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رئيس الجمعية يؤكد بأن نظام 
حقوق كبار السن يحفظ حقوقهم و 
يمنع من استغاللهم

اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي الجمعية 

وإنما تعبر عن أراء أصحابها

www.nshr.org.sa : موقع اجلمعية

دورية شهرية تصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان القحطاين

التحرير واإلخراج
مركز املعلومات باجلمعية

0146258155 - ص.ب : 2766
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: 

1216

دول العالم تحيي اليوم العاملي 
للغة "برايل”

"الفاو" تعتمد أربع أولويات 
لبرنامج إقليمي لتحقيق أهداف 
التنمية املستدامة

فرع الجمعية بالعاصمة 
املقدسة يشارك يف ندوة 
مناهضة للتعصب الرياضي

10



3
3

�ل�سفري �لأ�سرت�يل لدى �ململكة يف زيارة �إىل 

�جلمعية 

اململكة  لدى  األسترالي  السفير  زار 
يرافقه  إل��ي��س��ت��وف��ت  ك��ري��س  ال��س��ي��د 
السيد نيكوالس باي السكرتير الثاني 
بالسفارة  اإلن��س��ان  حقوق  وم��س��ؤول 
االسترالية بالرياض، مؤخراً اجلمعية 

الوطنية حلقوق اإلنسان.
رئيس  س��ع��ادة  ق��دم  اللقاء  ب��داي��ة  يف 

ربيعان  ب��ن  مفلح  ال��دك��ت��ور  اجلمعية 
أنشطة  عن  موجز  ش��رح  القحطاني 
نشر  يف  وم��س��اه��م��ت��ه��ا  اجل��م��ع��ي��ة، 
وآل��ي��ات عملها  ال��ث��ق��اف��ة احل��ق��وق��ي��ة 
وما  تتلقاها  التي  القضايا  ونوعية 
هذا  يف  أعمال  من  اجلمعية  تقدمه 
التطور  إل��ى  احلديث  وتطرق  الشأن 

اململكة يف مجال حقوق  الذي تشهده 
على  ال��زائ��ر  الضيف  وأثنى  اإلن��س��ان 
اململكة  تشهده  ال��ذي  الكبير  التطور 
يف مجال حقوق اإلنسان، وقد تطرق 
احلديث إلى بعض القضايا احلقوقية 
امل��رأة  وح��ق��وق  اإلع����دام  عقوبة  مثل 
االتفاقيات  وك��ذل��ك  األدي���ان  وح��ري��ة 

إليها  انضمت  التي  الدولية  واملواثيق 
رئيس  س��ع��ادة  أوض���ح  وق���د  اململكة 
النظر  وجهة  الزائر  للوفد  اجلمعية 
حيال تلك املوضوعات،  وحضر اللقاء 
رئيس  سكرتير  اجلمعية  ط��رف  م��ن 
محمد  ب��ن  أح��م��د  األس��ت��اذ  اجلمعية 

احملمود.

�جلمعية تندد بالهجمات �لع�سو�ئية �حلوثية على 

�ملدنيني باململكة �لعربية �ل�سعودية و دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة

حلقوق  الوطنية  اجلمعية   نددت 

الع�شوائية  بالهجمات  الإن�����ش��ان 

ملي�شيات  ت�شنها  التي  واملتكررة 

الأعيان  على  الإرهابية  احلوثي 

امل��دن��ي��ة وامل��ن�����ش��اآت احل��ي��وي��ة يف 

الإم���ارات  ودول���ة  اململكة  ج��ن��وب 

رئي�س  وق���ال  ال�شقيقة،  العربية 

ربيعان  الدكتور مفلح بن  اجلمعية 

الهجمات  ه���ذه  اأن  ال��ق��ح��ط��اين 

ال��ع�����ش��وائ��ي��ة وال��ت��ي ك���ان اآخ��ره��ا 

اجلنوب  ظهران  مدينة  ا�شتهداف 

ج��ازان  يف  ال�شناعية  واملنطقة 

وبع�س املناطق يف دولة المارات، 

مت��ث��ل ان��ت��ه��اك��اً ل��ل��ق��ان��ون ال���دويل 

املتعمد  ل�شتهدافها  الإن�����ش��اين، 

لل�شكان املدنيني والأعيان املدنية.

واأكد اإدانة اجلمعية لهذه الهجمات 

الإرهابية العدوانية لهذه امللي�شيات 

الإي���راين،  النظام  م��ن  امل��دع��وم��ة 

وطالب املجتمع الدويل واملنظمات 

هذه  مثل  اإدانة  الدولية  احلقوقية 

لأنها  �شدها  وال��وق��وف  الأع��م��ال 

لقواعد  �شريحاً  انتهاكاً  ت�شكل 

القانون الدويل الإن�شاين.



بعد مو�فقة جمل�س �لوزر�ء على نظام حقوق كبار 

�ل�سن ورعايته

رئي�س �جلمعية يوؤكد باأن نظام حقوق كبار �ل�سن 

يحفظ حقوقهم و مينع من ��ستغاللهم

وافق مجلس الوزراء مؤخراً برئاسة 
بن  سلمان  امللك  احل��رم��ن  خ��ادم 
عبدالعزيز، على نظام حقوق كبير 
أن  النظام  ويؤكد  ورعايته،  السن 
للكبير حق العيش مع أسرته، التي 
تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع 

صحته  على  وحتافظ  احتياجاته، 
واالجتماعية،  والنفسية  اجلسمية 
منه  السادسة  امل��ادة  ش��ددت  كما 
الكبير  إدخ���ال  يجوز  ال  أن��ه  على 
إال  فيها  بقاؤه  أو  الرعاية  دار  يف 
قضائي  حكم  مبوجب  أو  برضاه، 

توفر  كما  املختصة،  احملكمة  من 
والتنمية  البشرية  امل���وارد  وزارة 
النظامية  املساعدة  االجتماعية 
حاجته  عند  السن  لكبير  املجانية 
إليها، ويُعفى الكبير من دفع رسوم 
السابعة،  للمادتن  اخلدمات وفقاً 

حقوق  نظام  مشروع  من  والثامنة 
كبير السن ورعايته.

اجلمعية  رئيس  رح��ب  جهته  م��ن 
القحطاني مبوافقة  مفلح  الدكتور 
حقوق  نظام  على  ال��وزراء  مجلس 
النظام  ه��ذا  أن  وب��ن  السن  كبار 

بعض من 

أهداف النظام
يهدف النظام إلى حّث القطاع اخلاص وأصحاب األعمال واجلهات األهلية على رعاية كبار السن من ؟

خالل إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، والعمل على متكني كبار السن من العيش يف بيئة حتفظ 
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اكتمال  يف  مهمة  إض��اف��ة  يشكل 
بحقوق  املعنية  التشريعات  عقد 
وسيساهم  اململكة،  يف  اإلن��س��ان 
التمتع  من  السن  كبار  متكن  يف 
اط��ار  يف  منظم  بشكل  بحقوقهم 

أحكام الشريعة االسالمية.
ويف سياق متصل فقد أكد األمن 
خالد  املستشار  للجمعية  ال��ع��ام 
لصحيفة  له  تصريح  يف  الفاخري 
مكة ب��أن ال��ن��ظ��ام ي��أت��ي يف إط��ار 
السن،  كبار  فئة  احتياجات  تلمس 
التي حتفظ  التشريعات  و إصدار 
وتضمن  اجتاهاتها،  بكل  حقوقهم 
و  اجتماعياً  و  قانونياً  استقرارهم 
نفسياً و صحياً، مبا مينع تعرضهم 
لالستغالل من قبل احمليطن بهم.
و  املختصن  من  العديد  أكد  كما 
املهتمن يف ذات الشأن بأن النظام 
سابقة  أنظمة  م��ن  تكاملياً  يأتي 
وغيره  اإليذاء  من  كنظام احلماية 
من األنظمة، ال سيما و أن النظام 
حفظ  على  نص  للحكم  األساسي 

حقوق كبار السن وحمايتهم.

م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال األم�����ن ال��ع��ام 
اإلنسان  الوطنية حلقوق  للجمعية 
يف  ال��ف��اخ��ري  خ��ال��د  املستشار  و 
تصريح له لصحيفة الرياض وقّدم 
اجلمعية  -عضو  الفاخري  خالد 
الشكر  اإلنسان-  حلقوق  الوطنية 
وال��ت��ق��دي��ر مل��ق��ام خ���ادم احل��رم��ن 
-حفظهما  عهده  وولي  الشريفن 
نظام  على  موافقتهم  على  اهلل- 
وهو  ورعايتهم  السن  كبار  حماية 
ما يجسد حرص القيادة على هذه 
لهم  الكرمية  احلياة  وتوفير  الفئة 
اجلميع  حقوق  يدعم  مجتمع  يف 
مواطنيها،  جلميع  دول���ة  ورع��اي��ة 
معتبراً هذا النظام ضمن منظومة 
أصدرتها  التي  اإلنسانية  األنظمة 
اململكة وأنه سيساهم يف احلفاظ 

ومتكينهم  السن  كبار  حقوق  على 
تلمس  على  ودل��ي��ل  حقوقهم،  م��ن 
فيها  األف���راد  الحتياجات  اململكة 
تعرضهم  ع��دم  من  لهم  يكفل  مبا 
من  كثيراً  أن  مضيفاً  للتجاوزات، 
ما  على  ش��اه��داً  ك��ان��ت  القصص 
تعرضوا له من الضغوطات، خاصًة 
عندما ضعفت  وذل��ك  ذوي��ه��م،  من 
قدرتهم وأصبحوا غير قادرين على 
استغالل  ومت  مصيرهم،  حتديد 
وعن  عنهم  للتخلي  ال��ث��غ��رة  ه��ذه 
املالي  والصرف  صحياً  متابعتهم 
النظام  أن  ع��ل��ى  م��ؤك��داً  عليهم، 
شملت  ب��ل  فئة  ع��ن  فئة  يغفل  ل��م 
ه���ذه ال��ت��ش��ري��ع��ات ج��م��ي��ع أف���راد 
املجتمع كبارهم وصغارهم نسائهم 
وصفها  ميكن  وبالتالي  ورجالهم، 
سيكون  التي  التشريعات  بسلسلة 
ال��واق��ع  أث��ره��ا ك��ب��ي��ر ع��ل��ى أرض 
لكبار السن وسيساهم يف متكينهم 
حلقوقهم بشكل أكبر والقضاء على 
التجاوزات يف التعامل معهم والتي 

قد تعيقهم عن ممارسة حقوقهم.

أن��ه ال يجب أن  ال��ف��اخ��ري  وذك���ر 
ت��ف��رض األم����ور ع��ل��ى ك��ب��ار السن 
يف  احل��ق  له  السن  فكبير  بالقوة، 
حت��دي��د م��ص��ي��ره، واألن��ظ��م��ة يف 
التأكيد على  اململكة حرصت على 
ذلك، وهو يف جميع مراحل حياته 
والنفسي  الصحي  للدعم  يحتاج 
ال��ن��ظ��ام  أن  وامل��ع��ي��ش��ي، م��ض��ي��ف��اً 
سيساهم يف احلد من تخلي البعض 
عن مسؤولياتهم ووضع كبير السن 
سواء أب أو أخ أو أم وأخت يف دور 
الرعاية وتركهم يواجهون مصيرهم 
بدون وجود بيئة أسرية يشعر فيها 
ب��احل��ب واحل���ن���ان؛ ألن م��ث��ل ه��ذا 
نفسية  أض���راراً  له  يخلق  التخلي 
ال��ع��ام��ة،  ح��ال��ت��ه  م��ع��ه  تتفاقم  ق��د 
دخوله  سيمنع  النظام  ه��ذا  ولكن 
أمرين  إاّل من خالل  األماكن  لهذه 

يكون  أن  أو  الشخصية،  موافقته 
وع��اج��زاً  لألهلية  ف��اق��داً  شخصاً 
ذهني  لقصور  مصيره  عن حتديد 
أم��ام حكم  وقتها  ون��ك��ون  وغ��ي��ره، 
قد  احل���االت  بعض  ويف  قضائي، 
تكون املسألة مترتبة على خالفات 
يتم  وبسببها  األس���رة  محيط  يف 
مصيره  ي��واج��ه  ال��س��ن  كبير  ت��رك 
نظرنا  لو  أننا  إلى  الفتاً  املجهول، 
الى األنظمة التشريعية يف اململكة 
وما صدر من هذا النظام املختص 
حتى  أو  وش��ؤون��ه��م،  ال��س��ن  لكبار 
والذي  اإلي��ذاء،  من  احلماية  نظام 
ص���در ل��ي��ح��د م���ن ت���زاي���د أع���داد 
أبناء  أبطالها  احلزينة  القصص 
وبنات تخلوا عن مسؤوليات آبائهم 
من  نوعاً  يعتبر  وال��ذي  وأمهاتهم، 
اإليذاء وهم ملزمون وفق األنظمة 
وما تنص عليه الشريعة اإلسالمية 
ومراعاتهم  أم��وره��م  متابعة  ع��ن 
وتوفير احتياجاتهم، بل واألكثر من 
الصرف  عن  مسؤولون  أنهم  ذلك 
مرحلة  يف  يكونون  عندما  عليهم 
عجز، ولكن البعض -مع األسف- 

مسؤوليته  من  يتنصل  أن  يحاول 
ن��ح��ن يف دول��ة  وب��ف��ض��ل م��ن اهلل 
ووضعت  اجلميع  ح��ق��وق  ت��راع��ى 
للقضاء  ال��ت��ش��ري��ع��ات  ه���ذه  م��ث��ل 
يستغلها  قد  التي  التجاوزات  على 
األفراد إليقاع الضرر بكبار السن.

