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وفد من ال�سفارة الأمريكية يلتقي رئي�س 

اجلمعية

السياسية  الشؤون  من  مسؤولني  قام 
األمريكية  املتحدة  الواليات  بسفارة 
الوطنية  للجمعية  ب��زي��ارة  بالرياض 
حلقوق اإلنسان مؤخراً، التقيا خاللها 
بسعادة رئيس اجلمعية الدكتور مفلح 
أطلعهم  ال��ذي  القحطاني  ربيعان  بن 
على أنشطة اجلمعية ومجاالت عملها 
إلى  تطرق احلديث  وق��د   املختلفة،  
التطور الذي تشهده اململكة يف مجال 
حقوق امل���رأة، وم��ا مت م��ن إج���راءات 
املجاالت  مختلف  يف  متكينها  بشأن 
موافقة  على  احلصول  اشتراط  دون 
غيرها خاصة إذا كان هناك  تعسف 
من بعض األولياء يف استخدام مفهوم 

ال��والي��ة، ول��ذل��ك ف��إن ه��ذا التمكني 
سيُحدث توازناً يف هذا املجال؛ فمن 
احملافظة  إل��ى  احلاجة  تدعو  ناحية 
على األسرة كنواة للمجتمع كما ينص 
للحكم  األس��اس��ي  النظام  ذل��ك  على 
على  امل��رأة  وبني حصول  اململكة،  يف 
األول��ي��اء  بعض  قيام  وع��دم  حقوقها 

تعسفاً بحرمانها منها.
اجلهود  إل��ى  احلديث  تطرق  وكذلك 
التي تبذلها اململكة يف حماية األسرة 
اململكة  أن  اجلمعية  رئيس  أكد  حيث 
حقوق  حلماية  كبيرة  ج��ه��وداً  بذلت 
امل���رأة، وال��ط��ف��ل، وم��ن ذل��ك إص��دار 
للحماية  ونظام  الطفل  حلماية  نظام 

إيجاد  واللذان ساهما يف  من اإليذاء 
كانت  التي  اإلشكاليات  لبعض  حلول 
السابق  واألط��ف��ال يف  امل���رأة  ت��واج��ه 
مبا فيها عدم االنتظام يف التعليم أو 
األوراق  أو احلرمان من  العالج  تلقي 

الثبوتية.
اجلمعية  رئيس  سعادة  استفسر  وقد 
القضايا  بعض  عن  الزائر  الوفد  من 
السعوديني يف  تخص  التي  احلقوقية 
التعامل معها من قبل  أمريكا وكيفية 
هذه  بعض  وهل  األمريكية،  احلكومة 
أو  ال��والي��ة  لقانون  تخضع  القضايا 
القانون الفيدرالي، وقد أجاب الوفد 
على استفسارات سعادته، وقد تطرق 

احلقوقية  األمور  بعض  إلى  احلديث 
األخرى كحقوق السجناء والسجينات 
والتطور امللحوظ الذي تشهده سجون 
وجود  ذلك  ومن  اململكة  يف  املباحث 
وكذلك  سجن  كل  داخل  مستشفيات 
وجود مكاتب للجمعية للوطنية حلقوق 

اإلنسان.
وقد أشاد الوفد الزائر باجلهود التي 
التي  وباألنشطة  اجلمعية،  بها  تقوم 
تعمل على حتقيقها مؤكداً على أهمية 
يف  النظر  لوجهات  املتبادل  اإلستماع 

مجال حقوق اإلنسان.
احملمود  أحمد  األستاذ  اللقاء  حضر 

سكرتير رئيس اجلمعية.
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الدكتور صالح اخلثالن

اجلمعية ت�سيد مببادرة نقل فعاليات مهرجان ورد 

تبوك لنزلء ال�سجن

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  أشادت 
فعاليات  نقل  مب��ب��ادرة  اإلن��س��ان 
بتبوك،  والفاكهة  ال��ورد  مهرجان 
تبوك،   سجون  داخ��ل  النزالء  إلى 
وأكدت اجلمعية  أن نقل الفعاليات 
كانت لها أثر إيجابي على النزالء 
وعلى ذويهم من منطلق أن عقوبة 
السجن لها جانب اصالحي أيضاً.
وق�����ال ن���ائ���ب رئ���ي���س اجل��م��ع��ي��ة 
الوطنية حلقوق اإلنسان واملتحدث 
صالح  الدكتور  باسمها  الرسمي 
اخلثالن »نأمل أن تتكرر يف بقية 
اإلمكانات،  توفر  حسب  السجون 
ونحن على ثقة بأن امارات املناطق 
واألج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة واأله��ل��ي��ة 
هذه  تنفيذ  يف  باملساهمة  ترحب 

املبادرات«.
إل���ى ه��ذه  ن��ظ��رن��ا  »إذا  وأض����اف 
فرجت  مبادرة  إلى جانب  املبادرة 
املوقوفني  السجناء  عن  للتسديد 
اجلهد  لنا  يتبني  مالية  بقضايا 
املديرية  م��ن  امل��ب��ذول  اإلي��ج��اب��ي 
من  وبتوجيهات  للسجون،  العامة 
سمو وزير الداخلية لتغليب جانب 
توجه  وهو  العقاب  على  اإلصالح 
محمود يف القضايا غير اجلنائية 
لألخذ  عاملية  مساع  مع  وينسجم 
التي  القضايا  يف  السجن  ببدائل 
على  واع��ت��داء  عنف  فيها  ليس 

اآلخرين«.
السياحي  التنمية  مجلس  وك��ان 
فرع  م��ع  وبالتعاون  نقل  بتبوك، 
الوطني  وال��ت��راث  السياحة  هيئة 
ب��امل��ن��ط��ق��ة، وامل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة 
للسجون، ضمن فعاليات مهرجان 

الورد والفاكهة، عدداً من فعاليات 
امل���ه���رج���ان إل����ى ال���ن���زالء داخ���ل 
ال��س��ج��ن وت��ض��م��ن��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات، 
السيرك العاملي الروسي واأللعاب 
وبرامج  اخلفة،  وألعاب  البهلوانية 
أمسية  شملت  متنوعة  ثقافية 
شعرية والعزف واملوسيقى وفنون 

الرسم.
وش���ه���دت ال��ف��ع��ال��ي��ات ت��ف��اع��اًل 
وم���ش���ارك���ة ع�����دد م����ن ال���ن���زالء 
امل��وه��وب��ني يف ف��ع��ال��ي��ات امل��س��رح 
كما  املناسبة،  لهذه  الذي خصص 
للنزالء  والهدايا  اجلوائز  قدمت 
ع��ب��ارة  ال��ن��زالء  ورّدد  ول��ذوي��ه��م، 
بهذه  فرحتمونا  أنكم  اهلل  »يشهد 
الفعاليات«، معربني عن سعادتهم 
البالغة وبهجتهم بجميع فعالياتها، 
م��ق��دم��ني ش��ك��ره��م وت��ق��دي��ره��م 
للمنظمني والقائمني على املبادرة، 
مؤكدين على الرعاية الكبيرة التي 
فيما  لهم،  السجن  إدارة  تقدمها 
انتهت الفعالية مبفاجأة لعدد من 
تراحم  جلنة  قامت  حيث  النزالء 
ت��ب��وك وال��ت��ي ي��رأس��ه��ا أح��م��د بن 
عطية احلارثي؛ بسداد مبالغ عن 

بعض املوقوفني يف قضايا مالية.
كانت  السجون  أن  ذك��ره  اجلدير 
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة 
مرتبطة بإدارات الشرطة كواحدة 
عام  يف  و  املتعددة،  أقسامها  من 
1388 ه� صدرت املوافقة السامية 
على إنشاء مصلحة عامة للسجون 
لألمن  التنظيمي  ال��ه��رم  داخ���ل 
العام، ويف عام 1389 ه� صدرت 
املوافقة السامية على إنشاء إدارة 

السجون والتوقيف، ويف ذات العام 
امللكي  السمو  صدر قرار صاحب 
وتاريخ  رقم 4090  الداخلية  وزير 
يقضي  وال��ذي  ه�   1389/10/22
للسجون  العامة  اإلدارة  بتشكيل 
اختصاصاتها  ك��اف��ة  ت��ب��ي��ان  م��ع 
ودعم  الهتمام  ونظراً  وواجباتها، 
ص���اح���ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي وزي���ر 
ال��داخ��ل��ي��ة، وس��م��و ن��ائ��ب��ه وسمو 
م��س��اع��ده ل��ل��ش��ؤون األم��ن��ي��ة لهذا 
القطاع احليوي الهام،  فقد صدر 
رقم  الداخلية  وزي���ر  سمو  ق���رار 
1421/8/18ه�����  وت��اري��خ   60661
العامة  اإلدارة  بفصل  والقاضي 
لتصبح  العام  األمن  عن  للسجون 
مباشرة  مرتبطاً  مستقاًل  قطاعاً 
مساعد  امللكي  السمو  بصاحب 
األمنية  للشؤون  الداخلية  وزي��ر 
حتت مسمى جديد وهو ) املديرية 

العامة للسجون ( القائمة اآلن .
ال���وزراء  ق��رار مجلس  كما ص��در 

 1423/12/2 وتاريخ   )273( رقم 
العامة  اإلدارة  بفصل  والقاضي 
العام  األمن  مديرية  عن  للسجون 
إلى  التنظيمي  مستواها  ورف���ع 
تكون  و  للسجون،  عامة  مديرية 
م���س���ؤول���ة ع���ن اإلش�������راف على 
وتنفيذ  شؤونها  وإدارة  السجون 
السجن،  وعقوبة  التوقيف  أوام��ر 
والتأهيل  اإلصالح  برامج  وتنفيذ 

للمحكومني يف السجون.
السديدة  التوجيهات  على  وب��ن��اًء 
اعتمد  فقد  ال��رش��ي��دة،  للقيادة 
ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ال��س��ج��ون منذ 
إنشائها ولغاية اآلن كافة البرامج 
واخل��ط��ط ال��ط��م��وح��ة ك��ل حسب 
اخ��ت��ص��اص��ه، م���ن أج����ل ت��ط��وي��ر 
السجون يف اململكة، وأخذوا على 
البرامج  بتلك  اإلهتمام  عاتقهم 
طبقاً  تنفيذها  ومتابعة  واخلطط 
وراء  س��ع��ي��اً  املختلفة  مل��راح��ل��ه��ا 

االرتقاء نحو األفضل واألصلح.
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 فريق من فرع اجلمعية 

بالق�سيم ي�سارك 

بالحتفال باليوم العاملي 

للإعاقة مبقر نادي ذوي 

الحتياجات اخلا�سة

ف���رع اجلمعية  ف��ري��ق م��ن  ش���ارك 
بالقصيم ضم كاًل من: مدير الفرع 
الدكتور إبراهيم بن أحمد الضبيب، 
و  الفريح،  عبدالرحمن  واألس��ت��اذ 
السنيدي،  عبدالرحمن  األس��ت��اذ 
يف الفعالية التي أقامها نادي ذوي 
بالقصيم،  اخل��اص��ة  االح��ت��ي��ج��ات 
وكان يف استقبالهم كاًل من: مدير 
املرشود،  النادي خالد بن عبداهلل 
و األستاذ عبداهلل السعوي، وعدداً 

من موظفي النادي.
جاءت مشاركة اجلمعية من خالل 
تثقيفية تضمنت  توعوية  محاضرة 
أه��داف��ه��ا  و  باجلمعية  ال��ت��ع��ري��ف 
ورسالتها و آلية تعاملها مع القضايا 
وتواصلها مع اجلهات ذات العالقة 
إليجاد احللول املناسبة لها، كما مت 
االحتياجات  ذوي  بحقوق  التعريف 
الشريعة  ضمنتها  التي  اخل��اص��ة 

اإلسالمية و املواثيق الدولية.
استفسارات  على  اإلج��اب��ة  ومت��ت 
ت���وزي���ع م��ط��ب��وع��ات  احل���ض���ور و 

اجلمعية احلقوقية.

