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اجلمعية ترحب بقرار جمل�س ال�زراء والقا�سي بامل�افقة 

على ال�سيا�سة ال�طنية لت�سجيع تكاف�ؤ الفر�س وامل�ساواة 

يف املعاملة وال�ستخدام واملهنة

رحبت اجلمعية الوطنية حلقوق االنسان بصدور قرار مجلس الوزراء والقاضي باملوافقة على السياسة الوطنية لتشجيع 
تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة واالستخدام واملهنة، والتي تهدف الى تطوير األنظمة والسياسات التي حتد ومتنع 

صراحة اّلتمييز وتعزز املساواة من خالل إطالق حزمة من االجراءات والبرامج واملبادرات الهادفة لتمكني الفئات األقل 
فرصاً من دخول سوق العمل واالستمرار فيه.

وقال رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق االنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري أن هذه السياسة ستساهم وتدعم حقوق 
االنسان ملا اشتملت عليه من مرتكزات تشريعية وحقوقية واضحة وفق ما نصت عليه املواد ) 8 – 26 – 28 ( من النظام 
األساسي للحكم ومبا يتوافق مع املعاهدات واالتفاقيات التي ُتعد اململكة طرفاً فيها، ومنها على وجه اخلصوص اتفاقية 

العمل الدولية رقم )111( لعام 1958هـ بشأن التفرقة العنصرية يف العمالة واملهن، مما يعزز حقوق االنسان يف العمل 
ويدعم احلق يف املساواة ويقضي على أي التمييز على أساس اجلنس أو اإلعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز 

األخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو اإلعالن عنه وهو من متطلبات التنمية األساسية، حيث تعتبر هذه 
السياسية نقله حقوقية هامة يف ظل التطورات احلقوقية التي تشهدها اململكة حلماية وتعزيز حقوق االنسان.

وأكد الفاخري على استعداد اجلمعية للتعاون مع اجلهات ذات العالقة يف حتقيق مستهدفات هذه السياسة و دعم تنفيذها 
من خالل املشاركة يف تطوير األنظمة والسياسات التي حتد ومتنع التمييز وتعزز املساواة يف املعاملة واالستخدام واملهنة، 

وكذلك املساهمة يف املراجعة املستمرة للتشريعات املتعلقة بعدم التمييز يف االستخدام واملهنة ومواءمتها مع ما ورد يف 
السياسة، إضافة إلى مراقبة املمارسات يف قطاع العمل لضمان توافقها مع هذه السياسة.
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اجلمعية يف �سيافة وزارة امل�ارد الب�سرية 

والتنمية الجتماعية بجازان

للقضايا  املناسبة  إيجاد احللول  و  اإلنسان،  ثقافة حقوق  التوعوي يف نشر  و  التثقيفي  لرسالة اجلمعية ودورها  استمراراً 
التي ترد إليها ذات العالقة، قام فريق من فرع اجلمعية بجازان، ضم كاًل من: األستاذة /شادية يحيى الجمل ) رئيسة القسم 
علي  بن  إبراهيم  األستاذ/  املكلف  الفرع  مشرف  إشراف  وحتت  الجماعي)سكرتيرة(،   موسى  هدية  األستاذة/  و  النسائي(، 

عسيري،بزيارة إلى فرع وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية في منطقة جازان.

كان في استقبالهم األستاذة/ فوزية عبده محمد باصهي )نائب مدير فرع وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية(، 

األستاذ/ مروان يحيى عطيف )من إدارة اإلشراف على الفروع اإليوائية(،  وبعض مدراء اإلدارات التابعة لفرع وزارة الموارد 

البشرية والتنمية االجتماعية.

في بداية الزيارة تم التعريف بالجمعية و أهدافها ورؤيتها وبعد ذلك تمت مناقشة عدداً من المواضيع ذات العالقة والتي من 

منها:

- استعراض دور كل إدارة تابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

- مناقشة أوجه التعاون بين فرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

- بحث نماذج من القضايا التي ترد لفرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان وترتبط بمهام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية.

- استعراض بعض األنظمة التي تخضع لها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في كافة اإلدارات التابعة .

- مناقشة جدولة الزيارات القادمة إلدارات فرع وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية بالمنطقة.
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استقبل العقيد/ سمير محمد الغبان )مدير اإلدارة العامة للمرور بمنطقة الجوف( ، في مكتبه فريق من فرع الجمعية بالجوف 
ضم كاًل من: الدكتور/ طارش بن مسلم الشمري )مشرف الفرع(، األستاذ/ ظاهر بريد الفهيقي )مدير الفرع(، األستاذ/ 

خليفه مفضي المسعر )عضو اللجنة االستشارية(، األستاذ/ عبدالرحمن ظاهر الفهيقي )سكرتير الفرع(.
في بداية اللقاء تم تقديم نبذة تعريفية عن الجمعية، أهدافها، رؤيتها، رسالتها، آلية تعاملها مع القضايا ذات العالقة، كما تمت 

مناقشة عدداً من المواضيع منها:
- حركه السير على طريق الجامعة من الناحية الشرقية.

-  مدى التزام المواطنين حيال األنظمة المرورية.
- تعامل رجال المرور مع المواطنين وحصولهم على دورات للتعامل مع الجمهور وخطط السير والحوادث المرورية.

- مكان التوقيف العام والتوقيف العسكري.
-توحيد السرعة على الطرق السريعة بما يتناسب مع حالة المسافر.

