وزي��ر  امللكي 
القاضي  ه���   1398/10/22 ت��اري��خ 
العامة  اإلدارة  تشكيل  على  باملوافقة 

للسجون واختصاصاتها وواجباتها. 
لقد ظل اهتمام صاحب السمو امللكي 
وسمو  نائبه  وسمو  الداخلية  وزي��ر 
بالسجون  األمنية  للشئون  مساعده 
توقف، حتى  دون  والسجناء مستمراً 
الكرمي رقم  قرار سموه  صدر أخيراً 
1421/08/18ه�������  وت��اري��خ   60661
ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ب��ف��ص��ل  ال��ق��اض��ي 
لتصبح  ال��ع��ام  األم���ن  ع��ن  للسجون 
بصاحب  مرتبطاً  مستقًا  قطاعاً 
السمو امللكي مساعد وزير الداخلية 
للشؤون األمنية حتت اسم جديد هو 

) املديرية العامة للسجون (.

أهداف املديرية:
ال��ش��ام��ل��ة  ال��ت��وع��ي��ة  حت��ق��ي��ق  أواًل: 
عمل  خ��ال  م��ن  السجون  ب��أه��داف 
ال��ب��ح��وث وال���ن���دوات واحمل���اض���رات 
بنشاطات  اخلاصة  املعارض  وإقامة 
وأع��م��ال  للسجون  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة 

النزالء وتسويق منتجاتهم . 
دوري��ة  شهرية  نشرة  إص���دار  كذلك 

وطباعتها وتوزيعها والقيام بدراسات 
دراسات  وإعداد  للمديرية،  تطويرية 
بالسجون ولوضع  علمية ألي ظاهرة 
من  ذلك  وغير  لها  املناسبة  احللول 

برامج التوعية. 
ثانيًا: نشر التوعية الدينية واألخاق 
ال��ن��زالء م��ن خ��ال ما  ب��ني  الفاضلة 

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

اجلهات ذات العاقة. 
املؤسسات  يف  النزالء  تشغيل  راب��ع��ًا: 
واملصالح احلكومية ومشاريع القطاع 
اخلاص داخل السجون وخارجها وفق 
ضوابط محددة، وكيفية تفعيل ذلك . 
الفني  بالتعليم  االه��ت��م��ام  خ���ام���س���ًا: 
اخلطط  ب��إع��داد  املهني  وال��ت��دري��ب 
والبرامج والدورات املهنية يف مراكز 
وذل��ك  ب��ال��س��ج��ون،  املهني  ال��ت��دري��ب 
بالتنسيق مع املؤسسة العامة للتعليم 
الفني والتدريب املهني وجتهيز مراكز 

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

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

واإلطاق .
اإلدارية  التنمية  مفهوم  تبني  ثامنًا: 
الشاملة للمديرية العامة للسجون من 
لدى  التخطيطي  الوعي  نشر  خال 
أساليب  وتطوير  باملديرية  العاملني 
واملستجدات،  املتغيرات  م��ع  العمل 
وإقامة الندوات واملؤمترات واللقاءات 
العاملني  م��خ��زون  م��ن  ت��زي��د  ال��ت��ي 

الثقايف والديني واملهني . 
التحتية  بالبنية  االه��ت��م��ام  ت���اس���ع���ًا: 
وإدارات  للسجون  العامة  للمديرية 
س�����ج�����ون امل����ن����اط����ق وال����س����ج����ون 

واإلصاحيات.
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 فريق من فرع اجلمعية بالقصيم يف ضيافة أمير 
فريق من فرع اجلمعية يلتقي أمير منطقة القصيم
القصيم

استقبل صاحب السمو امللكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مؤخراً، يف مكتب 
سموه مبقر ديوان إمارة املنطقة مبدينة بريدة،  املشرف العام على فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باملنطقة الدكتور صالح 
بن عبدالرحمن الشريدة، يرافقه أعضاء اجلمعية ، الذين قدموا للسام على سموه، ومت اطاعه على أعمال ونشاطات وجهود 

الفرع خال الفترة املاضية.
وقدم الدكتور الشريدة يف بداية اللقاء، لسمو أمير املنطقة نبذة مختصرة عن تأسيس اجلمعية وأهدافها وأنشطتها وزياراتها 
امليدانية للقطاعات املختلفة، موضحاً أن اجلمعية تهدف للعمل على حتقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، ووفقاً 

لاتفاقيات الدولية والعاملية والعربية واإلسامية التي وافقت عليها اململكة يف إطار أحكام الشريعة اإلسامية.
ورّحب سمو أمير القصيم يف الدكتور الشريدة، وأعضاء فرع اجلمعية، متمنياً لهم دوام التوفيق يف مهام عملهم.

وأكد سمّوه أهمية دور اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف حفظ اجلانب اإلنساني لإلنسان يف حياته ومجتمعه وما يضمنه الدين 
اإلسامي احلنيف من حقوق وفق كتاب اهلل وسنة نبيه الكرمي، وهو ما حترص على تطبيقه القيادة الرشيدة.

كما جرى خال االستقبال بحث املوضوعات املتعلقة بأعمال فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان باملنطقة، واخلدمات واألنشطة 
التي تقدمها اجلمعية، وما تسعى لتقدميه من جهود وما حققته من إجنازات.
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طارش  الدكتور  إش��راف  و  مبتابعة 
ال���ش���م���ري م���دي���ر ف����رع اجل��م��ع��ي��ة 
مدينة  يف  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
اجل���وف، فقد ق��ام ف��ري��ق م��ن فرع 
اجل��م��ع��ي��ة ض��م ك���ًا م���ن: األس��ت��اذ 
الفرع،  مدير  الفهيقي  بريد  ظاهر 
املسعر  مفضي  خليفة  األس��ت��اذ  و 
عضو اللجنة االستشارية، و األستاذ 
حمود مبخوت دوش سكرتير الفرع، 
و األستاذ علي مبخوت دوش منسق 
األستاذ   استقبالهم  يف  وكان  الفرع، 
فهيد مطلق الشمري مدير عام فرع 
اجل��وف،  مبنطقة  اإلس��ك��ان  وزارة 
نائب  الشمري  األستاذ حمود خالد 
مدير الفرع، و األستاذ سلطان عبد 
العزيز احمليسن مدير إدارة اإلسكان 

التنموي.
يف بداية الزيارة مت تبادل األحاديث 
ح����ول امل���واض���ي���ع امل��ش��ت��رك��ة ذات 

الفريق  رص��د  ذل��ك  وبعد  ال��ع��اق��ة، 
ملجهودات  اإليجابيات  م��ن  العديد 
فرع وزارة اإلسكان يف مدينة اجلوف 

و التي منها:
1 ��  من خال اللقاء اتضح أن سعادة 
ألهداف  متفهم  اإلسكان  فرع  مدير 
اخلدمات  تقدمي  اإلسكان يف  دور  و 
للسكان  واحمل��ت��اج��ني  ل��ل��م��واط��ن��ني 

وكذلك منسوبي الفرع.
ب���وزارة اإلس��ك��ان عامة  العمل    ����  2

مفعل حكومة إلكترونية.
3 �� العمل بوزارة اإلسكان على تهيئة 
األرام���ل  م��ن  للمحتاجني  امل��س��اك��ن 
سكنية  سدامة  برامج  وفق  والفقراء 
إيجار  ونظام  تنموية  سدامة  وكذلك 
اإليجار  وتسديد  للمحتاجني  س��داد 
عنهم وفق نظام خاص بتلك احلاالت.
املستحقة  احل����االت  م��ت��اب��ع��ة    �����  4
ل��ل��س��ك��ن م���ع اجل��م��ع��ي��ات اخل��ي��ري��ة 

السجناء  وع��وائ��ل  الضمان  وكذلك 
مساكن  منحهم  سرعة  على  والعمل 

والتسديد عنهم.
األراض���ي  إي��ج��اد  على  العمل    ����  5
توزيعها  ب��ه��دف  وذل���ك  وتخطيطها 
استكمال  وك��ذل��ك  املستحقني  على 

طلبات منحهم قرض.
سكنية  وح��دة   )  1658  ( بناء   ����  6
والقائم  للمحتاجني  منطقة  كل  يف 
اخليرية  اجلمعية  ه��ي  واإلش����راف 
وذل����ك إس��ه��ام��اً م���ن اإلس���ك���ان يف 

تنشيط العمل اخليري.
���� وج���ود ث��اث��ة م��ش��اري��ع إسكان   7

بسكاكا، ودومة اجلندل، والقريات.
8 �� العمل على منح سكن للمحتاجني 
م���ن ال��س��ع��ودي��ات امل���ت���زوج���ات من 
ومجهولي  اللقطاء  وكذلك  أجانب 

الهوية الذين بحاجة لذلك.
إدارة  م��ع  بالتنسيق  ال��رغ��ب��ة    ����  9
ال��س��ج��ون وال��ض��م��ان واجل��م��ع��ي��ات 
اإلن��س��ان  ح��ق��وق  وجمعية  اخل��ي��ري��ة 
حيال سرعة الوصول إلى احملتاجني 
للسكن أو احملتاجني لتسديد اإليجار 

عنهم.
بواسطة  وذل��ك  ال��ف��رع  قيام    ����  10
بهدم ثاثة منازل  اجلمعية اخليرية 
بنائها  إع��ادة  و  الصفيح  من  مبنية 
للبناء  احلديثة  الطرق  أفضل  وف��ق 
النفل  حي  ح��االت يف  ثاثة  وكذلك 
سيتم  كما  ألصحابها  تسليمها  ومت 
إعادة تأهيل مساكن الوليد بن طال 
كما يوجد ) 400 ( شخص مستحق 
جمعية  قبل  من  اخليري  لإلسكان 

البر اخليرية.

زيارة فريق اجلمعية لوزارة 
اإلسكان يف مدينة اجلوف
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وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  منظمة  أك���دت 
وجمهورية  )ال��ف��او(  امل��ت��ح��دة  ل��أمم 
بينهما  التعاون  على  اجلنوبية  كوريا 
لتعزيز جهود القضاء على اجلوع يف 
الهادئ، حيث  واحمليط  آسيا  منطقة 
أول  مؤخراً  الدولية  الوكالة  دشنت 

مكتب لها يف العاصمة سول.

العام  املدير  ق��ال  ذل��ك  على  وتعليقاً 
سيلفا،  دا  غ��رازي��ان��و  ج��وزي��ه  للفاو، 
الشراكة  مكتب  افتتاح  حفل  خ��ال 
واالتصال يف مدينة سول: »أنا سعيد 
جداً بآفاق هذه الشراكة التي ستؤدي 
مجموعة  يف  عمقاً  أكثر  تعاون  إل��ى 
فيها  تقدم  التي  املجاالت  واسعة من 
مساهمة  بالفعل  ك��وري��ا  ج��م��ه��وري��ة 
الزراعة  مجال  تشمل  وقّيمة  كبيرة 
وصحة  والغابات  األسماك  ومصايد 

احليوان وسامة األغذية«.