املتحدة  األمم  أن  ذك���ره  اجل��دي��ر 
ال��دول��ي  ب��ال��ي��وم  االح��ت��ف��اء  أعلنت 
عام  يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
اجلمعية  ق����رار  مب��وج��ب   1992
هذا  م��ن  ويُ����راد   ،  47/3 ال��ع��ام��ة 
ال��ي��وم ت��ع��زي��ز ح��ق��وق األش��خ��اص 
جميع  يف  ورفاههم  اإلع��اق��ة  ذوي 
والتنموية  االجتماعية  امل��ج��االت 
األشخاص  بحال  ال��وع��ي  وإلذك���اء 
ذوي اإلعاقة يف اجلوانب السياسية 
واالج���ت���م���اع���ي���ة واالق���ت���ص���ادي���ة 

والثقافية.
عمل  من  كثيرة  عقود  على  وب��ن��اًء 
ال��ع��وق،  م��ج��ال  امل��ت��ح��دة يف  األمم 
األشخاص  حقوق  اتفاقية  دفعت 
يف  اعتمدت  التي   — اإلعاقة  ذوي 
أولئك  بحقوق  قدماً   —  2006 عام 
األش���خ���اص ورف��اه��ه��م يف إط���ار 
تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية 
املستدامة وغيره من إطر األعمال 
الدولية، من مثل إطار عمل سنداي 
وميثاق  الكوارث،  مخاطر  خلفض 
إدم���اج األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة 

يف ال��ع��م��ل اإلن���س���اان���ي، واخل��ط��ة 
عمل  وخطة  اجل��دي��دة،  احلضرية 

أديس أبابا بشأن متويل التنمية.
كما جاء إطالق استراتيجية األمم 
املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة، يف 
وذلك   ،2019 حزيران/يونيه   11
املتحدة  األمم  ال��ت��زام  مع  متاشياً 

لتكون منظمة شاملة للجميع.
تقدم  االستراتيجية  تلك  وت��وف��ر 
إدراج  مجال  يف  وحتويلي  مستدام 

م��ن خ��الل جميع  اإلع��اق��ة  منظور 
كما  امل��ت��ح��دة،  األمم  عمل  رك��ائ��ز 
أنه من خالل االستراتيجية، تؤكد 
جديد  من  املتحدة  األمم  منظومة 
حلقوق  والكامل  التام  اإلعمال  أن 
ذوي  األش��خ��اص  اإلن��س��ان جلميع 
اإلع���اق���ة ه��و ج���زء أس��اس��ي غير 
من  ال��ت��ج��زئ��ة  أو  للتصرف  ق��اب��ل 
واحلريات  اإلن��س��ان  حقوق  جميع 

األساسية.

*** حقائق وأرقام:

- وصل عدد سكان العالم إلى 7 مليار نسمة.
- أكثر من مليار شخص يف العالم لديهم شكل من أشكال  

اإلعاقة، وهذا 1 من كل 7 أشخاص.
- هناك أكثر من 100 مليون طفل هم من ذوي اإلعاقة.

- األطفال ذوو اإلعاقات أكثر عرضة للعنف 4 مرات من األطفال 
غير املعاقني.

- يعيش 80 ٪ من جميع األشخاص ذوي اإلعاقة يف بلد نام.
- ال يستطيع 50 ٪ من األشخاص ذوي اإلعاقة حتمل تكاليف 

الرعاية الصحية.
- وقعت 177 دولة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

- تشير سبعة أهداف من أهداف التنمية املستدامة بوضوح إلى 
األشخاص ذوي اإلعاقة.



فريق من  �شباط اأمن املن�شاآت يف زيارة لفرع اجلمعية 

باملنطقة ال�سرقية

نشر  يف  اجلمعية  لرسالة  استمراراً 
الثقافة احلقوقية و تدريب و استقبال 
خ��ري��ج��ي احل���ق���وق و ال��ق��ان��ون من 
استقبل  فقد  الكليات،  و  اجلامعات 
باملنطقة  اجلمعية  ف���رع  م��ن  ف��ري��ق 
الف���رع  الشرقية ضم كاًل من: م�دير 
األستاذ جمعة بن عبداهلل الدوسري، 
عبداهلل  األس��ت��اذ  ال��ف��رع  سكرتير  و 
من  ع���دداً  رم��ض��ان،  آل  علي  محمد 
دبلوم  دورة  من  اخلريجني  الضباط 
بن  محمد  معهد  من  األمنية  العلوم 
نايف باملنطقة الشرقية برئاسة قائد 
الدورة الرائد خالد غالب الدلبحي. 

تعريفية  نبذة  تقدمي  اللقاء  خالل  مت 
و  رؤيتها  و  أهدافها  و  اجلمعية،  عن 
رسالتها احلقوقية و آلية تعاملها مع 
القضايا و تواصلها مع اجلهات ذات 
لها،  املناسبة  احللول  إليجاد  العالقة 
سواءاً باحلضور الشخصي أو إرسالها 
إيضاح  مت  كما  الفاكس،  أو  باإلمييل 
ومتابعتها  القضايا،  تصنيف  طريقة 
من  والتحقق  املختصة،  اجلهات  مع 
دعاوى املخالفات والتجاوزات املتعلقة 

بحقوق اإلنسان، ويف نهاية اللقاء متت 
من  و  اخلريجني  أسئلة  على  اإلجابة 
العديد م��ن اص���دارات  ت��وزي��ع  ث��م مت 
احلقوقية  مطبوعاتها  و  اجلمعية 

التوعوية.

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  بني  احلقوقي  والتثقيف 
املجتمع وتوزيعها اإلصدارات وقيامها 

باألنشطة والفعاليات.
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فريق من 

فرع اجلمعية 

بالعا�سمة 

املقد�سة ي�سارك 

يف فعاليات 

املعر�ض 

امل�ساحب مللتقى 

) حمايتي (

شارك فرع اجلمعية الوطنية حلقوق 
يف  امل��ك��رم��ة  مكة  مبنطقة  اإلن��س��ان 
تفعياًل  وذل���ك   ) حمايتي   ( ملتقى 
للحملة العاملية ) 16 ( يوماً ملناهضة 
أقيم يف  وال���ذي  امل���رأة  العنف ض��د 
بالزاهر قاعة  مقر جامعة أم القرى 
»اجلوهرة«، ومثل فرع اجلمعية عضو 
ق��م��رة،  لطيفة  ال��دك��ت��ورة  اجلمعية 
األستاذة  بالفرع  القانونية  والباحثة 
بالتعريف  قامتا  حيث  جن��ار،  دالل 
ب��اجل��م��ع��ي��ة ورؤي���ت���ه���ا  وأه��داف��ه��ا 
املجتمعي  ودوره��ا   واختصاصاتها، 
القانونية،  االس��ت��ش��ارات  تقدمي  يف 
وقضايا  الفردية  القضايا  متابعة  و 
ال��ع��ام، واإلج��اب��ة على جميع  ال���رأي 
املتعلقة  االس��ت��ف��س��ارات  و  األس��ئ��ل��ة 
العنف،  ضد  امل��رأة  حماية  بقضايا 
ويف ختام امللتقى مت توزيع مطبوعات 
اجلمعية املختلفة على احلاضرات .

وكان تواجد فرع اجلمعية يف امللتقى 
باملشاركة  دع���وة  تلقي  ع��ل��ى   ب��ن��اًء 
لشؤون  القرى  أم  جامعة  وكيلة  من 
عمر  بنت  س��ارة  الدكتورة  الطالبات 

اخلولي.

ملاذا يجب علينا القضاء على العنف 
ضد املرأة؟

هو  والفتيات  النساء  ضد  العنف  إن 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أكثر  أح��د 
انتشاراً واستمراراً وتدميراً يف عاملنا 
اليوم، ولكن ال يزال معظمه غير مبلغ 
والصمت  العقاب  انعدام  بسبب  عنه 
العار  بالفضيحة ووصمة  واإلحساس 

احمليطة به.

أشكال  يف  العنف  يظهر  ع���ام،  بشكل 
جسدية وجنسية ونفسية وتشمل:

العنف  يُ��ع��ّد  اجل�����س�����دي:  ال���ع���ن���ف   -
العنف  أن����واع  أك��ث��ر  اجل��س��دي م��ن 
انتشاراً ضد املرأة، وعادًة ما يتسّبب 
من  عائلتها  أفراد  أحد  أو  زوجها  به 
الذكور، ويشمل هذا النوع من العنف 
سواء  باملرأة،  يَلحق  جسدي  أذى  أّي 
باستخدام  أو  بالضرب  اعتداء  كان 
اجلسدي  العنف  على  وتترتب  آل��ة، 
م��خ��اط��ر ص��ح��ّي��ة ون��ف��س��ي��ة ك��ب��ي��رة 
ي��ت��س��ّب��ب يف بعض  ل��ل��ض��ح��ي��ة، وق���د 
القوة  نتيجة  الضحّية  بوفاة  األحيان 
املُ���ف���ِرط���ة وال���ض���رب املُ���ب���ِرح ال���ذي 

العنف  ي��ش��م��ل  ك��م��ا  ل���ه،  ت��ع��ّرض��ت 
اجلسدي جرائم الشرف التي تُرتََكب 
بحق املرأة يف حال التشكيك بعّفتها 

من ِقبَل أحد أفراد أُسرتها الذكور.
- ال��ع��ن��ف ال��ل��ف��ظ��ي وال���ن���ف���س���ي: هو 
العنف املُماَرس ضد املرأة من خالل 
تنتقص  ش��ت��ائ��م  أو  ُم��ه��ي��ن��ة  أل��ف��اظ 
التهديد  إلى  باإلضافة  قدِرها،  من 
ذلك  ويشمل  املعاملة،  اللفظي وسوء 
النفسي  وللعنف  بالطالق،  التهديد 
آثار سلبية تنعكس على نفسية املرأة، 
بالرغم من عدم وجود آثار واضحة، 
إال أن���ه ي����ؤدي إل���ى إص���اب���ة امل���رأة 

بأمراض نفسية حادة كاالكتئاب.
العنف  ه��و  ال��ع��ن��ف االق���ت���ص���ادي:   -
امل��رأة من احلصول على  الذي مينع 
وإبقائها  االقتصادية،  استقالليتها 
ويشمل  أُسرتها،  أف��راد  ألحد  كتاِبع 
املرأة  حرمان  العنف  من  النوع  هذا 
مما  والتدريب  والعمل  التعليم  من 
وحصر  العمل،  سوق  لدخول  يؤهلها 
مجال عملها داخل املنزل فقط، مما 
فيه انتهاك حلق املرأة بالعمل واحلد 
من حريتها يف اختيار عمل ما حُتب.

العنف  على  القضاء  إع��الن  أن  كما 
ال��ص��ادر ع��ن اجلمعية  امل����رأة  ض��د 
 ،1993 ع��ام  املتحدة  ل��ألمم  العامة 
يعرف العنف ضد املرأة كالتالي: »أي 
فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس 
ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، 
من  س���واء  ل��ل��م��رأة  م��ع��ان��اة  أو  أذى 
أو  اجلنسية  أو  اجلسمانية  الناحية 
النفسية، مبا يف ذلك التهديد بأفعال 
من هذا القبيل أو القسر أو احلرمان 
حدث  س��واء  احل��ري��ة،  من  التعسفي 

ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة«.
و تؤثر العواقب السلبية املترتبة عن 
العنف ضد املرأة والفتاة على صحة 
النساء النفسية واإلجنابية يف جميع 

مراحل حياتهن.
يشكل  امل���رأة  ض��د  العنف  ي��زال  وال 
امل��س��اواة  حتقيق  سبيل  يف  ح��اج��زاً 
استيفاء  وكذلك  والسالم،  والتنمية 
والفتاة.  للمرأة  اإلنسانية  احلقوق 
وعلى وجه اإلجمال، ال ميكن حتقيق 
لن  املستدامة-  التنمية  وعد أهداف 
نخلف أحداً ورائنا - دون وضع حد 

للعنف ضد النساء والفتيات.
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ال��ع��ام ملنظمة األغ��ذي��ة  امل��دي��ر  دع��ا 
شو  )الفاو(  املتحدة  لألمم  والزراعة 
املزيد  بذل  إلى  الزراعة  دونيو قطاع 
الصحية  األغذية  لدعم  اجلهود  من 
األغذية  من  واملهدور  الفاقد  وتقليل 
طوال دورة النظم الغذائية ابتداًء من 

املزرعة وصوالً إلى مائدة الطعام.
وقال شو: »ال يجب أن تكون التغذية 
أن  يجب  ب��ل  ذات��ه��ا  بحد  الغاية  ه��ي 
تكون وسيلة حلياة صحية وسعيدة«.

وقد حتدث املدير العام للفاو مؤخراً 
خالل فعالية »إصالح أعمال األغذية،  
أهداف  األغذية وحتدي  قطاع  حول 
التنمية املستدامة« التي نظمها مركز 
وشبكة  وال��ت��غ��ذي��ة،  لألغذية  ب��اري��ال 
وم��رك��ز  امل��س��ت��دام��ة  التنمية  ح��ل��ول 
كولومبيا لالستثمار املستدام ومختبر 
على  سيينا  جامعة   - ك��ي��ارا  سانتا 
العامة  للجمعية  ال�74  الدورة  هامش 

لألمم املتحدة.
وأش���ار ش��و إل��ى أن��ه ب��إم��ك��ان قطاع 

املدير العام للفاو يدعو اإىل اإجراء التحول 

يف �سل�سل الإنتاج والتوريد والقيمة

دوراً  ي��ل��ع��ب  أن  األغ���ذي���ة  ش���رك���ات 
م��ه��م��اً يف حت��ق��ي��ق األم����ن ال��غ��ذائ��ي 
إنتاج  على  لتأثيره  ن��ظ��راً  والتغذية 
وتصنيعها  نتناولها  ال��ت��ي  األغ��ذي��ة 
وبيعها وتسويقها، وعلى نحو أشمل، 
يف  يساعد  أن  األغذية  لقطاع  ميكن 
لتحقق  والغذاء  الزراعة  نظم  حتويل 
واجتماعية  وبيئية  اجتماعية  نتائج 

واقتصادية أفضل.