امل���وارد  وزارة  بينت  جهتها  م��ن 
االجتماعية  والتنمية  ال��ب��ش��ري��ة 
لسلسة  ام��ت��داًدا  أت��ى  النظام  أن 
التحول  منظومة  تطوير  أع��م��ال 
السن  لكبار  املقدمة  اخلدمات  يف 
استراتيجية  مستهدفات  وحتقيق 
ال��ت��ن��م��ي��ة   ق����ط����اع  ال����������وزارة يف 
االج��ت��م��اع��ي��ة، وق���د ج���اءت م��واد 

النظام على النحو التالي:

املادة األولى:
اآلتية  والعبارات  باأللفاظ  يقصد 
ال��ن��ظ��ام-  ه���ذا  وردت يف  -أي��ن��م��ا 

املعاني املبينة أمام كل منها:
1- النظام: نظام حقوق كبير السن 

ورعايته.
التنفيذية  الالئحة  الالئحة:   -2

للنظام.
ال��وزارة: وزارة املوارد البشرية   -3

والتنمية االجتماعية.
البشرية  امل��وارد  وزي��ر  الوزير:   -4

حقوقهم وتصون كرامتهم، و دعم النشاطات التطوعية خلدمة كبار السن، وتأهيل املرافق العامة 
والتجارية واألحياء السكنية والبيئة احمليطة واملساجد؛ لتكون مالئمة الحتياجات كبار السن.
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بعض من 

أهداف النظام
؟
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والتنمية االجتماعية.
بلغت  مواطن  كل  السن:  كبير   -5

سنه )ستن( سنة فأكثر.
6- حقوق كبير السن: كل ما لكبير 
أو  كانت  السن من حقوق شرعية 
نظامية مبا يف ذلك حقوقه املالية 
واجلسدية واالجتماعية واملعنوية.

احمل��ت��اج:  ال��س��ن  كبير  رع��اي��ة   -7
توفير احلاجات الضرورية الالزمة 
وم��أك��ل  س��ك��ن  م��ن  ال��س��ن  لكبير 
وجسدية  صحية  وعناية  وملبس 

ونفسية واجتماعية وترويحية.
كبير  برعاية  يقوم  العائل: من   -8

السن احملتاج وحفظ حقوقه.
9- دار الرعاية االجتماعية لكبير 
أي  أو  حكومية،  جهة  أي  السن: 
جهة خاصة أو أهلية رّخصت لها 
السن  كبير  ب��إي��واء  تقوم  ال���وزارة؛ 
ورعايته وتقدمي اخلدمات الالزمة 

له.
والزوج  األس��رة: تشمل األب   -10
األوالد  م��ن  وال��ذك��ور  ال��زوج��ة  أو 

واألحفاد واإلخوة.
كل  ال��ع��الق��ة:  ذات  اجل��ه��ات   -11
أهلية  أو  خاصة  أو  حكومية  جهة 
سواًء  السن  لكبير  خدمات  تقدم 
غير  أو  م��ب��اش��رة  بطريقة  ك��ان��ت 

مباشرة.
كل خدمة  العامة:  12- اخلدمات 
س��واًء  احلكومية  اجل��ه��ة  تقدمها 

بنفسها أو عن طريق غيرها.

املادة الثانية:
تقوم الوزارة بالتنسيق مع اجلهات 

ذات العالقة لتحقيق ما يأتي:
العيش  من  السن  كبار  متكن   -1
وتصون  حقوقهم  حتفظ  بيئة  يف 

كرامتهم.
وال��ت��ث��ق��ي��ف  ال��ت��وع��ي��ة  ن��ش��ر   -2
املجتمعي لبيان حقوق كبار السن؛ 

ألجل احترامهم، وتوقيرهم.
إحصائية  م��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ي��ر   -3
لالستفادة  السن؛  كبار  موثقة عن 

منها يف إجراء الدراسات والبحوث 
يف  واملساعدة  بهم،  العالقة  ذات 

وضع اخلطط والبرامج.
مناسبة  برامج  وتنفيذ  تنظيم   -4
مهاراتهم  من  تعزز  السن؛  لكبار 
هواياتهم  ومم��ارس��ة  وخ��ب��رات��ه��م 

وتعزيز اندماجهم يف املجتمع.
كبار  م��ن  ال��ق��ادري��ن  تشجيع   -5
العمل، واالستفادة من  السن على 
برامج الدعم املوجهة إلى اجلهات 

املشغلة لهم.
يف  التطوعية  النشاطات  دعم   -6

خدمة كبار السن.
ال��ع��ام��ة  امل����راف����ق  ت���أه���ي���ل   -7
السكنية  واألح���ي���اء  وال��ت��ج��اري��ة 
لتكون  واملساجد؛  والبيئة احمليطة 
السن،  كبار  الحتياجات  مالئمة 
وذل��ك يف ضوء األنظمة واألوام��ر 

ذات العالقة.
السن  لكبار  أماكن  تخصيص   -8
يف امل��راف��ق ال��ع��ام��ة وامل��ن��اس��ب��ات 

العامة.
9- حّث القطاع اخلاص وأصحاب 
على  األهلية  واجل��ه��ات  األع��م��ال 
رعاية كبار السن من خالل إقامة 

مراكز أهلية وأندية اجتماعية.

املادة الثالثة:
لكبير السن حق العيش مع أسرته، 
وتكون  ورع��اي��ت��ه،  إي����واؤه  وعليها 
امل��س��ؤول��ي��ة يف ذل���ك ع��ل��ى أف���راد 
املنصوص  للتسلسل  وفقاً  األس��رة 
من  )ال��س��ادس��ة(  امل����ادة  يف  عليه 

النظام.

املادة الرابعة:
ال يجوز لدور الرعاية االجتماعية 
لكبير السن إيواء كبير السن فيها 
صدور  بعد  أو  موافقته،  بعد  إال 
حكم قضائي بذلك، أو يف احلاالت 
التي تشكل خطورة على حياة كبير 
ضوابط  وف��ق  سالمته  أو  ال��س��ن 

حتددها الالئحة.

احترامهم  السن؛ ألجل  كبار  ببيان حقوق  املجتمعي  والتثقيف  التوعية  لنشر  يهدف 
وتوقيرهم، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ لالستفادة منها يف إجراء 

الدراسات والبحوث ذات العالقة بهم، واملساعدة يف وضع اخلطط والبرامج.
كما يسعى النظام إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم 

املادة اخلامسة:
النظام،  أحكام  تطبيق  ألغ��راض 
ي��ع��د ك��ب��ي��ر ال��س��ن م��ح��ت��اج��اً إذا 
ك���ان غ��ي��ر ق����ادر ع��ل��ى أن ي��ؤّم��ن 
أو  كلّياً  احلياة  ضروريات  لنفسه 
قدراته  يف  لقصور  نتيجة  جزئّياً 
أو  النفسية  أو  البدنية  أو  املالية 
األحكام  الالئحة  وحتدد  العقلية، 

والضوابط الالزمة لذلك.

املادة السادسة:
احملتاج  السن  كبير  إع��ال��ة  تكون 
رغبت،  إن  الزوجة  أو  ال��زوج  على 
إذا كان  أبيه  فإن تعذر ذلك فعلى 
فإن  الذكور،  أوالده  أحد  ثم  قادراً 
ت��ع��ذر ذل���ك ف��ع��ل��ى أح���د أح��ف��اده 
ال���ذك���ور، ف���إن ت��ع��ذر ذل���ك فعلى 
أحد إخوته الذكور. ويجوز انتقال 
واجب اإلعالة إلى من اختاره كبير 
السن منهم مع وجود من هو أولى 
م��ن��ه. ويف ح��ال ع��دم االت��ف��اق أو 
األس��رة  أف��راد  من  أٍيّ  قيام  ع��دم 
باإلعالة، فتتولى احملكمة املختصة 
أسرته،  أف��راد  من  العائل  حتديد 
مصلحة  ذل��ك  يف  يراعى  أن  على 

كبير السن.

املادة السابعة:
ت��ك��ون ن��ف��ق��ة رع��اي��ة ك��ب��ي��ر السن 
النفقة  ملقتضيات  وف��ق��اً  احمل��ت��اج 

الشرعية.

املادة الثامنة:
نفقة  توفير  عن  العائل  عجز  إذا 
رعاية كبير السن احملتاج، ولم يكن 
يف أسرته من هو قادر على إعالته؛ 
فيصرف له من الوزارة ما يساعده 
ملا حتدده  وفقاً  وذل��ك  ذل��ك،  على 

الالئحة.

املادة التاسعة:
السن  كبير  حقوق  العائل  يحمي 
الشرعي  للمقتضى  وفقاً  احملتاج 

والنظامي.

املادة العاشرة:
السن احملتاج  لكبير  ال��وزارة  توفر 
الطبية  وامل��س��ت��ل��زم��ات  األج���ه���زة 
ما  وتتحمل  ب��امل��ج��ان،  امل��س��اِع��دة 
التشغيل  نفقات  من  عليها  يترتب 
حتدده  ما  وف��ق  وذل��ك  والصيانة؛ 

الالئحة.

املادة احلادية عشرة:
يقدم  ومن  احلكومية  اجلهة  على 
إعطاء  عنها  نيابًة  عامة  خدمة 
احلصول  يف  أول��وي��ة  ال��س��ن  كبير 
التي  األس��اس��ي��ة  اخل��دم��ات  على 
ت��ق��دم��ه��ا، وب��خ��اص��ة اخل��دم��ات 
الصحية واالجتماعية؛ وذلك وفًقا 

ملا حتدده الالئحة.

املادة الثانية عشرة:
بطاقة  السن  كبير  ال���وزارة  متنح 
من  االس��ت��ف��ادة  م��ن  متكنه  امتياز 
يحتاجها  التي  العامة  اخل��دم��ات 
التي  اليومية  حياته  ل��ض��روري��ات 
ت��ق��دم��ه��ا اجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة 
السن،  لكبير  واألهلية  واخلاصة 
وعليها مراعاة كبير السن يف جميع 
شأنه  يف  تتخذ  التي  اإلج����راءات 
واإلس���راع يف إجن��ازه��ا، وم��راع��اة 
ح��اج��ات��ه ال��ع��ق��ل��ي��ة، وال��ن��ف��س��ي��ة، 

واجلسدية.

املادة الثالثة عشرة:
متنح اجلهة احلكومية أو من يقدم 
خدمة عامة نيابًة عنها لكبير السن 
الصالحيات  ح��دود  –يف  احمل��ت��اج 
على  خصماً  نظاماً-  لها  املخولة 
تقدمها؛  التي  العامة  اخل��دم��ات 

وذلك وفقاً ملا حتدده الالئحة.

املادة الرابعة عشرة:
1- للوزارة حق الوالية على النفس 
لفاقد األهلية أو ناقصها من كبار 
السن مّمن ثبت قضاء أنه ليس له 
ولي، أو أن له ولّياً تخلى أو تقاعس 



7

يف  اندماجهم  وتعزيز  هواياتهم  ومم��ارس��ة  وخبراتهم 
املجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، 
واالس��ت��ف��ادة م��ن ب��رام��ج ال��دع��م امل��وج��ه��ة إل���ى اجل��ه��ات 

املشغلة لهم.

مشروع النظام 
اجلديد مينح كبير 

السن امتيازات خاصة 
ويحفظ حقوقه 

االجتماعية واملالية 
والقانونية

7

ع��ن امل��ط��ال��ب��ة ب��ح��ق��وق��ه. وحت��دد 
الالئحة األحكام اخلاصة بذلك.

على  ل��ل��والي��ة  ال��ع��ام��ة  للهيئة   -2
أموال القاصرين ومن يف حكمهم؛ 
أو  األهلية  فاقد  مال  على  الوالية 
ناقصها من كبار السن، وذلك بعد 
بحكم  عليه  ال����وزارة  والي��ة  ثبوت 

قضائي.

املادة اخلامسة عشرة:
1- يحظر على العائل التصرف يف 

مال كبير السن دون موافقته.
اإلخ��الل  العائل  على  يحظر   -2
السن  كبير  حقوق  بحماية  عمداً 

احملتاج ورعايته.
عمداً  التصرف  إس��اءة  يحظر   -3
يف مال كبير السن ملن أوكلت إليه 

سلطة التصرف.

املادة السادسة عشرة:
1- يعاقب من يخل بأٍيّ من أحكام 
امل���ادت���ن )ال��ث��ال��ث��ة( و)اخل��ام��س��ة 
عشرة( من النظام، بعقوبة أو أكثر 

من العقوبات اآلتية:
أ- السجن مدة ال تزيد على سنة.

ب- غرامة ال تزيد على )خمسمائة 
ألف( ريال.

2- ال يسري ما ورد يف الفقرة )1( 
العائل هو  إذا كان  امل��ادة  من هذه 

األب أو الزوجة.
على  ال��ع��ق��وب��ة  مضاعفة  وجت���وز 
امل��خ��ال��ف يف ح��ال��ة ال��ع��ود مب��ا ال 
ي��ت��ج��اوز ض��ع��ف احل���د األق��ص��ى 

املقرر

املادة السابعة عشرة:
ال��واردة  األفعال  من  أي  شكل  إذا 
من  ع��ش��رة(  )اخلامسة  امل���ادة  يف 
ال��ن��ظ��ام؛ ج��رمي��ة مب��وج��ب أنظمة 

أخرى؛ فتطبق العقوبة األشد.

املادة الثامنة عشرة:
للمحكمة املختصة أن حتكم بعقوبة 

بديلة عن العقوبات الواردة يف املادة 
)السادسة عشرة( من النظام على 

أن تكون يف خدمة كبار السن.

املادة التاسعة عشرة:
التحقيق  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  ت��ت��ول��ى 
املادتن  يف  ال���واردة  املخالفات  يف 
من  عشرة(  و)اخلامسة  )الثالثة( 
ال��ن��ظ��ام، وإق���ام���ة ال���دع���وى أم��ام 

احملكمة املختصة.

