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دورية شهرية تصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

املشرف العام

د .مفلح بن ربيعان القحطاين

التحرير واإلخراج

مركز املعلومات باجلمعية
طبعت بدعم من م�ؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

الجمعية ترحب ببيان النيابة العامة
حول قضية المواطن جمال خاشقجي و
تؤكد عىل أهميتها يف تحقيق العدالة

اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي الجمعية
وإنما تعبر عن أراء أصحابها
موقع اجلمعية www.nshr.org.sa :
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القحطاين :اعتماد تقرير حقوق
الإن�سان ت�أكيد ًا للثقة «الأممية»
باململكة

أكد رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلن��س��ان ال��دك��ت��ور مفلح القحطاني

يف ت��ص��ري��ح ل��ه لصحيفة «ال���ي���وم»،
أن اع��ت��م��اد مجلس ح��ق��وق اإلن��س��ان
باألمم املتحدة تقرير اململكة الثالث

ضمن الدورة احلادية والثالثني آللية
االستعراض ال��دوري ب��دون تصويت،

ميثل خطوة مهمة للمملكة يف مجال
ح��ق��وق اإلن��س��ان تعكس ثقة ال��دول

األعضاء يف اإلجراءات التي اتخذتها
امل��م��ل��ك��ة يف م��ج��ال ح��م��اي��ة ح��ق��وق

اإلنسان.

يف تعزيز الثقافة احلقوقية ،ويوفر
نوعاً من الضمانة للمعنيني باألمر،

يف مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان

أربعة أع��وام ،كما يوفر فرصة للدول

احلقوقي حلضور احملاكمات يساهم

 2013وح��ت��ى يوليو  ،)2018والتي

لتحسني حالة حقوق اإلنسان ،والتغلب

العدلية ،ويساهم يف تعزيز الشفافية

مسيرة إصالح وتطوير يف مجال حقوق

ويعكس اإلج��راءات املتبعة يف البيئة

ويقلل انتشار الشائعات ويعمق مفهوم
وأوض����ح أن ال��ف��ت��رة احل��ال��ي��ة ذهبية

اململكة تقرير تفصيلي ضمن آلية

االستعراض ال��دوري الشامل ملجلس

وخ��اص��ة على املستوى التشريعي أو

تشاركها فيه العديد من دول العالم،
ح��ي��ث ي��أت��ي ال��ت��ق��ري��ر اجل��دي��د عملاً

العام  ،2013أما التقرير الثالث فقد

لها خ�لال اجل��ول��ة الثانية م��ن اآللية

وفق  4مراحل رئيسية ،كان من أهمها

احملاكمة العادلة.

لتمكني امل���رأة والطفل م��ن حقوقهم
التنظيمي ب��ع��د ص���دور ال��ع��دي��د من

التشريعات التي تهدف إل��ى حماية

ال��ت��ي ط��رح��ت م��ن ال���دول األع��ض��اء،

مكافحة التحرش ،والسماح للمرأة

املختلفة للعمل على دراستها واتخاذ
ما يلزم ملعاجلتها» ،وأضاف إن إفساح

املجال لقيام اإلعالم واملهتمني بالشأن

بهدف دعم الدول جتاه حتسينها.

اإلنسان على كافة الصعد واملستويات.

وقال الدكتور القحطاني «إن اململكة

وستتعاون أجهزة ومؤسسات الدولة

تعد فترة ذهبية حققت فيها البالد

على التحديات التي تواجه التمتع بها،

يشار إلى أن اململكة العربية السعودية،

امل����رأة وال��ط��ف��ل ك��ن��ظ��ام احل��م��اي��ة من

ستأخذ بعني االع��ت��ب��ار التوصيات

يف اململكة ،خ�لال الفترة م��ن (يوليو

املشاركة فيه ،لعرض إجراءاتها املتخذة

اإلي��ذاء ،ونظام حماية الطفل ،ونظام

بالقيادة ،ومراجعة األنظمة التي حتد

من متكني املرأة من التمتع بحقوقها.