وأك���د امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل��ف��او أن���ه لكي 
استدامة  أكثر  الغذائية  النظم  تكون 
تعديلها  يجب  البيئية،  الناحية  من 
والتكنولوجيا  االب��ت��ك��ار  خ���الل  م��ن 
ح��ت��ى ت��ت��م��ك��ن م���ن ح��م��اي��ة امل����وارد 
والتربة  املياه  مثل  احليوية  الطبيعية 

واستخدامها بطرق أكثر فعالية.

إلى  أش��ار شو  االن��ت��اج  وعلى صعيد 
ضرورة التركيز على تزويد املزارعني 
ب�����األدوات وامل��ع��رف��ة وال���ق���درة على 

حتسني اإلنتاج الزراعي.

إج��راء  أهمية  على  أيضاً  شو  وأك��د 
وعلى  ال��ت��وري��د  سالسل  يف  التحول 
العالقة بني متاجر البيع واملستهلكني. 
يكون  أن  التغيير يجب  إن هذا  وقال 
التكنولوجيا  ويجب أن يشمل  مبتكراً 
الرقمية بدالً من مقاومتها وإبعادها.

ويف اخل��ت��ام، ق��ال امل��دي��ر ال��ع��ام إن 
أال  يجب  القيمة  سلسلة  ت��دخ��الت 
االقتصادية  االعتبارات  على  تقتصر 
احترام  أيضاً  تشمل  أن  بل  الضيقة، 
واالجتماعية  الثقافية  االهتمامات 

للناس.

التغذية والنظم الغذائية:
تتأثر جميع الدول بسوء التغذية حيث 
يعاني شخص من كل ثالثة من سوء 
عديدة  صور  يف  يأتي  الذي  التغذية 
النقص  وح��االت  املزمن،  اجلوع  مثل 
يف املغذيات الدقيقة، وتقزم األطفال 

والسمنة املفرطة.
نتناوله.  الذي  بالطعام  التغذية  تبدأ 

وي��ن��ب��غ��ي أن ت��ك��ون ح��م��اي��ة وت��ع��زي��ز 
هدفاً  الصحية  الغذائية  األن��ظ��م��ة 
والسياسات  الغذائي  للنظام  رئيسياً 

الزراعية.
ومصائد  الزراعية،  احملاصيل  متثل 
األسماك، واملاشية، والغابات مصدر 
املتنوعة  امل��غ��ذي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد 

واآلمنة التي نحتاج إليها.
على  امل���واد  ه��ذه  أث��ر  تعزيز  يتطلب 
مراحل  جميع  يف  االن��ت��ب��اه  التغذية 
سلسلة القيمة: بدًء من تعزيز التربة 
احليوي  ال��ت��ن��وع  وح��م��اي��ة  الصحية، 
واختيار املدخالت وما نقوم بإنتاجه، 
الغذائية  امل���واد  تخزين  كيفية  إل��ى 

ونقلها وحتويلها وتسويقها.    
إلى  والزراعة  األغذية  منظمة  تدعو 
بغرض  السياسات  تغيير يف  إح��داث 
غذائية  أنظمة  واتباع  توفير  حتفيز 
صحية، مبا يف ذلك أنظمة التسويق 

واحلوافز االقتصادية.
امل��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى تيسير  ت��ع��م��ل  ك��م��ا   
بني  املطلوب  املستوى  عالي  احل��وار 
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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

املعايير  لوضع  وشركائها  احلكومات 
ال��غ��ذائ��ي��ة  للنظم  امل��ش��ت��رك��ة  وال��ن��ه��ج 

املستدامة والصحية.    

اجلوع وانعدام األمن الغذائي:
لقد تغير الكثير منذ عام 1974، عندما 
اإلب��الغ عن  م��رة  املنظمة ألول  ب��دأت 
مدى تفّشي اجلوع يف العالم، ينمو عدد 
سكان العالم باّطراد ويتزايد التحّضر. 
وتتطور التكنولوجيا باستمرار ويكتسي 
االقتصاد طابعاً أكثر عوملة، ويف الوقت 
تبعث  عاملية  اجت��اه��ات  هناك  نفسه، 
يف  مب��ا  التغذية،  س��وء  يف  القلق  على 
الوزن  زي��ادة  يف  السريع  االرتفاع  ذلك 
أشكال  استمرار  مع  حتى  والسمنة، 
نقص التغذية، كما تغيرت طريقة إنتاج 
الغذاء وتوزيعه واستهالكه تغييراً كبيراً 
يف جميع أنحاء العالم، ويستدعي هذا 
جديدة  طرًقا  متاماً  املختلف  العالم 
األمن  وان��ع��دام  اجل��وع  بشأن  للتفكير 

الغذائي.
واليتها،  م��ن  كجزء  املنظمة،  وتسعى 
إل���ى ال��ق��ض��اء ع��ل��ى اجل����وع وان��ع��دام 
أش��ك��ال سوء  ال��غ��ذائ��ي وجميع  األم��ن 
صغار  عيش  سبل  دع��م  إن  التغذية. 
األغذية، وحتسني مرونة نظم  منتجي 

االستخدام  وتشجيع  األغذية  إنتاج 
املستدام للموارد الطبيعية كلها أمور 
أساسية لتحقيق هذه املهمة وحتقيق 
التنمية  أه��داف  من  الثاني  الهدف 
حتقيق  إلى  يرمي  الذي  املستدامة، 
عالم خاٍل من اجلوع وانعدام األمن 

الغذائي وسوء التغذية.

ما هو اجلوع؟
اجل������وع إح����س����اس ج���س���دي غ��ي��ر 
كفاية  ع��دم  بسبب  م��ؤل��م  أو  م��ري��ح 
يصبح  الغذائية،  الطاقة  استهالك 
الشخص  يستهلك  ال  عندما  مزمًنا 
احلرارية  السعرات  من  كافية  كمية 
)ال��ط��اق��ة ال��غ��ذائ��ي��ة( ع��ل��ى أس��اس 
منتظم ليعيش حياة طبيعية ونشطة 
أكثر  أن  ي��ق��در  وال���ي���وم،  وص��ح��ي��ة، 
ي��ع��ان��ون  م��ل��ي��ون ش��خ��ص  م���ن 820 
م���ن اجل�����وع، وع��ل��ى م����دى ع��ق��ود، 
استخدمت منظمة األغذية والزراعة 
لتقدير  التغذية  انتشار نقص  مؤشر 
مدى انتشار اجلوع املزمن يف العالم، 
وبالتالي ميكن اإلشارة إلى »اجلوع« 

أيًضا باسم نقص التغذية.

ما هو انعدام األمن الغذائي؟

األم��ن  ان��ع��دام  م��ن  الشخص  يعاني 
احلصول  ميكنه  ال  عندما  الغذائي 
ب��ان��ت��ظ��ام إل���ى م��ا يكفي م��ن ال��غ��ذاء 
امل���أم���ون وامل���غ���ّذي م��ن أج���ل ال��ن��م��ّو 
حياة  وال��ع��ي��ش  الطبيعي  وال��ت��ط��ور 
ن��ش��ط��ة وص��ح��ي��ة، وق���د ي��ك��ون ذل��ك 
نقص  و/أو  الغذاء  توفر  عدم  بسبب 
وميكن  الغذاء،  على  للحصول  املوارد 
أن تتفاوت حّدة الشعور بانعدام األمن 

الغذائي.

ك��ي��ف ي��رت��ب��ط اجل����وع ب��ان��ع��دام األم��ن 
الغذائي؟

األم��ن  ان��ع��دام  م��ن  الشخص  يعاني 
الطعام  ينفد  عندما  احل��اّد،  الغذائي 
وميضي يوم أو أزيد دون أكل. مبعنى 

آخر، من شأنه أن يعاني من اجلوع.
يعّد انعدام األمن الغذائي احلاّد أحد 
أق��ص��ى درج����ات اجل����وع، ل��ك��ن حتى 
يعد  املتوّسط  الغذائي  األم��ن  انعدام 
بالنسبة  القلق.  مصادر  من  مصدراً 
ألولئك الذين يعانون من انعدام األمن 
احلصول  يكون  امل��ت��وّس��ط،  ال��غ��ذائ��ي 
على الغذاء غير مؤكد، وقد يضطرون 
إلى التضحية باالحتياجات األساسية 
يتمكنوا  لكي  إال  لشيء  ال  األخ���رى، 
يأكلون،  وعندما  الطعام.  تناول  من 
أو  بسهولة  متاح  ما هو  كل  يكون  قد 
ما هو أرخص، وقد ال يكون من أكثر 
السمنة  فزيادة حاالت  املغذية،  املواد 
التغذية  أش��ك��ال س��وء  م��ن  وغ��ي��ره��ا 
الظاهرة.  لهذه  نتيجة  جزئياً  يُعتبر 
إذ إن األطعمة املصنعة كثيفة الطاقة 
من  عالية  نسبة  على  حتتوي  والتي 
وامللح  والسكريات  املشبعة  ال��ده��ون 
من  وأس��ه��ل  أرخ��ص  تكون  م��ا  غالباً 
الفواكه واخلضروات الطازجة، ويعني 

تناول هذه األطعمة تلبية االحتياجات 
اليومية من السعرات احلرارية، لكنك 
تفتقد إلى العناصر الغذائية األساسية 
للحفاظ على صحة جسمك ووظائفه 
إل���ى ذل��ك،  ب��اإلض��اف��ة  بشكل ج��ي��د، 
بعدم  العيش  إجهاد  ي��ؤّدي  أن  ميكن 
الطعام،  على  احل��ص��ول  يف  اليقني 
والفترات من دون طعام إلى تغييرات 
فسيولوجية ميكن أن تسهم يف زيادة 
األطفال  يواجه  وقد  والسمنة،  الوزن 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن اجل���وع وان��ع��دام 
األمن الغذائي وضعف التغذية اليوم، 
خطًرا أكبر من زيادة الوزن والسمنة، 
واألم�������راض امل���زم���ن���ة، م��ث��ل م��رض 
العمر.  من  الح��ق  وق��ت  يف  السكري 
ويف العديد من البلدان، يتعايش سوء 
أن  لكالهما  وميكن  والسمنة  التغذية 

يكون نتيجة النعدام األمن الغذائي.

رص��د اجل��وع وان��ع��دام األم��ن الغذائي 
يف العالم:

متعددة  م��ؤش��رات  املنظمة  تستخدم 
ل���رص���د اجل���وان���ب امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ه��ذه 

القضايا املعقدة. 
يتم استخدام اثنني من هذه املؤشرات، 
انتشار سوء التغذية،  وانتشار انعدام 
األمن الغذائي املتوّسط أو احلاّد بني 
املعاناة  مقياس  إلى  استناًدا  السكان، 
م��ن ان��ع��دام األم��ن ال��غ��ذائ��ي، ملراقبة 
تقدم العالم نحو حتقيق الهدف الثاني 

من أهداف التنمية املستدامة.
التغذية  س��وء  انتشار  من  كل  يعطي 
على  الغذائي  األم��ن  انعدام  وانتشار 
ان��ع��دام  امل��ع��ان��اة م��ن  أس���اس مقياس 
الغذائي وجهات نظر مختلفة،  األمن 
ويستخدم منهجيات ومصادر للبيانات 

جّد مختلفة.

إن واجب املنظمة هو التأكد من عدم معاناة أي شخص 
من اجلوع، لكن يف حني قد ال يكون الكثير من الناس 
»جائعني« مبعنى أنهم يعانون من عدم الراحة اجلسدية 
بسبب النقص احلاد يف الطاقة الغذائية، إال أنهم قد 
يعانون من انعدام األمن الغذائي، فقد يحصلون على 
غير  لكنهم  ال��ط��اق��ة،  م��ن  احتياجاتهم  لتلبية  ال��غ��ذاء 
إلى  أو قد يضطرون  ذل��ك سيستمر،  أن  متأكدين من 
أج��ل احلصول  أغذيتهم من  و/أو كمية  خفض ج��ودة 
على الطعام، من شأن هذا املستوى املتوّسط من انعدام 
األمن الغذائي أن يساهم يف أشكال مختلفة من سوء 
التغذية، وميكن أن تكون له عواقب وخيمة على الصحة 

والرفاه
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فريق من فرع اجلمعية باجلوف يف زيارة ملدينة 

احلجاج باأبو عجرم

زار فريق من فرع اجلمعية باجلوف 
ض��م ك��اًل م��ن: األس��ت��اذ ظاهر بريد 
األس��ت��اذ  و  ال��ف��رع،  م��دي��ر  الفهيقي 
اللجنة  عضو  املسعر  مفضي  خليفة 

االستشارية، و األستاذ علي مبخوت 
دوش منسق الفرع، وبإشراف ومتابعة 
الشمري  مسلم  بن  ط��ارش  الدكتور 
امل��ش��رف ال��ع��ام على ال��ف��رع، ب��زي��ارة 

تفقدية و توعوية ملدينة احلجاج بأبو 
عجرم، وكان يف استقبالهم كاًل من: 
رئيس  ال��ش��م��ري  ب��در عيد  األس��ت��اذ 
مشعل  املهندس  و  عجرم،  أبو  مركز 

محمد احلسن رئيس بلدية أبو عجرم
و النقيب  محمد خلف العنزي رئيس 
فرقة الطوارئ بأبو عجرم، و  الدكتور 
املركز  رئيس  الدرباس  بشير  أشرف 
الصحي باملخيم، و األستاذ عبد اهلل 
سويلم الشراري و هزاع الشمري من 
ال��ه��الل األح��م��ر، و األس��ت��اذ مرشد 
دعاس الرويلي مندوب وزارة احلج، و 
العلي  الصالح  أحمد  خالد  األستاذ 
مندوب الشؤون اإلسالمية، و األستاذ 
س��ل��ط��ان م��ح��م��د اجل��ه��ن��ي م��ن��دوب 
و  الكشفي،  النشاط  قسم  التعليم 
رئيس  املريح  مصبح  صالح  األستاذ 
العزيز  ع��ب��د  واألس���ت���اذ  ال��ك��ش��اف��ة، 
اململكة  ف��رس��ان  م��ن��دوب  العشيش 
ال��ت��ط��وع��ي، وال��ع��م��ي��د خ��ال��د أحمد 
املخيم  شرطة  فرقة  رئيس  القايد 
األس��ت��اذ محمد احلسن  و  امل��راب��ط، 

مندوب فرع وزارة اإلعالم.