املادة العشرون:
1- تعاقب دور الرعاية االجتماعية 
اخلاصة أو األهلية املخالفة حلكم 
ومن  النظام،  من  )الرابعة(  امل��ادة 
يقدم خدمة عامة نيابًة عن اجلهة 
املادتن  حلكم  املخالفة  احلكومية 
عشرة(  و)الثالثة  عشرة(  )احلادية 
على  تزيد  ال  بغرامة  النظام؛  من 

)مائة ألف( ريال.
جلنة  ال��وزي��ر  من  بقرار  تكّون   -2
أو أكثر، ال يقل عدد أعضائها عن 
مستشاراً  أح��ده��م  يكون  )ث��الث��ة( 
مخالفة  يف  النظر  تتولى  نظامّياً، 
و)احلادية  )الرابعة(  امل��واد  أحكام 
ع���ش���رة( و)ال��ث��ال��ث��ة ع���ش���رة( من 
املنصوص  العقوبة  وتوقيع  النظام، 
الوزير  إل��ى  قرارها  وترفع  عليها، 
أو من يفوضه العتماده، ويجوز ملن 
التظلم  بالعقوبة  قرار  ضده  صدر 

منه أمام احملكمة اإلدارية.

بتسميته  ي��ص��در  م��ن  ي��ت��ول��ى   -3
املخالفات  ضبط  الوزير  من  ق��رار 
املنصوص عليها يف الفقرة )1( من 

هذه املادة.

املادة احلادية والعشرون:
ال ت��خ��ل األح���ك���ام واإلج�������راءات 
مبا  ال��ن��ظ��ام  يف  عليها  امل��ن��ص��وص 

يأتي:
األخرى  النظامية  االلتزامات   -1
السن  كبير  حقوق  بحماية  املتعلقة 

ورع��اي��ت��ه امل��ت��رت��ب��ة ع��ل��ى اجل��ه��ات 
املعنية، كل بحسب اختصاصه.

أفضل  حماية  يكفل  حكم  أي   -2
لكبير السن ينص عليه نظام آخر 
وفقاً  اململكة  على  ال��ت��زام  أي  أو 
التفاقية دولية اململكة طرٌف فيها.

املادة الثانية والعشرون:
ي��ص��در ال���وزي���ر ال��الئ��ح��ة خ��الل 
)ت��س��ع��ن( ي��وم��اً م��ن ت��اري��خ نشر 
ال��ن��ظ��ام يف اجل���ري���دة ال��رس��م��ي��ة، 
ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

املادة الثالثة والعشرون:
يوماً  )تسعن(  بعد  بالنظام  يُعمل 
م���ن ت���اري���خ ن���ش���ره يف اجل���ري���دة 

الرسمية.

تعريف رعاية املسنني:
بتوفير  القيام   خدمة املسنن هي 
واملتطلبات  اخلاصة  االحتياجات 
السن.  كبار  للمواطنن من  املميزة 
هذا املصطلح يقوم بجمع خدمات 
والرعاية  املعيشية،  املساعدة  مثل 
طويلة  والرعاية  للبالغن،  النهارية 
ورع��اي��ة  التمريض،  ودور  األم���د، 
بسبب  املنزلية.  والرعاية  املسنن، 

بطريقة  امل��س��ن��ن  رع���اي���ة  ش��ي��وع 
واسعة دولًيا، فضاًل عن األختالف 
على  الثقافية  النظر  وجهات  بن 
أن  ميكن  فال  املسنن،  املواطنن 
تنحصر على ممارسة واحدة.  على 
الدول يف  من  الكثير  املثال،  سبيل 
قارة آسيا تستعمل رعاية للمسنن 
م��ؤس��س��ة ح��ك��وم��ًي��ا ، وي��ف��ض��ل��ون 
رع��اي��ة  يف  التقليدية  األس��ال��ي��ب 

الشباب من أفراد األسرة.

رعاية املسنن تؤكد على املتطلبات 
االجتماعية والشخصية للمواطنن 
يحتاجون  الذين  السن،  كبار  من 
القيام  يف  امل��س��اع��دة  ب��ع��ض  إل���ى 
واالهتمام  اليومية  األنشطة  بأداء 
بالصحة، ولكن ملن يريد يف التقدم 
يف السن مع احلفاظ على كرامته. 
تصميم  أن  يف  ه���ام،  متييز  وه��و 
واألنشطة،  واخل��دم��ات،  املساكن، 
يكون  أن  يجب  املوظفن،  ومترين 
العمالء. ومن  موضع ثقه واهتمام 
اجلدير بالذكر أيًضا أن الكثير من 
خدمات رعاية املسنن حول العالم 
يدفع  ليس   تطوعي  بشكل  تعمل 

عليه اجر. 
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م�سرف فرع �جلمعية بالعا�سمة �ملقد�سة يف �سيافة 

معايل �لرئي�س �لعام ل�سوؤون �مل�سجد �حلر�م 

و�مل�سجد �لنبوي
لشؤون  العام  الرئيس  معالي  اجتمع 
النبوي  وامل��س��ج��د  احل���رام  املسجد 
ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��س��دي��س، م��ع س��ع��ادة 
اجلمعية  ف��رع  على  ال��ع��ام  امل��ش��رف 
الوطنية حلقوق اإلنسان مبنطقة مكة 
عواض  بن  سليمان  األستاذ  املكرمة 
ملناقشة  وذل���ك  م���ؤخ���راً  ال���زاي���دي، 
ال���ت���ع���اون امل��ش��ت��رك ب���ن ال��رئ��اس��ة 

واجلمعية.
وخالل االجتماع أشاد معالي الرئيس 
العام بجهود اجلمعية يف حفظ حقوق 
التي  العظيمة  الغاية  هذه  اإلنسان، 
فجرها  ب��زوغ  منذ  البشرية  تسعى 
للحفاظ عليها ويؤكد ديننا اإلسالمي 
دون  واحل���ول  حفظها  ض���رورة  على 

حدوث أي شيء ميس بها.

على  الزايدي  األستاذ  سعادة  وأثنى 
خدماتها  تقدمي  يف  الرئاسة  جهود 
الشريفن  احل��رم��ن  يف  امل��ت��ط��ورة 
باخلدمات  لالرتقاء  الدؤوب  وسعيها 
أن  مؤكداً  الرحمن،  املقدمة لضيوف 
ذل��ك م��ن أب��رز أع��م��ال حفظ حقوق 
باحلصول  واملعتمر  والزائر  املصلي 

على ما يستحقه من خدمات جليلة.
قيادتنا  ج��ه��ود  على  اجلميع  وأك���د 
حماية  يف  اهلل-  -أي��ده��ا  ال��رش��ي��دة 
يف  وجعلها  حفظها  اإلن��س��ان  حقوق 
عليها  حت��رص  التي  األم���ور  مقدمة 
اهلل  ب��إذن  وج��ه  أكمل  على  إلمتامها 
بن  سليمان  األس��ت��اذ  وأك���د  ت��ع��ال��ى، 
ك��ل��م��ت��ه على  ال���زاي���دي يف  ع����واض 
جهود اململكة العربية السعودية جتاه 
 ، وتعزيزها  اإلن��س��ان   حقوق  حفظ 

واملعتمر  وال���زائ���ر  امل��ص��ل��ي  ح��ق��وق 
من  يستحقه  م��ا  ع��ل��ى  ب��احل��ص��ول 
بجهود  أش���اد  ك��م��ا  جليلة  خ��دم��ات 
رئاسة احلرمن يف استقبال ضيوف 
والتسهيل  احلشود  وتنظيم  الرحمن 
على قاصدي بيت اهلل احلرام، وكل 
هذا  يف  اإلن��س��ان  بحقوق  يتعلق  م��ا 
اجلانب، بعد ذلك قدم نبذة تعريفية 
أهدافها  و  وتأسيسها،  اجلمعية  عن 
والقوانن  األنظمة  و  واختصاصاتها 
ال��ث��اب��ت��ة وامل��ع��اه��دات واالت��ف��اق��ي��ات 
الدولية التي تكون اململكة طرفاً فيها 
وفق الضوابط الشرعية مثل اإلعالن 
ال��ع��امل��ي حل��ق��وق اإلن���س���ان وح��ق��وق 
امل�����رأة، وات��ف��اق��ي��ة ال��ط��ف��ل وح��ق��وق 
فئات  من  وغيرهم  اإلع��اق��ة...  ذوي 

املجتمع.

والتعريف باألنظمة والقوانن الثابتة، 
واألطفال  امل��رأة  حقوق  حتفظ  التي 
املجتمع، موضحاً  فئات  وغيرهم من 
اململكة  رؤي���ة  ب��ن  الوثيقة  ال��ع��الق��ة 

2030 وحقوق اإلنسان يف اململكة.
الرشيدة  القيادة  جهود  على  مؤكداً  
ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  يف  اهلل-  -أي���ده���ا 
مقدمة  وجعلها يف  اإلنسان وحفظها 
ال��ت��ي حت��رص عليها  و هي  األم���ور 
من الدول السباقة يف العناية بكل ما 
ذلك  مراعية  اإلنسان  بحقوق  يتعلق 
على  أثنى  كما  قوانينها،  جميع  يف 
خدماتها  تقدمي  يف  الرئاسة  جهود 
الشريفن  احل��رم��ن  يف  امل��ت��ط��ورة 
باخلدمات  لالرتقاء  الدؤوب  وسعيها 
مشيراً  الرحمن،  لضيوف  املقدمة 
أب��رز أعمال حفظ  إل��ى أن ذل��ك من 
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و حتقيقاً  اجلمعية  لرسالة  استمراراً 
أفراد  و  توعية كافة  ألهدافها بنشر 
التي  واجباتهم  و  بحقوقهم  املجتمع 
حفظتها الشريعة اإلسالمية، و أقرتها 
املشاركة  خ��الل  من  الدولية  املواثيق 
الدولية  العاملية  األي���ام  فعاليات  يف 
أقرتها  التي  و  باحلقوق  تعنى  التي 
من  فريق  شارك  فقد  املتحدة،  األمم 
بإشراف  اجل��وف   مبنطقة  اجلمعية 
م��ن م��ش��رف ال��ف��رع ال��دك��ت��ور ط��ارش 
الفرع  مدير  من  ومبتابعة  الشمري، 
باالحتفال  الفهيقي،  ظاهر  األس��ت��اذ 
باليوم العاملي للمعاقن، حيث مت وضع 
لوحات توعوية و إرشادية يف امليادين 
و الشوارع العامة لتوعية جميع أفراد 

املجتمع بتلك احلقوق.
العاملي  باليوم  العالم  دول  وحتتفل 
من  ديسمبر  من  الثالث  يف  للمعاقن 

كل عام، ويهدف إلى:
أجل  من  اإلعاقة  ذوي  فهم قضايا   -

ضمان حقوقهم.
- متكن األشخاص ذوي اإلعاقة من 

حتقيق نحو مستقل.
أف��ض��ل اخل��دم��ات  - احل��ص��ول على 

فرع �جلمعية باجلوف ي�سارك يف 

�لعديد من �لفعاليات �لتوعوية 

بحقوق �لإن�سان

الصحية دون متييز.
وقدراتهم  بأنفسهم  ثقتهم  تعزيز   -
األنشطة  يف  مشاركاتهم  خالل  من 

املختلفة.
جميع  يف  كامل  بشكل  إشراكهم   -

جوانب احلياة والتنمية.
- حتديد وإزالة العقبات واحلواجز 

التي حتول دون إمكاناتهم.
يعيش  فإنه  املتحدة  ل��ألمم  ووف��ق��اً 
أكثر من مليار شخص، أو ما يقرب 
م��ن نسبة سكان  امل��ائ��ة  م��ن 15 يف 
ال��ع��ال��م ال��ت��ي ت��ق��در ب��� 7 م��ل��ي��ارات 
نسمة، مع شكل من أشكال اإلعاقة. 
وتتواجد نسبة 80 يف املائة منهم يف 

البلدان النامية.

ما معنى اإلعاقة؟
يحكم  وظيفة  أو  حالة  اإلعاقة هي 
عليها بأنها أقل قدرة قياساً باملعيار 
املستخدم لقياس مثيالتها يف نفس 
املجموعة، ويستخدم املصطلح عادة 
الفردي، مبا  األداء  إلى  يف اإلشارة 
والعجز  ال��ب��دن��ي،  العجز  ذل��ك  يف 
احلسي، وضعف اإلدراك، والقصور 

وأن���واع  العقلي  وامل����رض  ال��ف��ك��ري، 
عديدة من األمراض املزمنة، ويصف 
هذا  اإلعاقة  ذوي  األشخاض  بعض 
بالنموذج  مرتبطاً  باعتباره  املصطلح 

الطبي لإلعاقة.
واملعوقون أقّل حظاً من غيرهم فيما 
واإلجن��ازات  الصحية  احلالة  يخص 
كما  االقتصادية،  والفرص  التعليمية 
بغيرهم.  مقارنة  ف��ق��راً  أك��ث��ر  أّن��ه��م 
وه��ن��اك أس��ب��اب ع��دة ل��ذل��ك منها، 
أساساً، نقص اخلدمات املتاحة لهم 
والعقبات الكثيرة التي يواجهونها يف 

حياتهم اليومية.

عدة،  أشكاالً  العقبات  ه��ذه  وتأخذ 
مبا يف ذلك األشكال املتعلقة بالبيئة 
عن  الناجتة  األشكال  تلك  أو  املادية 
التصرفات  أو  والسياسات،  القوانن 

االجتماعية أو التمييز.

واألش���خ���اص ذوي اإلع��اق��ة ه��م أكثر 
عرضة من غيرهم ألعمال العنف:

أكثر عرضة  اإلعاقة  ذوي  فاألطفال 
من  غيرهم  أضعاف  بأربعة  للعنف 

األطفال غير املعوقن
اإلعاقة  م��ن  يعانون  مم��ن  البالغن 
بصورة أو بأخرى أكثر عرضة للعنف 

مبرة ونصف من غير املعاقن
ي��ت��ع��رض ال��ب��ال��غ��ون م���ن امل��ص��اب��ن 
بنسبة  للعنف  بحاالت صحية عقلية 
أرب��ع��ة أض��ع��اف م��ا يتعرض ل��ه غير 

املصابن بحاالت كتلك.
ومن العوامل التي تعرض األشخاص 
العار،  وصمة  للعنف:  اإلعاقة  ذوي 
وفضال  باإلعاقة،  واجلهل  والتمييز، 
االجتماعية  الدعم  إلى  االفتقار  عن 
مل���ن ي��ق��وم��ون ع��ل��ى رع���اي���ة ه���ؤالء 

األشخاص.