وق��د استعرضت اململكة يف التقرير
عدداً من املواضيع منها :التقدم احملرز

وهذه هي املرة الثالثة ،التي تقدم فيها
االس��ت��ع��راض ال���دوري الشامل ،ال��ذي

بالتزامات اململكة ،والتوصيات املقدمة
يف ال��ع��ام  ،2014وي��ع��د االس��ت��ع��راض
ال���دوري ال��ش��ام��ل ،أح��د أه��م اآلليات
ال��ت��ي يتبعها مجلس ح��ق��وق اإلن��س��ان

يف األمم املتحدة ،بهدف استعراض

تنفيذ ال����دول األع��ض��اء يف املنظمة

اللتزاماتها املتعلقة بحقوق اإلنسان كل

ق��دم��ت ت��ق��ري��ري��ن اث��ن�ين ،ض��م��ن آلية

حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،

األول ك��ان ال��ع��ام  2009وال��ث��ان��ي يف

ج��اء يف نوفمبر  2018و مت جتهيزه
متابعة التوصيات السابقة املقدمة على
تقريرها املعروض يف دورة االستعراض
ً
شوطا
املاضية ،حيث قطعت اململكة
متقد ًما يف تنفيذ التوصيات املقدمة

على تقريريها السابقني التي حظيت
بتأييدها كل ًيا أو جزئ ًيا.
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اململكة العربية السعودية
النيابة العامة
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
PUBLIC PROSECUTION

اجلمعية ترحب ببيان النيابة العامة حول ق�ضية
املواطن جمال خا�شقجي و ت�ؤكد �أنها خطوة مهمة
يف طريق حتقيق العدالة جتاه مرتكبي هذه اجلرمية
الب�شعة

رح��ب��ت اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلنسان ببيان النيابة العامة حول
قضية امل��واط��ن ج��م��ال خاشقجي
رحمه اهلل ،-وقال رئيس اجلمعيةالدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني
أن بيان النيابة العامة يأتي خطوة
مهمة من سلسلة خطوات ستنتهي
بقيام القضاء ال��س��ع��ودي مبعاقبة
ومحاسبة كل من اشترك يف ارتكاب
ه��ذه اجل��رمي��ة البشعة ،التي تعد
انتهاكاً للقيم و املبادئ التي تقوم
عليها الدولة السعودية منذ نشأتها.
كما أك��د على أن اجلمعية لديها
ثقة تامة يف تنفيذ توجيهات خادم
احل���رم�ي�ن ال��ش��ري��ف�ين ب��ش��أن ه��ذه
القضية وال��ت��ي تقضي مبحاسبة
كل مقصر أو متجاوز بشكل حازم،
وأضاف إن احلاجة تدعوا الستكمال
التحقيقات مبا يخدم العدالة ويجيب
على ك��ل ال��ت��س��اؤالت ال��ت��ي الزال��ت
مطروحة ،ومبا يغلق الباب يف وجه
كل من يحاول استغالل هذه القضية
لإلساءة لسمعة اململكة وقيادتها.
وطالب السلطات التركية بتسليم
م��ال��دي��ه��ا م���ن أدل����ة أو م��ع��ل��وم��ات
للسلطات السعودية ،ألنه ال يستقيم
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املطالبة ببيان احلقيقة واالمتناع عن
تسليم ما يساهم يف كشفها.
وأض����اف أن ه��ن��اك م��ح��اوالت من
بعض ال��دول واملنظمات الستغالل
هذه القضية سياسياً بهدف اإلساءة
ل��س��م��ع��ة امل��م��ل��ك��ة وع����دم حصرها
يف ج��ان��ب��ه��ا اجل��ن��ائ��ي واحل��ق��وق��ي
واإلنساني.
وج��اء يف ن��ص بيان النيابة العامة
السعودية التالي:
من خالل التحقيقات التي أجريت
حتى تاريخه مع املوقوفني الواحد
والعشرين يف قضية مقتل املواطن
جمال خاشقجي -رحمه اهلل -مت
التوصل إلى النتائج التالية:
-1أن ال��واق��ع��ة ب���دأت ي��وم /1/19
 1440املوافق 2018/9/29م عندما
ص��در أم��ر باستعادة املجني عليه
باإلقناع ،وإن لم يقتنع يعاد بالقوة
وأن اآلم���ر ب��ذل��ك ه��و ن��ائ��ب رئيس
االستخبارات العامة السابق ،الذي
أصدر أمره إلى قائد املهمة.
 -2أن قائد املهمة قام بتشكيل فريق
من ( )15شخصاً الحتواء واستعادة
املواطن املشار إليه يتشكل من ثالث
مجموعات (تفاوضي  -استخباري -