وفي نهاية اللقاء تم تزويد اإلدارة بمجموعة من اصدارات و مطبوعات الجمعية الحقوقية.
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شارك مشرف فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة األستاذ/ سليمان بن 
عواض الزايدي، يف مؤمتر مكة الدولي للغة العربية وآدابها الرابع الذي 
العربية  اللغة   « العربية حتت شعار  للغة  العاملي  اليوم  انعقد مبناسبة 

والهوية«، حيث رأس اجللسة التاسعة للمؤمتر.
و قد هدف املؤمتر إلى:

- كيف حتافظ األجيال على اللسان العربي باعتبار اللغة هوية جتب 
احملافظة عليها.

- حتقيق التواصل بني الباحثني واألكادمييني املختصني يف اللغة العربية 
ويف املناهج ويف املجال التقني وتبادل اخلبرات بينهم.

- تعزيز شعور أفراد املجتمع باالنتماء إلى اللغة العربية الشريفة لغة 
القرآن.

- تطوير مهارات معلمي اللغة العربية يف التعليم العام والتعليم العالي 
ويف معاهد تعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها.

كما أوصى املؤمتر عدد من التوصيات أهمها:
الصغار  لدى  والكتابة  القراءة  ملعاجلة صعوبات  آلية  لوضع  الدعوة   -

ووضع سبل لعالجها وتطويرها.
يف  اللغة  بأهمية  بتوعيتها  األجيال  لدى  العربية  اللغة  هوية  تعزيز   -

احملافل الدولية واملناسبات الدينية والوطنية.
تعليم  التحدث مبناهج  مهارات  تعليم  واألنشطة يف  تطوير احملتوى   -
اللغة العربية للناطقني بغيرها يف ضوء إعداد قائمة ملهارات التحدث 

قابلة للتطبيق والقياس.
اجلدير ذك��ره أن  ع��دد ال��دول املشاركة يف املؤمتر من ال��داخ��ل واخل��ارج 
بلغت )  12 ( دولة ، وزعت مناقشاته على  تسع جلسات علمية حتدث 
فيها أكثر من خمسني مشاركًا بورقات عمل و)30( بحثًا مجازًا وورشتا 

عمل حول واقع اللغة العربية ومستقبلها.
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فرع اجلمعية بالق�سيم ي�سارك يف معر�س الكتاب

نشر  يف  اجلمعية  دور  تفعيل  بهدف 
إلى  إضافة  اإلنــســان،  حقوق  ثقافة 
التعريف بدورها ورسالتها و أهدافها 
القضايا  مع  تعاملها  وآلية  ورؤيتها، 
تواصلها مع اجلهات ذات  من خالل 
املناسبة  ــول  احلــل ــجــاد  إلي الــعــالقــة 
اجلمعية  فرع  من  فريق  شــارك  لها، 

مبنطقة القصيم يف معرض الكتاب.
ضم الفريق كاًل من: مشرف الفرع/ 
الرحمن  ــن عــبــد  ب الــدكــتــور صــالــح 
بن  اهلل  عبد  األســتــاذ/  و  الشريدة، 
و  الــفــرع(،  )مــديــر  الرجيعي  محمد 
عبدالرحمن  بــن  محمد  األســتــاذ/ 
ــائــب مــديــر الـــفـــرع(، و  الــشــريــدة )ن
الباحثان القانونيان: حمود بن أحمد 
التويجري، و  غسان بن عبدالرحمن 

التويجري.
جاءت مشاركة الفرع من خالل ركن 
توعوي تثقيفي مت خالله توزيع العديد 
و مطبوعات اجلمعية  اصدارات  من 
علي  اإلجابة  إلى  إضافًة  احلقوقية، 

استفسارات الزوار.
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وفد من امل�ؤ�س�سة 

اخلريية لرعاية 

الأيتام ) اإخاء ( يف 

�سيافة اجلمعية

قام وفد من املؤسسة اخليرية لرعاية األيتام )إخاء( ضم كاًل من: األستاذ/ خالد بن عبداهلل القحطاني ) مدير الفرع (، و األستاذ / أحمد صالح عسيري             
) مساعد إداري (، بزيارة إلى فرع اجلمعية بعسير، وكان يف استقبالهم كاًل من: الدكتور / محمد بن يحيى آل مزهر ) مشرف الفرع (، و األستاذ / حمد بن 

محمد آل مفرح ) مدير الفرع (، و األستاذ أحمد بن محمد الشهري ) باحث قضايا (.
يف بداية اللقاء مت تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية، أهدافها، ورؤيتها، ورسالتها، و آلية تعاملها مع القضايا من خالل تواصلها مع اجلهات ذات العالقة إليجاد 
احللول املناسبة، ثم بعد ذلك مت مناقشة عدد من املواضيع ذات العالقة، ويف نهاية اللقاء مت االتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بني الطرفني تتضمن مواضيع ذات 

عالقة.
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الـ  برايل  للغة  العاملي  اليوم  يصادف 
برايل  باعتبار  احلالي؛  يناير  من   4
إن  حيث  أســاســيــة؛  تــواصــل  وسيلة 
على  يحفز  ــوم  ــي ال بــهــذا  ــفــاء  االحــت
القراءة والكتابة وتوطيد تواجد هذه 
مجتمعاتهم،  يف  الفعلي  الشريحة 
املشكالت  على  التعرف  إلى  ويهدف 
التي قد تواجه فاقدي البصر أو من 

يعانون من الضعف البصري احلاد.
ميالد  اليوم؛  بهذا  االحتفاء  ويوافق 
لويس  فرنسا  يف  برايل  لغة  مخترع 
برايل عام 1809م، التي سميت على 
حياة  ثـــورة يف  بها  وأحـــدث  اســمــه، 

فاقدي وضعاف البصر.
املــتــحــدة من  ــراء األمم  ــحــذر خــب وي
حال  يف  برايل  لغة  اندثار  احتماالت 
فاملعاهد  مادياً،  دعمها  عن  التخلي 
واملدارس اخلاصة باملكفوفني بحاجة 
ــيــات ضــخــمــة ملــســاعــدة  ـــى مــيــزان إل

فاقدي البصر على التعلم.