شتاء  مهرجان  يف  الفرع  شارك  كما 
املعارض  مدينة  على  املقام  اجل��وف 
بسكاكا مبشاركة العديد من اجلهات 
الغرفة  نظمته  وال��ذي  العالقة،  ذات 
ركن  خ��الل  م��ن  ب��اجل��وف،  التجارية 
ت��وزي��ع  خ��الل��ه  مت  تثقيفي  ت��وع��وي 
اجلمعية  وم��ط��ب��وع��ات  اص������دارات 
احلقوقية، كما مت أيضاً اإلجابة على 

استفسارات الزوار.
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وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  منظمة  اعتمدت 
لألمم املتحدة »الفاو« برنامجاً إقليمياً 
متكاماًل ومفصاًل لالستجابة والتعايف 
من تأثيرات وحتيقيق أهداف التنمية 
أرب��ع  ال��ب��رن��ام��ج  ويشمل  امل��س��ت��دام��ة، 
التحول  ش��م��ل��ت،  إقليمية  أول���وي���ات 
الشامل  التكثيف  خ��الل  م��ن  الريفي 
احليازات  أصحاب  لزراعة  واملستدام 
الزراعية  القيمة  وسالسل  الصغيرة 
الزراعية  النظم  وحت��ول  وال��غ��ذائ��ي��ة، 
وال��غ��ذائ��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز األم���ن ال��غ��ذائ��ي 
للجميع،  ص��ح��ي��ة  غ��ذائ��ي��ة  وأمن����اط 
ب��غ��ي��ة حتقيق  ال����زراع����ة  وت��خ��ض��ي��ر 
إج��راءات  واتخاذ  املستدام  االنتعاش 
ملواجهة تغير املناخ، وبناء نظم زراعية 
وغ��ذائ��ي��ة ق����ادرة ع��ل��ى ال��ص��م��ود يف 
وأشكال  املتعددة  الصدمات  مواجهة 
إلدارة  شامل  نهج  خالل  من  اإلجهاد 

املخاطر.

املدير  ال��واع��ر،  احلكيم  عبد  وأوض��ح 
ال���ع���ام امل��س��اع��د وامل��م��ث��ل اإلق��ل��ي��م��ي 
وشمال  األدن���ى  ال��ش��رق  يف  للمنظمة 
اإلقليمي  املنظمة  برنامج  أن  أفريقيا، 
ه����و اس���ت���ج���اب���ة ق���وي���ة وم��ش��ت��رك��ة 
بن  تربط  املنطقة  بلدان  الحتياجات 

من  وتستفيد  املنظمة  أج���زاء  جميع 
واملعيارية  والتشغيلية  الفنية  قدراتنا 
املستويات  على  العمل  لدعم  وبياناتنا 

اإلقليمية والقطرية.

كبار  اجتماع  مؤخراً  بالقاهرة  وانطلق 
والثالثون  السادسة  للدورة  املسؤولن 
ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة »الفاو« اإلقليمي للشرق األدنى 
ب��رئ��اس��ة دول���ة ال��ع��راق، حت��ت عنوان 
»التعايف ومعاودة التشغيل: االبتكار من 
أجل نظم غذائية زراعية أفضل وأكثر 
الصمود  على  ق��درة  وأكثر  اخ��ض��راراً 
املستدام«.  التنمية  أه��داف  لتحقيق 
األول  ال��ي��وم  مناقشات  رك���زت  حيث 
على إحداث التحول يف نظم األغذية 

لتحقيق التنمية املستدامة.

اجتماع  رئاسة  يقود  للفاو:  بيان  وقال 
عبد  ميثاق  الدكتور  املسؤولن  كبار 
احلسن اخلفاجي الوكيل الفني لوزارة 
فيه  شارك  وال��ذي  العراقية،  الزراعة 
ح��وال��ي 30 م��ن ال���دول األع��ض��اء يف 
منظمات  إلى ممثلي  إضافة  املنظمة، 
ش��ري��ك��ة وامل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي وال��ق��ط��اع 
اخل���اص وال��ق��ط��اع األك��ادمي��ي لوضع 

مؤمتر  بشعار  تتعلق  مبتكرة  سياسات 
هذا العام.

وق����ال ع��ب��د احل��ك��ي��م ال���واع���ر خ��الل 
إن  ل��الج��ت��م��اع،  االفتتاحية  اجللسة 
املنطقة تواجه أوقاتاً عصيبة من جراء 
شهدنا  قد  وأك��د  كوفيد-19  جائحة 
الغذائي  األم��ن  على  املتعددة  آث��اره��ا 
وال��ت��غ��ذي��ة، ل��ذا ف��إن ال��وض��ع احلالي 
بالنظم  خ��اص  نهج  اتباع  منا  يتطلب 
حتوالً  نحقق  وأن  والغذائية  الزراعية 
كفاءة وشموالً  أكثر  النظم  جلعل هذه 
ال��ص��م��ود واالس��ت��دام��ة،  وق���درة على 
وحث جميع املشاركن على استهداف 
أفضل  وتغذية  أفضل  إن��ت��اج  حتقيق 
عدم  مع  أفضل  وحياة  أفضل  وبيئة 

تخلف أحد عن الركب. 

وأض�������اف: ت��ش��ه��د م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق 
األدن����ى وش��م��ال اف��ري��ق��ي��ا ع����دداً من 
مثل  التفاقم،  يف  اآلخ���ذة  التحديات 
آثار تغير املناخ وندرة املياه، واألزمات 
والصراعات طويلة األمد، وتزايد عدد 
التغذية،  بسوء  املصابن  األش��خ��اص 
الغذاء  على  الطلب  تزايد  عن  فضاًل 
بسبب التغيرات يف التركيب السكاني 

وأوج����ه ال��ض��ع��ف يف س��الس��ل إم���داد 
املتزايد  االعتماد  عن  الناجتة  الغذاء 

على الواردات.  

ويأتي اجتماع كبار املسؤولن حتضيراً 
الذي  احل��ض��وري  ال���وزاري  لالجتماع 
سيتم عقده يف بغداد للفترة من 8-7 
وزراء  سيجتمع  حيث   ،2022 فبراير 
الزراعة واملنظمات الشريكة والوكاالت 
ال��ش��ق��ي��ق��ة وك���ب���ار امل���س���ؤول���ن من 
التحديات  ملناقشة  األعضاء  البلدان 
بهذا  املتعلقة  اإلقليمية  واألول��وي��ات 
األدن��ى  ال��ش��رق  منطقة  امل��وض��وع يف 
وشمال أفريقيا وسيضمن ذلك فعالية 
تأثير املنظمة يف املنطقة وسيساعد يف 
السنتن  لفترة  أولويات عملها  حتديد 

املقبلتن.

وسيشمل االجتماع سلسلة الجتماعات 
التحديات  بالتفصيل  ت��ت��ن��اول  فنية 
»نظم  ب�  املتعلقة  اإلقليمية  واألولويات 
أغذية زراعية أفضل وأكثر اخضراراً 
النظم  وم��ت��ط��ل��ب��ات  م���رون���ة«،  وأك��ث��ر 
املناطق  لسكان  الصحية  ال��غ��ذائ��ي��ة 
احلضرية املتزايدة النمو يف ظل ندرة 
املياه وتغير املناخ وحتوالت عاجلة يف 
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حت�سني حقوق �لإن�سان يف �لعامل

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

الغذائي  األم��ن  مؤشر  يف  قفزت  السعودية 
ال���32 يف 2016 إلى ال�30  العاملي من املرتبة 

يف 2019، من أصل 113 دولة

منطقة  يف  الزراعية  األغذية  أنظمة 
الشرق األدنى وشمال أفريقيا.

وس��ي��ت��م حت��دي��د ه���ذه األول���وي���ات من 
املائدة  مناقشات  يف  املشاركة  خ��الل 
جميع  مع  النقاش  وحلقات  املستديرة 
ل��ت��ح��دي��د أفضل  ال��ب��ل��دان األع���ض���اء 
الغذائية  النظم  لتحويل  امل��م��ارس��ات 

وحتقيق أهداف التنمية املستدامة.

اململكة حققت تقدمًا كبيرًا يف مؤشر 
األمن الغذائي العاملي:

وال��زراع��ة  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  تعمل 
برنامج  مستهدفات  حتقيق  إط��ار  يف 
الوطني على ضمان استدامة  التحول 
امل����وارد احل��ي��وي��ة، م��ن خ��الل حتقيق 
األم����ن ال��غ��ذائ��ي وض���م���ان اس��ت��ف��ادة 
وحماية  املائية  امل��وارد  من  مستدامة 

البيئة من األخطار الطبيعية.

وقد أطلقت الوزارة من خالل برنامج 
املبادرات  من  ع��دداً  الوطني  التحول 
الغذائي يف  األمن  بتحقيق  تعنى  التي 
واستدامته،  السعودية  العربية  اململكة 
اململكة  ت��ك��ون  أن  يف  أسهمت  وال��ت��ي 
ال��دول  أك��ب��ر  م��ن  ال��س��ع��ودي��ة  العربية 
الشرق  يف  الغذائي  للمخزون  امتالكاً 
اململكة  تقدم  إلى  باإلضافة  األوسط، 
يف مؤشر األمن الغذائي العاملي الذي 
يصدر سنوياً عن وحدة االستخبارات 
األم��ن  وي��ق��ي��س   )EIU( االق��ت��ص��ادي��ة 
دول��ة، من  وث��الث عشرة  ملئة  الغذائي 
التكاليف،  حتمل  على  القدرة  حيث: 
وال���ت���أك���د م���ن وف���رت���ه���ا، واجل�����ودة 
والسالمة، واملوارد الطبيعية واملرونة.

السعودية  العربية  اململكة  وقد حققت 
املركز الثالثن يف املؤشر لعام 2019م، 
متقدمة مركزين عن العام الذي سبقه، 
كما جاءت اململكة العربية السعودية يف 

املركز الرابع من بن الدول اخلليجية 
والعربية.

الوطني  التحول  برنامج  أسهم  وق��د 
بقيادة وزارة البيئة واملياه والزراعة يف 
حتقيق هذا اإلجناز من خالل تطوير 
االستراتيجي  اخل���زن  إدارة  برنامج 
ن إنشاء مشروع صوامع  لألغذية، تضَمّ
ميناء ينبع لتعزيز الطاقات التخزينية 
ل��ل��ح��ب��وب يف امل��م��ل��ك��ة ب��ش��ك��ل ع��ام 
املوانئ  يف  البواخر  استقبال  وطاقات 
السعودية بشكل خاص، وتصل الطاقة 
ألف   120 إلى  للمشروع  االستيعابية 
طن ليرتفع إجمالي الطاقة التخزينية 
املتاحة يف اململكة إلى ما يقارب 3.5 
مليون طن، ويشمل املشروع إنشاء أكبر 
ينبع  ميناء  يف  احلبوب  لتفريغ  نقطة 
بطاقة يومية تصل إلى 12 ألف طن، 

و14 فرعاً لتخزين احلبوب.

الغذاء،  يف  والهدر  الفقد  من  وللحد 
يف  كبير  خ��ط��ر  ع��ام��ل  يشكل  ال���ذي 
حتقيق األمن الغذائي، قامت املؤسسة 
العامة للحبوب بدراسة ميدانية كانت 
األولى من نوعها على مستوى املنطقة، 
ملؤشر  األس���اس  خ��ط  قيمة  لتحديد 
اململكة،  يف  ال��غ��ذائ��ي  وال��ه��در  الفقد 
وشملت الدراسة مناطق اململكة كلها، 
ومحافظة،  مدينة   35 م��ن  أك��ث��ر  يف 
ومبشاركة أكثر من 600 باحث وباحثة.

سلعة   19 أه��م  ال��دراس��ة  واستهدفت 
غذائية أساسية وشملت 52,720 عينة 
مت دراستها وفق املعيار الدولي للفقد 
عينة   30,899 منها  واعتمد  والهدر، 
الدراسة  وتوصلت  للمعايير،  مطابقه 
إلى حتديد قيمة خط األساس لنسبة 
اململكة  يف  ال��غ��ذائ��ي  وال��ه��در  الفقد 
بنسبة 33.1% وبكمية تتجاوز 4 مليون 
الفقد  نسبة  بلغت  فيما  سنة،  ط��ن/ 

نسبته  فبلغت  ال��ه��در  أم���ا   ،%14.2
السلع  جميع  صعيد  وعلى   .%18.9
القيمة  ت��ق��در  اململكة،  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة 
 40 من  بأكثر  فقط  للهدر  اإلجمالية 
 %18.9 نسبته  مبا  سنوياً  ريال  مليار 
الغذاء  على  االستهالكي  االنفاق  من 
البرنامج  إط��الق  مت  ولهذا  باململكة، 
يف  وال��ه��در  الفقد  من  للحد  الوطني 
الغذاء، ضمن مبادرات برنامج التحول 

الوطني.

ال��زراع��ي  التنمية  ص��ن��دوق  م  ق���َدّ كما 
مليون  ومئتي  مليار  جت��اوزت  قروًضا 
مة  املقَدّ املبالغ  إجمالي  ليصل  ري��ال 
مت  كما  ري��ال،  مليارات  تسعة  حوالي 
قاب  سعودي  معايير  وتطبيق  إط��الق 
ألف  مئتي  يُ��ع��ادل  ما  وإن��ت��اج   )GAP(
طن من اخلضار والفواكه واحملاصيل 

احلقلية وفق هذه املعايير.