لوجستي) واقترح قائد املهمة على
نائب رئيس االس��ت��خ��ب��ارات العامة
السابق أن يتم تكليف زميل سابق
له مكلف بالعمل مع مستشار سابق،
ليقوم ب��ت��رؤس مجموعة التفاوض
لوجود سابق معرفة له مع املواطن
املجني عليه.
 -3ق��ام نائب رئيس االستخبارات
ال��س��اب��ق ب��ال��ت��واص��ل م��ع املستشار
السابق لطلب من سيكلف بترؤس
مجموعة التفاوض فوافق املستشار
على ذلك ،وطلب االجتماع مع قائد
املهمة.
 -4أن املستشار املذكور التقى قائد
املهمة وف��ري��ق ال��ت��ف��اوض ،ليطلعهم
على بعض املعلومات املفيدة للمهمة
بحكم تخصصه اإلعالمي واعتقاده
أن املجني عليه تلقفته منظمات
ودول معادية للمملكة ،وأن وجوده
يف اخل��ارج يشكل خطراً على أمن
ال��وط��ن وح��ث الفريق على إقناعه
ب��ال��رج��وع ،وأن ذل��ك ميثل جناحاً
كبيراً للمهمة.
 -5أن ق��ائ��د امل��ه��م��ة ت���واص���ل مع
أخصائي يف األدلة اجلنائية بهدف
مسح اآلث���ار احل��ي��وي��ة املترتبة من

العملية يف حال تطلب األمر إعادته
بالقوة ،ومت ذلك بشكل ف��ردي دون
علم مرجع األخصائي املشار إليه.
 -6أن قائد املهمة قام بالتواصل مع
متعاون يف تركيا لتجهيز مكان آمن
يف حال تطلب األمر إعادته بالقوة.
 -7أن رئ��ي��س مجموعة التفاوض
تبني ل��ه بعد اط�لاع��ه على الوضع
داخ��ل القنصلية تعذر نقل املواطن
املجني عليه إل��ى امل��ك��ان اآلم��ن يف
حال فشل التفاوض معه ،فقرر أنه
يف حال الفشل يف التفاوض أن يتم
قتله ،ومت التوصل إل��ى أن الواقعة
انتهت بالقتل.
 -8مت التوصل إلى أسلوب اجلرمية،
وه��و ع��راك وشجار وتقييد وحقن
املواطن املجني عليه بإبرة مخدرة
بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته ،يرحمه
اهلل.
 -9مت التوصل إلى اآلمر واملباشرين
ل��ل��ق��ت��ل وع���دده���م ( )5أش��خ��اص،
اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.
 -10أن اجلثة بعد مقتل املجني عليه
مت��ت جتزئتها م��ن قبل املباشرين
للقتل ،ومت نقلها إل��ى خ��ارج مبنى
القنصلية.