بالتقدم  للفاو  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وأش���اد 
امللحوظ الذي أحرزته كوريا اجلنوبية 
على صعيد   - األخ��ي��رة  ال��ع��ق��ود  يف 
واالق��ت��ص��ادي��ة-  ال��غ��ذائ��ي��ة  التنمية 
التقدم  يف  ال��رائ��د  دوره����ا  وك��ذل��ك 

ذلك  يف  مبا  والتكنولوجي،  العلمي 
املعلومات  استخدام حلول تكنولوجيا 

واالتصاالت املبتكرة يف الزراعة.

وقال دا سيلفا: »نتشرف بانضمامكم 
اجلهات الداعمة للمنظمة«.

معكم  »ب��ال��ت��ع��اون  سيلفا:  دا  وق���ال 
نتمتع  كما  اآلن  حتى  الكثير  أجنزنا 
امل��زي��د  لتحقيق  ك��ب��ي��رة  ب��إم��ك��ان��ي��ات 

أيضاً«.

ي��ه��دف ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ف��او وك��وري��ا 
الفنية  املعرفة  توفير  إل��ى  اجلنوبية 
للباد يف مجاالت الزراعة واحلراجة 
الريفيني  للسكان  األسماك  ومصائد 
واملساعدة  املنطقة،  يف  األكثر ضعفاً 
يف تسريع جهود القضاء على اجلوع 
يف جميع أنحاء منطقة آسيا واحمليط 

الهادئ وخارجها.

وس��ي��ع��زز ه���ذا ال��ت��ع��اون ال��ش��راك��ات 
م���ع ال��ق��ط��اع اخل�����اص واألوس�����اط 
لتسهيل  املدني  واملجتمع  األكادميية 
التبادالت بشأن إدارة األمن الغذائي 

والبحث  والتدريب  التكنولوجيا  ونقل 
املعلومات  إل���ى  ال��وص��ول  وحت��س��ني 
اإلن��ت��اج  لتعزيز  والتقنية  العلمية 

الزراعي.

وحتمل هذه اجلهود املتجددة أهمية 
كبيرة نظراً ألن منطقة آسيا واحمليط 
عدد  نصف  م��ن  أكثر  تضم  ال��ه��ادئ 
اجل��ي��اع يف ال��ع��ال��م- م��ا ي��ق��رب من 
نصف مليار شخص- كما أن التقدم 
يف احلد من اجلوع عانى من تباطؤ 

كبير يف السنوات األخيرة.

املنطقة  تشهد  آخ���ر،  صعيد  وع��ل��ى 
زي�����ادة يف م���ع���دالت ال���ب���دان���ة- بني 
 - على حد سواء  والبالغني  األطفال 
وتسّجل أسرع معدالت انتشار متزايد 

لبدانة األطفال يف العالم.

طفل  مليون   14.5 ح��وال��ي  ويعاني 
دون سن اخلامسة من الوزن الزائد، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى أن ج��م��ي��ع أط��ف��ال 
أغذية  يستهلكون  تقريباً  املنطقة 
رخيصة ومصنعة وغير صحية مليئة 
وفقيرة  وال��ده��ون  والسكر  باألماح 

بالعناصر الغذائية األساسية.

وكوريا  املنظمة  بني  التعاون  ويهدف 
وسوء  اجل��وع  محاربة  إل��ى  اجلنوبية 
خال  م��ن  أشكاله  بجميع  التغذية 
األطعمة  واس��ت��ه��اك  إن��ت��اج  مت��ك��ني 
الصحية واملغذية بشكل أكبر، وحماية 

بيئتنا والتنوع البيولوجي.

اجلهود  يف  اجلنوبية  كوريا  مساهمة 
العاملية للقضاء على اجلوع:

املنظمة  عمل  اجلنوبية  كوريا  تدعم 
يف  التنمية  أعمال  متويل  خ��ال  من 
فائقة  م��وارد بشرية  اخل��ارج وتقدمي 
وتوفير  إنشاء  يف  للمساعدة  املهارة 
نظم غذائية مستدامة بيئياً وساسل 

قيمة محّسنة واالبتكار يف الزراعة.
أفغانستان،  يف  امل��ث��ال،  سبيل  فعلى 
تعمل كوريا اجلنوبية مع الفاو إلغاثة 
ويف  باجلفاف،  املنكوبني  امل��زارع��ني 
التدريب  كوريا  توفر  إفريقيا،  غرب 
على إنتاج األرز للمجتمعات الزراعية 

الضعيفة.

طويل  بتاريخ  اجلنوبية  كوريا  تتمتع 

الفاو وجمهورية كوريا اجلنوبية 

تدعمان جهود الق�ساء على اجلوع يف 

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

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

حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

من تطبيق املعرفة الزراعية التقليدية- 
أرز  حقول  يف  واض��ح��اً  ذل��ك  ويتجلى 
امل���درج���ات يف ج���زي���رة ت��ش��وجن��س��ان 
وال��زراع��ة داخ��ل اجل���دران الصخرية 
كاهما  جيجو،  جزيرة  يف  البركانية 
وأدرجتهما  اخل��ارج،  يف  بهما  معترف 
الفاو ضمن نظم التراث الزراعي ذات 

األهمية العاملية.
تدعم  األس��م��اك،  مصايد  مجال  ويف 
تبذلها  التي  اجلهود  اجلنوبية  كوريا 
املنظمة ملكافحة الصيد غير القانوني 
املزيد  وجعل  تنظيم،  ودون  إباغ  دون 
على  للتوقيع  إليها  تنظم  البلدان  من 

اتفاقية تدابير دولة امليناء.

ي���وج���د 17 ه����دف����ًا أله�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 
املستدامة ولكن حتقيق هدفني مهمني 

لتحقيقها جميعًا:
حتدث غريزيانو دا سيلفا يف مؤخراً يف 
منتدى عاملي حول املساعدة يف التنمية 
باألمثلة  وأش��اد  املستدامة  الزراعية 
اجلنوبية،  كوريا  التي ضربتها  اجليدة 
سيئ  الوضع  أن  من  أيضاً  حذر  لكنه 

على املستوى العاملي.

وقال غرازيانو دا سيلفا أمام املشاركني 
للمساعدة  الثالث  العاملي  املنتدى  يف 
التنمية  ب��ش��أن  ال��رس��م��ي��ة  اإلمن��ائ��ي��ة 
الزراعية املستدامة: »إن هديف التنمية 
حتقيقهما  زال  ما  اللذين  املستدامة 
والثاني  األول  الهدفني  هما  متأخراً 
املتعلقان بالفقر واجلوع، وإن لم نتمكن 
الهدفني  هذين  يف  تقدم  حتقيق  م��ن 
سيكون من الصعب جداً حتقيق تقدم 

يف األهداف األخرى«.
وقال دا سيلفا إن النزاعات إلى جانب 
إعاقة  إل��ى  أدت  ق��د  امل��ن��اخ  تغير  آث��ار 
ج��ه��ود احل����رب ض��د ال��ف��ق��ر واجل���وع 
املخاطر جلهود  م��ن  امل��زي��د  وإض��اف��ة 
حتقيق هدف القضاء على اجلوع، وال 
البدانة يف جميع  ازدياد مشكلة  سيما 
األطعمة  ب��ني  والفجوة  العالم  أن��ح��اء 
إل��ى  ن��ح��ت��اج  ال��ت��ي  واآلم��ن��ة  الصحية 
واالزده��ار  البقاء  أجل  من  استهاكها 
العالم.  الغذاء يف  نظم  توفره  ما  وبني 
وأكد أن تعزيز النظم الغذائية الصحية 
الفواكه  الفجوة من خال  يتطلب سد 

واخلضروات املنتجة محلياً.

األم��ر مهم جداً  »إن هذا  وأض��اف: 
من  لتتمكن  احمل��ل��ي��ة  للمجتمعات 
احمللي.  وإنتاجها  زراعتها  تطوير 
وهذا من شأنه حتسني سبل عيش 
أص��ح��اب احل���ي���ازات ال��ص��غ��ي��رة يف 

العالم واملزارعني األسريني«.

ح����ث ال�������دول ع���ل���ى ت���س���ري���ع اجل���ه���ود 
للقضاء على اجلوع وسوء التغذية:

العاملي  اجل��وع  مستويات  ارتفاع  مع 
سوء  إنهاء  ه��دف  حتقيق  يهدد  مبا 
بحلول  أش��ك��ال��ه��ا  بجميع  ال��ت��غ��ذي��ة 
األغذية  منظمة  نظمت   ،2030 عام 
وال���زراع���ة ل��أمم امل��ت��ح��دة )ال��ف��او( 
السياسات  لبحوث  الدولي  واملعهد 
مؤمتراً  م��ؤخ��راً   )IFPRI( الغذائية 
عاملياً بهدف تسريع اجلهود لتحقيق 
القضاء على اجلوع يف جميع أنحاء 

العالم.

انخفاضاً  شهدت  عقود  مرور  فبعد 
الذين  األشخاص  أع��داد  مذهًا يف 
ع��ادت  التغذية،  نقص  م��ن  يعانون 
م��س��ت��وي��ات اجل����وع ل��ارت��ف��اع م��رة 
نشرته  تقرير  آلخ��ر  ووف��ق��اً  أخ��رى، 
أرب��ع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ف��او  منظمة 
منظمات أخرى تابعة لأمم املتحدة، 
شخص  مليون   820 ح��وال��ي  يعاني 

على هذا الكوكب من سوء التغذية.
العام  امل��دي��ر  ق��ال  املناسبة  وب��ه��ذه 
يف  سيلفا  دا  غرازيانو  جوزيه  للفاو 
»هذه  املؤمتر:  إلى  بالفيديو  رسالة 
التوالي التي  الثالثة على  هي السنة 
حتقيق  نحو  ال��ت��ق��دم  فيها  يتوقف 
إن  بل  اجل��وع،  على  القضاء  ه��دف 
 ،2015 )يف  ب���االزدي���اد  ب��دأ  اجل���وع 
2016 ،2017(، كما تعد مشكلة تقزم 
األطفال مشكلة كبيرة وهناك ملياري 
من  يعانون  زال��وا  ما  تقريباً  شخص 
العناصر  نقص  أو  اخل��ف��ي  اجل���وع 
أيضاً  يشمل  وهذا  املهمة.  الغذائية 
األشخاص الذين يعانون من السمنة 

أو زيادة الوزن«.

ارت��ف��اع عدد  إل��ى  دا سيلفا  وأش���ار 

اجلوع  من  يعانون  الذين  األشخاص 
إلى  ليصل  جديد  من  التغذية  وس��وء 
سجلت  قد  كانت  مرتفعة  مستويات 
آخ��ر م��رة قبل عشر س��ن��وات، وق��ال: 
بعد  ك��ب��ي��رة،  انتكاسة  ن��واج��ه  »ن��ح��ن 
النجاح حققناه يف القضاء  عقود من 
الفاو وغيرها من  على اجلوع، تشعر 
واحلكومات  املتحدة  األمم  منظمات 
بقلق  الشركاء  من  وغيرنا  األعضاء 

شديد نتيجة ذلك«.