الطرفان  ت��ب��ادل  ال��زي��ارة  ب��داي��ة  يف 
األح����ادي����ث ح����ول امل���واض���ي���ع ذات 
العالقة، وقد أكد الفريق على حرصه  
على الوقوف واالطالع على اخلدمات 
املقدمة لضيوف الرحمن، ومت تقدمي 
نبذة تعريفية عن اجلمعية و أهدافها 
و رؤيتها ورسالتها و آلية تعاملها مع 
ذات  اجلهات  مع  وتواصلها  القضايا 
العالقة إليجاد احللول املناسبة لها.  
املدينة ورص��د  أن��ح��اء  ث��م جت��ول يف 
وضع  مت  و  اإليجابيات  م��ن  العديد 
تضمنها  التي  التوصيات  من  العديد 
تقرير لرفعه للجهات ذات العالقة، و 

من أهم اإليجابيات:
أبو عجرم بإعداد املخيم  بلدية  قيام 
أكثر من 116  باملدينة وجتهيزه على 
احلجاج،  الستقبال  مربع  متر  أل��ف 
ومت تركيب األعالم السعودية وصور 
إرشادية  لوحات  إعداد  و  األمر  والة 
مدينة  وت��ض��م  وت��رح��ي��ب��ي��ة،  باملخيم 
مبساحة  وممر  طرق  عشر  احلجاج 
تبلغ ) 16658م ( متر مربع ويبلغ عدد 
شجرة  سبعمائة  امل��زروع��ة  األشجار 
رشاشات  بعمل  البلدية  قامت  كما 
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إعالمية  لتغطية  املخيم  يحتاج  كما 
و  احمللية  ال��ق��ن��وات  خ��الل  م��ن  أكبر 
اخلليجية، وخالفها إلبراز ما تقوم به 
الرحمن  لضيوف  خدمة  من  اململكة 
وم��ق��رات  اململكة  منافذ  خ��الل  م��ن 
و إجراء مقابالت مع  مدن احلجاج، 
تلك  عن  انطباعاتهم  حيال  احلجاج 
اخلدمات املقدمة لهم من قبل اململكة 
الفريق  أب��دى  قد  و  اململكة،  أبناء  و 
مركز  لرئيس  وتقديره  شكره  الزائر 
عجرم  أبو  بلدية  ورئيس  عجرم  أبو 
واملتطوعة  ال��ع��ام��ل��ة،  ال��ف��رق  وك��اف��ة 
والكشافة  اخليرية  اجلمعيات  م��ن 
النسائي  ال��ق��س��م  م��ن  وامل��ت��ط��وع��ات 
خدمة  يف  ب��ذل��وه  م��ا  على  الصحي 
ضيوف الرحمن وفقهم اهلل جميعاً. 

احلجاج  لتبريد ساحة جتمع  الرذاذ 
السريعة  ال��وج��ب��ات  ت��ق��دمي  مت  كما 
والشاي  والعصائر،  كاملياه،  للحجاج 
مجاني  ت��ق��دم  وال���ف���رش  وال��ق��ه��وة 
املخيم  بعمل نظافة  والقيام  للحجاج 

على أكمل وجه.
بزيارة  الوفد  قام  السياق  ذات  ويف 
املركز الصحي التابع للمدينة  وكان 
يف استقبالهم سعادة الدكتور أشرف 
بشير الدرباس، وزمالئه حيث اطلع 
الصحي  املركز  أقسام  على  الفريق 
خاصة  عيادة  وجود  للفريق  واتضح 
عليهم   والكشف  املرضى  الستقبال 
وك��ذل��ك ق��س��م ل��إن��ع��اش ل��ل��ح��االت 
احل���رج���ة م��ج��ه��ز ب��ك��ام��ل األج��ه��زة 
باألدوية  متكاملة  صيدلية  وكذلك 
أب��و  مستشفى  م��ع  ت��ع��اون  وي��وج��د 
بعض  إل��ى  احلاجة  حالة  يف  عجرم 

األدوية.
وجود  أيضاً  اإليجابيات  ضمن  ومن 
فريق تطوعي صحي نسائي باملخيم 
و  النساء  من  املرضى  على  للكشف 

إعطاء العالج الالزم.
إض��اف��ة إل��ى وج��ود جمعية اجل��وف 
ال��ع��م��ل  وزارة  مب���ب���ادرة  ال��ص��ح��ي��ة 
 ) تطوعي   ( االجتماعية   وال��ش��ؤون 
الطبيعي  للعالج  السعودية  للجمعية 
وحشوها  لألسنان  بعيادة  ومجهزة 
للمرضى  األولي  التشخيص  وكذلك 
و أخصائي تدليك، وتوزيع الكتيبات 

اإلرشادية على احلجاج.
ب��ف��رق  ال��ت��ع��ل��ي��م م��ت��واج��د  ك��م��ا أن 
الكشافة ) تطوع ( ملساعدة املرضى 
و إرشادهم وكذلك خدمتهم بواسطة 
العربات ملن لم يستطيع املشي منهم 

و إيصال الوجبات لهم.
كما الحظ الفريق تواجد اجلمعيات 
بإعداد  والتبرع  باملنطقة  اخليرية 
مغلفة  ص��ح��ي��ة  غ��ذائ��ي��ة  وج���ب���ات 
غذائية  كوجبات  للحجاج  لتقدميها 
ع��ش��اء، و إف��ط��ار،  وغ���داء، وكذلك 
اململكة  ف���رس���ان  ج��م��ع��ي��ة  ت���واج���د 

التطوعي.
الشؤون اإلسالمية  وزارة  وقيام فرع 
ال��ك��رمي  والكتب  ال���ق���رآان  ب��ت��ق��دمي 
وزارة  فرع  وكذلك  للحجاج،  الدينية 

احلج واإلجابة على أسئلة احلجاج.
باملنطقة  اإلعالمية  وتواجد اجلهات 
إلجراء املقابالت مع احلجاج ملعرفة 
اململكة  ب��ه  ت��ق��وم  ع��م��ا  ان��ط��ب��اع��ه��م 

م��ن خ��دم��ة ض��ي��وف ال��رح��م��ن، وق��د 
طيب  اململكة  جت���اه  ش��ع��وره��م  ك���ان 
خدمة  من  لهم  يقدم  مبا  وانبهارهم 
مع  مقابلة  ب��إج��راء  ال��وف��د  ق��ام  كما 
احلجاج عن مدى رضاهم عما يقدم 
لهم من خدمات وكان شعورهم طيب 
يقدم  مبا  والفرحة  الرضا  غاية  ويف 

لهم من خدمة.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب��س��ت��وى ال��ن��ظ��اف��ة 
والتجهيز  فقد أكد الفريق أنه بحالة 
ممتازة و على مستوى عالي، إضافة  
ال��رذاذ  وعملية  األشجار  زراع��ة  إلى 

لتلطيف اجلوف للحجاج.
كما أن تواجد فرق الطوارئ باملخيم 
كان له األثر الفعال يف تنظيم عملية 

احلجاج  إشعار  و  واخل��روج  الدخول 
الشرطة  مقر  وكذلك  األم��ن،  بوجود 
ال��دف��اع  ف��رق  وق��ي��ام  أي��ض��اً  باملخيم 
املدني بالكشف على كامل التجهيزات 
للسالمة  م��الئ��م��ة  ل��ت��ك��ون  ب��امل��خ��ي��م 

والوقاية من احلرائق.

أم��ا أب��رز التوصيات فقد ج��اءت على 
النحو التالي:

زيارتنا  خ��الل  التوصيات  من  كثيراً 
هذا  اجن��ازه��ا يف  1438ه���� مت  لعام 
ال��ع��ام وك��ان��ت خ��دم��ات مم��ت��ازة ال 
ل��وج��ود متثيل  قائمة  احل��اج��ة  زال��ت 
للتعريف  واآلث����ار  ال��س��ي��اح��ة  لهيئة 
من  به  متتاز  وما  آثارها  و  باملنطقة 
احلجاج،  على  نشرات  توزيع  خ��الل 
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الدكتور اإبراهيم العنقري

 ع�سو جمل�س ال�سورى �سابقًا

ع�سو اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

ع�سو جمل�س اإدارة  جلنة التنمية بحي امللك فهد

اجلمعية ت�سارك يف لقاء حقوقي توعوي مبقر جلنة 

التنمية الجتماعية الأهلية 

مبقر  احل��ي  ديوانية  أقامت  م��ؤخ��راً 
األهلية  االجتماعية  التنمية  جلنة 
بحي امللك فهد لقاء بعنوان “حقوقك”، 
وكان ضيف اللقاء املستشار  الدكتور 
عضو  العنقري  عبداهلل  بن  إبراهيم 
م��ج��ل��س ال���ش���ورى س���اب���ق���اً، عضو 
االنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 

عضو مجلس اإلدارة باللجنة.
وقد سلط اللقاء الضوء على العديد 

من احملاور املهمة وهي:
 – حقوقك التي كفلها لك النظام.

– ممارسة حقوقك النظامية.
– كيفية التعرف على حقوقك.

– اجلهات التي تلجأ إليها ملساعدتك 
على احلصول على حقوقك.

وجاء يف اللقاء التالي:
الوسط  مع  متفاعاًل  اإلنسان  يعيش 

اهلل  خلقه  ف��ق��د  ف��ي��ه  يعيش  ال���ذي 
بطبعه،  اجتماعياً  ك��ائ��ن��اً  وج��ل  ع��ز 
فإنه  محيطه،  مع  اإلنسان  وبتفاعل 
يترتب عليه واجبات يجب أن يقدمها 
أن  اآلخرين  على  ،وكذلك  لآلخرين 
يتمتع  أن  يجب  التي  احلقوق  يعطوه 
فيقع  إنساناً،  لكونه  إنسان  كل  بها 
حقوق  اح��ت��رام  واج��ب  عاتقهم  على 
هذه  وتنقسم   اآلخ��ري��ن،  وملكيات 

احلقوق إلى ثالثة أشكال هي:
احل���ق���وق ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة: وه��ي احلقوق 
الفطرية التي توجد مع اإلنسان منذ 
والدته، كاحلق يف احلياة، واحلق يف 
احلرية، واخلصوصية، باإلضافة إلى 
احلق يف البحث عن مصادر السعادة 

والراحة.
احل����ق����وق امل���دن���ي���ة: م��ث��ل ح��ق ال��ف��رد 
واحل��ق  امللكية،  وح��ق��وق  ال���زواج،  يف 

مبوجب  احلماية  على  احلصول  يف 
القانون.

التي  وه���ي  ال���ّس���ي���اس���ي���ة:   احل����ق����وق 
املشاركة  يف  الفرد  بحق  عالقة  لها 
كاحلق  مباشر  أوغير  مباشر  بشكل 
ال��دع��وى  امل��واط��ن��ة، واحل����ق يف  يف 

القضائية يف احملاكم وغيرها. 