اجلمعية ت�شارك يف مهرجان الزيتون احلادي ع�شر يف
منطقة اجلوف
ش����ارك ف��ري��ق م���ن ف����رع اجلمعية
الوطنية حلقوق اإلنسان باجلوف يف
مهرجان الزيتون احل��ادي عشر يف
منطقة اجل��وف يف مدينة سكاكا يف
مركز األمير عبد اإلل��ه احلضاري،
وال����ذي ع��ق��د حت��ت رع��اي��ة صاحب
السمو امللكي األم��ي��ر فهد ب��ن بدر
بن عبدالعزيز أمير املنطقة ،وقام
بافتتاحه وكيل اإلمارة سعادة الدكتور
حامد فالح ال��ش��م��ري ،وق��د ج��اءت
مشاركة الفرع يف املهرجان و الذي
ضم العديد من اجلهات األهلية و
احل��ك��وم��ي��ة م��ن خ�ل�ال رك���ن ت��وع��وي
تثقيفي ض��م ع���دداً م��ن املطبوعات
واالص�����دارات احلقوقية التثقيفية
التوعوية ،و قد ضم فريق اجلمعية ك ً
ال
من :الدكتور طارش مسلم الشمري
مشرف الفرع ،و األستاذ ظاهر بريد

الفهيقي م��دي��ر ال��ف��رع ،و األس��ت��اذ
حمود مبخوت الدوش سكرتير الفرع،
و األستاذ علي مبخوت الدوش منسق
الفرع ،و هدفت املشاركة إلى نشر
الثقافة احلقوقية التوعوية بني كافة
أفراد املجتمع.
عند افتتاح املهرجان من قبل سعادة
وكيل إم��ارة منطقة اجل��وف الدكتور
حامد فالح الشمري نيابة عن سمو
األمير ،قام بجولة على أقسام اجلهات
املشاركة باملعرض وقد توقف سموه
بالركن اخل���اص للجمعية وك���ان يف
استقباله سعادة املشرف على الفرع
الذي قام بالشرح لوكيل اإلمارة عن
أهداف اجلمعية ونشاطها يف مجال
حقوق اإلن��س��ان ،ومت ت��وزي��ع العديد
من النشرات ،والكتيبات احلقوقية
وال��ت��وع��وي��ة ،على زوار امل��ع��رض من

املواطنني ،واملقيمني ،والزائرين من
خارج اململكة وداخلها رج��االً ونسا ًء
وأط��ف��االً ،وتوضيح أه��داف ورسالة
اجلمعية واهتماماتها بحقوق اإلنسان
وال��رد على إستفسارات ال��زوار وقد

مت ع��رض فيديو خ��اص باجلمعية
وأه���داف���ه���ا ون��ش��اط��ه��ا ط��ي��ل��ة ف��ت��رة
املعرض وق��د جت��اوز زوار املهرجان
اكثر من اثنا عشر ألف زائر من داخل
وخارج اململكة.
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فريق من فرع اجلمعية باملنطقة ال�شرقية ينفذ زيارة
ميدانية �إىل رو�ضة مدار�س الب�سام
قام عدد من فريق اجلمعية باملنطقة
الشرقية النسائي ب��زي��ارة ميدانية
لروضة مدارس البسام بالدمام ،وقد
تكون من الباحثة القانونية فاطمة
اخلردواي ،و األستاذة سارة الزامل.
بدأ اللقاء بنبذة تعريفية عن اجلمعية
و رسالتها ،و أهدافها ،و رؤيتها ،و
آلية تعاملها مع القضايا و تواصلها
م��ع اجل��ه��ات ذات ال��ع�لاق��ة إلي��ج��اد
حلول لها ،و بعد ذل��ك مت احلديث
عن حقوق الطفل و االهتمام الكبير
الذي توليه اجلمعية حلقوق الطفل
حيث أنها تعقد العديد من املؤمترات
و احمل��اض��رات و ال��ن��دوات للتعريف
بحقوق الطفل و تخصص االصدارات
التعريفية حلقوقهم و توعيتهم ضد