أم��ام  يقف  كبير  وج���ود حت��ٍد  ورغ���م 
اجل��وع،  على  القضاء  ه��دف  حتقيق 
لبحوث  الدولي  واملعهد  الفاو  أن  إال 
أنه  على  يؤكدان  الغذائية  السياسات 
ما يزال باإلمكان حتقيق هذا الهدف.
امل��زي��د من  إض��اع��ة  ول��ك��ن ال ميكننا 

الوقت.

وقال شنغن فان، املدير العام للمعهد 
الغذائية:  السياسات  لبحوث  الدولي 
تقدم  حتقيق  من  سنوات  ع��دة  »بعد 
ع��امل��ي ه��ائ��ل يف احل���د م���ن اجل���وع 
وس���وء ال��ت��غ��ذي��ة، ي��ؤمل��ن��ا أن ن���رى أن 
إلنهاء  كافية  ليست  احلالية  وتيرتنا 
ال  ولكن   ،2030 ع��ام  بحلول  اجل��وع 
الهدف.  ه��ذا  حتقيق  بوسعنا  ي��زال 
مثل  ال��دول  من  العديد  متكنت  لقد 
الصني وأثيوبيا وبنغاديش والبرازيل 
من تقليل نسبة اجلوع وسوء التغذية 
النجاح  قصص  وتقدم  كبير،  بشكل 
تبذل  التي  للدول  قيمة  دروس��اً  هذه 

جهدها لتحقيق تقدم كبير«.

وي��وف��ر امل��ؤمت��ر، ال���ذي ي��ش��ارك فيه 
وآسيا،  أفريقيا  من  كبار  مسؤولون 
املعرفة  تبادل  وتيرة  لتسريع  منبراً 

واملناهج واألدوات املتخصصة املتوفرة 
والتي أدت إلى النجاح يف العديد من 
من  اآلخ����رون  يتمكن  حتى  ال��ب��ل��دان 
يف  عملهم  وتعجيل  وتكييف  تعلمها 
احلد من اجلوع وسوء التغذية بطرق 

مستدامة.

التغذية  ال��ق��ض��اء على اجل���وع وس���وء 
باألرقام:

القارة  ت��زال  ال  أفريقيا  أن  ح��ني  يف 
التي تضم أكثر عدد من الناس الذين 
منطقة  يف  ف��إن  اجل���وع،  م��ن  يعانون 
آس��ي��ا واحمل��ي��ط ال��ه��ادي أك��ب��ر ع��دد 
يعانون من  الذين  الناس  من  إجمالي 
 500 م��ن  أكثر  وه��و  التغذية،  نقص 
مليون شخص، حسب تقديرات الفاو.
العاملي  التحدي  ه��ذا  حجم  ويشير 
واجلاد  الفوري  التحرك  ضرورة  إلى 
املثال،  سبيل  فعلى  املشكلة،  ملعاجلة 
الهادئ  واحمل��ي��ط  آسيا  منطقة  تعد 
م��وط��ن��اً ألك��ث��ر م���ن 60 ب��امل��ائ��ة من 
نقص  من  يعانون  الذين  األش��خ��اص 
التغذية، ولتحقيق هدف القضاء على 
دول  على  يجب   2030 بحلول  اجلوع 
من  أكثر  تنقذ  أن  مجتمعة  املنطقة 
يوم  كل  110,000 شخص من اجلوع 

طوال االثني عشر عاماً القادمة.

على  التأكيد  يف  مبالغة  ثمة  ليس 
القضية، فمهمة  امللحة لهذه  األهمية 
مشكلة  التغذية  نقص  على  القضاء 
الكثيرون.  يظن  مم��ا  تعقيداً  أك��ث��ر 
وي��ق��اب��ل ارت���ف���اع اجل����وع يف ال��ع��ال��م 
الذي  السمنة، األمر  ارتفاع يف نسبة 
متاماً  مختلفة  مجموعة  معه  يحمل 
واالقتصادية  الصحية  التحديات  من 

للعالم يف احلاضر واملستقبل.
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العاملي  الصحة  بيوم  العالم،  يحتفل 
يف  احلق  بضرورة  التوعية  أجل  من 
تؤكد  دول��ي��ة  فعالية  وه��ي  ال��ع��اج، 
العاملية  الصحة  منظمة  خالها  من 
أن  امل��ت��ح��دة  األمم  ملنظمة  التابعة 

الصحة حق من حقوق اإلنسان.

ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ص��ح��ة  منظمة  وت��ق��ول 
مبناسبة يوم الصحة العاملي 2019، 
»حان وقت التغطية الصحية الشاملة 
لدعم  وندعو  مكان،  كل  يف  للجميع 
املنظمة  وأوضحت  للجميع،  الصحة 
سكان  لنصف  ميكن  ال  »ال��ي��وم  أن 
ال��ع��ال��م ال���وص���ول إل����ى اخل��دم��ات 
مايني  وأن  األس��اس��ي��ة،  الصحية 
من  م��س��اع��دة  دون  ت��ل��دن  ال��ن��س��اء 
مايني  يفتقد  كما  ماهرة،  مضيفة 
األطفال التطعيمات، ويعاني مايني 
على  قدرتهم  ع��دم  بسبب  ومي��وت��ون 
عاج فيروس نقص املناعة البشرية 

والسل واملاريا«.

وأضافت املنظمة العاملية، أن الصحة 
حق من حقوق اإلنسان بغض النظر 
عن »اجلنس، الدين، العمر، القدرة، 
منظمة  أن  إل��ى  مشيرة  امل��واط��ن��ة«، 
أبريل   7 يف  ول��دت  العاملية  الصحة 
1948 برؤية واضحة وطموحة، هي 
»عالم يتمتع فيه جميع الناس بأعلى 

مستوى من الصحة ميكن بلوغه«.

ومن جهته، قال املدير العام ملنظمة 
الصحة العاملية، يف بيانه هذا العام، 
تقدماً  حققنا  أننا  من  الرغم  »على 
ه��ائ��ًا يف ال��س��ن��وات األخ��ي��رة ضد 
للوفاة  الرئيسية  األس��ب��اب  ب��ع��ض 
أمامنا  ي��زال  ال  العالم،  يف  وامل��رض 
ه��ذه  لتحقيق  ال��ع��م��ل  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر 

الرؤية«.

نصف  يستطيع  ال  »ال��ي��وم  وأض���اف 
سكان العالم الوصول إلى اخلدمات 
النساء  مايني  األساسية،  الصحية 
مضيفة  م��ن  م��س��اع��دة  دون  ي��ل��دن 
م���اه���رة، ي��ف��ق��د م��اي��ني األط��ف��ال 
القاتلة،  األم��راض  ضد  التطعيمات 
ال  ألنهم  وميوتون  يعانون  واملايني 
ع��اج  ع��ل��ى  احل��ص��ول  يستطيعون 
البشرية  امل��ن��اع��ة  ن��ق��ص  ل��ف��ي��روس 
وامل��اري��ا، وف��ى ع��ام 2019،  والسل 
هذا غير مقبول بكل بساطة، واخلبر 
متنامية  حركة  هناك  أن  هو  السار 

ملعاجلة أوجه عدم املساواة هذه«.

وت��اب��ع »يف ش��ه��ر أك��ت��وب��ر امل��اض��ى، 
شهدنا التزاماً بالغ األهمية بالصحة 
خال  م��ن  كازاخستان  يف  للجميع 
توقيع إعان أستانة التاريخي بشأن 
الرعاية الصحية األولية، وكان هذا 
الرعاية  تعتبر  حيث  رئيسيا،  معلما 
واملستدامة  القوية  األولية  الصحية 

الصحية  للتغطية  أساسياً  أس��اس��اً 
تفشي  ضد  دف��اع  وأفضل  الشاملة، 
األمراض وحاالت الطوارئ الصحية 
األخ������رى«، م��ض��ي��ف��اً »ع��ل��ى ال��رغ��م 
تفشي  دائماً  هناك  سيكون  أنه  من 
األمراض وغيرها من الكوارث التي 
االستثمار  فإن  صحية،  عواقب  لها 
أن  ميكن  أق���وى  صحية  أنظمة  يف 

يساعد يف منعها أو تخفيفها«.

وأش��ار إل��ى أن��ه يف أه��داف التنمية 
البلدان  جميع  التزمت  املستدامة، 
الشاملة  الصحية  التغطية  بتحقيق 
مضيفاً   ،2030 عام  بحلول   )UHC(
إلى  نحتاج  ال��ه��دف،  ه��ذا  »لتحقيق 
رؤي����ة م��ل��ي��ار ش��خ��ص ي��س��ت��ف��ي��دون 
م���ن ال��ت��غ��ط��ي��ة ال��ص��ح��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة 
يف ال��س��ن��وات اخل��م��س ال��ق��ادم��ة، 
ولن  امل��ن��ال،  بعيد  حلماً  ليس  ه��ذا 
لتنفيذه،  الدوالرات  مليارات  يتطلب 
قابلة  الشاملة  الصحية  فالتغطية 

للتحقيق، هنا.. اآلن.. لنا جميعاً«.

ممكنة  للجميع  »الصحة  واستطرد 
حتى مع األنظمة الصحية األقل من 
الكمال - البلدان يف مستويات دخل 
مختلفة كثيرة حترز تقدماً يف املوارد 
»م��ؤخ��راً  وأض���اف  ل��دي��ه��ا«،  املتاحة 
تعاون زماء منظمة الصحة العاملية 
الصحة  مؤسسات  من  موظفني  مع 

والتنمية يف جميع أنحاء العالم لترمز 
إلى التزامنا املشترك بضمان الصحة 
هذا  وسيكون  مكان،  كل  للجميع يف 
االلتزام املشترك أساسياً مع تقدمنا   
إلى املرحلة التالية يف الدفع العاملي 
نحو التغطية الصحية الشاملة - يف 
االج��ت��م��اع ال��رف��ي��ع امل��س��ت��وى ل��أمم 
الصحية  التغطية  ب��ش��أن  امل��ت��ح��دة 
نيويورك يف وقت الحق  الشاملة يف 

من هذا العام«.

االجتماع،  ه��ذا  أن��ه يف  إل��ى  ول��ف��ت 
الفرصة إلظهار  العالم  لقادة  ستتاح 
الشامل  الصحي  بالتأمني  التزامهم 
تنجب  أن  ميكن  أم  ك��ل  أن  لضمان 
بأمان، وأن كل طفل يبقى على قيد 
احلياة بعد بلوغه سن اخلامسة، وال 

ميوت أحد ألنهم فقراء.

نحتفل  »بينما  بقوله  بيانه،  واختتم 
بيوم الصحة العاملي، أشيد بالعاملني 
العالم  أنحاء  جميع  فى  الصحيني 
الصحة،  تعزيز  على  يعملون  الذين 
وخدمة  آمناً  العالم  على  واحلفاظ 
خاص  بشكل  وأشكر  املستضعفني، 
املوظفني املتفانني من منظمة الصحة 
العاملية وشركائنا الذين يعملون على 
القاسية،  مدار الساعة يف الظروف 
الكونغو  ج��م��ه��وري��ة  ذل���ك  ف��ى  مب��ا 

الدميقراطية وموزمبيق واليمن«.