ويف ذات السياق حذر االحتاد العاملي 
إهــمــال  مــن  كــنــدا،  يف  للمكفوفني 

اإلجنـــازات  بــرايــل يف ضــوء  طريقة 
العلمية احلديثة.

حيث أعرب االحتــاد يف بيان له عن 
قلقه من احتمال تراجع تدريس هذه 
العتقادات  واستخدامها،  الطريقة 
الكتب  مــثــل  تــقــنــيــات  ــوة  ــق ب تــتــعــلــق 
الشاشة،  قراءة  وتطبيقات  السمعية، 

التي ميكن أن حتل محل لغة برايل.
أن  مؤكدين  خبراء  يرفضه  ما  وهــو 
مكانة هذه اللغة لن تتزحزح، وستبقى 
األساس الذي يعتمد عليه العالم يف 

إنارة حياة املكفوفني.
وقد أجنزت اململكة بتوجيهات القيادة 
خدمة  مبكر  وقـــت  مــنــذ  ــرشــيــدة  ال
يف  للمكفوفني  العمل  برامج  وتطوير 
مجاالت كثيرة، حيث أنشأت املعاهد 
إلى  املختلفة،  والــبــرامــج  والــــدورات 
واجلــامــعــات  املــــدارس  تهيئة  جــانــب 
بــذلــك عــبــر بــرنــامــج وطــنــي يضمن 
واملــعــرفــة،  العلم  يف  املكفوفني  حــق 
بخط  الكرمي  القرآن  طباعة  وكانت 
الدالئل على مدى  أهم  إحدى  برايل 

حتتفي بالي�م العاملي للغة برايل

دول العامل

4 يناير
اأقرته

هيئة الأمم املتحدة

ف
دا

ه
لأ

ا

تعزيزال�عي باأهمية 

هذه اللغة

دعم وت�سجيع دمج 

املكف�فني وت�سغيلهم 

يف جمتمعاتهم

االهتمام بفئة املكفوفني، حيث تتميز 
بــأعــلــى مــواصــفــات اجلــــودة شكاًل 
للتدقيق  خضعت  أن  بعد  ومضموناً، 
واملراقبة الشاملة من قبل املختصني 

يف هذه اللغة.
خاصة  عناية  التعليم  وزارة  وتــولــي 
لتعزيز نشر واستخدام طريقة برايل 
يف التعليم، وذلك انطالقاً من التزامها 
يف  تعليمهم  املكفوفني  تلقي  بإتاحة 
أن  باعتبار  الــعــام،  التعليم  مـــدارس 
الطبيعي  املكان  العادية هي  املدرسة 
بالقرب  تعليمهم  ليتلقوا  واملناسب 
من مقر إقامتهم، مع تقدمي خدمات 
التربية اخلاصة لهم؛ ملا له من مردود 

إيجابي على الطالب وأسرته.
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خرباء دولي�ن: التقا�سي الإلكرتوين ب�زارة العدل 

جتربة �سع�دية ريادية

بعد أن حققت وزارة العدل حتوالً رقمياً بلغ 100٪ من اخلدمات القضائية، قال خبراء دوليون: إن التطور العدلي يف وزارة العدل السعودية، جتربة ريادية 
يف عملية التقاضي.

وقال »مايكل دن« مدير برامج األعمال للعدالة بشركة مايكروسوفت: إن وزارة العدل السعودية كانت حريصة مع بداية اجلائحة، على التغلب السريع والفوري 
على تداعياتها، وجتاوز العوائق التي أوجدتها، لتعزيز استمرار اخلدمات العدلية وضمان عدم تعطلها.

العالم، الشريكة مع مايكروسوفت اخلبرة الالزمة من جتربة وزارة العدل السعودية، يف إدارة اجللسات  وأشار »دن« إلى اكتساب عدد من احملاكم حول 
إلكترونياً، بعد أن نقلت لهم مايكروسوفت املعرفة التي اكتسبتها بالشراكة مع وزارة العدل السعودية، وذلك يف محاكم الواليات املتحدة األمريكية، واململكة 

املتحدة، وأستراليا، وسيتم نقلها كذلك حملاكم بلجيكا.
وقال إن العمل املستمر مع وزارة العدل السعودية، البتكار تقنيات عدلية جديدة، ونقل ذلك للعالم، حيث إن املعرفة السابقة املكتسبة من جتربة وزارة العدل 

السعودية حققت تأثيراً عاملياً كبيراً.
وذكرت »آني ديف« املديرة التنفيذية لشركة تيك يونيكورن الشريك االستراتيجي مع مايكروسوفت، من جانبها أن التقاضي اإللكتروني جتربة رائدة يف وزارة 

العدل السعودية، ومنوذجاً متقدماً، ميكن االستفادة منه يف احملاكم األمريكية.
وقالت ديف يف كلمة لها خالل اللقاء: إن ما حتقق من منجزات يف التطور التقني للقضاء السعودي هو عمل احترايف بجودة وبراعة عالية.