ع���ادة ي��ت��م ح��م��اي��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان 
القانون  شكل  على  القانون  مبوجب 
واملعاهدات،  عليه،  املتعارف  العاملي 
وي��ف��رض ال��ق��ان��ون ال��دول��ي حلقوق 
اإلن���س���ان ع��ل��ى احل��ك��وم��ات ال��ق��ي��ام 
ب��األم��ور ال��ت��ي ت��ع��زز ح��م��اي��ة حقوق 
األف���راد  جلميع  وتضمن  اإلن��س��ان، 
واجل���م���اع���ات ال��ت��م��ت��ع ب��ح��ري��ات��ه��م، 
السياسية،  نظمها  عن  النظر  بغض 
بها،  املعمول  والثقافية  واالقتصادية، 
وتعتبر جميع حقوق اإلنسان مترابطة 
احلياة  كاحلق يف  وال ميكن جتزئتها 
والتعلم،  العمل  يف  واحلق  واملساواة، 

وغيرها الكثير من احلقوق.
احل��ق��وق  تضمن  امل���دن���ي���ة:  احل����ق����وق 
امل��دن��ي��ة ت��وف��ي��ر ف���رص اج��ت��م��اع��ي��ة 
متييز  دون  األف��راد  جلميع  متساوية 
ل��ه��م جميع  ض��م��ن ق���ان���ون ي��ح��ف��ظ 
حقوقهم املدنية؛ كاحلق يف استخدام 
التعليم،  يف  واحل��ق  العامة،  امل��راف��ق 
واحل����ق مب��ح��اك��م��ة ع���ادل���ة، واحل���ق 
اخلدمات  جميع  على  احل��ص��ول  يف 
على  بينهم  التفريق  دون  احلكومية 
ال��دي��ن، أو غيره،  ال��ع��رق، أو  أس��اس 
وت��ع��ت��ب��ر احل��ق��وق امل��دن��ي��ة م��ن أه��م 
العناصر الالزمة ، كما أنها تعتبر من 
احلقوق التي تتغير مع مرور الوقت، 

ومن احلقوق التي حتميها الّدولة.

فيما جاء موضوع اللقاء: 
كفل  م��ن  أول  اإلس��الم��ي  ال��دي��ن  إن 
العهود  ك��ل  وسبق  اإلن��س��ان،  حقوق 
واملواثيق الدولية يف االعتناء بحقوق 
احلق  مفهوم  جت��اوز  إنه  بل  اإلنسان 
التكرمي  مفهوم  إل��ى  الضيق  مبعناه 
اإللهي لإنسان حيث يقول اهلل تعالى 

يِف  َوَحَملْنَاُهْم  آَدَم  بَِني  ْمنَا  َكَرّ )َولََقْد 
ِيّبَاِت  الَطّ َن  ِمّ َوَرَزْقنَاُهم  َوالْبَْحِر  الْبَِرّ 
َخلَْقنَا  ��ْن  َّ مِمّ َكِثيٍر  َعلَىٰ  لْنَاُهْم  َوَفَضّ
 )70( اآلية  اإلس��راء  سورة  تَْفِضياًل( 
لذا يجهل كثيرون من مفاهيم احلقوق 
السيما  ال��ع��ام��ة،  ب��احل��ي��اة  املتصلة 
تقتضي  اليومية  امل��واق��ف  بعض  أن 
أي  ملواجهة  بتلك احلقوق  أكبر  وعياً 
قلّة  بها، فضاًل عن  تتصل  مشكالت 
املجتمع  م��ن  كبيرة  شريحة  معرفة 
ب��امل��واث��ي��ق واحل��ق��وق ال��دول��ي��ة التي 
اشتركت فيها اململكة بتوقيع اتفاقيات 
أبرزها  يأتي   ، متعددة  مجاالت  يف 
والعمال   العمل  بحقوق  يتعلق  فيما 
جانب  إل��ى  والطفل،  امل���رأة  وح��ق��وق 
االتفاقيات التجارية العاملية، وألن من 
احلقوق  تلك  معرفة  املواطن  واج��ب 
يف  يتسبب  بها  اجلهل  عن  ينتج  وما 
عدم املباالة واإلهمال، كما لو أن ذلك 
ليس من مهامه ، وبطبيعة احلال فإن 
كثيرا من املؤسسات والهيئات أغفلت 
ال��دور  جت��اه  مسؤولياتها  م��ن  كثيراً 

التوعوي بهذه احلقوق.

احلقوق  غالبية  أن  من  الرغم  وعلى 
ت��رت��ب��ط ب��ح��ي��اة امل��واط��ن��ني اخل��اص��ة 
مفاهيمها  من  كثيراً  أن  إاّل  والعامة، 
إما   ، أذهانهم  عن  غائبة  تكون  تكاد 
بتلك  أص���اًل  االك��ت��راث  ع��دم  بسبب 
احلقوق، أو لعدم وجود ثقافة قانونية 
تقتضي معرفة تلك احلقوق مبختلف 
ج��وان��ب��ه��ا ، مم��ا ت��س��ب��ب مب��ا ميكن 
وصفه ب� )اجلهل بالقانون( ، حيث إن 
اململكة وقعت اتفاقيات دولية لم  يعر 
املواطن  أي اهتمام ملعرفة محتواها 

أو أهدافها. 
احلقوق يختلف معناها من دولة إلى 
أخرى حسب احتياجاتهم ومطالبهم ، 
باختالف  يحتاجها اجلميع  واحلقوق 
أو  لونهم  أو  عرقهم  أو  جنسياتهم 
دينهم وبالتالي هذه احلقوق لنا احلق 
يف احلصول عليها ومن دون أي متييز 
اإلنسان  نسمع عن حقوق  ما  وكثيراً 

العاملّية.
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احلقوقية  الثقافة  كون  من  وبالرغم 
أن  إال  مجتمعنا،  يف  ناشئة  ثقافة 
الوعي  م��ج��ال  يف  النسبي  ال��ت��ق��دم 
منذ  حتقق  وال��ذي  اإلنسان  بحقوق 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  تأسيس 
اإلنسان عام 2004 يعتبر أمراً مثيراً 
البناء  أج��ل  من  والتحليل  لالهتمام 
فاجلمعية  والتطوير،  واالستمرارية 
إلى تداول  قامت بجهود مثمره أدى 
يلجأ  حيث  اإلنسان”  “حقوق  مفهوم 
إليها كل من أحّس أن له حقاً مهدراً 
وه��ذا  عليه،  احل��ص��ول  يستطع  ل��م 
احلقوقية  للثقافة  احملمود  االنتشار 
وض���ع ب��ال ش��ك ع��ب��ئ��اً ك��ب��ي��راً على 
كون  أولهما:  لسببني  وذلك  اجلمعية 
اجلمعية املؤسسة األولى املدنية التي 
تتعامل مع قضايا احلقوق؛ وثانيهما 
حداثة وعي املواطنني باختصاصات 

اجلمعية.

م��ن امل��الح��ظ أن م��ف��ه��وم احل��ق��وق 
على  مقتصراً  الي��زال  املواطن  ل��دى 
إل��ى  ي��ت��ع��ده  ول���م  اإلنسان”  “حقوق 
حقوق املواطن الشاملة بكل أبعادها 
وه��ذه  احلديثة،  املدنية  السياسية 
موضح  ه��و  ك��م��ا  مكفولة  احل��ق��وق 
تعريف  إن  السعودية،  األنظمة  يف 
املواطن ورفع وعيه باحلقوق املدنية 
هو  األن��ظ��م��ة  قبل  م��ن  ل��ه  املكفولة 
الوصول  يجب  التي  األول��ى  اخلطوة 
بني  التعاون  زي��ادة  خ��الل  من  إليها 
وغير  احلكومية  واألج��ه��زة  ال��ف��رد 
اجلمعية  إط����ار  خ����ارج  احل��ك��وم��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق اإلن���س���ان، إذ إن 
اجلمعية ليست اجلهة الوحيدة التي 
احلقوق  حماية  مسؤولية  عليها  تقع 
واملطالبة بها فكل جهاز حكومي وكل 
بأن  أيضاً  مطالبة  خاصة  مؤسسة 
واملتعاملني  موظفيها  حقوق  حتمي 
فإن  معها. وكما أن للمواطن حقوقاً 
واجبات من ضمنها مسؤوليته  عليه 
يف إبداء رأيه وإيصال صوته للجهات 
إذا  إال  يحدث  ل��ن  وه��ذا  املختصة، 
ع���رف امل��واط��ن ح��ق��وق��ه م��ن خ��الل 
يف  بها  املعمول  باألنظمة  معرفته 
الصعوبات  أبرز  أحد  وإن  مجتمعه، 
أم���ام امل��واط��ن ه��ي ح��داث��ة ال��وع��ي 
احلقوقي وضعف االهتمام بالتعرف 

على تلك احلقوق.
إن الهدف من هذه املؤسسات املدنية 

حقوق  وحفظ  خدمة  هو  واحلكومية 
املواطنني  م��ن  املجتمع  ف��ئ��ات  جميع 
والعمل  والتعليم  األم��ن  يف  واملقيمني 
وال���ص���ح���ة وغ���ي���ره���ا م���ن امل���ج���االت 
احل��ي��ات��ي��ة، ش��ام��ل��ة ح��ق��وق امل��وظ��ف 
ميكن  وال  والطفل،  وامل��رأة  والسجني 
هذه  على  احل��ص��ول  املجتمع  ألف���راد 
وهذه  أوالً  بتعرفهم عليها  إال  احلقوق 

هي مسؤوليتهم هم قبل غيرهم.

املدنية  بحقوقهم  املواطنني  معرفة  إن 
هو اخلطوة األولى نحو مجتمع متفاعل 
اإلص���الح  بعملية  ال��س��ي��ر  ع��ل��ى  ق���ادر 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة ق��دم��اً ن��ح��و حل 
املشاكل، أو على أقل تقدير، املساهمة 
االجتماعي  الوعي  وتعميق  حلها،  يف 
واالنتماء الوطني وفتح ميادين جديدة 
مفهوم  وتعزيز  واألنشطة  للخدمات 
املشاركة الشعبية يف صنع القرار وخلق 
احلكومة  لعمل  والضبط  للرقابة  آلية 

وهيئاتها. 

والبد من معرفة احلقوق التي شرعها 
ونبيه محمد صلى  وج��ل-،  -ع��ز  اهلل 
التي  احلقوق  وبني   - وسلم  عليه  اهلل 
إلى  إضافة  الدولية،  املواثيق  شرعتها 
البالد  أنظمة  ضمنتها  التي  احلقوق 
بشرع  املتصلة  احلقوق  ففي  احمللية، 
وأما  عليها،  ج��دال  فال  ورس��ول��ه  اهلل 
الدولية،  املواثيق  يف  املضمنة  احلقوق 
شريعتنا،  يوافق  مبا  االلتزام  فتتطلب 
وبطبيعة احلال فإن ما يتصل باحلقوق 
التي تضمنتها األنظمة احمللية للدولة 
وتقاليدها  عقيدتها  م��ع  تتسق  فهي 
املرعية وأن اململكة تنهض مبسؤولياتها 
وتوليهم عناية  املواطنني،  أبنائها  جتاه 
فائقة يف شتى مرافق احلياة، بدءاً من 
بهم،  وتنظيم احلقوق اخلاصة  تشريع 
احلقوق،  هذه  وتوفير  برعاية  وانتهاًء 
إن »اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان« 
املجال من  تنهض مبهام عدة يف هذا 
املواطن  بحقوق  العامة  التوعية  بينها 
ميكن  إذ  وخ��ارج��ه��ا،  اململكة  داخ���ل 
التي  االتفاقيات  بهذه  املواطن  توعية 
أن  كما  أهميتها،  البعض  يجهل  ق��د 
أنظمتها عن  بعض  تختلف يف  اململكة 
تعزيز  إل��ى  الهادفة  االتفاقيات  تلك 
من  واملتعاقدين  االستثمارات  وحماية 
مناسبة  تشريعية  بيئة  توفير  خ��الل 
والتجارة  االستثمار  وزي���ادة  لتحفيز 

واألنشطة الصناعية.

للحكم  األس��اس��ي  النظام  أك��د  ولقد 
يف اململكة معظم هذه احلقوق إال ما 
يتعارض مع دستورها كما ورد يف املادة 
)26( )حتمي الدولة حقوق اإلنسان .. 
وذلك وفق الشريعة اإلسالمية( ، كما 
حق  الدولة  )تكفل   )27( املادة  نصت 
الطوارئ  حالة  يف  وأس��رت��ه  امل��واط��ن 
وتدعم  والشيخوخة  والعجز  واملرض 
وتشجع  االجتماعي  الضمان  نظام 
اإلسهام يف  على  واألفراد  املؤسسات 
املادة  كما نصت   ، األعمال اخليرية( 
العام  التعليم  ال��دول��ة  )ت��وف��ر   )30(
ونصت  األم��ي��ة(  مبكافحة  وتلتزم   ..
بالصحة  ال��دول��ة  )تعنى   )31( امل��ادة 
العامة .. وتوفر الرعاية الصحية لكل 
أن  معه  يتضح  الذي  األمر  مواطن(. 
النظام األساسي للحكم والصادر عام 
تفوق  درجة  التطور  من  بلغ  1412ه��� 
األن��ظ��م��ة يف بعض دول  م��ن  أق��ران��ه 

العالم.