 اأن هناك مليار 

�سخ�ص بحاجة 

لتغطية �سحية 

�ساملة

يف يوم 

ال�سحة 

العاملي..

2019

 الأمم

 املتحدة

 توؤكد 
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املديرة التنفيذية للأمم املتحدة للبيئة: يجب 

علينا تكثيف اإجراءات حماية الكوكب يف وقت 

احلرب

البشرية  املآسي  أكثر  احلروب  تُعد 
أنها ال تقتل األنفس ومتحي املدن  إذ 

فحسب، بل أنها تدمر البيئة أيضاً.
خصصت  احلقيقة  تلك  أمام  و 
املتحدة  لأمم  العامة  اجلمعية 
السادس من نوفمبر يف كل عام يوماً 
دولياً ملنع استخدام البيئة يف النزاعات 
العسكرية، وأشارت الدراسات مؤخراً 
خسائر  يحصون  البشر  أن  إلى 
الدمار،  وحجم  القتلى  بعدد  احلروب 
بينما تبقى البيئة ضحية غير ُمعلنة، 
إذ ال يتم إحصاء األشجار املقطوعة أو 
وتلوث  احملروقة  والغابات  احملاصيل 
وتلوث  التربة  وتسمم  املياه  مصادر 
أن  متابعاً  املناخ،  أزمة  وتفاقم  الهواء 
تستمر  اخلطرة  األسلحة  مخلفات 
احلية  والكائنات  بالبيئة  اإلضرار  يف 

لعقود.
للبيئة،  املتحدة  األمم  لبرنامج  ووفقاً 
فإن ما ال يقل عن 40% من الصراعات 
 60 ال�  السنوات  خال  الداخلية 
باستغال  مرتبطة  كانت  األخيرة 
املوارد الطبيعية، سواء كانت ذات قيمة 
والذهب  واملاس  كاألخشاب  عالية 
اخلصبة  كاألراضي  نادرة  أو  والنفط، 
واملياه، وتعد احلربان العامليتان األولى 

العصر  حروب  أفظع  من  والثانية 
البيئة  على  تأثيرها  يف  احلديث 

واإلنسان.
القارة  بلدان  إلى أن  وتشير الدراسات 
تعرضاً  األكثر  كانت  اإلفريقية 
للمآسي البيئية بسبب النزاعات على 
والتدخات  واحلدود  والثروات  املاء 

األجنبية.
وقد حذرت املديرة التنفيذية لبرنامج 
للبيئة مؤخراً من أنه،  األمم املتحدة 
يف  هدفه  يحقق  أن  العالم  أراد  إذا 
الناس  لكل  استدامة  أكثر  مستقبل 
وللكوكب، هناك حاجة التخاذ املزيد 
أثناء  البيئة  حلماية  اإلج���راءات  من 

احلروب.
ج����اءت ت��ع��ل��ي��ق��ات إن��غ��ر أن���درس���ون 
ال��دول��ي  ال��ي��وم  مبناسبة  رس��ال��ة  يف 
احل��روب  يف  البيئة  اس��ت��خ��دام  ملنع 
والصراعات العسكرية، فعلى الرغم 
من احلماية التي توفرها العديد من 
البيئة  تزال  ال  القانونية،  املعاهدات 
للنزاعات  املجهولة  »الضحية  ه��ي 
املسلحة يف جميع أنحاء العالم« وفقاً 

لبرنامج األمم املتحدة للبيئة.
أنه  أن��درس��ون  ال��س��ي��دة  ذك���رت  كما 
هي  البيئية  العوامل  تكون  ما  ن��ادراً 

العنيف.  ل��ل��ص��راع  ال��وح��ي��د  السبب 
استغال  يكون  أن  ميكن  ذل��ك،  ومع 
من  بها  يتصل  وما  الطبيعية  امل��وارد 
يف  وثيقة  صلة  ذات  بيئية  ضغوط 
جميع مراحل دورة الصراع، متسببة 
يف اندالع العنف وإدامته، أو تقويض 
أوضحت  ما  حسب  السام«  ف��رص 

السيدة أندرسون.
وأض����اف����ت »مي���ك���ن ل���ل���وص���ول إل��ى 
األراض��ي  وت��ده��ور  تدفقها  أو  املياه 
والفيضانات والتلوث، باإلضافة إلى 
التنافس على املوارد املستخرجة، أن 
التوترات  تفاقم  إل��ى  مباشرة  ي��ؤدي 
كما  الصراعات،  ان��دالع  إلى  وي��ؤدي 
هو احلال بالنسبة لقضايا استنزاف 
وتآكل  ال��غ��اب��ات  إزال���ة  مثل  امل����وارد 

التربة والتصحر«.
للبيئة،  لبرنامج األمم املتحدة  ووفقاً 
استهداف  بشأن  ال��ع��ام  القلق  ف��إن 
احتدام  أث��ن��اء  واستخدامها  البيئة 
املعارك، وصل إلى ذروته خال حرب 
فيتنام، حيث أدى استخدام مبيدات 
التي أطلق عليها  األعشاب السامة – 
إلى إزالة  لقب »العميل البرتقالي« – 

الغابات وتلوثها على نطاق واسع.
وقد أدى الغضب الدولي الناجت عن 

هذا االستخدام احلربي إلى اعتماد 
جديدين،  دول��ي��ني  قانونيني  صكني 
البيئي يف عام  التعديل  اتفاقية  هما 
التعديل  واح��د  بعام  وب��ع��ده   ،1976
جنيف  اتفاقيات  على  أضيف  ال��ذي 

التي تنظم االنخراط يف احلروب.
املتحدة  األمم  ب��رن��ام��ج  ����ر  ذَكّ وق���د 
النطاق  واسع  التلوث  بحادثة  للبيئة 
املتعمد  التدمير  ع��ن  جنمت  ال��ت��ي 
آلب����ار ال��ن��ف��ط يف ال��ك��وي��ت، خ��ال 
حيث   ،1991 ع���ام  اخل��ل��ي��ج  ح���رب 
أثارت احلادثة دعوات أخرى لتعزيز 
أث��ن��اء  للبيئة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  احل��م��اي��ة 

احلرب.
تواصل  البيئة  على  التأثير  أن  غير 
املثال   سبيل  فعلى  ذلك،  من  بالرغم 
امل��واق��ع  م��ن  ال��ع��ش��رات  قصف  أدى 
عام  يف  كوسوفو  نزاع  يف  الصناعية 
الكيميائية  باملواد  تلوث  إلى   1999
قام   ، األخ��ي��رة  اآلون��ة  ويف  السامة، 
يف  النيران  بإشعال  داع��ش  مقاتلو 
آبار النفط مع انسحابهم من مناطق 
ما  إط��اق  إلى  أدى  العراق، مما  يف 
وصفه برنامج األمم املتحدة للبيئة ب� 
واملركبات  الغازات  من  سام«  »مزيج 

األخرى يف الهواء.
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فرع اجلمعية باملنطقة ال�سرقية ي�سارك يف العديد من 

الفعاليات مبنا�سبة اليوم العاملي للطفل

اجلمعية  ف����رع  م���ن  ف��ري��ق  ش����ارك 
م��ن:  ك���ًا  ض��م  ال��ش��رق��ي��ة  باملنطقة 
يوسف  فاطمة  القانونية  الباحثة 
اإلداري��ة  املوظفة  اخل���رداوي،  حسن 
يف  ال��زام��ل،  املنصور  مساعد  س��ارة 
نظمتها  التي  واألنشطة  الفعاليات 
ك����ًا م����ن: ج��م��ي��ع��ة أس����ر ال��ت��وح��د 
بناءاً  بعنوان: لست وحدك،  اخليرية 
ع��ل��ى ال��دع��وى ال�����واردة م��ن رئيسة 
التوحد األستاذة جاودة  جمعية أسر 
)ال��ي��وم  مبناسبة  وذل���ك  اخل����اروف 

الفريق   شارك  كما  للتوحد(،  العاملي 
يف الفعاليات واألنشطة التي أقامتها 
الروضة األولى بالراكة باخلبر بقيادة 
األستاذة منى القحطاني، مبناسبة ) 
يوم الطفل العاملي(، و مكتب التعليم 
شرق الدمام، ويف )مهرجان الطفولة( 
عام  مدير  رع��اي��ة  أقيم حت��ت  ال��ذي 
الدكتور  الشرقية  باملنطقة  التعليم 
ويف  الشلعان،  عبدالعزيز  بن  ناصر 
الفريق  أي��ض��اً  ش��ارك  السياق  ذات 
الروضة  أقامتها  التي  الفعاليات  يف 
األول����ى ب��ال��دم��ام ب���إش���راف ق��ائ��دة 
الهاشم،  إمي���ان  األس��ت��اذة  ال��روض��ة 
ويف ال��روض��ة اخل��ام��س��ة ب��ال��دم��ام، 
اجلبيل  مبحافظة  التميز  وروض���ة 
السكتاوي،  لبنى  األس��ت��اذة   بقيادة 
باخلبر  األهلية  التربية  م���دارس  و 
محمد  خ���ول���ه  األس����ت����اذة  ب���ق���ي���ادة 
مبحافظة  األولى  والروضة  العرفج، 
ال��وارد  اخلطاب  على  ب��ن��اءاً  اجلبيل 
املسحل    مبارك  لولوة  األستاذة   من 

قائدة الروضة األولى باجلبيل.
ج���اءت م��ش��ارك��ة ال��ف��رع م��ن خ��ال 
ركن توعوي تثقيفي مت خاله توزيع 

واملطبوعات  االصدارات  من  العديد 
بحقوق  تعنى  التي  خاصة  احلقوقية 

الطفل من أهمها: 
مجلة اعرف حقوقك ولونها
ولأباء واألمهات واملعلمات:

- التعريف باجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنسان.

- اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان.
- حقوق الطفل يف اإلسام.

- العنف ضد األطفال. 
- تشغيل األحداث.

وقف  )حلملة  اإلرش���ادي  الدليل   -
العنف ضد األطفال(. 

و العديد من األنشطة التفاعلية مع 
األطفال املشاركني، و منها: 

- ألعاب تعليمة تفاعلية مع األطفال.
هذه  ت��وض��ح  ومجسمات  أل��ع��اب   -

احلقوق.
- قصص أطفال يتركز كل منها على 

حق من هذه احلقوق.
لإلجابات  رم��زي��ة  ه��داي��ا  ت��ق��دمي   -
هذه  على  األط��ف��ال  م��ن  الصحيحة 

احلقوق.
أنه يف عام 1416ه�  بالذكر  اجلدير 

واف���ق���ت امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ة 
ال��ص��ادرة  الطفل،  حل��ق��وق  ال��دول��ي��ة 
يف  املتحدة  لأمم  العامة  الهيئة  من 
عام 1989، مع تضمني قرار اململكة 
التحفظ على املواد التي تتعارض مع 
حق  من  وه��ذا  اإلسامية،  الشريعة 
حفاظاً  ال��دول  من  وغيرها  اململكة، 
للدولة، وحتى ال  العامة  الهوية  على 
يكون هناك تناقض بني ما قد يوجد 
من مواد يف الوثيقة، وبني تشريعات 

اإلسام بشأن الطفل.