وتتضمن خدمة التقاضي اإللكتروني يف وزارة العدل  جميع إجراءات التقاضي املنصوص عليها يف األنظمة التي ميكن تطبيقها إلكترونياً كتبادل املذكرات 
وتقدمي املستندات واحملررات وعقد جلسة الترافع اإللكتروني، إما بالترافع الكتابي، أو املرافعة املرئية عن بعد عبر االتصال املرئي، والنطق باحلكم واستالم 

نسخة احلكم واالعتراض عليه أمام احملكمة األعلى درجة.
يذكر أن التقاضي اإللكتروني أسهم يف اختصار عمر القضية بنسبة 79 ٪، وارتفاع كفاءة الدوائر القضائية بنسبة 43 ٪، إضافة إلى جودة األحكام بنسبة 

38 ٪، وارتفاع رضا املستفيدين بنسبة 77 ٪، وتوفير 12 زيارة إلى احملاكم ألطراف الدعوى.
ويحقق التقاضي اإللكتروني جميع الضمانات القضائية التي يوفرها التقاضي احلضوري داخل احملاكم، مثل مبدأ املواجهة بني اخلصوم، وعالنية اجللسات، 

وحق توكيل احملامني، واالعتراض بالطرق العادية وغير العادية، واالطالع على مستندات القضية، إضافة إلى مبدأ الوقت الكايف إلبداء الدفوع والردود.
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تقرير اأممي: �ساعات 

العمل املرنة تفيد الت�ازن 

بني العمل واحلياة

تناول التقرير، الذي يحمل عنوان »التوازن بني العمل واحلياة حول العالم«، 
ج��ان��ب��ني رئيسيني م��ن وق���ت ال��ع��م��ل؛ س��اع��ات ال��ع��م��ل وت��رت��ي��ب��ات وق���ت العمل 
)وتسمى أيضًا جداول العمل( وتأثيرات التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة 

بالنسبة لكل من العمال وقطاعات األعمال.

ساعات  تغطي  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  اإلح��ص��اءات  م��ن  التقرير مجموعة  تضمن 
العمل، قبل وأثناء جائحة كوفيد-19.

ووجدت الدراسة، وهي األولى من نوعها التي تركز على التوازن بني العمل 
واحلياة، أن جزءًا كبيرًا من القوى العاملة العاملية يعمل إما لساعات طويلة 
أو قصيرة مقارنة بساعات العمل االعتيادية- وهي 8 ساعات يف اليوم/ 40 

ساعة عمل يف األسبوع.

يعمل أكثر من ثلث جميع العمال بانتظام ألكثر من 48 ساعة يف األسبوع، 
بينما يعمل ُخمس القوة العاملة العاملية لساعات قصيرة )بدوام جزئي( تقل 
عن 35 ساعة يف األسبوع. ومن املرجح أن يعمل عمال االقتصاد غير الرسمي 

لساعات طويلة أو قصيرة.

بني  ال��ت��وازن  على  وتأثيراتها  املختلفة  العمل  وق��ت  ترتيبات  التقرير  وحلل 
الطلب  والعمل عند  ال��وردي��ات  بنظام  العمل  ذل��ك  واحل��ي��اة، مب��ا يف  العمل 

والساعات املضغوطة.

امل��رن��ة، مثل توفير  الترتيبات  ف��وائ��د بعض ه��ذه  أن  م��ن  التقرير  فيما ح��ذر 
حياة أسرية أفضل، قد تكون مصحوبة بتكاليف تشمل اختالالت أكبر بني 

اجلنسني ومخاطر صحية.

كما ألقى نظرة على إج��راءات االستجابة لألزمة التي اتخذتها احلكومات 
والشركات أثناء تفشي جائحة كوفيد-19 للمساعدة يف احلفاظ على عمل 

املنظمات وتوظيف العمال.

يعملون  الذين  للعمال  بالنسبة  الساعات  زي��ادة نسبة  أن  ال��دراس��ة  ووج��دت 
بساعات مخفضة ساعدت يف منع فقدان الوظائف.
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منظمة »الفاو« الدولية

تدع� دول العامل اإىل 

اتخاذ املزيد من الإجراءات 

حلماية الأطفال من �س�ء 

التغذية

ُيعتبر الهزال أو سوء التغذية الحاد شكاًل من أشكال نقص التغذية الناجم عن انخفاض استهالك األغذية و/أو مرض يؤدي إلى فقدان الوزن المفاجئ 

أو التورم. ويعاني األطفال المصابون بسوء التغذية الحاد من انخفاض نسبة الوزن إلى الطول. وقد يصابون أيًضا بتورم ناتج عن سوء التغذية 

وعالمات سريرية مرضّية أخرى ذات صلة.

ويعاني األطفال المصابون بسوء التغذية الحاد من ضعف في جهاز المناعة وهم أكثر عرضة للوفاة نتيجة أمراض الطفولة الشائعة، وقد يواجه 

الناجون تحديات على صعيد النمو والتطور طوال حياتهم. وهم يواجهون خطر مستقبل يغلب عليه المرض والنتائج الدراسية السيئة والفقر مع ما 

يصاحب ذلك من تداعيات مضاعفة عبر األجيال.

وُيعتبر هزال األطفال - الذي ُيعرَّف بأنه انخفاض نسبة الوزن إلى الطول - أخطر أشكال نقص التغذية. وُيعّد الهزال الشديد األشد فتًكا، حيث يزيد 

احتمال وفاة األطفال الذين يعانون من الهزال الشديد بمقدار 12 ضعًفا مقارنة مع األطفال الذين يحصلون على تغذية جيدة.
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اأخ��ب��ار اجل���ع يف العامل و جه�د املنظمات و  اأه��م  © �سفحة تهتم بن�سر   

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

حت�سني حق�ق الإن�سان يف العامل
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تتمة ص  12
من جهتها دعت وكاالت األمم املتحدة 
عاجلة حلماية  إجــراءات  اتخاذ  إلى 
البلدان  يف  ضعفاً  األكــثــر  األطــفــال 
جّراء  تضرراً  األشــد  عشر  اخلمسة 
أزمة األغذية والتغذية غير املسبوقة.