6

العنف و تشغيلهم ،مثل مجلة اعرف
حقوقك و لونها ،و مجلة هذه حقوقي
أن��ا و ف��ه��ودي ،و يف نهاية اللقاء مت
توزيع ع��دداً من اص��دارات اجلمعية
احلقوقية على الفريق الزائر.
اجلدير ذكره أن العالم يحتفل بيوم
الطفولة العاملي يف  20نوفمبر من
كل عام بعد أن أقرته األمم املتحدة
ب��وص��ف��ه ي��وم��اً ل��ل��ت��آخ��ي وال��ت��راح��م
والتفاهم بني األطفال على النطاق
العاملي ،وذلك من أجل الرحمة بني
األط��ف��ال وح��ث البالغني على تعليم
الصغار القيم واألخالق احلميدة.
ويف سياق متصل فقد أك��دت وزارة
ال��ع��م��ل و التنمية االج��ت��م��اع��ي��ة يف
السعودية أن العمل بنظام حماية

الطفل والئحته التنفيذية الصادر
مبوجب املرسوم امللكي رقم م ١٤ /
وتاريخ  ١٤٣٦/ ٢ /٣والذي صدرت
الئحتة التنفيذية مب��وج��ب ال��ق��رار
ال��وزارى رقم  ٥٦٣٨٦تاريخ ٦ /١٦
 ،١٤٣٦ /دخل ح ّيز التطبيق العملي
منذ تاريخ صدور الالئحة التنفيذية
للنظام.
حيث مر النظام مبراحل من الدراسة
القانونية مبشاركة اخلبراء واملهتمني
وم��ن��دوب��ي اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ذات
العالقة من خالل عدد من اللقاءات
وورش ال��ع��م��ل امل��ف��ت��وح��ة ال���ت���ي مت
االستفادة من مخرجاتها يف صياغة
ال�لائ��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ن��ظ��ام ،وق��د
تضمنت مواد الالئحة التنفيذية عدد

من اإلج���راءات الشمولية التي تعزز
احلفاظ على حقوق الطفل الفضلى
وت��أم�ين سالمته م��ن األخ��ط��ار التي
تهدد حياته أو تعرضها لإلهمال أو
االستغالل ،كما نصت الالئحة على
ع��دم اإلف��ص��اح ع��ن ه��وي��ة املبلغ عن
وج��ود حالة اي��ذاء يتعرض لها الطفل
بدون رضاه ،إال إذا رأت جهة احلماية
أن معاجلة حالة اإليذاء تستلزم ضرورة
اإلفصاح عن هويته يف أضيق احلدود
أو تلقت جهة احلماية طلباً رسمياً من
إحدى اجلهات الرسمية أو القضائية
فيتم تزويدهم باملعلومات على أن تلتزم
تلك اجلهات باحلفاظ على هوية املبلغ
وعدم التهاون يف افشائها ويقع حتت
طائلة املسؤولية كل من يخالف ذلك.

وفد من الإدارة العامة ملكافحة املخدرات يف منطقة
الق�صيم ي�ستقبل فريق من اجلمعية

استقبل املدير العام إلدارة مكافحة
امل��خ��درات بالقصيم ال��رائ��د خالد
اخلشيبان فريق من اجلمعية تكون
م��ن م��دي��ر ال��ف��رع األس���ت���اذ محمد
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ش��ري��دة و العضو
عبداهلل العليقي.
يف ب���داي���ة ال����زي����ارة مت ال��ت��ع��ري��ف
باجلمعية و أه��داف��ه��ا و رؤي��ت��ه��ا و
رسالتها احلقوقية و آلية استقبالها
للشكاوى ،وع��دداً من املواضيع ذات
العالقة و التي منها أوضاع املوقوفني
و قضاياهم.
ً
ثم بعد ذلك رصد الفريق عددا من
اإليجابيات التي منها:
 -تعاون اإلدارة مع فريق اجلمعية