ف��ه��وي��ة ال��ط��ف��ل، وح��ق��ه يف اس���م، 
حقاً  ميثل  ألس��رة  وانتماء  وجنسية، 
الزم���اً، وح��اج��ة ض��روري��ة تسهم يف 
اإلسام  شدد  ولذا  الطبيعي،  النمو 
»اظفر  ال��زوج��ة  اختيار  حسن  على 
ي���داك« كخطوة  تربت  ال��دي��ن  ب��ذات 
أن  خاصة  الطفل،  تربية  يف  مهمة 
األم تلعب دوراً بارزاً ومهماً يف تنشئة 
أن  جند  ول��ذا  ب��ه،  والعناية  الطفل، 
اختيار اسم مناسب، وجميل حق من 
أن  رغم  والديه،  على  الطفل  حقوق 
بعض املمارسات تخالف هذا املبدأ، 

اأ. جمعة الدو�سري

م�سرف فرع اجلمعية باملنطقة 

ال�سرقية
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اسمه  لتغيير  يضطر  االبن  أن  حتى 
باالسم  قناعته  لعدم  نظراً  كبر  إذا 
لشذوذ  إما  ال��وال��دان،  اختاره  ال��ذي 
له  يسبب  م��ا  لقباحته  أو  االس���م، 
حرجاً يتحول إلى عقد نفسية فيما 

بعد.
الوالدين،  كنف  العيش يف  يف  احلق 
طبيعي  ح���ق  رع��اي��ت��ه��م��ا،  وحت����ت 
واتزان  وطمأنينة،  نفسي،  الستقرار 
ملقومات  احتراما  أكثر  الفرد  جتعل 

املجتمع، وقيمه، وأنظمته.

ما هي إتفاقية حقوق الطفل:
العالم  زعماء  أق��ّر   ،1989 ع��ام  يف 
اتفاقية  إل��ى  العالم  أطفال  بحاجة 
يحتاج  م��ا  غالباً  ألن��ه  بهم،  خاصة 
إلى  عشر  الثامنة  دون  األش��خ��اص 
يحتاجها  ال  وحماية  خاصة  رعاية 

الكبار.
ضمان  أي��ض��اً  ال��زع��م��اء  أراد  ك��م��ا 

اعتراف العالم بحقوق األطفال.
الصك  الطفل  حقوق  اتفاقية  تعتبر 
يلزم  ال��ذي  األول  الدولي  القانوني 
قانونية  ناحية  األط��راف من  ال��دول 
حلقوق  ال��ك��ام��ل��ة  السلسلة  ب��دم��ج 
امل��دن��ي��ة  احل���ق���وق  أي  اإلن����س����ان، 
احلقوق  إل��ى  إض��اف��ة  والسياسية، 
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية،.

وقد حققت االتفاقية القبول العاملي 
تقريباً، وقد مت التصديق عليها حتى 
اآلن من قبل 193 طرف -- أكثر من 
منظومة  إل��ى  انضمت  التي  ال��دول 
األمم املتحدة أو الدول التي إعترفت 

باتفاقيات جنيف.
حماية  يف  اليونيسف  مهمة  تتمثل 
ح���ق���وق األط����ف����ال وم��ن��اص��رت��ه��ا 
احتياجاتهم  تلبية  يف  ملساعدتهم 
املتاحة  الفرص  وتوسيع  األساسية 
لهم لبلوغ احلد األقصى من طاقاتهم 

وقدراتهم.

وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه 
اتفاقية  وم��ب��ادئ  بنصوص  املهمة 

حقوق الطفل. 
م����ادة،   54 االت��ف��اق��ي��ة  وت��ت��ض��م��ن 
وبروتوكوالن اختياريان، وهي توّضح 
بطريقة ال لَبَْس فيها حقوق اإلنسان 

بها  يتمتع  أن  يجب  التي  األس��اس��ي��ة 
أي مكان - ودون متييز،  األطفال يف 
وه���ذه احل��ق��وق ه��ي: ح��ق الطفل يف 
أقصى  إل��ى  والنمو  والتطور  البقاء، 
التأثيرات املضرة،  حد، واحلماية من 
واملشاركة  واالستغال،  املعاملة  وسوء 
احل��ي��اة  ويف  األس������رة،  يف  ال��ك��ام��ل��ة 

الثقافية واالجتماعية.

األساسية  االتفاقية  مبادئ  وتتلخص 
تضافر  التمييز؛  ع��دم  يف:  األرب��ع��ة 
الفضلى  املصلحة  أج��ل  م��ن  اجل��ه��ود 
يف  واحلق  احلياة،  يف  واحلق  للطفل؛ 
البقاء، واحلق يف النماء؛ وحق احترام 

رأي الطفل.

وكل حق من احلقوق التي تنص عليه 
االتفاقية بوضوح، يتازم بطبيعته مع 
وتطويره  للطفل  اإلنسانية  الكرامة 

وتنميته املنسجمة معها.
وحت��م��ي االت��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق األط��ف��ال 
ع��ن ط��ري��ق وض���ع امل��ع��اي��ي��ر اخل��اص��ة 
بالرعاية الصحية والتعليم واخلدمات 
االجتماعية واملدنية والقانونية املتعلقة 

بالطفل.

)بتصديقها  االلتزام  على  ومبوافقتها 
إليه(،  االنضمام  أو  الصك  هذا  على 
ألزمت  قد  الوطنية  احلكومات  تكون 
ن��ف��س��ه��ا ب��ح��م��اي��ة وض���م���ان ح��ق��وق 
األطفال، ووافقت على حتمل مسؤولية 

هذا االلتزام أمام املجتمع الدولي.
وتُلزم االتفاقية الدول األطراف بتطوير 
وسياساتها  إجراءاتها  جميع  وتنفيذ 

على ضوء املصالح الُفضلى للطفل.

الوطني من  األم��ان األس��ري  فبرنامج 
ويعد  الوطن  بها  يفخر  التي  البرامج 
وطنياً  برنامجاً  باعتباره  رائدة  خطوة 
له محور مهم وهدف ألن يكون مركز 
التميز يف شؤون العنف بتقدمي برامج 
والسعي  والتوعية  واملساندة  الوقاية 
لتفاعل مؤسسات املجتمع ألي مجهود 
ت��وع��وي، ومت إن��ش��اء ب��رن��ام��ج األم��ان 
األس����ري ال��وط��ن��ي ب��ن��اء ع��ل��ى األم��ر 
السامي الكرمي كبرنامج وطني يحمي 
بالشؤون  إداري���اً  ويرتبط  العنف  من 

الوطني،  احل���رس  ب����وزارة  الصحية 
األميرة  امللكي  السمو  صاحبة  تقول 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بنت  عادلة 
رئيس برنامج األمان األسري الوطني، 
األس��ري  األم���ان  برنامج  أخ��ذ  فقد  
إنشائه  م��ن��ذ  ال��وط��ن��ي ع��ل��ى ع��ات��ق��ه 
التغيير  تداعيات  من  األس��رة  حماية 
السلبية كالعنف وحماية أطفال اليوم 
وجيل املستقبل من اإليذاء واإلهمال 
وتقول  وأن��واع��ه..  أشكاله  مبختلف 
التنفيذي  املدير  املنيف  الدكتورة مها 
يساهم  البرنامج  هذا  إن  للبرنامج: 
حالياً  القائمة  اجلهات  مع  بفعالية 
القضاء  يف  املختلفة  القطاعات  من 
انتشرت  ال��ت��ي  العنف  ظ��اه��رة  على 
األخيرة مما  اآلون��ة  يف  الفت  بشكٍل 
يستوجب معها وقفة جادة ومدروسة 
بعيدة  وإستراتيجية  خطط  ووض��ع 
ووأدها  الظاهرة  هذه  الحتواء  املدى 

يف مهدها.

تعزيز  م��ن��ه��ا:  م���ج���االت  ل��ل��ب��رن��ام��ج 
اإلنسانية  احل���االت  يف  اململكة  دور 
وامل��س��اه��م��ة يف إع������داد األن��ظ��م��ة 
والسياسات الوطنية ملكافحة العنف، 
واملساهمة يف إعداد اإلستراتيجيات 
الشراكة  وتعزيز  الوطنية،  واخلطط 
احلكومية  القطاعات  مع  والتضامن 
من  واخل��ي��ري��ة  األهلية  واجلمعيات 
والعمل  الوطنية  اجلهود  توحيد  أجل 
واالزدواجية يف  العقبات  على جتاوز 
اخلدمات  ودع��م  واألداء،  األه���داف 
األس���ري  ال��ع��ن��ف  لضحايا  امل��ق��دم��ة 

واجلهات املقدمة للرعاية لهم.
ول��ل��ب��رن��ام��ج ال��ع��دي��د م���ن ال��ب��رام��ج 
واألقسام منها: اخلدمات املجتمعية، 
التميز  ومراكز  والتدريب،  والوقاية 
مساندة  وخ��ط  العلمية،  وال��ب��ح��وث 
ال��ط��ف��ل، وه�����ذا م���ح���ور م��ه��م ل��دى 
يعد  حيث  األس���ري  األم���ان  برنامج 
املشاريع  أح��د  الطفل  مساندة  خط 
ودعم  مساندة  إلى  الرامية  الوطنية 
األطفال دون سن الثامنة عشرة ممن 

يتعرضون لسوء املعاملة.

العنف ضد األطفال:
األط���ف���ال يف احل��م��اي��ة من  إن ح��ق 

اتفاقية  يف  عليه  منصوص  العنف 
بليون  فإن  ذلك  ومع  الطفل،  حقوق 
العنف  من  ن��وع  إل��ى  يتعرضون  طفل 
كل  اجلنسي  أو  البدني  أو  العاطفي 
ع��ام؛ ومي��وت طفل واح��د من العنف 

كل خمس دقائق.
ال يعرف العنف ضد األطفال حدوداً 
فقد  للتعليم،  أو  للطبقة  أو  للثقافة 
املؤسسات،  يف  األطفال  يحدث ضد 
يف املدارس، ويف املنزل، إن العنف بني 
األقران هو أيضاً مصدر قلق، وكذلك 
هو تزايد التنمر عبر شبكة اإلنترنت. 
ح��ي��ث ي��ع��ي��ش األط���ف���ال امل��ع��رض��ون 
للعنف يف عزلة ووح��دة وخ��وف، وال 
للمساعدة،  يتوجهون  أي��ن  يعرفون 
قريًبا.  اجلاني  يكون  عندما  خاصة 
قد يزيد جنس األطفال أو إعاقتهم أو 
فقرهم أو جنسيتهم أو أصلهم الديني 
من خطر العنف، حيث يكون األصغر 
سنا معرضني بشكل خاص ألنهم أقل 

قدرة على التحدث وطلب الدعم.