كثيرة  النظام  شملها  التي  واحلقوق 
أس��رة  وت��أس��ي��س  ال�����زواج  منها ح��ق 
الرعاية  يف  واحل���ق   – التملك  ح��ق   –
يف  احل��ق   – والصحية  االجتماعية 
العمل – احلق يف املشاركة يف النشاط 
يف  احلق   – التعليم  يف  احلق   – العام 
اجلنسية – العدالة واحلق يف احلياة – 
وحق احلياة اخلاصة، ونأخذ بالشرح 
نظام  وف��ق  للمتهم  ال��ق��ان��ون��ي  احل��ق 
اإلجراءات اجلزائية يف اململكة العربية 
السعودية الصادر باملرسوم امللكي رقم 
م/ 39وتاريخ 28/7/1422ه من أرقى 
حلقوق  اح��ت��رام��اً  اجلنائية  األنظمة 
الالئقة  املعاملة  ومعاملته  اإلن��س��ان، 

به ، تلك املعاملة التي حتفظ كرامته، 
وتقرر صيانة حقوقه املادية واملعنوية، 
وحترم االعتداء على حريته وما ميس 
شخصه أو ماله أو عرضه، وما يتعلق 
وحياته  ملسكنه  التعرض  م��ن  بذلك 
التهمة،  عن  بعيداً  دام  ما  اخلاصة 
بأحكام  ملتزماً  للشبهات،  متوقياً 

الشرع والنظام.

ف��ج��اء ن��ظ��ام اإلج������راءات اجل��زائ��ي��ة 
ل��ت��أك��ي��د ح��ق ح��ري��ة ال��ت��ن��ق��ل ألف���راد 
تامة، كما حظر  املجتمع كافة بحريٍة 
إال  احلرية  بهذه  املساس  من  النظام 
ب��ح��ق، ف��ال ي��ج��وز ال��ت��ع��رض ل��ه��ا وال 
احلد منها إال يف صور محددة بينها 
من  الثانية  امل��ادة  نّصت  إذ   ، النظام 
أنه:  على  اجلزائية  اإلج��راءات  نظام 
أو  إنسان  أي  على  القبض  يجوز  »ال 
يف  إال  سجنه  أو  توقيفه  أو  تفتيشه 

األحوال املنصوص عليها نظاماً«.
فال يجوز تقييد تصرفات أي فرٍد من 
أفراد املجتمع أو توقيفه ، إال مبوجب 
األنظمة، ولقد راعى نظام اإلجراءات 
القبض  عند  املتهم  حقوق  اجلزائية 
عليه، وحَظَر إيذاءه جسدياً أو معنوياً، 
 ، وأوجب معاملته مبا يحفظ كرامته 
إي��ذاء  يحظر  أن��ه  على  النظام  فنّص 
املقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما 
املعاملة  أو  للتعذيب،  تعريضه  يُحَظر 

املهينة للكرامة.
على  القبض  عند  النظام  أوجب  كما 
بأسباب  ف��وراً  تعريفه  يتّم  أن  املتهم 
له،  املنسوبة  والتهمة  عليه،  القبض 
أو  بوكيل  االستعانة  احلق يف  له  وأن 
محامي، كما له احلق باالتصال مبن 
يراه إلبالغه، ويكون ذلك حتت رقابة 

رجل الضبط اجلنائي.



14

�أفكار وم�شاريع

 © �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

أعلن البنك الدولي عن مشروع جديد 
بتكلفة 500 مليون دوالر دعماً لهدف 
امل��غ��رب ال��رام��ي إل��ى زي���ادة معدالت 
لضمان  األط��ف��ال  ب��ري��اض  االلتحاق 
ورف��ع  للتعلُّم  األط��ف��ال  جميع  تهيئة 
جاهزين  ليكونوا  املعلمني  م��ه��ارات 
ل��ل��ت��دري��س، وب��االس��ت��ن��اد إل���ى رؤي��ة 
احل��ك��وم��ة اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة إلص��الح 
سيعمل   ،2030-2015 ال��ت��ع��ل��ي��م 
التعليم  ل��دع��م  اجل��دي��د  ال��ب��رن��ام��ج 

العناصر  حتقيق  ع��ل��ى  امل��غ��رب  يف 
دفع  أجل  من  الرؤية  لهذه  الرئيسية 
التحُوّل يف هذا القطاع وتعزيز تراكم 
رأس املال البشري لكل طفل مغربي.

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل����ك، ق��ال��ت م��اري 
دائ��رة  مديرة  نيلي  م��اري  فرانسواز 
منطقة املغرب العربي بالبنك الدولي: 
»يف أقل من 20 عاماً، استطاع املغرب 
تأمني حصول جميع الفتيات والفتيان 

ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م، وه���و إجن����از الف��ت. 
متواضعة.  ظلت  التعلُّم  ن��واجت  لكن 
إلى  اجلديد  الدعم  برنامج  ويهدف 
من  التعليم  قطاع  كفاءة  رفع  تشجيع 
تعليم جيد جلميع  إتاحة  خالل دعم 
األطفال،  رياض  مرحلة  يف  األطفال 
جيد  ت��دري��ب  تقدمي  يف  واالستثمار 
نهج  اع��ت��م��اد  وم��س��ان��دة  للمعلمني، 
املتعلقة  للتحديات  للتصدي  محلي 
مستوى  على  والقيادة  التعليم  بجودة 

املغرب ي�ضتهدف زيادة معدالت 
االلتحاق بريا�ض االأطفال وحت�ضني 

جودة التعلُّم
»البنك الدولي يدعم التحول نحو حتسني تقدمي اخلدمات و نواجت 

التعلم بقطاع التعليم«
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القائم  النهج،  هذا  ويهدف  امل��دارس، 
إلى  أي��ض��اً  امل��م��ارس��ات،  أفضل  على 
جديدة  ديناميكيات  إدخ��ال  مساندة 
إح��داث حتُوّل  لدفع  القطاع  هذا  يف 
به وبناء رأس املال البشري املستقبلي 

للبالد«.

على الرغم من أن التعليم يف املغرب 
لم   ،2017 ع��ام  ففي  للجميع:  متاح 
ب��ري��اض األط��ف��ال س��وى %50  يلتحق 
أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال  من 
ب��ني 4 و5 س���ن���وات، وأح����د م��ح��اور 
احلالي  للبرنامج  الرئيسية  التركيز 
التعليم  ع��ل��ى  احل��ص��ول  إت��اح��ة  ه��و 
بوصفه  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف 
للتعلُّم، ومن خالل  لالستعداد  شرطاً 
يهدف  ��ه��ة،  م��وَجّ تدخلية  إج����راءات 
مواتية  بيئة  تهيئة  إل���ى  ال��ب��رن��ام��ج 
لتقدمي خدمات تعليمية عالية اجلودة 
باالستناد  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف 
الذي يستهدف  برنامج احلكومة  إلى 
قبل  ما  التعليم  على  احلصول  تعميم 
عالوة   ،2027 عام  بحلول  االبتدائي 
أجندة  البرنامج  سيساند  ذلك،  على 
إص����الح ط��م��وح��ة ل��ض��م��ان ح��ص��ول 
امل��ع��ل��م��ني ع��ل��ى ال���ت���دري���ب وال��دع��م 
املهنية مما  الكافيني طوال مسيرتهم 
يؤدي إلى صقل مهاراتهم، وهو عنصر 
بالغ األهمية يف حتسني نواجت التعلُّم.

حكامة  عميق يف  حتُوّل  إجراء  ويلزم 
أدائه  أجل حتسني  من  التعليم  قطاع 
على  أفضل  ن��واجت  لتحقيق  وكفاءته 
على  ب��ن��اء  وب��ال��ب��ن��اء  ال��ت��ع��لُّ��م،  صعيد 
التعليم ،  لوزارة  الرؤية االستراتيجية 
سيساعد البرنامج يف تدعيم القدرات 
على  القطاع  بهذا  واملساءلة  اإلداري��ة 
اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  مستويات  جميع 
ع البرنامج  التعليمية، وبالتالي، سيشِجّ
على  وق��ائ��م��ة  تكيُّفية  نُ��ه��ج  اع��ت��م��اد 
السياق  حسب  ومصممة  الشواهد 
اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  لتحسني  احمل��ل��ي 
على مستوى املدارس من خالل تنفيذ 
على  التركيز  ستعزز  ل���ألداء  ع��ق��ود 

النتائج بقوة أكبر، وستكون املديريات 
التابعة للوزارة، مبا  اجلهوية واحمللية 
يف ذلك األكادمييات اجلهوية للتربية 
والتكوين، يف طليعة القائمني بتجريب 
وتطوير  ال��الم��رك��زي��ة  العملية  ه��ذه 
ح��ل��ول ن��اب��ع��ة م��ن ال��داخ��ل لتحسني 
نواجت  وتعزيز  املعلمني  تدريب  برامج 
قائم  نهج  اعتماد  طريق  عن  التعلُّم 
على املشاركة. وللمساعدة يف حتقيق 
البرنامج  سيساند  األه����داف،  ه��ذه 
لوضع  فقط  ليس  امل���دارس  م��دي��ري 
بل  تشاركية،  لتحسينها بصورة  خطة 
عقود  جانب  وإل��ى  لتنفيذها.  أيضا 
للرصد  آلية  هناك  ستكون  األداء، 
نحو  احمل��رز  م  التقُدّ لتتبُّع  والتقييم 
حتقيق املستهدفات الرئيسية احملددة 

ضمن البرنامج. 

وعن ذلك، قالت فضيلة كايلود، رئيسة 
والرئيسة  البشرية  التنمية  برنامج 
يحقق  »لكي  العمل:  لفريق  املشاِركة 
ن��ظ��ام ال��ت��ع��ل��ي��م ن����واجت أق����وى على 
على  يتغلَّب  أن  فيجب  التعلُّم،  صعيد 
اجلاهزية  »ع��دم  رئيسيني:  حتديني 
لم  ال��ذي��ن  لألطفال  بالنسبة  للتعلُّم 
سن  يف  التربوي  للتحفيز  يتعَرّضوا 
مبكرة؛ وعدم جاهزية املعلمني بسبب 
وغياب  األكادميي  اإلع��داد  محدودية 
املشروع  ويقوم  املهني،  التطوير  دعم 
إستراتيجية  م��ع  أه��داف��ه  مب��واءم��ة 
عن  املعوقات  هذه  ملعاجلة  احلكومة 
التركيز على اجلودة يف  طريق تعزيز 
التعليم  خلدمات  املستقبلي  ع  التوُسّ
مب��رح��ل��ة ري���اض األط���ف���ال، وض��م��ان 
حصول املعلمني على التدريب والدعم 
املناسبني يف جميع مراحل مسيرتهم 

املهنية«. 

برنامج دعم التعليم يف املغرب:
يف   %  6.4 ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع  مي��ث��ل 
احمللي  الناجت  إجمالي  من  املتوسط 
يف امل���غ���رب، وه���و م��ح��رك أس��اس��ي 
البالد،  يف  البشري  امل��ال  رأس  لبناء 
م السريع الذي حتقق  ورغم أن التقُدّ

على مدى العقدين املاضيني قد أدى 
والفتيان  الفتيات  تعميم حصول  إلى 
على التعليم االبتدائي، ال تزال هناك 
حتديات تتمثل يف ضمان ترجمة ذلك 

إلى حتسن يف نواجت التعلُّم للجميع.

وفاعلية  ج���ودة  حت��س��ني  وي��ت��ط��ل��ب   
التعليم حدوث حتُوّل  تقدمي خدمات 
بها  يعمل  التي  الطريقة  يف  جوهري 
عملية  بوضع  وذل��ك  التعليم،  نظام 
ال��ت��ع��لُّ��م يف ص��م��ي��م ع��م��ل ال��ق��ط��اع، 
أطلقت  التحديات،  لهذه  وللتصدي 
املغرب  يف  الوطنية  التربية  وزارة 
س��ل��س��ل��ة م���ن ال���ب���رام���ج ال��ط��م��وح��ة 
ومن  للقطاع،  العام  األداء  لتحسني 
إلصالح  اإلستراتيجية  الرؤية  بينها 
قطاع التعليم«.مدرسة مغربية جديدة 
األساس  ترسي  التي   2015-2030«
ل��ب��ن��اء ع��ل��ى ال��ن��ه��وض ب��احمل��رك��ات، 
امل��غ��رب«  يف  التعليم  دع��م  »ب��رن��ام��ج 
املتمثل يف  ال��ب��الد  ه��دف  ومل��س��ان��دة 
للجميع، سيعمل  التعليم  نواجت  تعزيز 
الدولي  البنك  يسانده  جديد  برنامج 
هذا  حت��ُوّل  لدعم  الرئيسية  بعنوان 

القطاع.