ــات  ــصــدم ــب الـــنـــزاعـــات وال ــســّب وت
جلائحة  املستمرة  واآلثـــار  املناخية 
املعيشة  تكاليف  وارتفاع  كوفيد-19 
معاناة أعداد متزايدة من األطفال من 
الذي  الوقت  يف  احلاد  التغذية  سوء 
إلى  الوصول  أصبح فيه من األسهل 
اخلدمات الصحية والتغذية وغيرها 
ويف  لــأرواح،  املنقذة  اخلدمات  من 
الوقت الراهن، يعاني ما يزيد عن 30 
مليون طفل يف البلدان اخلمسة عشر 
أو سوء  الهزال -  األشد تضرًرا من 
التغذية احلاد - ويعاني 8 ماليني من 
الشديد،  الهزال  من  األطفال  هؤالء 
التغذية  نــقــص  ــال  أشــك أشـــد  وهـــو 
كبيراً  تــهــديــداً  ذلــك  ويشّكل  فتكاً. 
ومنوهم  وصحتهم  األطــفــال  حلــيــاة 
األفــراد  ويشعر  الطويل،  املــدى  على 
التي  والبلدان  احمللية  ومجتمعاتهم 

يعيشون فيها بآثاره. 

من  خمس  دعــت  لــذلــك،  واستجابة 
منظمة  هــي  املتحدة  األمم  وكـــاالت 
املتحدة  ــأمم  ل والـــزراعـــة  ــة  األغــذي
املتحدة  األمم  ــة  ــال ووك )املــنــظــمــة(، 
األمم  )مفوضية  بالالجئني  املعنية 
ومنظمة  الالجئني(،  لشؤون  املتحدة 
)اليونيسف(،  للطفولة  املتحدة  األمم 
ومنظمة  العاملي،  األغذية  وبرنامج 
وتيرة  تسريع  إلــى  العاملية  الصحة 
التقدم احملرز يف خطة العمل العاملية 
من  والهدف  األطــفــال،  هــزال  بشأن 

الــوقــايــة مــن ســوء التغذية  ذلــك هــو 
احلاد وكشفه وعالجه لدى األطفال يف 
إثيوبيا  أال وهي  البلدان تضرًرا،  أشد 
وتشاد  فاسو  وبوركينا  وأفغانستان 
وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــدميــقــراطــيــة 
وجنوب السودان والسودان والصومال 
والنيجر  ومــدغــشــقــر  ومــالــي  وكينيا 

ونيجيريا وهايتي واليمن.

وتعالج خطة العمل العاملية احلاجة إلى 
نهج متعدد القطاعات، وتسلّط الضوء 
عبر  ــة  ــوي األول ذات  اإلجــــراءات  على 
مجاالت تغذية األم والطفل من خالل 
والصحة،  باألغذية،  اخلاصة  النظم 
واحلماية  الصحي،  والصرف  واملياه 
لالحتياجات  واستجابة  االجتماعية. 
املتزايدة، حددت وكاالت األمم املتحدة 
ستؤدي  أولوية  ذات  إجــراءات  خمسة 
التغذية  لسوء  التصدي  فعااًل يف  دوًرا 
ــبــلــدان املــتــضــررة جــراء  احلـــاد يف ال
ويف  الطبيعية  والــكــوارث  الــنــزاعــات 
وسيشّكل  اإلنسانية،  الطوارئ  حاالت 
اإلجــراءات كحزمة  نطاق هذه  توسيع 
للوقاية  األهــمــيــة  بــالــغ  أمـــراً  منسقة 
األطفال  لدى  احلاد  التغذية  سوء  من 
املأساوية  اخلسائر  وجتنب  وعالجه، 

يف األرواح.

ودعت وكاالت األمم املتحدة إلى اتخاذ 
املناسب  الوقت  إجراءات حاسمة ويف 
مــن أجــل تــفــادي حتـــّول هــذه األزمــة 
يف  األشد ضعفاً  إلى مأساة لأطفال 
على  الــوكــاالت  جميع  وحتــّث  العالم، 
األوان  فــوات  قبل  االستثمارات  زيــادة 
من أجل دعم االستجابة املنسقة لأمم 
االحتياجات  تلبية  شأنها  من  املتحدة 
غير املسبوقة الناجمة عن هذه األزمة 

املتفاقمة.

العام  املدير  دونيو،  شو  السيد  وقال 
لــأمم  ـــزراعـــة  وال األغـــذيـــة  ملنظمة 
تتدهور  أن  املــرجــح  »مـــن  املــتــحــدة: 
األوضاع بشكل أكبر يف عام 2023«. 
بنا ضمان  »يــجــدر  قــائــاًل:  وأضـــاف 
الصحية،  الــغــذائــيــة  األمنـــاط  تــوفــر 
وقـــــــدرة األشــــخــــاص عـــلـــى حتــمــل 
األطفال  حصول  وإمكانية  تكاليفها، 
احلوامل  والنساء  والفتيات  الصغار 
واملرضعات عليها. ونحن بحاجة إلى 
إجراءات عاجلة من أجل إنقاذ األرواح 
اآلن ومعاجلة األسباب اجلذرية لسوء 
يف  العمل  خــالل  مــن  احلــاد  التغذية 

جميع القطاعات«.