الوطني  التحول  برنامج  استطاع  كما 
من  وص��ادرات��ه��ا  اململكة  إن��ت��اج  رف���ع 
طن  ألف   72 من  السمكي  االستزراع 
ألف طن يف   85 إلى  2018م  عام  يف 
متكن  يف:  ساهم  مم��ا  2019م،  ع��ام 
شحناتها  أول  ت��ص��دي��ر  م��ن  اململكة 
الصن،  إل��ى  السعودي  الروبيان  من 
لألسماك  اململكة  ص����ادرات  وزي����ادة 
وتنويع مصادر الدخل، وحتقيق األمن 
وتدريب  الريفية،  والتنمية  الغذائي 

الكوادر وزيادة الفرص الوظيفية.

وف��ي��م��ا ي��خ��ص حت��ق��ي��ق االس��ت��ف��ادة 
وصلت  املائية،  امل��وارد  من  املستدامة 
أعلى  إل��ى  السعودية  العربية  اململكة 
عاملًيا،  احمل��الة  للمياه  إنتاجية  طاقة 
العامة  امل��ؤس��س��ة  ح��ص��ول  يف  متثلت 
للتحلية على شهادتي موسوعة غينيس 

لألرقام القياسية، ألكبر منشأة منتجة 
إنتاج  بحجم  العالم  يف  احملالة  للمياه 
يبلغ 5.6 مليون م3 يومياً، وأكبر محطة 
العالم حملطة  يف  احملالة  للمياه  إنتاج 
مليون   1.4 تنتج  التي  اجلبيل  حتلية 
م3 يومياً، مما ساهم يف: التأثير بشكل 
مباشر على معدل استمرارية اإلمداد، 
على  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  وارتفاع 

الساحل الشرقي للسعودية.

من  امل��ص��ادر  »تعزيز  م��ب��ادرة  وضمن 
برنامج  أطلقها  التي  احمل���الة«  امل��ي��اه 
املؤسسة  متكنت  ال��وط��ن��ي،  ال��ت��ح��ول 
من  امل���احل���ة  امل���ي���اه  لتحلية  ال��ع��ام��ة 
محطة  مشروع  وتشغيل  إنشاء  إكمال 
التناضح  بتقنية  اجلديدة  أملج  حتلية 
 25,500 تبلغ  إنتاجية  بطاقة  العكسي 

م3 يف اليوم.

كما عمل برنامج التحول الوطني على 
السطحية  املياه  من  االستفادة  تعزيز 
واجل��وف��ي��ة، م��ن خ���الل ت��ص��ري��ف ما 
م��ن س��دود  م3  م��ل��ي��ون  ي��ق��ارب 100 
الشرب لتغذية آبار املزارعن، وإنشاء 
ا  س��ًدّ و31  م��ط��ر،  ق��ي��اس  محطة   31

بسعة تخزينية تبلغ 0.27 مليار م2.

باإلضافة إلى تعزيز البنية التحتية يف 
خدمات املياه، إذ بلغ عدد املستفيدين 
3.2 مليون مستفيد من خدمات املياه، 
خدمات  م��ن  مستفيد  مليون  و2.6 
مياه  كميات  وزيادة  الصحي،  الصرف 
 5.1 إل��ى  املعاجلة  الصحي  الصرف 
مت  كما   ،2020 يف  يومًيا  م3  مليون 
بنظام  ذك��ي،  ع��داد  مليون   2 تركيب 
فوترة موحدة، وتدشن فرع إلكتروني 
على  اخل��دم��ات  كافة  لتقدمي  موحد 

مستوى اململكة.
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تقدر منظمة الصحة العاملية أن عدد 
الذين يعانون من إعاقتي قصر النظر 
أو طوله يزهو على مليار فرد يف كل 
الذين  األف��راد  ويعايش  العالم،  أنحاء 
يعانون من هاتن اإلعاقتن مستويات 

عليا من الفقر والتهميش.

واألش����خ����اص ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون من 
من  عرضة  أكثر  هم  البصري  العوق 
الفقر  ربقة  الوقع يف  ملخاطر  غيرهم 
واحلرمان. وبالتالي، فإن لغياب تلبية 
عواقب  حقوقهم  وإعمال  احتياجاتهم 
كبيرة حيث يعانون من ضعف الصحة 
ومواجهة  بغيرهم  امل��س��اواة  وغ��ي��اب 
على  ل��ل��ح��ص��ول  سعيهم  يف  ع��وائ��ق 

التعليم والوظائف.

وتبني اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة ، التي اعتمدت يف عام 2006، 
املتحدة خالل عقود  على عمل األمم 
طويلة يف السعي نحو حتسن حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة ورفاههم من 
أع��م��ال 2030  ج���دول  خ��الل حتقيق 

للتنمية املستدامة.

 ،2018 الثاني/نوفمبر  تشرين  ويف 

ق��راره��ا  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  اع��ت��م��دت 
الثاني/يناير بوصفه  بإعالن 4 كانون 
باعتبارها  بريل  للغة  العاملي  ال��ي��وم 
وسيلة من  وسائل االتصال يف اإلعمال 
لألشخاص  اإلن��س��ان  حلقوق  الكامل 

املكفوفن وضعاف البصر.

»باليوم  م��رة  ألول  و  العالم  واحتفل 
ويهدف   ،»2019 برايل  للغة  العاملي 
البصر  فاقدي  تشجيع  إلى  االحتفال 
أو من يعانون من ضعف حاد به على 
تواجدهم  وتوطيد  والكتابة،  القراءة 
الفعلي يف مجتمعاتهم، باإلضافة إلى 
املشاكل  على  للتعرف  املجال  إتاحة 

التي قد يواجهونها.
كما يهدف إلى العمل على إيجاد حلول 
فعلية للتغلب على مشاكلهم من خالل 
ويف  الدولية،  املنظمات  جهود  تظافر 
العاملية.  الصحة  منظمة  مقدمتها 
بضرورة  لالعتراف  فرصة  يتيح  كما 
وج���ود م��زي��د م��ن ال��وس��ائ��ل مساعدة 
اإلعاقة  من  تعاني  التي  لألشخاص 
هذه  خ��الل  م��ن  والتأكيد  البصرية، 
الوسائل املساعدة على مشاركتهم يف 
مجتمعاتهم وتواجدهم يف حالة تفاعل 

إيجابي مع اآلخرين.

كل  م��ن  يناير   4 ي��وم  اختيار  وق��د مت 
ع��ام حيث ي��واف��ق ه��ذا ال��ت��اري��خ يوم 
ميالد لويس برايل عام 1809، مخترع 
سميت  التي  ب��راي��ل  بطريقة  الكتابة 
على اس��م��ه، وب��راي��ل ق��د أح���دث بها 
ثورة يف حياة فاقدي وضعاف البصر 
والكتابة  ل��ل��ق��راءة  نظاماً  باختراعه 
يعتمد على فكرة الست نقاط البارزة.
اتصال  وسيلة  ب��راي��ل  طريقة  وت��ع��د 
لألشخاص املكفوفن، كما هو وارد يف  
املادة 2 من اتفاقية حقوق األشخاص 
وه����ي ض���روري���ة يف  اإلع���اق���ة  ذوى 
والرأي  التعبير  وحرية  التعليم  سياق 
والتواصل  املعلومات  على  واحلصول 
باإلدماج  يتعلق  فيما  وكذلك  الكتابي، 
وارد  هو  كما  للمكفوفن،  االجتماعي 

يف املادتن 21 و 24 من االتفاقية.

ف�������ي�������روس ك��������ورون��������ا )ك�������وف�������ي�������د-19( 
واألشخاص ذوو اإلعاقة:

ال��ذي   — اإلع���اق���ة  ذوي  األش���خ���اص 
يف  شخص  مليار  زه��اء  عددهم  يبلع 
هم أقل الفئات  جميع أنحاء العالم — 
االجتماعية انتفاعاً بخدمات الرعاية 
الصحية والتعليم والتوظيف واملشاركة 
ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  ح��ت��ى  املجتمعية 

العادية، كما أنهم أكثر للوقوع يف ربقة 
من  أعلى  معدالت  من  واملعاناة  فقر 
العنف واإلهمال وسوء املعاملة، فضال 
عن أنهم من بن أكثر الفئات تهميًشا 

يف أي مجتمع متأثر بأي أزمة كانت.

بسبب  فواجهوا  بصرًيا  املعاقن  أما 
إج��������راءات اإلغ������الق ال���ع���دي���د من 
باالستقاللية  يتصل  فيما  التحديات 
وال���ع���زل���ة، وب��خ��اص��ة م��ن��ه��م ال��ذي��ن 
اللمس  اس��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��دون 
واحلصول  احتياجاتهم  عن  للتعبير 
أهمية  الوباء  وأظهر  املعلومات،  على 
بأشكال  الضرورية  املعلومات  إنتاج 
يسهل الوصول إليها، مبا يف ذلك لغة 
ذلك،  وبغير  السمعية،  والصيغ  برايل 
مي��ك��ن أن ي��واج��ه ع��دي��د األش��خ��اص 
ذوي اإلعاقة مخاطر أكبر من التلوث 
بسبب فقدانهم إرشادات واحتياطات 
احل��م��اي��ة وت��ق��ل��ي��ل ان��ت��ش��ار ال���وب���اء. 
امللحة  احل��اج��ة  كذلك  للعالم  وت��أك��د 
املتعلقة  األنشطة  جميع  تكثيف  إل��ى 
اإلدم���اج  لضمان  الرقمي  بالتيسير 

الرقمي لكافة الناس.
وخ�����الل ج��ائ��ح��ة ف���ي���روس ك���ورون���ا 
األمم  منظومة  نفذت  )ك��وف��ي��د-19(، 

دول �لعامل حتيي �ليوم �لعاملي للغة »بر�يل« 



13
13

كانون �لأول / يناير4

املتحدة العديد من املمارسات اجليدة 
لتعزيز النهج الشامل واملراعي ملنظور 
ال��ع��وق ل��ل��ت��ص��دي ل��ف��ي��روس ك��ورون��ا 
ذات  املعلومات  ونشر  )ك��وف��ي��د-19( 

الصلة بلغة برايل.

يف مالوي، نشر برنامج األمم املتحدة 
بلغة  م����ادة   4050 زه����اء  اإلمن���ائ���ي 
من  والوقاية  التوعية  ألغ��راض  بريل 
ف��ي��روس ك��ورون��ا )ك��وف��ي��د-19(. ويف 
إثيوبيا، وزعت مفوضية األمم املتحدة 
معلومات  اإلن��س��ان  حلقوق  السامية 
سمعية ومواد تثقيفية وإعالمية على 
العاملن يف مجال اإلعالم، كما أعدت 
بلغة  التثقيفية  الرسائل  من  نسخاً 
مذكرات  اليونيسف  وأنتجت  برايل. 
إرش���ادي���ة ب��ل��غ��ات م��ت��ع��ددة وأش��ك��ال 
ميسرة )مبا يف ذلك لغة برايل وصيغة 
»إيزي - تو - ريد«(. ويطرح املنشور 
املعنون ’’فيروس كورونا )كوفيد-19(: 
والبالغن  لألطفال  اعتبارات  وض��ع 
االنتفاع  مثل  قضايا  اإلعاقة‘‘  ذوي 
واملياه والصرف الصحي  باملعلومات؛ 
وال��ن��ظ��اف��ة؛ وال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة؛ 
والصحة  الطفل؛  وحماية  والتعليم؛ 

االجتماعي،  النفسي  والدعم  العقلية 
فضال عن وضع اعتبارات ملكان العمل 

املراعي للشمول.

امل��ن��ظ��م��ة ت��ص��در أول ت��ق��ري��ر ع��امل��ي عن 
الرؤية:

منظمة  تصدره  عاملي  تقرير  أول  يفيد 
الرؤية  عن  )املنظمة(  العاملية  الصحة 
بجميع  شخص  مليار  من  أكثر  بوجود 
املتعايشن مع ضعف  العالم من  أنحاء 
ال��ب��ص��ر ألن��ه��م ال ي��ح��ص��ل��ون ع��ل��ى ما 
يلزمهم من رعاية لعالج حاالت صحية 
وال���زرق  وب��ع��ده  النظر  قصر  مثل  م��ن 

وإعتام عدسة العن.

ورأى التقرير الصادر قبل حلول موعد 
املوافق  العاملي  ال��رؤي��ة  بيوم  االحتفاء 
ليوم 10 تشرين األول/ أكتوبر، أن من 
بن األسباب الرئيسية التي تقف وراء 
زيادة عدد املتعايشن مع ضعف البصر 
شيخوخة السكان وتغيير أمناط احلياة 
العناية  خ��دم��ات  إت��اح��ة  وم��ح��دودي��ة 
املنخفضة  بالبلدان  وخصوصاً  بالعن، 

الدخل وتلك املتوسطة الدخل.

وي��ق��ول ال��دك��ت��ور ت��ي��دروس أدح��ان��وم 
»إن  العام:  املنظمة  مدير  غيبريسوس 
البصر  وحاالت ضعف  العن  أمراض 
مستشرية على نطاق واسع، وهي غالباً 
بعيد،  إلى حد جّد  بالعالج  ال حتظى 
ويجب أن يتمكن الذين تلزمهم العناية 
تدخالت  على  احل��ص��ول  م��ن  بالعن 
عالية اجلودة من دون التعرض ألزمات 
م��ال��ي��ة، وأن تُ����درج ه���ذه ال��ع��ن��اي��ة يف 
اخلطط الصحية الوطنية ومجموعات 
بوصفها  األساسية  الرعاية  خدمات 
جزءاً هاماً من جهود كل بلد من أجل 

حتقيق التغطية الصحية الشاملة«.