دراسة لأمم  يف عام 2006، قدمت 
التوصيات  م��ن  مجموعة  امل��ت��ح��دة 
ب��ش��أن ك��ي��ف��ي��ة إن���ه���اء ال��ع��ن��ف ضد 
ممثًا  العام  األم��ني  وع��نيّ  األطفال؛ 
خاصاً لضمان املتابعة الفعالة ورصد 

التنفيذ.

وقد كان هناك بعض التقدم احلقيقي: 
يوجد اآلن العديد من الواليات التي 
العنف  حلظر  تشريعات  اآلن  لديها 
ودعم  واجلنسي  والعقلي  اجلسدي 
الضحايا؛ إضافة إلى حمات توعية 
والتسلط،  للعنف؛  السلبية  ب��اآلث��ار 
املؤذية  واملمارسات  اجلنسي  والعنف 
ضد األطفال يتم التعامل معها. لدينا 
أيضا املزيد من البيانات حول حجم 

وطبيعة العنف ضد األطفال.
إن كل هذه التطورات تعتبر خطوات 
هامة ولكن هناك الكثير الذي يتعني 
هدف  إدراج  أظهر  وق��د  ب��ه،  القيام 
عام 2030  )16.2( يف خطة  محدد 
أشكال  جميع  بإنهاء  العالم  ال��ت��زام 
العنف ضد األطفال، ويجب أن نعمل 
على وجه السرعة لضمان أن تصبح 

الرؤية النبيلة حقيقة لكل طفل.
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 © �سفحة تهتم بن�سر اأهم امل�ساريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�سني و املهتمني بحقوق الإن�سان من اأجل العمل على حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل

البنك الدويل يوافق على تقدمي خم�ضة 
ع�رش مليون دوالر لتح�ضني راأ�س املال 
الب�رشي باملناطق الفقرية يف جيبوتي

برنامج  على  ال��دول��ي  البنك  واف���ق 
بقيمة  للتنمية  الدولية  املؤسسة  من 
موسع  نظام  لدعم  دوالر  مليون   15
ومحّسن لشبكات األمان اإلجتماعي 
املجتمعات  حصول  إمكانية  لتحسني 
احمل��ل��ي��ة ال��ف��ق��ي��رة امل��س��ت��ه��دف��ة على 

اخلدمات األساسية.
التمويل 10 مايني دوالر من  يشمل 
قروض املؤسسة، ذراع البنك الدولي  

ومنحة  فقراً،  األكثر  ال��دول  ملساندة 
النافذة  من  دوالر  مايني   5 قدرها 
عشرة  الثامنة  العملية  يف  الفرعية 
املخصصة  املؤسسة  م��وارد  لتجديد 
لاجئني، واملجتمعات احمللية املضيفة 
من  واح���دة  ه��ي  جيبوتي  ب��أن  علماً 
هذا  على  للحصول  مؤهًا  بلداً   14
النافذة  إنشاء هذه  التمويل، وقد مت 
البلدان  ملطالب  استجابًة  الفرعية 

جيبوتي،  م��ث��ل  ل��اج��ئ��ني،  املضيفة 
اإلمنائية  للمساعدات  كآلية  لتعمل 
البنك  امليسر من مجموعة  والتمويل 

الدولي.
املقيم  املمثل  قال  الصدد،  هذا  ويف 
سيك  آتو  جيبوتي  يف  الدولي  للبنك 
شعبها.  هي  جيبوتي  ث��روات  »أكبر 
ومن أجل حتقيق منو عادل ومستدام 
يف ال��ب��اد، ه��ن��اك ح��اج��ة إل��ى ضخ 
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امل���ال  رأس  ل��ت��ن��م��ي��ة  اس���ت���ث���م���ارات 
الصغار  لأطفال  وخاصة  البشري، 
يجب  ال��ف��ق��ي��رة...  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف 
توفير  االستثمارات  ه��ذه  تدعم  أن 
وكذلك  اجليدة  األساسية  اخلدمات 
سلوكيات  تبني  على  األس��ر  تشجيع 
ال��ب��ش��ري  امل����ال  ت��ن��م��ي��ة رأس  ت��ع��زز 

لأطفال الصغار«.
اجل��دي��دة  العملية  ه���ذه  وس��ت��س��ان��د 
لبناء  الطموحة  جيبوتي  استراتيجية 
معاً  يضم  اجتماعية  حماية  ن��ظ��ام 
مختلف أشكال املساعدة االجتماعية، 
برنامج  ن��ط��اق  توسيع  ذل��ك  يف  مب��ا 
يستهدف  ال��ذي  النقدية  التحويات 
الصحية  الرعاية  وتعزيز  الفقراء، 
على  األول���ى  السنوات  يف  والتغذية 
امل��س��ت��وى احمل��ل��ي، وس��ي��دع��م أي��ض��اً 
أن��ظ��م��ة احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة من 
املؤسسية  القدرات  بناء  دعم  خال 
الشريكة،  احل��ك��وم��ي��ة  للمؤسسات 
واالستثمارات يف اخلدمات األساسية 

لتحسني رأس املال البشري.
النقدية  التحويات  مشروع  ويهدف 
يف  التوسع  إلى  البشري  املال  ورأس 
واألسرة  للتضامن  الوطني  البرنامج 
بحيث يغطي 5000 أسرة من األسر 
األشد فقراً وحرمانا يف جيبوتي بينما 

يتيح إيرادات حيوية لاستهاك.
البرنامج يف  فريق عمل  رئيس  وقال 
البنك الدولي جون فان ديك »يرتكز 
هذا املشروع على ما حققه  مشروع 
شبكة األمان االجتماعي يف جيبوتي 
من اجنازات من حيث إعداد  آليات 
مجتمعية لتعزيز التغذية ودعم إنشاء 
كما  الوطني...  االجتماعي  السجل 
أنه سيدعم التزامات جيبوتي بتسهيل 
إدراج��ه��م  دم��ج الاجئني م��ن خ��ال 
يف ال��س��ج��ل االج��ت��م��اع��ي ال��وط��ن��ي 
االجتماعية  التحتية  البنية  ومتويل 

تضم  التي  املناطق  يف  واالقتصادية 
الاجئني«.

يف  ال��دول��ي  البنك  محفظة  وتتألف 
متويلها  م��ش��روع��اً   12 م��ن  جيبوتي 
بإجمالي  للتنمية  الدولية  املؤسسة 
ه��ذه  وت��رك��ز  دوالر،   م��ل��ي��ون   171
احمل���ف���ظ���ة ع���ل���ى ش���ب���ك���ات األم�����ان 
والتنمية  وال��ط��اق��ة،  االج��ت��م��اع��ي، 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��ري��ف��ي��ة، واحل����د من 
والتعليم،  والصحة،  امل��دن،  يف  الفقر 
واحلوكمة،  العامة،  اإلدارة  وحتديث 
التركيز  مع  اخلاص،  القطاع  وتنمية 

بشكل خاص على النساء والشباب.

ال��ب��ن��ك ال���دول���ي ي���واف���ق ع��ل��ى ت��ق��دمي 
ح���ص���ول  ل���ض���م���ان  دوالر  م����اي����ني   6
على  املضيفة  واملجتمعات  الاجئني 
خدمات الرعاية الصحية يف جيبوتي: 
أعلن البنك الدولي مؤخراً عن تقدمي 
ق��دره 6 مايني دوالر  متويل إض��ايف 
من أجل مواصلة مشروع تطوير أداء 
ومنذ  جيبوتي،  يف  الصحي  القطاع 
ى  تلَقّ مؤخراً،  املشروع  على  املوافقة 
143 ألفاً من النساء واألطفال خدمات 
أساسية صحية وغذائية وسكانية يف 
جيبوتي، وقد ساند البرنامج حتسني 
جيدة  خ��دم��ات  على  احل��ص��ول  سبل 
للرعاية الصحية لأمهات واألطفال، 
املعدية  األم���راض  مكافحة  وب��رام��ج 
)ف��ي��روس وم���رض اإلي����دز وال��س��ل(. 
للبرنامج  اإلض��ايف  التمويل  وسيُتيح 
االس��ت��م��رار يف خ��دم��ة اجل��م��ي��ع يف 

جيبوتي، ومنهم الاجئون.
ويشتمل التمويل اإلضايف على اعتماد 
املؤسسة  م��ن  دوالر  م��ل��ي��ون  قيمته 
البنك  ذراع  وه��ي  للتنمية،  الدولية 
العالم  بلدان  أش��د  ملساعدة  الدولي 
من   منحًة  دوالر  م��اي��ني  و5  ف��ق��راً، 
النافذة الفرعية لاجئني واملجتمعات 

الثامنة  العملية  إط���ار  يف  املضيفة 
ع��ش��رة ل��ت��ج��دي��د م�����وارد امل��ؤس��س��ة 
الدولية للتنمية، وتعد جيبوتي واحدة 
من 14 بلداً مؤهًا للحصول على هذا 
التمويل، وقد أُنشئت النافذة الفرعية 
ل��اج��ئ��ني وامل��ج��ت��م��ع��ات امل��ض��ي��ف��ة 
ب��ل��دان مضيفة  مل��ط��ال��ب  اس��ت��ج��اب��ًة 
آليًة  لتكون  جيبوتي،  مثل  لاجئني 
ومتويل  إمنائية  مساعدات  لتقدمي 

ر من مجموعة البنك الدولي. ُميَسّ
للبنك  املقيم  املمثل  سيك  آت��و  وق��ال 
التزمت  »لقد  جيبوتي:  يف  ال��دول��ي 
االحتياجات  بتلبية  جيبوتي  حكومة 
ال���ص���ح���ي���ة امل�����ت�����زاي�����دة ل��اج��ئ��ني 
ق��درات  لكن  املضيفة،  واملجتمعات 
جيبوتي  أن��ح��اء  يف  الصحية  امل��راك��ز 
ت��ت��ع��رض ل��ض��غ��وط ش���دي���دة. ففي 
يُؤِلّف  جيبوتي،  يف  املجتمعات  بعض 
من   %40 الاجئون  ومنهم  النازحون، 

املتلقني للخدمات الصحية«.
جهود  اجل��دي��د  التمويل  وسيساند 
اآلثار  من  للتخفيف  جيبوتي  حكومة 
طال  التي  الاجئني  ألزم��ة  السلبية 
أمدها على الصحة، وضمان أن يتاح 
لهم  املضيفة  واملجتمعات  لاجئني 
احلصول على خدمات صحية جيدة 
املشروع  تنفيذ  على  وتقوم  ومنصفة. 