أكد املستشار بالديوان امللكي املشرف العام على 
اإلنسانية  واألعمال  لإلغاثة  سلمان  امللك  مركز 
أن  الربيعة،  عبدالعزيز  بــن  عــبــداهلل  الــدكــتــور 
السعودية تصدرت الدول املانحة يف مجال تقدمي 
املساعدات اإلمنائية الرسمية )إنسانية وتنموية( 
مببلغ  الدخل  ومتوسطة  منخفضة  الــدول  إلــى 
مليارات   7.12 يعادل  ما  ــال،  ري مليار   26.71

دوالر.

وأوضح أن ذلك جاء وفق البيانات التي نشرتها 
جلنة املساعدات اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون 
تبني  التي  مؤخراً،  الصادر  والتنمية  االقتصادي 
املساعدات اإلمنائية الرسمية التي قدمتها الدول 
)الدول األعضاء، والدول  املانحة يف عام 2021 
بعضوية مشارك يف جلنة املساعدات اإلمنائية(، 
املانحة  لــلــدول  منتدى  أكبر  اللجنة  تعد  حيث 

ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

الربيعة أن هذه املساعدات تشكل ٪1.05  وبني 
للسعودية، مضيفاً  القومي اإلجمالي  الدخل  من 
أنه بهذه النسبة تكون اململكة قد تصدرت الدول 
اجلمعية  أقرته  الــذي  الهدف  وتخطت  املانحة 
العامة لأمم املتحدة يف أكتوبر 1970 املَُمثَّل يف 
أن تخصص الدول املانحة نسبة 0.7٪ من دخلها 
رسمية،  إمنائية  كمساعدات  اإلجمالي  القومي 
لتمويل  مبتكرة  مصادر  تدبير  إلــى  السعي  مع 
مركز  أن  إلى  مشيراً  النامية،  الدول  يف  التنمية 
يقوم  اإلنسانية  واألعمال  لإلغاثة  سلمان  امللك 
بعمل دؤوب لتسجيل مساعدات اململكة اإلنسانية 
التي  السعودية  املساعدات  منصة  يف  والتنموية 

 ال�سع�دية الأوىل عامليًا يف امل�ساعدات الإمنائية

 لعام 2021

1414

 26.71

مليار ريال 

حجم 

م�ساعدات 

ال�سع�دية

سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خــادم  دشنها 
عــام  ســعــود-حــفــظــه اهلل-  آل  عــبــدالــعــزيــز  ــن  ب
مع  بالتعاون  املساعدات  توثيق  يتم  حيث   ،2018
العالقة وذلك  السعودية ذات  الوزارات واجلهات 
إلبراز هوية اململكة اإلنسانية والتنموية، مثمنا ما 
توثيق  كبيرة يف  جهود  من  اجلهات  تلك  به  تقوم 
وتسجيل املساعدات التي تقدمها اململكة لشعوب 
املعايير  وفق  الدولية  املنصات  عبر  العالم  ودول 

املعتمدة دولًيا.

احلرمني  خـــادم  توجيهات  »إن  الربيعة:  وقـــال 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
الــوزراء األمير محمد  العهد رئيس مجلس  وولي 
-حفظهما  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن 
اهلل-، أسهمت يف هذا اإلجناز الكبير الذي وضع 
السعودية يف صدارة العمل الدولي اإلنساني بكل 
جدارة واستحقاق«، موضحا أن اململكة كانت عبر 
تاريخها وما زالت بلداً معطاء متد يدها باخلير 
كانوا  أينما  احملتاجني  وإغاثة  امللهوفني  لنجدة 
وهي مستمرة على ذات النهج النبيل الذي يجسد 
وشعبها  احلكيمة  اململكة  لقيادة  الراسخة  القيم 
الكرمي، مؤكداً أن اإلجنازات االستثنائية واملتتالية 
لبالدنا الغالية يف هذا العهد الزاهر تأتي نتاجاً 

لرؤية اململكة الطموحة 2030.

الشكر  كلمته  ختام  يف  الربيعة  الــدكــتــور  ورفــع 
والتقدير والعرفان للقيادة احلكيمة، على ما يلقاه 
واهتمام  محدود  غير  دعم  من  اإلنساني  العمل 
كبير جعل اململكة تتبوأ مكانة عاملية رفيعة يف هذا 
املجال، داعيا املولى عز وجل أن يدمي على اململكة 
األمن واألمان والرخاء وأن تواصل مسيرة اخلير.
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النيابة العامة »حتوكم« إجراءات مكافحة 
جرائم التستر

أعّدت نيابة اجلرائم االقتصادية بالنيابة العامة »دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر لدى جهات الضبط اجلنائي«، الذي يهدف إلى رسم إجراءات 
تفصيلية محّددة للبحث والتحّري وجمع املعلومات واألدلة والقرائن الالزمة للتحقيق وتوجيه االتهام من ِقبل رجال الضبط اجلنائي املختصني.

كما بنّي الدليل آليات صياغة التقارير الفنية واملالية لتحقيق القناعة القضائية يف األدلة املقدمة ضد املتهمني يف جرائم التستر وما ينتج عنها من 
جرائم أخرى خاصة املالية منها.

واشتمل الدليل على إجراءات التحقيق املالي والكشف االستباقي جلرائم غسل األموال املرتبط بجرمية التستر، ورصد التعامالت املالية املشبوهة غير 
املتصلة بجرمية التستر، ملعرفة مصدرها واملستفيد احلقيقي منها، ورصد نطاق ارتكابها من حيث األشخاص املساهمني فيها واألساليب املستخدمة 

وتعيني متحصالتها وضبطها وآلية حفظها واحلجز التحفظي عليها، ومن ثم التصرف فيها يف ضوء النتائج.