ويضيف الدكتور تيدروس بالقول: »إن 
 65 هناك  يكون  أن  املقبول  غير  من 
بالعمى  املصابن  من  شخص  مليون 
أو حاالت ضعف البصر بالوقت الذي 
بن عشية  رؤيتهم  فيه تصحيح  ميكن 
عالج  عملية  إج��راء  بفضل  وضحاها 
إعتام عدسة العن، أو أن يعاني يومياً 
أثناء  شخص  مليون   800 م��ن  أك��ث��ر 
تعّذر  ج��راء  من  ألنشطتهم  مزاولتهم 

حصولهم على النظارات الطبية«.

ويعاني عاملياً ما ال يقل عن 2.2 مليار 
شخص من اإلصابة بضعف البصر أو 
العمى، منهم مليار شخص على األقل 
مّمن يعانون من ضعفه الذي كان ميكن 

تالفيه أو لم يُعالج بعُد.

األس����ب����اب ال��رئ��ي��س��ي��ة ل����زي����ادة ح����االت 
اإلصابة بضعف البصر:

إن أمراض العن التي ميكن أن تسبب 
 - وال��ع��م��ى  البصر  بضعف  اإلص��اب��ة 
والتراخوما  العن  عدسة  إعتام  مثل 
ه��ي محور   - االن��ك��س��اري  واخل��ط��أ 
لالستراتيجيات  الرئيسي  التركيز 
وغيرها  العن  بوقاية  املعنية  الوطنية 
من أساليب العناية بها. ويفيد التقرير 
يُتغاضي عن  أال  بأنه يجب، مع ذلك، 
العن  تصيب  التي  األخ��رى  احل��االت 
جفاف  وم��ن��ه��ا  ال��ب��ص��ر،  تضعف  وال 
العن والتهاب امللتحمة، ألنها من بن 
الناس  تدعو  التي  الرئيسية  األسباب 
خدمات  على  للحصول  السعي  إل��ى 
ال��رع��اي��ة ال��ت��ي ت��ص��ون ص��ح��ة العن 

بجميع البلدان.

يوجد على �ل�سعيد �لعاملي 2.2 مليار �سخ�س على �لأقل من �مل�سابني ب�سعف �لب�سر عن قرب �أو عن بعد،  وُيالحظ يف ما ل 

يقل عن مليار حالة – �أو ن�سفها تقريبًا – �أنه كان من �ملمكن جتنب �لإ�سابة ب�سعف �لب�سر، �أو �أن �سعف �لب�سر غري معالج بعُد.

عد�سة  )�إعتام  �ل�ساد  وح��الت  �مل�سححة  غري  �لنك�سارية  �لأخطاء  هما  و�لعمى  �لب�سر  ب�سعف  لالإ�سابة  �لرئي�سيان  �ل�سببان 

�لعني(.

�لنا�س من جميع  �أن ي�سيب  �لب�سر ميكن  �أعمارهم عن 50 عامًا؛ ولكن فقد�ن  تزيد  و�لعمى  �لب�سر  �مل�سابني ب�سعف  معظم 

�لأعمار.

ي�سّكل �سعف �لب�سر عبئًا ماليًا هائاًل على �ل�سعيد �لعاملي، �إذ تقّدر خ�سائر �لإنتاجية �لعاملية �سنويًا من جر�ء �سعف �لب�سر 

�أمريكي و25.4 مليار دولر  �لناجم عن �حل�سر وُق�سو �لب�سر �ل�سيخوخي غري �مل�سّححني لوحدهما بحو�يل 244 مليار دولر 

�أمريكي.
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جمموعة �لبنك 

�لدويل توؤكد

ي��ع��ان��ي أك��ث��ر م��ن ن��ص��ف األط��ف��ال 
ال��ش��رق األوس��ط  ب��ل��دان منطقة  يف 
التعلُّم«،  »فقر  من  أفريقيا  وشمال 
حيث ال ميكنهم قراءة نص مناسب 
ألع��م��اره��م وف��ه��م��ه وه���م يف سن 
ال��ع��اش��رة، وال ش��ك أن ه��ذا األم��ر 
معظم  تعلُّم  يف  ق��ص��ور  إل��ى  ي���ؤدي 
م  تقُدّ وإعاقة  املنطقة  يف  األطفال 
املال  رأس  تكوين  مجال  يف  بلدانها 
جديد  لتقرير  وفقاً  وذلك  البشري، 

صادر عن البنك الدولي.

باملدرسة،  األط��ف��ال  يلتحق  إن  م��ا 
والكتابة  ال��ق��راءة  يتعلمون  فإنهم 
املعاصرة  الفصحى  العربية  باللغة 
حتدثهم  طريقة  ع��ن  تختلف  التي 
وه��ذا يف حد  املنزل،  ذويهم يف  مع 
التحديات.  من  العديد  يفرض  ذاته 
بتعليم  »النهوض  املعنون:  والتقرير 
اللغة العربية وتعلُّمها - مسار للحد 
الشرق  منطقة  يف  التعلُّم  فقر  من 
يتناول  أفريقيا«  وش��م��ال  األوس���ط 
الشواهد واألدلة على العوامل التي 
تؤثر على تعلم اللغة العربية ويقترح 
بلدان  إرش��اد  يف  للمساعدة  مساراً 
نتائج  لتعزيز  جهودها  يف  املنطقة 

التعلم.  

نائب  بلحاج  فريد  ق��ال  جانبه  م��ن 
الشرق  الدولي ملنطقة  البنك  رئيس 

األوس����ط وش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا: »لقد 
تفشي  قبل  التعلم  أزمة يف  واجهتنا 
أيدينا  وبن  كورونا  فيروس  جائحة 
اآلن حتٍد أكبر من ذلك بكثير حيث 
منطقة  يف  التعليم  أنظمة  حت��ت��اج 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى 
تقدمي مهارات تأسيسية أقوى حتى 
القراءة«  »تعلم  من  األطفال  يتمكن 
أن نصل  أج���ل  م���ن  ف��ع��ال  ب��ش��ك��ل 
للتعلم«.   »ال��ق��راءة  مرحلة  إل��ى  بهم 
ستعمل االستثمارات املوجهة لتوفير 
لكل  ج��ودة  أكثر  مستوى  ذي  تعليِم 
تزويد  على  ك��ذل��ك  وستعمل  طفل 
األوالد والبنات الصغار يف منطقتنا 
باملهارات األساسية الالزمة ليكونوا 
األعمال  وري��ادة  االبتكار  أرب��اب  من 

يف املستقبل«.

إل����ى أن خ��ب��رة  وجت�����در اإلش������ارة 
األطفال مع اللغة العربية الفصحى 
بلوغهم  قبل  تعد محدودة  املعاصرة 
سن املدرسة،  على سبيل املثال، من 
غير املرجح أن يقرأ اآلباء يف منطقة 
أفريقيا  وش��م��ال  األوس���ط  ال��ش��رق 
ألطفالهم الصغار أو أن يلعبوا معهم 
ألعاب الكلمات، وذلك مقارنة باآلباء 
يف مناطق أخرى من العالم، ويعتبر 
االلتحاق ببرامج التعليم الرسمية يف 
مثل مرحلة  املبكرة  الطفولة  مرحلة 
ما قبل املدرسة - حيث ميكن تطوير 

يف  أقل   - والكتابة  القراءة  مهارات 
وش��م��ال  األوس����ط  ال��ش��رق  منطقة 

أفريقيا عنه يف املناطق األخرى.

ومي��ك��ن م��ع��اجل��ة ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات 
توفير  مثل  إج��راءات هادفة  باتخاذ 
املبكر  والتعُرّض  ثرية،  لغوية  بيئة 
اجلودة  عالي  والتدريس  للفصحى، 
القراءة  تعلُّم  علم  على  يعتمد  الذي 
الفصحى  ب��ن  ال��ت��داخ��ل  ويستثمر 
وامل����ف����ردات ال��ع��ام��ي��ة. ل��ك��ن س��وء 
ناجت  والكتابة  ال��ق��راءة  تعلُّم  ن��واجت 
املتعلقة   املمارسات  من  العديد  عن 
ومهارات  املبكرة  الطفولة  بخبرات 
القراءة والكتابة وتعليم اللغة العربية 
األطفال  رياض  مرحلة  يف  وتعلُّمها 
ويؤثر  األولى.  الدراسية  والصفوف 
ذل���ك ب��ال��س��ل��ب ع��ل��ى األط���ف���ال يف 
بداية تعليمهم ويستمر تأثيره طوال 
حياتهم  ويف  التعليمية  مسيرتهم 

كبالغن.

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر ق��ال 
أن�����دري�����اس ب����ل����وم، م���دي���ر ق��ط��اع 
يف  للتعليم  ال��ع��امل��ي��ة  امل���م���ارس���ات 
وش��م��ال  األوس����ط  ال��ش��رق  منطقة 
»يُظهر  ال��دول��ي:  بالبنك  أفريقيا 
بالكثير  اإلملام  أن  القراءة  تعلم  علم 
على  األطفال  يساعد  املفردات  من 
التي  العامية  اللهجات  من  االنتقال 

اللغة  إل��ى  امل��ن��زل  يف  بها  يتحدثون 
وتعد  املعاصرة،  الفصحى  العربية 
يف  مهماً  أم��راً  باللغة  الغنية  البيئة 

املنازل واملدارس.«

ومع ذلك، فإن هذا األمر ال يحدث 
كل  يف  يتوفر  ال  أن��ه  كما  باستمرار 
منطقة  بلدان  فاألطفال يف  األس��ر؛ 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا يقل 
احتمال حتصلهمعلى كتب مخصصة 
لألطفال يف املنزل أو أن يكونوا يف 
أي  )أو  كبيرة  مكتبة  فيها  مدرسة 
مكتبة بأي حجم( أو أن يطلب منهم 
معلمهم قراءة قصة نثرية مؤلفة من 
فصول، وذلك باملقارنة مع نظرائهم 

يف البلدان األخرى.

لتعليم  األفضل  النهج  ف��إن  وعليه، 
بها  الناطقن  لصغار  العربية  اللغة 
يحتاج إلى تعزيز؛ فاألطفال يتعلمون 
قراءة اللغة العربية وكتابتها بطريقة 
على  املعلمون  ي��رك��ز  حيث  ج��ام��دة 
والبالغة  واإلع���راب  النحو  قواعد 
يعاني األطفال  اللغوية. كما  والدقة 
التعلم  م���رح  ن��ق��ص يف  م��ن  أي��ض��اً 
االستفسارات  ط��رح  يف  والسهولة 
يف  كامل  بشكل  إلشراكهم  الالزمة 
تعلم القراءة والكتابة. ويُعد املعِلّمون 
الفّعال  غير  األسلوب  نتاج  أنفسهم 
ال  وغالباً  العربية  اللغة  تعليم  يف 
ي��ش��ع��رون ب��ال��راح��ة يف اس��ت��خ��دام 
العربية الفصحى كوسيلة للتدريس، 
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وينطبق ذلك على الكثير من معِلّمي 
قليل  ع��دد  وه��ن��اك  العربية،  اللغة 
املعلمن يف  إع��داد  دورات  من  ج��داً 
تستند  دراس��ات  تتضمن  اجلامعات 
إلى علم تعلم القراءة باللغة العربية.

يقترح  أيدينا  ب��ن  ال���ذي  والتقرير 
اللغة العربية  للنهوض بتعليم  مساراً 
بوضع  املسار  ه��ذا  ويبدأ  وتعلمها. 
للقياس  وق��اب��ل��ة  م��ح��ددة  أه����داف 
لألطفال  العربية  اللغة  تعلم  لنواجت 
مع الربط الواضح بأهداف السياسة 
بلد  لكل  واالقتصادية  االجتماعية 
استراتيجية  خالل  من  البلدان؛  من 
وطنية لتعلّم القراءة والكتابة، وذلك 
باقي  وت��ت��ع��ل��ق  امل���ث���ال،  سبيل  ع��ل��ى 
للغة  بتعريض األطفال مبكراً  البنود 
التدريس  وطرائق  الفصحى  العربية 
وم���واد امل��ن��اه��ج ال��دراس��ي��ة وب��رام��ج 
إعداداملعلمن والتطوير املهني ودعم 
املبكر  والتدخل  والتقييم  امل���دارس 
يف  املتعثرين  األط��ف��ال  بيد  ل��ألخ��ذ 

القراءة.

األط��ف��ال يف  م��ن نصف  أك��ث��ر  يعاني 
بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال 
ال  حيث  التعلُّم«،  »فقر  من  أفريقيا 
ميكنهم قراءة نص مناسب ألعمارهم 
وفهمه وهم يف سن العاشرة. وال شك 
أن هذا األمر يؤدي إلى قصور يف تعلُّم 
وإعاقة  املنطقة  يف  األط��ف��ال  معظم 
رأس  تكوين  مجال  يف  بلدانها  م  تقُدّ

املال البشري.

وما  إن يذهب األطفال إلى املدرسة 
والكتابة  ال���ق���راءة  يتعلمون  ف��إن��ه��م 
املعاصرة  الفصحى  العربية  باللغة 
حتدثهم  ط��ري��ق��ة  ع��ن  تختلف  ال��ت��ي 
م��ع ذوي��ه��م يف امل��ن��زل، ويف ال��واق��ع، 
العربية  اللغة  مع  األطفال  خبرة  فإن 
الفصحى املعاصرة تعد محدودة قبل 
سبيل  على  ال��س��ادس��ة،  س��ن  بلوغهم 
املثال، من غير املرجح أن يقرأ اآلباء 
وشمال  األوس��ط  الشرق  منطقة  يف 
أف��ري��ق��ي��ا ألط��ف��ال��ه��م ال��ص��غ��ار أو أن 
وذلك  الكلمات،  ألعاب  معهم  يلعبوا 
مناطق  يف  اآلب���اء  يفعله  مب��ا  مقارنة 
االلتحاق  ويعتبر  العالم.  من  أخ��رى 
مرحلة  يف  الرسمية  التعليم  ببرامج 
قبل  ما  مرحلة  مثل  املبكرة  الطفولة 
املدرسة - حيث ميكن تطوير مهارات 
منطقة  يف  أق��ل   - والكتابة  ال��ق��راءة 
أفريقيا عنه  األوسط وشمال  الشرق 
يف املناطق األخرى. وهذا يف حد ذاته 

يفرض العديد من التحديات.