وزارة الصحة.
الثاني  اإلض���ايف  التمويل  ه��و  وه��ذا 
اإلض��ايف  التمويل  ج��اء  إذ  للمشروع؛ 
األول يف شكل منحة قيمتها 7 مايني 
االستئماني  ال��ص��ن��دوق  م��ن  دوالر 
النتائج الصحية.  لابتكار يف حتقيق 
وك���ان امل��ش��روع األص��ل��ي ال���ذي متت 
املوافقة عليه عبارة عن مشروع متويل 
يستند إلى النتائج مدته خمسة أعوام 
 7 بقيمة  اعتماد  خ��ال  م��ن  ومم��ول 
الدولية  املؤسسة  من  دوالر  مايني 
أساس  على  البرنامج  ويقوم  للتنمية، 

األداء مبعنى أن األموال تصرف بشكل 
مباشر إلى مقدمي الرعاية الصحية 
املقدمة  اخلدمات  عدد  أس��اس  على 
إلى  التصميم  هذا  ويهدف  وجودتها، 
تشجيع مقدمي الرعاية الصحية على 
الصحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  حتسني 
التطعيم،  مثل  واألط��ف��ال  ل��أم��ه��ات 
ومعاجلة  الطفولة،  أم���راض  وإدارة 
س���وء ال��ت��غ��ذي��ة، ع����اوًة ع��ل��ى ذل��ك، 
تركيز  على  أيضاً  البرنامج  يشتمل 
مثل  اإلجنابية  الصحة  خدمات  على 
الرعاية قبل الوالدة، وتنظيم األسرة، 

والوالدة مبساعدة قابات مدربات.
إل��ي��زاب��ي��ث م��زي��راي رئيسة   وق��ال��ت 
فريق العمل للبرنامج بالبنك الدولي: 
اخلبرة  من  خ��ال ست سنوات  »م��ن 
يف  النتائج  إل��ى  املستند  التمويل  يف 
ملحوظة  زي����ادة  ش��ه��دن��ا  ج��ي��ب��وت��ي، 
الرعاية  م��ن خ��دم��ات  يف االس��ت��ف��ادة 
الصحية لأمهات واألطفال، وقد أَدّت 
الصحية  املنشآت  استقالية  زي��ادة 
مجال  يف  العاملني  أداء  حتسني  إلى 
عامة  زي��ادة  وإل��ى  الصحية،  الرعاية 
الصحية  الرعاية  خ��دم��ات  ع��دد  يف 
وجودتها، وبالتمويل اإلضايف، سيتسع 
السكان  فئات  ليشمل  املقدم  الدعم 

األولى بالرعاية واألشد احتياجاً«.
وق���د خ��ل��ق ت��دف��ق أع����داد ك��ب��ي��رة من 
إلى  امل��ج��اورة  البلدان  من  الاجئني 
التي طال  اإلنسانية  واألزمة  جيبوتي 
أمدها ضغوطاً على نظام صحي هش 
ال��ق��درات  إن��ه��اك  إل��ى  وأدى  بالفعل، 
احملدودة للنظام الصحي على تقدمي 
وغذائية.  صحية  أساسية  خدمات 
وبسبب ضعف نطاق تغطية اخلدمات 
التغذية  خ��دم��ات  وغ��ي��اب  الصحية، 
امل��ي��اه والصرف  األس��اس��ي��ة وم��راف��ق 
��ي  ال��ص��ح��ي اش��ت��دت م��خ��اط��ر ت��ف��ِشّ

األمراض.
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اليوم الدولي حملو األمية

 »تعدد اللغات«.. �سعار اليوم العاملي ملحو الأمية

وال�سعودية توؤكد انخفا�ص » الأمية« 

القرائية يف اململكة اإىل ٥.٦ ٪

الدولي حملو األمية يف  باليوم  يُحتفل 
ويُعد  ع��ام،  كل  من  أيلول/سبتمبر   8
املجتمع  للحكومات ومنظمات  فرصة 
إلب���راز  املصلحة  وأص��ح��اب  امل��دن��ي 
التحسينات التي طرأت على معدالت 
وللتفكير  والكتابة،  بالقراءة  اإلمل��ام 
املاثلة  األمية  محو  حتديات  بقية  يف 
أمام العالم، وقضية محو األمية هي 
األمم  أه����داف  يف  ج��وه��ري  عنصر 
وج��دول  املستدامة  للتنمية  املتحدة 
للتنمية   2030 املتحدة  األمم  أعمال 

املستدامة.
شعار  احلالي  للعام  اليوم  هذا  حمل 
فعلى  اللغات«،  وتعدد  األمية  »محو 
ملكافحة  احمل���رز  التقدم  م��ن  ال��رغ��م 
ماثلة  حتديات  توجد  أنه  إال  األمية، 
األم��ي��ة  مب��ح��و  يتصل  م��ا  يف  للعيان 
ويُعد  وسكانها.  البلدان  بني  وتفاوتها 
تبني التعدد اللغوي يف تطوير التعليم 
وم��ح��و األم��ي��ة م��س��أل��ة أس��اس��ي��ة يف 

مواجهة حتديات محو األمية وحتقيق 
أهداف السنة املستدامة.

نسبة  انخفضت  فقد  السعودية  ويف 
األمية القرائية يف اململكة إلى %5.6 
أساليب مختلفة يف  استخدام  نتيجة 
استراتيجية  خطٍط  وتنفيذ  التعليم، 

ذات عائد على املدى القصير.
يف  املستمر  التعليم  إدارة  وت��ش��رف 
وزارة التعليم على 2259 مدرسة )بنني 
وبنات( يستفيد من خدماتها أكثر من 
بلغ  بينما  ودارس���ة،  دارٍس  أل��ف   90
عدد مراكز احلي املتعلم 305 مركزاً 
 114939 مستفيدين  عدد  بإجمالي 
مستفيد من طاٍب وطالبات، وتهدف 
مراكز احلي املتعلم إلى متكني النساء 
يف الفئة العمرية من )15 -50( سنة 
ممن يحملن مؤهل الثانوية فأقل من 
املهارات املهنية الازمة التي تؤهلهن 
للدخول إلى سوق العمل، فضًا عن 
وتفعيل  التطوعي  العمل  ثقافة  نشر 

دور الشراكة املجتمعية.
عدٍد  مبشاركة  التعليم  وزارة  ونفذت 
ومؤسسات  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 
ح���م���اٍت صيفية  امل���دن���ي  امل��ج��ت��م��ع 
مركزاً   94 يف  األمية  ومحو  للتوعية 
إقامة  فيها  يصعب  التي  األماكن  يف 
كاملناطق  منتظمة  دراس��ي��ة  ف��ص��ول 
النائية والهجر، حيث ال تتجاوز مدة 
الدراسة يف هذه املراكز شهرين مبا 
املجتمعات  ه��ذه  وطبيعة  يتناسب 

وظروف حياة أفرادها.
برامج  م��ن  املستفيدين  ع��دد  وب��ل��غ 
والصينية  اإلجنليزية  اللغة  تعليم 
تعمل  ك��م��ا  وط��ال��ب��ة،  ط��ال��ب��اً   9253
على  املستمر  للتعليم  العامة  اإلدارة 
فرص  إتاحة  تتضمن  برامج  إع��داد 
من خال  للجنسني  املتساوية  التعلم 
التكامل  حتقق  وأن��ظ��م��ة  س��ي��اس��ات 
النظامي  وغير  النظامي  التعليم  بني 
وجتعله  احلياة  مدى  التعلم  وتشجع 

للجميع حملو أميتهم املختلفة،  متاحاً 
مقتصراً  املفهوم  ه��ذا  يعد  لم  حيث 
على تعلم مهارات القراءة والكتابة بل 
جتاوز ذلك إلى عدة مفاهيم فرضتها 
م��ت��غ��ي��رات ال��ع��ص��ر ف��ه��ن��اك األم��ي��ة 
وأمية  املعلوماتية  واألم��ي��ة  الرقمية 

القرن الواحد العشرين.
وأطلقت الوزارة عدداً من املبادرات، 
الكبار ومحو  تعليم  التوسع يف  ومنها 
األمية( وهي إحدى مبادرات التحول 
ال��وط��ن��ي، وت��ه��دف إل���ى ت��ع��زي��ز قيم 
األف��راد  ومتكني  احلياة  مدى  التعلم 
التعلم  ف���رص  م��ن  االس��ت��ف��ادة  م��ن 
إلى  وال��وص��ول  املتنوعة  وال��ت��دري��ب 
الكبار  وتستهدف  املعرفة،  مصادر 
من اجلنسني ممن يحملون مؤهات 
تعليمية متدنية، كما أن جهود الوزارة 
وتستهدف  مستمرة  األمية  محو  يف 
تعليمية  ب��ب��رام��ج  وامل��ج��ت��م��ع  ال��ف��رد 

وتثقيفية وتوعوية شاملة ومتنوعة.
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اجلزء الثاني من »اتفاقية حقوق الطفل«اعرف حقوقك و واجباتك

* 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.

املادة السابعة
ف��وراً  والدت���ه  بعد  الطفل  يسجل   .1
اسم  والدت��ه يف  منذ  احلق  له  ويكون 
واحلق يف اكتساب جنسية، ويكون له 
قدر اإلمكان، احلق يف معرفة والديه 

وتلقى رعايتهما.
إع��م��ال  األط����راف  ال����دول  تكفل   .2
الوطني  لقانونها  وفقاً  احلقوق  هذه 
والتزاماتها مبوجب الصكوك الدولية 
املتصلة بهذا امليدان، والسيما حيثما 
يعتبر الطفل عدمي اجلنسية يف حال 

عدم القيام بذلك.

املادة الثامنة
باحترام  األط���راف  ال��دول  تتعهد   .1
هويته  على  احلفاظ  يف  الطفل  حق 
مب���ا يف ذل����ك ج��ن��س��ي��ت��ه، واس���م���ه، 

الذي  النحو  على  العائلية،  وصاته 
غير  تدخل  دون  وذلك  القانون،  يقره 

شرعي.
غير  بطريقة  طفل  أي  ح��رم  إذا   .2
عناصر  ك��ل  أو  ب��ع��ض  م��ن  ش��رع��ي��ة 
هويته، تقدم الدول األطراف املساعدة 
واحلماية املناسبتني من أجل اإلسراع 

بإعادة إثبات هويته.