بصفة عامة ومدير التوقيف بصفة
خاصة.
 مبادرتهم إلى تنفيذ طلب اجلمعيةوخ��اص��ة يف إع����ادة ال���ف���راش وع��دم
إخراجه من التوقيف.
 وج�����ود م��ن��س��ق ل���ل��إدارة ال��ع��ام��ةملكافحة املخدرات مع النيابة العامة
ملتابعة القضايا للحيلولة دون ازدحام
التوقيف وتأخر السجناء.
اجلدير ذكره أن اجلمعية قد رصدت
نحو  50حقاً كفلتها األنظمة احمللية
ل��ل��س��ج��ن��اء وال��س��ج��ي��ن��ات ،اس��ت��ح��وذ
ال��س��ج��ن��اء ع��ل��ى  32م��ن��ه��ا ،أح��ده��ا
اع��ط��اه��م ح��ق ال��ع��م��ل خ���ارج أس���وار
ال��س��ج��ون وف����ق ض���واب���ط وش����روط

محددة ،وجمعت اجلمعية تلك احلقوق
يف «نشرة تعريفية» ،واستقت ما جاء
فيها من نظام السجن والتوقيف ،وهو
نظام ص��ادر قبل  31ع��ام�اً ،إضافة
الستنادها لبعض التعاميم احلكومية
واملراسم امللكية.
وأع��ط��ت األنظمة احمللية ،السجناء
احل���ق يف ح��م��اي��ت��ه��م م���ن األم����راض
املعدية ،وذلك بإجراء الكشف الطبي
الكامل عليهم منذ حلظة دخولهم
للتأكد م��ن سالمتهم وخ��ل��وه��م من
األم��راض املعدية وغيرها ،ويف حال
التأكد من إصابة أي سجني بأي مرض
معد ،نصت التطبيقات التي رصدتها
النشرة التعريفية بطريقة مبسطة،

على أن «يتم عزله عن بقية السجناء
محافظ ًة عليهم ،ويُفتح له ملف طبي،
وتتم متابعة حالته الصحية باستمرار،
طبقاً للمادة  22م��ن نظام السجن
واللوائح والتعليمات الصادرة بتعميم
اإلدارة العامة للسجون» ،كما حتظر
املادة  28من نظام السجن والتوقيف،
االعتداء على السجناء بأي نوع من
األنواع ،ويف حال وقوع هذا االعتداء
ف��ت��ت��خ��ذ إج�������راءات ال���ت���أدي���ب ضد
املوظفني املدنيني أو العسكريني الذين
يباشرون أي عدوان على مسجون أو
موقوف وذلك مع عدم اإلخالل بتوقيع
العقوبات اجلزائية عليهم يف األحوال
التي يكون االعتداء فيها «جرمية».
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برنامج الأغذية العاملي واحلكومة امل�صرية يطلقان
ً
احتياجا
�شراكة لتح�سني الأمن الغذائي للفئات الأكرث

وقع برنامج األغذية العاملي ووزارة
التموين والتجارة الداخلية املصرية
مؤخراً اتفاقية مدتها خمس سنوات
تهدف إل��ى تعزيز شبكات األم��ان
االجتماعي التي تدعم االحتياجات
الغذائية للفئات األكثر احتياجاً.
ومبوجب هذه االتفاقية ،سوف يقوم
البرنامج بدعم احلكومة يف حتديد
املجاالت الرئيسية التي ميكن العمل
على حتسينها يف سالسل اإلم��داد
املصرية ،وتهدف هذه التحسينات
إلى خفض تكلفة األغذية التي يتم
توفيرها من خ�لال برنامج الدعم
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احلكومي بهدف الوصول يف النهاية
إل����ى خ��ف��ض أس���ع���ار ه����ذه ال��س��ل��ع
باإلضافة إلى زيادة قيمتها الغذائية.
وقال منجستاب هايلي ،املمثل املقيم
واملدير القطري لبرنامج األغذية
العاملي يف م��ص��ر« :أح���د أهدافنا
املشتركة من خالل هذه االتفاقية
هو احلد من اخلسائر الغذائية عن
طريق ربط املزارعني ،وخاصة صغار
امل��زارع�ين ،بسبل أفضل للتخزين
والنقل» ،وأضاف هايلي «بنا ًء على
تعاوننا السابق مع احلكومة ،سنعمل
على دع��م القيمة الغذائية لبعض