وتضمن الدليل تفسيرات لعدٍد من املصطلحات القانونية املتصلة بجرمية التستر، وكذلك اإلجراءات واألساليب اخلفية عن املشتبه فيهم، واإلجراءات 
واألساليب الظاهرة، وقائمة باملتطلبات اإلجرائية واملستندات الالزمة عند حتريك الدعوى اجلزائية يف جرمية التستر.

اجلدير بالذكر أن الدليل يأتي متوافقاً مع نظام مكافحة التستر والئحته التنفيذية، وكذلك نظام اإلجراءات اجلزائية والئحته التنفيذية الذي مّت 
إقراره كدليل عمل منظم لرفع كفاءة إجراءات مباشرة القضايا املنطوية على سلوك التستر، ويأتي ضمن جهود النيابة العامة ووزارة التجارة يف حوكمة 

وتنظيم األعمال اجلزائية املشتركة مبا يتفق مع مستهدفات رؤية اململكة 2030م.



مبــنــاســبــة الـــذكـــرى الــعــشــريــن العــتــمــاد 
مناهضة  التفاقية  االختياري  البروتوكول 
تأمني  إلــى  أممية  هيئة  دعــت  التعذيب، 
ــات وقــائــيــة فــعــالــة ومــســتــقــلــة، على  ــي آل
الصعيدين الوطني والدولي، ميكنها زيارة 
األمر  بانتظام،  االحتجاز  مرافق  جميع 
الذي اعتبرته حيوياً حلماية أكثر من 10 
أنحاء  جميع  يف  محتجز  ماليني شخص 

العالم من التعذيب وسوء املعاملة.

ويف بيان صدر حديثاً، قالت جلنة األمم 
التي  الــتــعــذيــب،  ملنع  الفرعية  املــتــحــدة 
االختياري،  البروتوكول  مبوجب  أُنشئت 
لثلثي  معلنة  غير  زيــــارات  أجـــرت  إنــهــا 
الدول األطراف منذ أن بدأت عملها يف 
الوقائية  اآلليات  مع  وعملت   2007 عام 
الوطنية يف 70 دولة على مدى السنوات 

العشرين املاضية.

زيارتها لسجون  الفرعية  اللجنة  وأكدت   
عليها  ويسيطر  الــذاتــي  باحلكم  تتمتع 
التي  واملكسيك،  إكــــوادور  يف  السجناء 
ــرة، كما  ــهــاكــات خــطــي ــت ــعــت فــيــهــا ان وق
تفحصت ســجــون شــديــدة احلــراســة يف 

خرباء اأممي�ن ي�سددون على اأهمية 

اإن�ساء هيئات رقابية م�ستقلة ملنع 

التعذيب يف اأماكن الحتجاز

1616

البرازيل وغواتيماال  عدة بلدان، مبا يف ذلك 
وكمبوديا واململكة املتحدة، وقد رصدت أيضاً 
وتركيا  نــاورو  يف  املهاجرين  احتجاز  كيفية 
مستشفيات  على  وجالت  وإيطاليا،  وقبرص 

األمراض النفسية يف جميع زياراتها.

الفرعية  اللجنة  التقت  الزيارات،  هذه  خالل 
بآالف النساء والرجال واألطفال احملتجزين، 
ــني  ــي ــــى األطــــبــــاء واألخــصــائ بـــاإلضـــافـــة إل
ـــن واملــوظــفــني  االجــتــمــاعــيــني ومــوظــفــي األم
العاملني يف أماكن االحتجاز، كما تعاونت مع 
القضاة واملدعني العامني واملشرعني واحملامني 

والسلطات واملنظمات غير احلكومية.

وقالت اللجنة إنها قدمت تقارير سرية إلى 
وشواغلها  مالحظاتها  تتضمن  احلكومات 
من  املزيد  ملنع  زيارة  كل  عقب  وتوصياتها 
ظروف  ولتحسني  املعاملة  وسوء  التعذيب 

االحتجاز.

اللجنة  ــعــاونــت  ت ذلــــك،  ـــى  إل ــة  ــاإلضــاف ب
الرقابة  هيئات  مع  وثيق  بشكل  الفرعية 
باسم  رسمياً  واملعروفة  املستقلة،  الوطنية 
اآلليات الوقائية الوطنية، ودعمت طلباتها 
للحصول على مزيد من املوارد واستقاللية 
أكبر عن السلطات الوطنية لتنفيذ والياتها 

بكفاءة.

لبيان اللجنة، فقد أنشأت أكثر من  ووفقاُ 
والتي  الوطنية،  الوقائية  آلياتها  دولة   70
من املفترض أن تكون سارية بعد عام واحد 
االختياري  البروتوكول  إلى  انضمامها  من 
التفاقية مناهضة التعذيب، إال أنها أشارت 
أن 14 دولة تأخرت بشكل خاص يف القيام 

بذلك.
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اجلزء السادس من »اتفاقية سيداو«

* اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة (�سيداو) هي معاهدة دولية اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام 1979،  وقعت عليها اململكة العربية ال�سعودية عام 
2000 م مع حتفظ عام على كل التفاقية يف حال تعار�ض اأي من بنودها مع ال�سريعة الإ�سلمية، و قد حتفظت على بندين من بنودها الثلثني وهما الفقرة الثانية من البند التا�سع، 

و الفقرة الأوىل من املادة التا�سعة و الع�سرين.