وميكن معاجلة هذه التحديات باتخاذ 
إجراءات هادفة مثل توفير بيئة لغوية 
ثرية، والتعُرّض املبكر للغة الفصحى، 
يعتمد  الذي  اجلودة  عالي  والتدريس 
ويستثمر  ال���ق���راءة  ت��ع��لُّ��م  ع��ل��م  ع��ل��ى 
وامل��ف��ردات  الفصحى  ب��ن  ال��ت��داخ��ل 

العامية.

لكن سوء نواجت تعلُّم القراءة والكتابة 
ن���اجت ع���ن ال��ع��دي��د م���ن امل��م��ارس��ات 
الطفولة  بخبرات  املتعلقة  املتعلقة 
امل��ب��ك��رة وت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات ال���ق���راءة 
والكتابة وتعليم اللغة العربية وتعلُّمها 
يف مرحلة رياض األطفال والصفوف 
الدراسية األولى، ويؤثر ذلك بالسلب 
تعليمهم  ب��داي��ة  يف  األط���ف���ال  ع��ل��ى 
مسيرتهم  ط����وال  ت��أث��ي��ره  وي��س��ت��م��ر 

التعليمية ويف حياتهم كبالغن.

وعليه، فإن النهج األفضل لتعليم اللغة 
يحتاج  بها  الناطقن  لصغار  العربية 
الشرق  ب��ل��دان  ملساعدة  تعزيز؛  إل��ى 
أفريقيا يف جهودها  األوسط وشمال 
التعلم - وملساعدة  للقضاء على فقر 
مرحلة  م��ن  االن��ت��ق��ال  على  األط��ف��ال 
»القراءة  مرحلة  إلى  ال��ق��راءة«  »تعلم 
يحدد  املقترح  املسار  فإن   - للتعلم« 
اتخاذها  يجب  التي  اإلج��راءات  أهم 

يف هذا الشأن، كما يلي:

1. وض���ع أه����داف م��ح��ددة وق��اب��ل��ة 
األطفال  تعلُّم  لنواجت  الكّمي  للقياس 
القصير  األمدين  على  العربية  للغة 
وال��ط��وي��ل ب��دع��م م��ن ص��ن��اع ال��ق��رار، 
ورب��ط��ه��ا ب��ش��ك��ل واض�����ح ب���أه���داف 
واالقتصادية  االجتماعية  السياسات 
للبلدان من خالل إستراتيجية وطنية 
سبيل  على  والكتابة  ال��ق��راءة  لتعليم 

املثال.

وامل����ف����ردات  ال���س���م���ات  2. حت���دي���د 
املشتركة بن اللغة الفصحى املعاصرة 

وتوظيف  العامية  العربية  واللهجات 
���ن األط���ف���ال  ذل����ك مل���د ج��س��ر مي���ِكّ
تعلُّم  إل��ى  العامية  م��ن  االنتقال  م��ن 

الفصحى.

للغة  األط���ف���ال  ت���ع���ُرّض  زي�����ادة   .3
الفصحى املعاصرة، السيما املفردات 
وبطرق  مبكراً  االشتقاقي،  وال��وع��ي 

جذابة.

يف  للترقي  تفصيلية  معايير  ضع   .4
القراءة  تعلُّم  علم  على  بناًء  ال��ق��راءة 
مع توفير موارد عالية اجلودة للتعليم 
الرقمية(،  امل��وارد  بينها  )من  والتعلُّم 
وتطويرهم  للمعِلّمن  إرشادية  وأدل��ة 
يتقنوا  حتى  بيدهم  )واألخ���ذ  مهنياً 

املطلوب(، والتقييمات التشخيصية.

5. إعادة النظر يف برامج إعداد معِلّمي 
اللغة العربية اجلامعية )قبل التعين( 
وبرامج التطوير املهني لهم )يف أثناء 
اخلدمة( إلضافة أصول تدريس اللغة 
العملية  اخل��ب��رات  وتعزيز  العربية، 
التدريسية، والتخطيط لتعلُّم الطالب 

على نحو فّعال.

��د م��ن ام��ت��الك ك��ل مدرسة  6. ال��ت��أُكّ
برنامجاً قوياً لتعليم اللغة العربية يف 
وقت  تخصيص  مع  األول��ى  الصفوف 
كاٍف لذلك، والتوفيق بن مسؤوليات 

مديري املدرسة، ودعم املعِلّمن.

ال���ق���راءة  امل��ت��ع��ث��ري��ن يف  7. حت��دي��د 
مبكرة  تدخلية  ب��إج��راءات  ودعمهم 
وم��راق��ب��ت��ه��م الس��ي��م��ا يف ال��ص��ف��وف 

األولى.

»م�سار جديد ملعاجلة �أزمة �لتعلم يف منطقة 

�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا عن طريق 

مها« �لنهو�س بتعليم �للغة �لعربية وتعُلّ

ب��ات��خ��اذ إج����راءات  م��ع��اجل��ة حت��دي��ات التعليم 
ض  هادفة مثل توفير بيئة لغوية ثرية، والتعُرّ
املبكر للغة الفصحى، والتدريس عالي اجلودة 
م القراءة ويستثمر  الذي يعتمد على علم تعُلّ
ال��ت��داخ��ل ب��ني ال��ف��ص��ح��ى وامل���ف���ردات العامية
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فرع �جلمعية بالعا�سمة �ملقد�سة ي�سارك يف ندوة 

مناه�سة للتع�سب �لريا�سي

الثقايف  الّسنان  منتدى  استضاف 
)ال  بعنوان:  ندوة  مؤخراً،  الرياضي 

.. للّتعّصب الّرياضي(.
وقد حضر الندوة وشارك فيها نخبة 
الّرياضي  الّتحليل والّتعليق  من رّواد 
يف اململكة ومن رؤساء نادي الوحدة 
من  كبير  وع��دد  السابقن،  واألهلي 
الشبابي  بالشأن  واملهتمن  املثقفن 
وال��ري��اض��ي، وق��د ش��ارك يف الندوة 
املشرف  ال��ّزاي��دي  سليمان  األستاذ 
حلقوق  الوطنّية  اجلمعّية  فرع  على 
و  امل��ك��رم��ة،  مكة  مبنطقة  اإلن��س��ان 
حتدث عن أهمية اإلعالم الرياضي، 
والّثابت  واملرئي،  واملسموع،  املقروء، 
ال���ق���ي���م، واألخ�������الق،  يف ص���ي���ان���ة 
االجتماعي،  السلم  على  واحملافظة 
طالب  و  متابعيه،  ح��ق��وق  وح��ف��ظ 
الرياضي  اإلع��الم  الزايدي  األستاذ 

يتابع من قبل الشباب والذين  الذي 
اململكة،  س��ك��ان  م��ن   %60 مي��ث��ل��ون 
املتابعن،  حقوق  م��راع��اة  ب��ض��رورة 
وينشر،  يكتب  فيما  العدل  وتوخي 

محافظة على السلم اإلجتماعي.
وق��د حضر ال��ن��دوة ع��دد م��ن جنوم 
كما  الفضائي،  الرياضي  التحليل 
شارك عدد من رؤساء نادي الوحدة 
الدولين  الالعبن  ومن  السابقن، 
مكة  منطقة  أن��دي��ه  م��ن  السابقن 
اجلامعة  منسوبي  وبعض  املكرمة، 
املنتدى  رئيس  ك��ّرم  وق��د  والتعليم، 
التحليل  املستشار فريد سنان، جنم 
الّشريف  ف���ّواز  األس��ت��اذ  ال��ري��اض��ي 
التي  اإلع��الم��ي��ة  ملسيرته  ت��ق��دي��راً 
الّتعصب  ومحاربة  باإلبداع  متيزت 

ودعم القيم واألخالق.
تعريف التعصب الرياضي:

من  حالة  يعني  عام  بشكل  التعصب 
الشعور يفرط فيها اإلنسان بالغضب 
ظًنا منه، أنه كان قد تعرض إلى ظلم 
أو إلى اضطهاد بأي طريقة ممكنة، 
غضبه  عن  التعبير  يكون  ما  وغالباً 
الذي يشعر به يف شكل خاطئ وغير 
مرضي فتلك الطريقة ال تصح لكي 

يأخذ اإلنسان حقه.
أم����ا ع���ن ال��ت��ع��ص��ب يف امل���ج���االت 
الرياضية وخاصة يف حالة التشجيع 
فهذا يعتبر بسبب فرط االنتماء إلى 
التعصب  ه��ذا  معن  ن��ادي  أو  كيان 
للغاية،  سيئة  تصرفات  إل��ى  ي��ؤدي 
بشيء  يشعر  الفرد  يجعل  أن  أولها 
من الكراهية جتاه اآلخر الذي ينتمي 

إلى كيان يختلف عن الذي تشجعه.
عن  أي ضرر  زوال  يتمنى  أنه  كما   
نفسه  ال��وق��ت  ويف  امل��ف��ض��ل  ن��ادي��ه 

يتمنى أن يصيب هذا الضرر الفريق 
ما  إل��ى  إض��اف��ة  ومشجعيه  اآلخ���ر، 
يترتب على تلك الكراهية من أفعال 
م��ث��ل ت��وج��ي��ه ال��س��ب��اب إل���ى ال��ن��ادي 
هناك  وأيًضا  يشجعه،  وم��ن  اآلخ��ر 
م��ن اخلطط  ي��ق��وم بعمل ع��دد  م��ن 
لتدمير النادي املقابل، فهم قد نسوا 
أن تشجيع الرياضة ما هو إال وسيلة 
فكل  ال��ش��ع��وب،  ه���ذه  ع��ن  للترفيه 
لتشجيع  الكاملة  احلرية  لديه  فرد 
ناديه ويتمنى الفوز له فحب النادي 
ل���ه، ه��و اختيار  ب��ال��والء  وال��ش��ع��ور 
ذاته  الشخص  إل��ى  يرجع  شخصي 
فيه،  مراجعته  ف��رد  ألي  يحق  وال 
ولكن كره اآلخر فبالتأكيد هو ليس 
املشجع  على  يفترض  حيث  اختيار 
أًيا كانت درجة حبه لناديه أن يحترم 

اآلخر.
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اجلزء السابع من »اتفاقية العمل اجلبري أو اإللزامي«اعرف حقوقك و واجباتك

* اتفاقية العمل اجلربي اأو الإلزامي ذات الرقم 29 لعام 1930م التي اأقرتها منظمة العمل الدولية، ان�شمت لها املمملكة العربية ال�شعودية مبوجب املر�شوم امللكي رقم م/15 وتاريخ 
12/03/1398ه�، املوافق: 20/02/1978م.

املادة احلادية و العشرون
ال ي��ج��وز اس��ت��خ��دام ال��ع��م��ل اجل��ب��ري 
األرض  حت��ت  العمل  يف  اإلل��زام��ي  أو 

باملناجم.

املادة الثانية و العشرون
تتعهد  التي  السنوية  التقارير  تتضمن 
ال����دول األع��ض��اء ال��ت��ي ص��دق��ت ه��ذه 
العمل  مكتب  إل��ى  بتقدميها  االتفاقية 
تتخذها  التي  التدابير  بشأن  ال��دول��ي 
هذه الدول لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية، 
وف��ق��اً ألح��ك��ام امل����ادة 22 م��ن دس��ت��ور 
وافية  معلومات  الدولية،  العمل  منظمة 

بقدر اإلمكان بالنسبة لكل إقليم معنى 
أو  جبري  عمل  إل��ى  اللجوء  م��دى  ع��ن 
إلزامي يف هذا اإلقليم، وعن األغراض 
التي استخدم فيها ومعدالت األمراض 
والوفيات وساعات العمل ؛ وطرائق دفع 
األجور ومعدالت األجور وأي معلومات 

أخرى.

املادة الثالثة و العشرون
ل��وائ��ح  املختصة  السلطة  ت��ص��در   -1
العمل  استخدام  تنظم  ودقيقة  كاملة 
اجلبري أو اإللزامي لتنفيذ أحكام هذه 

االتفاقية.

2- تتضمن هذه اللوائح بن أمور أخرى، 
يكلف  شخص  كل  متكن  التي  القواعد 
بعمل جبري أو إلزامي من أن يقدم إلى 
السلطات كل الشكاوي املتصلة بظروف 
هذه  مثل  فحص  تكفل  وال��ت��ي  العمل 

الشكاوى وأخذها بعن االعتبار.

املادة الرابعة و العشرون
من  يلزم  م��ا  األح���وال  جميع  يف  يتخذ 
املنظمة  اللوائح  تطبيق  لضمان  تدابير 
دقة،  بكل  اإللزامي  أو  اجلبري  للعمل 
تفتيش  إدارات  م��ه��ام  بتوسيع  س���واء 
للتفتيش  أنشئت  التي  القائمة  العمل 

التفتيش  لتشمل  اإلداري  العمل  على 
أو  اإلل��زام��ي  أو  اجل��ب��ري  العمل  على 
بأي وسيلة أخرى مالئمة وتتخذ أيضاً 
تدابير لضمان تعريف األشخاص الذين 

يكلفون مبثل هذا العمل بهذه اللوائح.

املادة اخلامسة و العشرون
بعمل  مشروع  غير  تكليف  على  يعاقب 
ج��ب��ري أو إل���زام���ي ب��وص��ف��ه ج��رمي��ة 
عضو  دول��ة  كل  وتلتزم  عليها،  يعاقب 
تصدق هذه االتفاقية بضمان أن تكون 
كافية  القانون  يفرضها  التي  العقوبات 

حقا ومنفذة بكل دقة.
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الرؤية:
ثقافة  ي��ع��زز  مجتمعي  م��ن��اخ  خلق 
ل��ي��س��د حاجة  ب��األع��ض��اء  ال��ت��ب��رع 
م��رض��ى ال��ق��ص��ور ال��ع��ض��وي من 

املتبرعن بأعضائهم.