ال��س��ل��ع األس��اس��ي��ة امل��درج��ة ضمن
برنامج الدعم احلكومي».
وسيتم إعطاء األولوية إلعادة البدء
يف حتسني دقيق القمح املدعم من
احلكومة املصرية .ففي عام ،2008
بدأ البرنامج بالتعاون مع احلكومة
املصرية على تنفيذ خطة وطنية
لتعزيز اخل��ب��ز ال��ب��ل��دي باملغذيات
الدقيقة مبا يف ذلك احلديد وحمض
الفوليك ،وهما عنصران حيويان
للصحة وأس��اس��ي��ان لنمو الطفل.
وشمل امل��ش��روع ال��ذي استمر ستة
أعوام تعزيز زيت الطهي بفيتاميني

«أ» و «د».
كما سيعمل البرنامج مع احلكومة
على حتسني النظم الغذائية التي
يتبعها ال���ن���اس ب��ه��دف م��ن��ع س��وء
التغذية املزمن بني األطفال يف أول
 1000يوم من حياتهم وكذلك بني
النساء احلوامل واملرضعات.
وأضاف هايلي «يقوم برنامج األغذية
العاملي يف ال��وق��ت احل��ال��ي بتنفيذ
امل��ش��روع التجريبي  1000ي��وم من
احلياة بالتعاون مع وزارات التموين
وال���ت���ج���ارة ال��داخ��ل��ي��ة وال��ت��ض��ام��ن
االجتماعي والصحة» ،وأوض��ح أن

املشروع التجريبي «يستهدف  40ألف
ام��رأة حامل ومرضع يف محافظات
س��وه��اج وق��ن��ا وأس���ي���وط» ،وي��ه��دف
برنامج األغذية العاملي إل��ى توسيع
املشروع ليشمل املزيد من احملافظات
ليصل يف نهاية املطاف إل��ى تغطية
كافة احملافظات».
وس��ي��دع��م ال��ب��رن��ام��ج مب��وج��ب ه��ذه
االتفاقية أيضاً احلكومة يف حتسني
تكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات ون��ظ��م إدارة
املعرفة للحصول على ج��ودة أفضل
ل��ل��ب��ي��ان��ات مب���ا يف ذل����ك ال��ب��ي��ان��ات
ال��ش��خ��ص��ي��ة وال���ت���وزي���ع اجل���غ���رايف
ل�لأش��خ��اص املستفيدين م��ن نظام
ال��دع��م ،وه��ذا م��ن شأنه أن يضمن
استهداف املستفيدين األشد احتياجاً
ل�لأغ��ذي��ة امل��دع��وم��ة ب��اإلض��اف��ة إلى
ت��ع��زي��ز رص���د وتقييم ن��ظ��ام ال��دع��م
احلكومي.
وسيتم استخدام وحدة نظم املعلومات
اجلغرافية يف وزارة التموين والتجارة
الداخلية املصرية كأداة لالستهداف
اجل��غ��رايف وتعزيز ق��درة املؤسسات
احلكومية الرئيسية على رصد حالة
األم���ن ال��غ��ذائ��ي ،وت��وف��ي��ر م��ؤش��رات
اإلن����ذار املبكر يف ال��وق��ت املناسب
لصناع القرار.
وق��ال معالي وزي��ر التموين والتجارة
الداخلية ال��دك��ت��ور علي املصيلحي
الذي شارك يف التوقيع على االتفاقية
«تلتزم مصر ال��ت��زام�اً ت��ام�اً بتحقيق
أهداف التنمية املستدامة  2030التي
أقرت مؤخراً؛ والتي من بينها احلد
من اجل��وع والفقر كأولوية قصوى،
وهذه األهداف تكمل جوهر الدستور
امل��ص��ري ح��ي��ث أن األم���ن ال��غ��ذائ��ي
وال��ت��غ��ذي��ة ه��م��ا ح��ق دس���ت���وري لكل
م��ص��ري» ،وأض��اف «نحن ملتزمون
مت��ام �اً مبعاجلة األس��ب��اب اجل��ذري��ة
للفقر واألم����ن ال��غ��ذائ��ي وال��ع��دال��ة
االجتماعية يف البالد ،حيث يعد األمن
الغذائي والتغذية جلميع املصريني من
أهم أولويات احلكومة».
يف ك��ل ي���وم ،يعمل برنامج األغ��ذي��ة
العاملي وش��رك��اؤه نحو حتقيق عالم
خ��ال من اجل��وع متاشياً مع أه��داف
التنمية املستدامة ،ويتطلب حتقيق
ه��ذه ال��رؤي��ة بحلول ع��ام  2030من
البرنامج أن يجعل الطعام املغذي
متاحاً على مدار العام باإلضافة إلى