وتتم مساندة هذا البرنامج من خالل 
للنتائج  وفقاً  البرامج  لتمويل  عملية 
بقيمة 500 مليون دوالر، حيث يكون 
بتحقيق  م��ش��روط��اً  التمويل  ص��رف 
البرنامج  ويساند  الرئيسية،  النتائج 
ج���زءاً م��ن ال��ب��رن��ام��ج احل��ك��وم��ي، إذ 
يطمح إلى تشجيع التحُوّل من مبادئ 
إلى  امل���وارد  على  القائمة  احلكامة 
األخرى القائمة على حتقيق النتائج، 
ال��ت��ع��لُّ��م  بعملية  االرت���ق���اء  ث��م  وم���ن 
وينطوي  ال��دراس��ي.  الفصل  داخ���ل 
تغييرات  إج���راء  على  ال��ت��ح��ُوّل  ه��ذا 
والتعلُّم  ال��ق��درات  أبعاد:  ثالثة  على 
والسلوك، ويعني ذلك متكني العناصر 
تنفيذية  صالحيات  مبنحهم  الفاعلة 
قوية بدون فرض أنشطة محددة، مع 
ويعني  للمساءلة،  ناجع  إط��ار  توفير 
ذاتية  قدرة  لديه  نظاماً  وجود  أيضاً 

ميكنه  بحيث  والتصويب  التعلُّم  على 
املسار  وتصحيح  التحسني  إج���راء 

بشكل مستمر.

التعليم  »قطاع  أن  الى  البنك  وأش��ار 
ميثل 6,4 يف املائة من الناجت احمللي 
اإلجمالي للمغرب، وهو أداة أساسية 
لتعزيز الرأسمال البشري يف البالد«، 
مسجاًل أنه »بعد التقدم السريع ملدة 
والفتيان  الفتيات  لتمكني  سنة   20
االبتدائي،  التعليم  إل��ى  ال��ول��وج  م��ن 
يتعني على السلطات اآلن العمل على 
واملكتسبات  التعلمات  نتائج  حتسني 

جلميع التالميذ«.

»إح��داث  أن  ال��دول��ي  البنك  واعتبر 
املنظومة وحده  أداء  حتول عميق يف 
اخلدمات  وكفاءة  جودة  بتعزيز  كفيل 
اجل��ه��ود  ك��ل  ت��رك��ي��ز  م��ع  التعليمية، 
أن  إلى  مشيراً  التعلم«،  عملية  على 
يف  أطلقت،  والتعليم  التربية  وزارة 
مواجهة هذا التحدي، »أجندة إصالح 
-2015 رؤي��ة  م��ع  متاشياً  طموحة« 

2030 للتعليم.

ذات��ه، فإن  ث��م، يضيف املصدر  وم��ن 
من  جزء  سيكمل  القرض/البرنامج 
إل��ى  ال��ه��ادف��ة  امل��غ��رب  استراتيجية 
»تشجيع تغيير املقاربة لصالح مبادئ 
احلكامة القائمة على النتائج بدالً من 
التعلم  وذل��ك بهدف حتسني  امل��وارد، 

يف الفصل.

التركيز على  بأنه سيتم  البنك  وأفاد 
والتعلم  املهارات  هي  مجاالت  ثالثة 

والسلوك.

مكونات  على  البرنامج  ه��ذا  ويقوم 
محددة وفقا للعقبات الرئيسية التي 
ويتعلق  ال��ق��ط��اع.  ت��ط��ور  دون  حت��ول 
األمر بتهيئة الظروف املالئمة لتعليم 
تكوين  وحت��س��ني  ج����ودة  ذي  أول����ي 
اإلداري��ة  ال��ق��درات  وتعزيز  املعلمني، 

واملساءلة داخل القطاع.
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العمل على اإيجاد حلول 

مبتكرة من اأجل حماربة 

الف�ساد

ب���ات ال��ف��س��اد ظ���اه���رة اج��ت��م��اع��ي��ة 
تؤثر  معقدة  واقتصادية  وسياسية 
على جميع البلدان، فالفساد يقوض 
ويبطئ  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  امل��ؤس��س��ات 
التنمية االقتصادية ويساهم يف عدم 
أسس  ويهاجم  احلكومي  االستقرار 
خالل  من  الدميقراطية  املؤسسات 
تشويه العمليات االنتخابية، وحتريف 
مستنقعات  وخ��ل��ق  ال��ق��ان��ون  س��ي��ادة 

البيروقراطية.
  

وال���ف���س���اد ج���رمي���ة خ��ط��ي��رة ميكن 
االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت��ق��وض  أن 
املجتمعات،  جميع  يف  واالقتصادية 
مجتمع  أو  منطقة  أو  بلد  يوجد  ال 

محصن.
 

األمم  مكتب  أق���ام  ال��ع��ام،  ه��ذا  ويف 
واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة 
اإلمن��ائ��ي  امل��ت��ح��دة  وب��رن��ام��ج األمم 
ت��رك��ز ع��ل��ى كيفية  ش��راك��ة ع��امل��ي��ة 
والصحة  التعليم  على  الفساد  تأثير 
واالزده��ار  والدميقراطية  والعدالة 

والتنمية.
 

وكانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
املتحدة  األمم  اتفاقية  اعتمدت  قد 
أك��ت��وب��ر   31 ال��ف��س��اد يف  مل��ك��اف��ح��ة 
أن  العام  األمني  إلى  وطلبت   ،2003
املعني  امل��ت��ح��دة  األمم  مكتب  ي��ع��ني 
أمانة  بوصفه  واجلرمية  باملخدرات 
مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية، 
ال��ق��رار  أي��ض��ا  اجلمعية  واع��ت��م��دت 
يوماً  ديسمبر   9 يوم  باعتبار   ،58/4
دولياً ملكافحة الفساد، لزيادة الوعي 

بالفساد ودور االتفاقية يف مكافحته 
ومنعه، ودخلت االتفاقية حيز النفاذ 

يف ديسمبر 2005.
 

لعام  الفساد  وكشف مؤشر مدركات 
2018، الذي صدر مؤخراً عن منظمة 
الفشل  أن  ع��ن  ال��دول��ي��ة،  الشفافية 
من  الدول يف احلد  ملعظم  املتواصل 
يف  يساهم  فعال  نحو  على  الفساد 
مفاقمة أزمة الدميقراطية يف العالم، 
ويستند مؤشر مدركات الفساد لعام 
وتقييماً  استطالعاً   13 إل��ى   2018
درجة  لتحديد  خبراء  أجراه  للفساد 
يف  العام  القطاع  يف  الفساد  انتشار 
180 دولة وإقليماً، عن طريق إسناد 
فساداً(  )األكثر   0 بني  تتراوح  درجة 

و100 )األكثر نزاهة( .
 

وت���ص���درت ال����دمن����ارك، ال��ت��ي تعد 
 180 دخ��اًل،  العالم  بلدان  أعلى  من 
البلدان  كأقل  العالم،  حول  اقتصادا 
حيث  من  واألكثر  للفساد،  انتشاراً 
وض���ع اإلج�������راءات احمل���ارب���ة ل��ه��ا، 
وهي   ،%88 ع��الم��ة  على  وحصلت 
نيوزيلندا  بينما   ،2017 نسبة  ذات 
ميزانية  عن  أي��ام  قبل  أعلنت  التي 
ج��اءت  احمل��ل��ي،  للمجتمع  للرفاهية 
ال��دمن��ارك،  بعد  الثانية  املرتبة  يف 
مقارنة  بحصولها على عالمة %87، 

مع 89% يف تقرير العام 2017.
 

أم���ا ال��ب��ل��دان األق����ل ح��ص��والً على 
فجاءت  الدولي،  املؤشر  يف  درج��ات 
من   176 املرتبة  يف  الشمالية  كوريا 
أصل 180 اقتصادا، إذ بلغت درجتها 

املئوية 14% مقارنة مع 17% يف تقرير 
العام املاضي، أما اليمن الذي يعاني 
مع إرهاب احلوثيني، فقد حصل على 
املرتبة 177 من أصل 180 اقتصاداً 
حول العالم، إذ بلغت درجتها املئوية 
العام  تقرير  يف  ب���%16  مقارنة   %14

املاضي.
 

الشفافية،  منظمة  تقرير  وبحسب 
»فإن الفساد السياسي يعتبر التحدي 
الرئيسي يف منطقة الشرق األوسط 
جهود  من  بالرغم  أفريقيا،  وشمال 
ال��ف��س��اد«،  مكافحة  يف  احل��ك��وم��ات 
من  ال��ع��دي��د  »أن  التقرير  ويضيف 
سياساتها  تتأثر  العربية  احلكومات 
وت���ت���ح���دد م��ي��زان��ي��ت��ه��ا وم���ص���ارف 
تعمل على  بنفوذ شخصيات  أموالها 
حساب  على  الشخصية  مصاحلها 
املواطنني« و »أنه بدون إرادة سياسية 
تعمل على مكافحة الفساد يف القطاع 
ال��ع��ام، ف��إن ب��ل��دان ال��ش��رق األوس��ط 
شعوبها«،  حقوق  جتهض  وأفريقيا 
فقد احتلت اإلم��ارات املركز ال� 23، 
برصيد )70 نقطة( لتكون بذلك أقل 

الدول العربية فساداً.
 

وأشار التقرير إلى أن سوريا حصلت 
الفساد  مؤشر  درج��ة( يف   13( على 
فيما حصلت اليمن على )14 درجة( 
أدن��ى  محتلني  درج���ة(   17( وليبيا 
أن  كما  املنطقة،  يف  املؤشر  مراتب 
سوريا واليمن تندرجان أيضاً ضمن 
يف  مرتبة  األدن��ى  اخلمسة  البلدان 

املؤشر على الصعيد العاملي.
 

وتواجه عدة بلدان مثل سوريا وليبيا 
وال��ي��م��ن وال���ع���راق حت��دي��ات بسبب 
اإلره��اب  وانتشار  االستقرار،  ع��دم 
واحل�����روب، وال��ن��زاع��ات، وذل���ك ما 
امل��ؤش��ر،  م��رات��ب  أدن����ى  يف  يبقيها 

وسجل اليمن وسوريا أشد انخفاض 
القليلة  السنوات  خ��الل  امل��ؤش��ر  يف 
بخمس  اليمن  تراجع  حيث  املاضية 
درجات على امتداد السنوات األربع 
درج��ة   19 م��ن  انتقل  إذ  امل��اض��ي��ة، 
سنة  درج����ة   14 إل���ى   2014 س��ن��ة 
2018، ويعكس هذا التغيير يف جزء 
احل��رب  ب��ني  امل��ب��اش��رة  العالقة  منه 
واالن���ت���ه���اك���ات ال���ص���ارخ���ة حل��ق��وق 

اإلنسان وانتشار الفساد.
 

رئيسة  روبيو  فيريرا  ديليا  وقالت   
»تظهر  ال��دول��ي��ة  الشفافية  منظمة 
أبحاثنا إلى وجود عالقة واضحة ما 
بني وجود دميقراطية سليمة والنجاح 
ال��ق��ط��اع  ال��ف��س��اد يف  م��ك��اف��ح��ة  يف 
للفساد  ميكن  أنه  وأضافت  العام«، 
واس����ع حني  ب��ش��ك��ل  ي��س��ت��ش��ري  أن 
أسس  إل��ى  الدميقراطيات  تستند 
هشة، وحني يستغل ذلك السياسيون 
الشعبويون واملناهضون للدميقراطية 
عدة  يف  رأي��ن��اه  ما  وه��و  ملصلحتهم، 

بلدان.
 

املعركة  يف  حقيقي  تقدم  وإلح���راز 
الدميقراطية  ولتعزيز  الفساد  ضد 
منظمة  ت��دع��و  ال��ع��ال��م،  أن��ح��اء  يف 
احلكومات  جميع  الدولية  الشفافية 
عن  املسؤولة  املؤسسات  تقوية  إلى 
والتوازنات  الضوابط  فرض  ضمان 
احل��رص  السياسية،  السلطة  على 
دون  املؤسسات  ه��ذه  تعمل  أن  على 
بني  الفجوة  سد  للترهيب؛  التعرض 
بالفساد  املتعلقة  التشريعات  س��ن 
الواقع وتطبيق  وتنفيذها على أرض 
املجتمع  منظمات  دع��م  أحكامها؛ 
احمللي،  املستوى  على  املدني خاصة 
السياسية  املشاركة  سيعزز  ما  وهو 
ورق��اب��ة ال���رأي ال��ع��ام على اإلن��ف��اق 

احلكومي.
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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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اعرف أكثر عن هيئة األمم 
املتحدة للمرأة

ل��ل��م��رأة، هي  امل��ت��ح��دة  األمم  ه��ي��ئ��ة 
منظمة األمم املتحدة املعنية باملساواة 
والهيئة  امل��رأة،  بني اجلنسني ومتكني 
هي النصير العاملي الرئيسي لقضايا 
بغرض  نشأت  حيث  وال��ف��ت��اة،  امل���رأة 
يتصل  فيما  تقدم  ب��إح��راز  التعجيل 
الصعيد  ع��ل��ى  احتياجاتهن  بتلبية 

العاملي.