الرسالة:
التبرع  ثقافة  بتعزيز  تعنى  جمعية 
ب���األع���ض���اء وإزال������ة ال��ت��ص��ورات 
ودع��م  حولها  اخلاطئة  واألح��ك��ام 
ملواكبة  ال��ع��ض��وي  الفشل  م��رض��ى 
مجتمع  نحو  اململكة  رؤية  تطلعات 

صحي واعد.

األهداف:
اإلقبال  نسبة  رفع  يف  املساهمة   -
يف  ب��األع��ض��اء  ل��ل��ت��ب��رع  املجتمعي 

احلياة وبعد الوفاة.
للمجتمع  الصحية  الثقافة  دعم   -
ال���س���ع���ودي وم���ك���اف���ح���ة ال��ف��ش��ل 

العضوي.
- املتابعة ومشاركة آخر املستجدات 
ال��ع��امل��ي��ة ح����ول ال��ت��ب��رع وزراع�����ة 

األعضاء وتعريف املجتمع بها.
ملرضى  والتوجيه  الدعم  تقدمي   -
ال���ق���ص���ور ال���ع���ض���وي ع��ب��ر ب��ن��اء 
لتعزيز  االستراتيجية  ال��ش��رك��ات 

اخلدمات املقدمة لهم.
- ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ال��ت��ب��رع ب��ال��دم 
للوصول إلى املستهدف 100% تبرع 
وزارة  إش��راف  حتت  بالدم  طوعي 

الصحة واجلهات ذات العالقة.
عبر  امل��ت��ط��وع��ن  دور  ت��ف��ع��ي��ل   -

لنشاطات  التطوعية  الفرص  طرح 
اجلمعية.

- مواكبة التطور التقني لرفع كفاءة 
وجودة العمل.

- قياس أثر اخلدمات التي تقدمها 
اجل��م��ع��ي��ة ل��ل��م��س��ت��ف��ي��دي��ن خ��اص��ة 

وللمجتمع عامة.

جلان اجلمعية:
- إيثار للتبرع بالدم:

2012م،  العام  يف  اللجنة  أنشئت 
اتفاقية  على  بناء  رسمياً  وأطلقت 
ال���ت���ع���اون امل���ش���ت���رك م����ع ص��ح��ة 
بتنشيط  اللجنة  ت��ق��وم  الشرقية، 
واحلمالت  ب��ال��دم  التبرع  حمالت 
التثقيفية مبشاركة كل من: املختبر 
اإلق��ل��ي��م��ي وب��ن��ك ال����دم ب��ال��دم��ام، 
م��س��ت��ش��ف��ى ق�����وى األم������ن ال���ع���ام 
فهد  امل��ل��ك  مستشفى  ب��ال��دم��ام، 

مستشفى  ب��ال��دم��ام،  التخصصي 
احلرس الوطني بالدمام، مستشفى 
القطيف املركزي، مستشفى الوالدة 

واألطفال بالدمام.

جلنة الشفاعة احلسنة:
من  فئات  من  تتشكل  أهلية  جلنة 
طوائف املجتمع، من مشايخ ورجال 
أعمال وأطباء ووجهاء من املنطقة 
ذوي  مبقابلة  تختص  ال��ش��رق��ي��ة، 
بالتبرع  وإقناعهم  دماغيا  املتوفن 
جمعية  عليها  وتشرف  باألعضاء، 
من  وإشراف  بتنسيق  وتعمل  إيثار، 
األعضاء  ل��زراع��ة  املتنقل  الفريق 
التخصصي  فهد  امللك  ومستشفى 
لزراعة  السعودي  واملركز  بالدمام 

األعضاء بالرياض.

اعرف أكثر عن جمعية إيثار
 )اجلمعية اخليرية السعودية لتنشيط التبرع باألعضاء(



 كاريكاتير

�مل�ست�سار �لقانوين

خالد بن عبد �لرحمن �لفاخري

نقالً عن صحيفة
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وزير �لعدل يوؤكد �أن نظام �لإثبات يعزز 

منظومة �لت�سريعات �لعدلية

ث��م��ن وزي����ر ال���ع���دل ال��دك��ت��ور ول��ي��د 
ال��وزراء  مجلس  موافقة  الصمعاني 
على نظام اإلثبات، وأكد أنه سيساهم 
يف رفع جودة املنظومة التشريعية يف 
األج��ه��زة  أداء  م��ن  ي��ع��زز  و  اململكة، 
حتقيق  يف  سيساهم  مم��ا  العدلية 
إلى  إض��اف��ة  ال��ع��دال��ة،  و  الشفافية 
حتقيقه نقلة نوعية كبرى يف منظومة 
مبادئ  ترسيخ  و  العدلية  التشريعات 
يف  ثابتة  مرجعيات  على  مؤسسية 

العمل القضائي.

وأوض��ح أن من أبرز أه��داف النظام 
اس��ت��ق��رار األح���ك���ام ال��ق��ض��ائ��ي��ة، و 
اإلس�����راع يف ف��ص��ل امل���ن���ازع���ات، و 

واإلطمئنان  الثقة  زي��ادة  يف  اإلسهام 
خالل  من  التعاقدية،  االلتزامات  يف 
حث األطراف على توثيق تصرفاتهم 
التعاقدية مبا يحفظ احلقوق و يسهم 

يف احملافظة على املراكز القانونية.
مؤكداً يف الوقت ذاته أن التشريعات 
أسس،  ع��دة  على  بنيت  املتخصصة 
الشريعة  أحكام  على  بناؤها  أولها  و 
اإلسالمية و مقاصدها ، قواعدها ثم 
النواحي  الواقع من حيث  إلى  النظر 
وغيرها  االجتماعية  و  االقتصادية 
مع النظر إلى الدراسات و التجارب 
الدولية املقارنة، مما سيكون له األثر 
اإليجابي الكبير على القضاء و على 

املجتمع بشكل عام.

من هو �ملرت�سي ومن يعد يف حكمه وما هي عقوبته ؟

ح�������ددت م�������واد ن��ظ��ام ال��رش��وة 
 – الثالثة   – الثانية   – )األول��������ى 
السادسة(  – اخلامسة   – الرابعة 
رق�م:  امللكي  ب��امل��رس��وم  ال��ص��ادر 
1412/12/29ه�،  وت�اري�خ:  م/36 
يعد يف حكمه على  املرتشي ومن 
ع��ام  م�وظ�ف  »ك��ل  التالي:  النحو 
أو  قبل  أو  لغيره  أو  لنفسه  ط�ل�ب 
عمل  ألداء  عطية  أو  وع��داً  أخ�ذ 
أن�ه  يزعم  أو  وظيفته  أعمال  من 
ك�ان هذا  ول�و  أعمال وظيفته  من 
مرتشياً  ي��ع��د  م��ش��روع��اً،  ال��ع��م��ل 
تتجاوز  ال  مدة  بالسجن  ويعاقب  
تزيد  ال  وب��غ��رام��ة  س��ن��وات  عشر 
عن مليون ري�ال أو بإحدى هاتن 
ق��ي��ام  ي��ؤث��ر يف  وال  ال��ع��ق��وب��ت��ن، 
اجلرمية اجتاه قصد املوظف إلى 

وعد  ال�ذي  بالعمل  القيام  ع��دم 
به« وأيضاً »كل موظف عام طلب 
أخذ  أو  قبل  أو  لغيره  أو  لنفسه 
وعداً أو عطية لالمتناع عن عمل 
من أعمال وظيفته ولو كان  هذا 
مرتشياً  يعد  مشروعاً،  االمتناع 
ويعاقب بالعقوبة املنصوص عليها 
النظام،  املادة األولى من هذا  يف 
اجتاه  اجلرمية  قيام  يؤثريف  وال 
القيام  ع��دم  إل��ى  امل��وظ��ف  قصد 
مبا وعد به«  وأيضاً »كل موظف 
عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل 
أو عطية لإلخالل  أخذ وعداً  أو 
بواجبات وظيفته أو ملكافأته على 
ما وق�ع منه ول�و ك�ان ذل�ك ب��دون 
اتفاق سابق , يعد مرتشيا ويعاقب 
ف�ي  عليها  املنصوص  بالعقوبة 

النظام  ه��ذا  من  األول�ى  ال�م�ادة 
أخ�ل  ع�ام  موظف  »كل  وأيضا   ,»
بعمل  قام  ب�أن  وظيفته  بواجبات 
أو ام��ت��ن��ع ع��ن ع��م��ل م��ن أع��م��ال 
أو  ل��رج��اء  نتيجة  الوظيفة  تلك 
توصية أو وس�اط�ة، يعد ف�ي حكم 
مدة  بالسجن  ويعاقب  املرتشي 
وبغرامة  سنوات  ثالث  تتجاوز  ال 
أو  ري�ال  أل��ف  مائة  عن  تزيد  ال 

بإحدى هاتن العقوبتن«.
وأي��ض��اً »ك���ل م��وظ��ف ع���ام طلب 
أخذ  أو  قبل  أو  لغيره  أو  لنفسه 
ن�ف�وذ  الستعمال  عطية  أو  وع��داً 
أو  للحصول  م��زع��وم  أو  حقيقي 
سلطة  أية  من  احلصول  حملاولة 
عامة على عمل أو أمر أو قرار أو 
التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد 

أو على وظيفة أو خدمة أو مزية 
من أي ن�وع، يعد مرتشياً ويعاقب 
بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة 
األولى من هذا النظام «،  وأيضاً 
»ك���ل م��وظ��ف ع���ام ط��ل��ب لنفسه 
وع��داً  أخ��ذ  أو  قبل  أو  لغيره  أو 
ملتابعة  وظيفته  بسبب  عطية  أو 
م��ع��ام��ل��ة يف ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة ول��م 
األخ��رى  النصوص  عليه  تنطبق 
بالسجن  يعاقب  النظام،  هذا  يف 
مدة ال تتجاوز سنتن وبغرامة ال 
أو  ري��ال  أل��ف  عن خمسن  تزيد 
بإحدى هاتن العقوبتن، ويعاقب 
أو  أع��ط��ى  م��ن  نفسها  بالعقوبة 
عرض العطية أو وعد بها للغرض 
املشار إليه وكذلك الوسيط يف أية 

حالة من هذه احلاالت«.

مثلما كانا حري�سني على �أن تعي�س حياة كرمية يف �سغرك..

�ساعدهما على �أن يعي�سا حياة كرمية يف كربهما !..



خالد بن عبد الرحمن الفاخري
حلقوق  الوطنية  للجمعية  ال��ع��ام  األم���ن 

اإلنسان
Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

ال شك أن جميع األفراد لهم حقوق وعليهم واجبات، بغض النظر عن وضعهم الصحي أو 
االجتماعي أو الثقايف ومن هؤالء املعاقن والذين أصبح هناك ازدياد ملحوظ يف أعدادهم 
اآلونة األخيرة، نتيجة تفشي العوامل الصحية التي تصيب األم احلامل قبل وأثناء الوالدة، 
والتي ينتج عنها بعض حاالت اإلعاقة باإلضافة إلى العوامل الوراثية التي تؤدي إلى اإلعاقات 
الذهنية العقلية مما يتطلب معه االهتمام بهذه الفئة على كافة املستويات من خالل وضع 
إجراءات تربوية تعليمية خاصة تنسجم مع احلاجات التي يتطلبها كل نوع من أنواع اإلعاقة، 
والعمل على متكن املعاقن من حقوقهم دون انتقاص، حيث إن الدفاع عن حقوق املعاقن 
والعمل على حتقيق مطالبهم بتحسن واقع اخلدمات املقدمة لهم وتعريف املجتمع بأهمية 
املعاق كعنصر بشري قادر على اإلنتاج اصبح مطلب مهم يف وقتنا احلاضر ملا له من آثار 
إيجابية على نفسية املعاق ويولد لديه شعور بترابط أسري حميم بينه وبن أعضاء أسرته، 
ومجتمعه مبا ميكنه من التعايش مع أقرانه قدر اإلمكان بأسلوب حضاري وإنساني مهذب 
بأكمله وحتتاج  بل هي قضية مجتمع  أن قضية اإلعاقة ليست قضية فردية  وراقي حيث 
إلى استنفار تام من جميع املؤسسات والقطاعات العامة واخلاصة للتقليل واحلد من اآلثار 
والتأهيلية ووضع  والتدريبة  التعليمية  البرامج  السلبية لإلعاقة من خالل االهتمام بوضع 
البنية األساسية املناسبة الحتياجات املعاق، ومتطلباته يف كل املنشآت واملباني واخلدمات 
العامة منها واخلاصة كاملرور واإلسكان وطرق استخدام وسائل النقل وغيرها بحيث تصبح  
مناسبة لهذه الفئات مبا ميكنهم من التفاعل مع املجتمع والبيئة احمليطة بهم بكل حرية، و 
يساهم بدمجهم يف املجتمع ويتحقق ذلك من خالل القيام بوضع البرامج اإلعالمية املتكاملة 
والتعليمية إلزالة الشوائب العالقة يف ذهن البعض أثناء تعاملهم مع املعاق مما يسهل إشراكهم 
يف العمل واحلياة الطبيعية ، لذا فإن املؤسسات احلكومية املعنية بشؤون ذوي اإلعاقة عليها 
بتبني استراتيجية وطنية ملتابعة شؤونهم يف جميع املجاالت،  والعمل على تنشيط   القيام 
احلياة االجتماعية للمعاق ومساعدته على اكتساب أمناط سلوكية متعددة، ومعارف متجددة 
، لتزيد من انتمائه ملجتمعه فهو جزء من النظام االجتماعي الذي ينتمي إليه مما يؤكد ان له 

حقوق وعليه واجبات يف ممارسة دوره يف مجتمعه على أكمل وجه وبشكل فعال.

دور املعاقني في تنمية املجتمع
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