)املادة الرابعة عشر(

1. تضع ال��دول األط��راف يف اعتبارها املشاكل اخلاصة التي تواجهها امل��رأة الريفية، واألدوار الهامة التي تؤديها يف توفير أسباب البقاء 
أحكام هذه  لكفالة تطبيق  املناسبة  التدابير  وتتخذ جميع  النقدية،  االقتصاد غير  اقتصاديا ألسرتها، مبا يف ذلك عملها يف قطاعات 

االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية.

2. تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف املناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس املساواة 
بني الرجل واملرأة، أن تشارك يف التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص احلق يف:

)أ( املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على جميع املستويات،

)ب( الوصول إلى تسهيالت العناية الصحية املالئمة، مبا يف ذلك املعلومات والنصائح واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة،

)ج( االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي،

)د( احلصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، مبا يف ذلك ما يتصل منه مبحو األمية الوظيفي، وكذلك التمتع 
خصوصا بكافة اخلدمات املجتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،

)ه�( تنظيم جماعات املساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل احلصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى 
الغير أو العمل حلسابهن اخلاص،

)و( املشاركة يف جميع األنشطة املجتمعية،

املعاملة يف مشاريع  واملساواة يف  املناسبة،  والتكنولوجيا  التسويق،  وتسهيالت  الزراعية،  والقروض  االئتمانات  على  فرصة احلصول  )ز( 
إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي،

)ح( التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسكان واملرافق الصحية واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واملواصالت.
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ممن�ع

الإحتطاب

ما هي حقوق صاحب البيانات الشخصية؟
وفقًا للمادة الرابعة في نظام حماية البيانات الشخصية الصادر 

1443 هـ فإن احلقوق تشتمل على التالي:

م�ست�سارك القان�ين

 كاريكاتير

1- احلق يف العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً باملسوغ النظامي أو العملي املعتبر جلمع بياناته الشخصية، والغرض من ذلك، وأالَّ تعالج 
بياناته الحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو يف غير األحوال املنصوص عليها يف املادة )العاشرة( من النظام.

2- احلق يف وصوله إلى بياناته الشخصية املتوافرة لدى جهة التحكم، ويشمل ذلك االطالع عليها، واحلصول على نسخة منها بصيغة 
واضحة ومطابقة ملضمون السجالت وبال مقابل مادي -وفقاً ملا حتدده اللوائح- وذلك دون إخالل مبا يقضي به نظام املعلومات االئتمانية 

فيما يخص املقابل املالي، ودون إخالل مبا تقضي به املادة )التاسعة( من النظام. 
3- احلق يف طلب تصحيح بياناته الشخصية املتوافرة لدى جهة التحكم، أو إمتامها، أو حتديثها.

4- احلق يف طلب إتالف بياناته الشخصية املتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت احلاجة إليه منها، وذلك دون إخالل مبا تقضي به املادة 
)الثامنة عشرة( من النظام.

5- احلقوق األخرى املنصوص عليها يف النظام، التي تُبينها اللوائح.
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ثقافة حقوق اإلنسان

احلق و حدوده بني النظرة و الواقع 
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يعتقد الكثير أنه ميتلك  احلق و احلرية املطلقة يف التصرف فيما ميلك كيفما شاء مبجرد أنه مالك لشيء معني دون إدراك 

أن هناك قيود على هذا احلق متنعه من التصرف فيما ميلك أحياناً أو تقيد حريته يف التصرف نوعاً ما ، و احلق يف غايته 

تكمن يف استفادة اإلنسان من مزايا و منافع ما ميلك يستفيد منها و يستأثر بها دون اآلخرين  و يتضح ذلك جلياً من خالل 

القواعد النظامية التي متنح صاحب احلق احلرية يف االستفادة من مزايا و منافع هذا احلق دون اإلضرار باآلخرين و 

استعمال احلق ال يخرج عن صورتني ، األولى : أن يكون استعمال احلق مشروعاً و يتحقق ذلك عندما يكون هذا االستعمال 

نظامياً دون أن يلحق باآلخرين ضرراً جراء هذا االستعمال.

أما الصورة الثانية فتتمثل يف االستعمال غير املشروع الذي يؤدي إلى األضرار باآلخرين نتيجة تعسف صاحب احلق يف 

استعمال حقه الثابت له نظاماً، ومثل ذلك اجلار الذي يقيم ساتر بينه و بني جاره بقصد حجب الهواء و الضوء عن جاره ، 

فيعتبر متعسفاً يف استعمال حقه يف وضع الساتر، طاملا كان الهدف من وضعه إيذاء اجلار و لم تكن هناك مصلحة حقيقية 

منه ، و القرينة ملعرفة التعسف يف استعمال احلق تكمن يف معرفة املصلحة املرجوة من قبل صاحب احلق.

ومن هنا كان البد من وجود تناسب بني املصلحة املتحققة لصاحب احلق و بني ما قد يعود على الغير من أضرار نتيجة 

هذا االستعمال و ال يعني أن يكون لصاحب احلق مصلحة مشروعة من استعمال حقه لينتقي عنه قصد التعسف ضد الغير 

، بل يعول الفقه القانوني على قدر املنفعة العائدة على صاحب احلق من هذا االستعمال و مدى تناسبها مع الضرر الذي 

قد يصيب الغير ، لذا فإن املصلحة يجب أن تكون ذات قيمة بالغة األهمية تبرر ما قد يصيب الغير من إضرار نتيجة هذا 

االستعمال.

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان



اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي الجمعية 

وإنما تعبر عن أراء أصحابها

دورية شهرية تصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان
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