للمرأة  امل��ت��ح��دة  األمم  هيئة  ت��دع��م 
املتحدة يف  األمم  األعضاء يف  الدول 
املساواة  لتحقيق  عاملية  معايير  وضع 
احلكومات  مع  وتعمل  اجلنسني،  بني 
القوانني  لتصميم  امل��دن��ي  واملجتمع 
وال��س��ي��اس��ات وال��ب��رام��ج واخل��دم��ات 

املعايير  تلك  تنفيذ  لضمان  الالزمة 
بشكل فعال لتعود بالفائدة بحق على 
أنحاء  مختلف  يف  والفتيات  النساء 
الصعيد  على  املنظمة  تعمل  العالم، 
التنمية  أه��داف  رؤي��ة  جلعل  العاملي 
بالنسبة  واق��ع��ة  حقيقة  املستدامة  
للنساء والفتيات، وتقف وراء مشاركة 
امل��س��اواة يف جميع  ق��دم  امل���رأة على 
جوانب احلياة، مع التركيز على أربع 

أولويات استراتيجية:
- قيام النساء بقيادة أنظمة احلوكمة، 
واملشاركة فيها، واالستفادة منها على 

قدم املساواة.
- متّتع النساء بتأمني الدخل، والعمل 

الالئق، واالستقالل االقتصادي.
بحياًة  والفتيات  النساء  كل  متتُّع   -

خالية من جميع أشكال العنف.
- إسهام النساء والفتيات، وتأثيرهن 
بشكل أكبر، يف بناء السالم والصمود 
واالس��ت��ف��ادة على قدم  املُ��س��ت��دام��ني، 
امل��س��اواة م��ن ال��وق��اي��ة م��ن ال��ك��وارث 
العمل  وم��ن  وال��ص��راع��ات  الطبيعية 

اإلنساني.

للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  تقوم  كما 
املتحدة  األمم  منظومة  عمل  بتنسيق 
وج��م��ي��ع امل�������داوالت واالت��ف��اق��ي��ات 
املرتبطة بخطة عام 2030 يف مجال 
اجلنسني  ب��ني  ب��امل��س��اواة  ال��ن��ه��وض 
جعل  على  الهيئة  وتعمل  وتعزيزهم، 
يتجزأ  املساواة بني اجلنسني جزء ال 
من أهداف التنمية املستدامة وخطوة 

نحوعالٍم أكثر شمواًل.
صندوق األمم املتحدة اإلمنائي:

اإلمنائي  املتحدة  األمم  صندوق  إن 
األمم  امل���رأة يف  ه��و ص��ن��دوق  للمرأة 
املالية  امل��س��اع��دة  وي��ق��دم  امل��ت��ح��دة، 
 والتقنية إلى البرامج واالستراتيجيات 
اإلنسان  حقوق  تعزز  التي  املبتكرة 
السياسية  واألمن  واملشاركة  للمرأة، 
األمم  منظومة  وداخ��ل  االق��ت��ص��ادي، 
امل���ت���ح���دة، ي��ش��ج��ع ال���ص���ن���دوق على 
املساواة بني اجلنسني، ويربط  قضايا 
الوطنية  بالبرامج  وهمومها  امل���رأة 
تعزيز  خالل  من  والعاملية  واإلقليمية 
التقنية  اخل��ب��رة  وت��ق��دمي  ال��ت��ع��اون 
اجلنساني  امل��ن��ظ��ور  تعميم   بشأن 

واستراتيجيات متكني املرأة.  

اجلزء الثالث من »اتفاقية حقوق الطفل«اعرف حقوقك و واجباتك

املادة الثالثة عشر
1. يكون للطفل احلق يف حرية التعبير، 
جميع  طلب  حرية  احلق  هذا  ويشمل 
وتلقيها  واألف���ك���ار  امل��ع��ل��وم��ات  أن����واع 
للحدود،  اعتبار  أي  دون  وإذاع��ت��ه��ا، 
الطباعة،  أو  الكتابة  أو  بالقول  سواء 
أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها 

الطفل.
احلق  هذا  إخضاع ممارسة  يجوز   .2
لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون 

عليها وأن تكون الزمة لتأمني ما يلي:
سمعتهم،  أو  الغير  حقوق  احترام  )أ( 
أو  ال��وط��ن��ي  األم���ن  ح��م��اي��ة  )ب(  أو، 

أو  العامة  الصحة  أو  ال��ع��ام،  النظام 
اآلداب العامة.

املادة الرابعة عشر
1. حتترم الدول األطراف حق الطفل 

يف حرية الفكر والوجدان والدين.
األط����راف حقوق  ال����دول  2. حت��ت��رم 
وواجبات الوالدين وآذلك، تبعا للحالة، 
توجيه  يف  عليه،  القانونيني  األوصياء 
بطريقة  ح��ق��ه  مم��ارس��ة  يف  ال��ط��ف��ل 

تنسجم مع قدرات الطفل املتطورة.
اإلج���ه���ار  ي��خ��ض��ع  أن  ي���ج���وز  ال   .3
التي  للقيود  إال  املعتقدات  أو  بالدين 

والالزمة حلماية  القانون  عليها  ينص 
الصحة  أو  النظام  أو  العامة  السالمة 
أو اآلداب العامة أو احلقوق واحلريات 

األساسية لآلخرين.

املادة اخلامسة عشر
بحقوق  األط���راف  ال���دول  تعترف   .1
الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات ويف 

حرية االجتماع السلمي.
2. ال يجوز تقييد ممارسة هذه احلقوق 
بأية قيود غير القيود املفروضة طبقاً 
يف  الضرورة  تقتضيها  والتي  للقانون 
األم��ن  لصيانة  دمي��ق��راط��ي  مجتمع 

النظام  أو  العامة  السالمة  أو  الوطني 
أو  العامة  الصحة  حلماية  أو  ال��ع��ام، 
اآلداب العامة أو حلماية حقوق الغير 

وحرياتهم.

املادة السادسة عشر
تعرض  أي  ي��ج��رى  أن  ي��ج��وز  ال   .1
يف  للطفل  ق��ان��ون��ي  غ��ي��ر  أو  تعسفي 
حياته اخلاصة أو أسرته أو منزله أو 
مراسالته، وال أي مساس غير قانوني 

بشرفه أو سمعته.
القانون  يحميه  أن  يف  حق  للطفل   .2

من مثل هذا التعرض أو املساس.



 كاريكاتير
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املجل�س الأعلى للق�ساء ي�سدر قواعد 

ل�سرعة اإجناز وتنظيم دعاوى »الع�سل«

مؤخراً أصدر املجلس األعلى للقضاء 
رئيس  ال��ع��دل  وزي��ر  معالي  برئاسة 
امل��ج��ل��س ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ول��ي��د بن 
لتنظيم  ق��واع��د  الصمعاني  محمد 
يعزز  مبا  العضل  دع��اوى  نظر  آلية 
م���ن س��رع��ة اإلجن�����از ودع����م ج���ودة 
العمل نظراً لكون قضايا العضل ذات 
طبيعة خاصة، وحرصاً على أن تولى 
تلك القضايا ما تستحقه من اهتمام 
الصحيحة  القواعد  وف��ق  تنجز  وأن 
أهم  ومن  طبيعتها،  مع  يتوافق  ومبا 
قبول  إت��اح��ة  ال��ق��واع��د  تضمنته  م��ا 
امل��رأة، أو من أي  دع��وى العضل من 
صاحب مصلحة يف الدعوى كوالدتها 
أو إخوتها وال يلزم حضور اخلاطب. 
ولسرعة إجناز دعوى العضل شددت 
يف  الدائرة  تفصل  أن  على  القواعد 
خالل  إليها  احمل��ال��ة  العضل  دع��وى 

30 يوماً وال يؤجل نظر الدعوى عن 
الضرورة؛  عند  إال  لها  املقرر  املوعد 
محضر  يف  التأجيل  سبب  بيان  مع 
عشرة  على  تزيد  ال  ومل��دة  القضية 
أيام، وال يجوز التأجيل لذات السبب 
أكثر من مرة. كما أتاحت القواعد أن 
ينظر طلب املرأة التزويج إنهاًء )دون 
النقطاعها  مستنداً  كان  إذا  دع��وى( 
من األولياء، بفقد، أو موت، أو غيبة 
تبليغه،  على  القدرة  عدم  أو  الولي، 
ع��ل��ى أن ت��ث��ب��ت ذل����ك. ك��م��ا راع���ت 
الدعاوى  ه��ذه  خصوصية  القواعد 
تتخذ  أن  القضائية  للدائرة  وأجازت 
األطراف  خصوصية  تراه حلفظ  ما 
للمحكمة  وسرية اجللسات، وأجازت 
احملكمة  يف  الدعاوى  هذه  تنظر  أن 
ملتطلبات  مراعاة  ال��دوام  وقت  خارج 

العقد.

متى يحق للمحكوم عليه االعتراض بطلب النقض أمام احملكمة العليا 
للقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم االستئناف؟

االعتراض  عليه  للمحكوم  يحق 
احملكمة  أم���ام  ال��ن��ق��ض  بطلب 
تصدرها  التي  للقرارات  العليا 
أو تؤيدها محاكم االستئناف يف 

احلاالت اآلتية :
الشريعة  أح��ك��ام  مخالفة   -1
اإلس��الم��ي��ة وم���ا ي��ص��دره ول��ي 
تتعارض  ال  أن��ظ��م��ة  م��ن  األم���ر 

معها.
محكمة  من  احلكم  ص��دور   -2
غير مشكلة تشكياًل سليماً طبقاً 

ملا نص علية نظاماً.

3- صدور احلكم من محكمة أو 
دائرة غير مختصة.

4- اخلطأ يف تكييف الواقعة، أو 
وصفها وصفاً غير سليم.

الحتطاب اجلائر...



خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

حرصت حكومة خادم احلرمني الشريفني على دعم حقوق املرأة السعودية يف العديد من املجاالت 
إمياناً من الدولة، بأن املرأة عنصر أساسي، وفاعل لدفع عجلة التنمية فقد فتحت األبواب أمام املرأة 
لتساهم يف بناء املجتمع ، حيث حرص املشرع أن يكون للمرأة وجود يف خطط التنمية من خالل زيادة 
فرص عملها، و زيادة إسهاماتها يف سوق العمل، وإزالة العوائق التي كانت حتد من حق املرأة يف 
حتديد مصيرها، كاشتراط ولي األمر يف الغالب من تعامالتها، و مبا ال يتعارض مع أطر الشريعة 

اإلسالمية، حيث سيتيح هذا النهج متكني املرأة السعودية وإشراكها يف صنع القرار.
من  العمل على متكينها  و  السعودية  باملرأة  اهتماماً  الشريفني  أولت حكومة خادم احلرمني  حيث 
املجتمع  السعودية يف  املرأة  مكانة  تعزيز  والذي سينعكس على  اململكة 2030  رؤية  حقوقها ضمن 
يف إطار شراكة فاعلة مع الرجل لبناء الوطن، وصنع التقدم فيه ألنها أثبتت جدارتها يف املجاالت 
التي عملت فيها، وهي فوق ذلك مربية األجيال الذين تنعقد عليهم اآلمال يف احملافظة على مكتسبات 

الوطن.
إّن املرأة السعودية نالت التقدير والدعم من القيادة الرشيدة مما سمح لها بإطالق طاقاتها، وإثبات 
ذاتها، ومشاركتها الفاعلة يف كافة امليادين واملواقع التي يحتاجها املجتمع إلى جانب الرجل، بل إنها 
أثبتت وجودها يف احملافل العاملية وحصدت العديد من اجلوائز بعد أن تسلحت بالصبر والعزمية 
واإلصرار، والتمسك بحجابها، وتعاليم دينها، وتقدمي كل ما حتتاجه من تشجيع، ومساندة من الرجل 
سواء كان زوًجا أو أًخا، أو ابًنا لتتمكن من االنطالق وإبراز قدراتها اإلبداعية، باإلضافة ملا تتميز به 

من احلنان والقدرة على التحمل والصبر والقيام بواجباتها وادوارها املتعددة بتفاٍن وجناح. 
و لو عرفت املرأة حقوقها، وواجباتها، ومتكنت من التسلح بالعلم واالطالع على التجارب الناجحة 
والتواصل الذكي مع اآلخرين، ستصبح إنسانة متميزة وقادرة على اقتناص الفرص، وإزالة العقبات 
من طريقها والتواجد يف أي مكان يف العالم لتحقيق أهدافها يف ظل فتح العديد من املجاالت أمامها، 
فاملرأة التي دافعت عن حقوقها حققت اليوم ذاتها يف عدة تخصصات كالهندسة واحملاماة والعالقات 

العامة والعالقات الدولية وغيرها من املجاالت.
وما حتقق للمرأة السعودية يف عهد خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه 
اهلل- من آمال وتطلعات، وما سيتحقق سواًء على صعيد فتح مجاالت عمل جديدة لها، من خالل 
مشاركتها يف صنع القرار، وتقلدها للمناصب العليا يف القطاعني احلكومي واخلاص سيساهم يف 
حتقيق تنمية شاملة ومستدامه للوطن، حيث أن قيادة بالدنا تؤكد يف أكثر من مناسبة على أن الدولة 
ترفض تهميش دور املرأة يف املجتمع السعودي يف ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وتعتبر 

املرأة ركيزة أساسية لبناء هذا الوطن.
ختاماً ،،

 أدعو اجلميع لدعم حقوق املرأة واالنتصار لها واحلفاظ عليها من جتاوزات بعض أصحاب العقول 
الرجعية املتخلفة.

متكني املرأة
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