املادة التاسعة
1. تضمن الدول األطراف عدم فصل 
منهما،  ك��ره  على  والديه  عن  الطفل 
املختصة،  السلطات  تقرر  عندما  إال 
قضائية،  نظر  إع���ادة  ب��إج��راء  ره��ن��اً 
املعمول  واإلج���راءات  للقوانني  وفقاً 
الفصل ض��روري لصون  أن هذا  بها، 
يلزم  وق��د  الفضلى،  الطفل  مصالح 

مثل  معينة  حالة  القرار يف  هذا  مثل 
الطفل  معاملة  الوالدين  إس��اءة  حالة 
يعيش  عندما  أو  ل��ه،  إهمالهما  أو 
الوالدان منفصلني ويتعني اتخاذ قرار 

بشأن محل إقامة الطفل.
2. يف أية دعاوى تقام عمًا بالفقرة 1 
من هذه املادة، تتاح جلميع األطراف 
املعنية الفرصة لاشتراك يف الدعوى 

واإلفصاح عن وجهات نظرها.
3. حتترم الدول األطراف حق الطفل 
أحدهما  عن  أو  والديه  عن  املنفصل 
منتظمة  ب���ص���ورة  االح���ت���ف���اظ  يف 
بعاقات شخصية واتصاالت مباشرة 
بكا والديه، إال إذا تعارض ذلك مع 

مصالح الطفل الفضلى.
4. يف احل��االت التي ينشأ فيها هذا 
دولة  اتخذته  إج��راء  أي  عن  الفصل 

تعريض  مثل  األط����راف،  ال���دول  م��ن 
الطفل  أو  كليهما  أو  الوالدين  أح��د 
أو  النفي  أو  احل��ب��س  أو  لاحتجاز 
ال���وف���اة )مب���ا يف ذل��ك  ال��ت��رح��ي��ل أو 
أثناء  سبب  ألي  حت��دث  التي  ال��وف��اة 
احتجاز الدولة الشخص(، تقدم تلك 
الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين 
لعضو  االقتضاء،  عند  أو  الطفل،  أو 
آخر من األسرة، املعلومات األساسية 
األس��رة  وج��ود عضو  اخلاصة مبحل 
الغائبني(  األسرة  أعضاء  )أو  الغائب 
امل��ع��ل��وم��ا  ه���ذه  ت��ق��دمي  ك���ان  إذا  إال 
الدول  وتضمن  الطفل.  لصالح  ليس 
على  تترتب  ال  أن  ك��ذل��ك  األط���راف 
تقدمي مثل هذا الطلب، يف حد ذاته، 
)أو  املعني  للشخص  ضارة  نتائج  أي 

األشخاص املعنيني(.
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اعرف اأكرث عن مركز امللك �سلمان الجتماعي

نبذة تاريخية:
االجتماعي  سلمان  امللك  مركز  يعد 
أحد املعالم الهامة يف مدينة الرياض 
ليعبر  رائ���دة  كفكرة  انشائه  ج��اء  و 
اخلدمة  مفهوم  يف  نوعية  نقله  ع��ن 
االج��ت��م��اع��ي��ة م��ن خ���ال اخل��دم��ات 

و األن��ش��ط��ة ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا امل��رك��ز 
األمير  فمركز  وم��رت��ادي��ه،  ألعضائه 
خدمية  مؤسسة  االجتماعي  سلمان 
البرامج  من  العديد  تقدم  اجتماعية 
واالجتماعية  الثقافية  واألن��ش��ط��ة 

والترويجية ألفراد املجتمع.
كما و يحرص دائماً على املشاركة يف 
املناسبات الوطنية و األعياد، بالتعاون 
امل��ؤس��س��ات و اجل��ه��ات املختصة  م��ع 

لدعم البرامج املستهدفة.
الثاني عشر من  املركز يف  افتتاح  مت 
شهر رمضان املبارك لعام 1417 على 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  شرف 
سلطان بن عبد العزيز - رحمه اهلل.

بصورة  النسوي  القسم  افتتح  كما 
جتريبية يف رجب عام 1417ه�.

رؤيته:
خدمة  يف  األول  امل��س��اه��م  ي��ك��ون  أن 

املجتمع وتنميته ومتكينه.

رسالته:
تتضمن  اجتماعية  خدمات  توفير 
وثقافية  ورياضية  صحية  أنشطة 
ت��ق��وم ع��ل��ى أس����اس م��ن امل��ع��رف��ة 
واألداء واالستدامه كنموذج متميز 

للقطاع الثالث.

أهدافه:
خدمتهم  و  الكبار  فئة  رعاية   .1

بأساليب عملية و علمية حديثة.
أن��ش��ط��ة  و  خ���دم���ات  ت��وف��ي��ر   .2
و  صحية  و  ثقافية  و  اجتماعية 

رياضية و خيرية مميزة.
3. مساندة األسر يف رعاية كبارها 

و استثمار أوقات الفراغ لديهم.
بني  التواصل  على  احملافظة   .4
كبار السن و محيطهم األس��ري و 

االجتماعي.
امل��ج��ت��م��ع من  أف�����راد  5. مت��ك��ني 
اكتساب املزيد من اخلبرة و املعرفة 
مع  التأقلم  على  ال��ق��درة  تنمية  و 

متغيرات املجتمع وايقاع العصر.

قيمه:
- االحترام
2- العدالة
3- النزاهة
4- االجناز

مركز امللك سلمان االجتماعي
King Salman Social Center
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امل�ست�سار القانوين
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نقالً عن صحيفة
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�سجون اململكة حت�سل على 

جائزة التميز يف املنطقة 

العربية

البرامج  أحد  »ثقة«  برنامج  حصل 
اإلصاحية املستحدثة املنفذة لدى 
املديرية العامة للسجون، على جائزة 
التميز باملنطقة العربية الهادفة إلى 
على  ال��ع��رب��ي��ة  احل��ك��وم��ات  حتفيز 
ت��ق��دمي أف��ض��ل اخل��دم��ات جلمهور 
املتعاملني من مواطنني ومقيمني،يف 
دول��ة  يف  دب��ي  مبدينة  أق��ي��م  حفل 
مؤخراً،  املتحدة  العربية  اإلم��ارات 
وسط مشاركة العديد من الشركات 
من  املتميزة  العربية  وامل��ؤس��س��ات 

القطاعات اخلدمية.
مدير  ع��ن  نيابة  اجل��ائ��زة  وت��س��لّ��م 
العام  املدير  السجون، مساعد  عام 
للتقنية اللواء مهندس يحيى دماس 
ومؤسس  رئيس  قبل  من  الغامدي، 

التميز  جل��وائ��ز  ت��ت��وي��ج  أك��ادمي��ي��ة 
املديرية  تكون  وبذلك  مكرزل،  بيار 
حكومية  جهة  أول  للسجون  العامة 
تنفذ مثل هذا  األوس��ط  الشرق  يف 
لتعزيز  الساعي  النوعوي  البرنامج 
وإمكانياته قبل  بقدراته  النزيل  ثقة 
مدة  انقضاء  بعد  للمجتمع  عودته 
محكوميته، وذلك بتهيئة النزيل قبل 
اإلفراج عنه ب� 6 أشهر عبر برنامج 
نوعي يف أجنحة مخصصة مبساندة 

من القطاعني العام واخلاص.
ثمرة  تعد  اجل��ائ��زة  ه��ذه  أن  ي��ذك��ر 
جن����اح وع���ط���اء ق����دم م���ن خ��ال��ه��ا 
ال��ب��رن��ام��ج خدمة  ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى 
وجودة  واحترافية  مبهارة  التدريب 

عالية.

ماهي احلاالت التي ميكن فيها طلب اعادة النظر يف األحكام النهائية 
الصادرة يف العقوبة؟

نظام اإلجراءات اجلزائية أوضح 
أنه يجوز ألي من اخلصوم طلب 
إعادة النظر يف األحكام النهائية 
ألحوال  وفقاً  بالعقوبة  الصادرة 

محددة وهي:
امل��ت��ه��م يف  ع��ل��ى  ح��ك��م  إذا   -1
جرمية قتل ثم وجد املدعي قتله 

حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص 
م��ن أج��ل واق��ع��ة ث��م ص��در حكم 

ع��ل��ى ش��خ��ص آخ����ر م���ن أج��ل 
الواقعة ذاتها، وكان بني احلكمني 
تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد 

احملكوم عليهما.
3- إذا كان احلكم قد بني على 
أوراق ظهر بعد احلكم تزويرها 
بعد  ظهر  ش��ه��ادة  على  بني  أو 

احلكم أنها شهادة زور.
4- إذا كان احلكم بني على حكم 
صادر من إحدى احملاكم ثم ألغي 

هذا احلكم.
بينات  احلكم  بعد  ظهر  إذا   -5
وقت  معلومة  تكن  لم  وقائع  أو 
احمل��اك��م��ة وك���ان م��ن ش��أن هذه 
إدانة  عدم  الوقائع  أو  البيانات 
احملكوم عليه أو تخفيف العقوبة.
حيث يتم رفع طلب إعادة النظر 
احملكمة  إل���ى  ت��ق��دم  بصحيفة 
التي أصدرت احلكم، ويجب أن 
تشتمل صحيفة الطلب على بيان 

احلكم املطلوب إعادة النظر فيه 
وأسباب الطلب، إال أنه ال يترتب 
إعادة  طلب  احملكمة  قبول  على 
وقف  الشكل  حيث  م��ن  النظر 
تنفيذ احلكم إال إذا كان صادراً 
أو  قصاص  من  جسدية  بعقوبة 
حد أو تعزير ويف غير ذلك يجوز 
للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ 
إع��ادة  طلب  بقبول  ق��راره��ا  يف 

النظر.



خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

التجاوزات  ومعاجلة  لرصد  هامة  وعاجية  رقابية  بأدوار  املدني  املجتمع  مؤسسات  تقوم 

واالنتهاكات حلقوق اإلنسان، والتي كانت لوقت قريب تكتفي مبحاولة عاج هذه التجاوزات 

مع اجلهات املعنية يف الدولة وهو  الدور الذي تقوم به أغلب مؤسسات املجتمع املدني يف دول 

العالم، إال أن هذا املفهوم بدأ يتغير وبدأت مؤسسات املجتمع املدني تقوم بأدوار وقائية اكثر 

يف قضايا حقوق اإلنسان بهدف تفادي حدوث أي جتاوزات، ومن هذه األدوار سعيها لتحقيق 

ويتحقق  التجاوزات،  املساهمة يف خفض نسبة  الواسع عن طريق  الشامل مبفهومه  األمن 

املختلفة  اجلهات  من  والطلب  والواجبات  باحلقوق  املجتمع  أفراد  تثقيف  طريق  عن  ذلك 

احترامها والعمل على ايجاد مؤسسات تقدم خدمات أولية ملعاجلة قضايا معينة كقضايا 

الفقر، والبطالة والطاق، حيث إن االرتباط الوثيق بني حماية حقوق اإلنسان وبسط األمن 

يف املجتمعات يبني أهمية احترام وتعزيز هذه احلقوق  يف املمارسة العملية ملا لها من أهمية 

واضحة يف حتقيق األمن الشامل للمجتمعات ولإلفراد على حد سواء وكل تصرف ال يحفظ 

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

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

مما يتطلب قيام مؤسسات املجتمع املدني بدورها يف املساهمة يف بسط األمن واستقراره 

رجال  دور  عن  أهمية  يقل  ال  املدني  املجتمع  مؤسسات  نشاط  إن  حيث  اجلانب  هذا  يف 

األمن يف هذا األمر، فاإلنسان مخلوق مكلف ومسئول له دور إيجابي يف احلياة هو مناط 

استخافه يف األرض، وانطاقاً من هذا األساس املتني والشامل حلقوق اإلنسان التزمت 

اململكة العربية السعودية  بحماية حقوق اإلنسان إلى ما اشتملت عليه الشريعة اإلسامية 

من كفالة شاملة حلقوق اإلنسان، باعتبار أحكام الشريعة اإلسامية هي القانون العام يف 

اململكة وإلى االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وإلى األنظمة الداخلية ألهمية وطبيعة 

هذه احلقوق وأثرها يف احلفاظ على كرامة اإلنسان.

مؤسسات املجتمع املدني ودورها األمني

19