القضاء على التقزم ،وزيادة الفرص
االق��ت��ص��ادي��ة الريفية؛ وم��ن��ع هدر
الطعام وتعزيز التنمية الزراعية
املستدامة.
يعمل برنامج األغ��ذي��ة العاملي يف
مصر منذ عام  1968ويدعم حالياً
أكثر من مليون شخص من خالل
مشروعات مختلفة يتم تنفيذها يف
أكثر محافظات البالد احتياجاً.
وتهدف أنشطة البرنامج إلى تعزيز
سبل كسب العيش للمستضعفني
وحتسني حياتهم بطريقة مستدامة
ودائمة.
ممثل «الغذاء العاملي» :مصر تسير
على اخلطوات الصحيحة لتحقيق
األمن الغذائي:
ق���ال م��اجن��س��ت��اب ه��اي��ل��ي ،املمثل
املقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء
العاملي يف مصر ،مؤخراً إن مصر
تسير على اخل��ط��وات الصحيحة
لتحقيق األمن الغذائي يف البالد،
مشدداً على استمرار دعم البرنامج
جلهود احلكومة املصرية من خالل
تقدمي كافة التسهيالت واخلبرات
املمكنة لتعزيز التعاون بني املنظمة
واحلكومة املصرية من أجل حتقيق
التنمية املستدامة.
ج��اء ذل��ك خ�لال استقبال سامح
شكري وزي��ر اخلارجية املصري،
مبقر وزارة اخلارجية ،ملاجنستاب
هايلي املمثل املقيم ومدير مكتب
برنامج الغذاء العاملي يف مصر.
وقال السفير أحمد أبوزيد املتحدث
الرسمي باسم وزارة اخلارجية ،إن
شكري استهل املقابلة باإلعراب عن
الشكر للدعم الذي قدمه البرنامج
وم���دي���ر امل��ك��ت��ب يف م��ص��ر خ�لال
جلسة اعتماد اخلطة االستراتيجية
ملصر للفترة  2023 -2018بتكلفة
إج��م��ال��ي��ة ق���دره���ا  454م��ل��ي��ون
دوالر أمريكي يتحملها البرنامج،
وال���ت���ي تُ��ع��د أح���د أك��ب��ر اخل��ط��ط
االستراتيجية للبرنامج يف منطقة
شمال إفريقيا والشرق األوسط.
وأكد وزير اخلارجية ،خالل اللقاء،
دع��م احلكومة املصرية لألنشطة
التي ينفذها برنامج الغذاء العاملي
يف مصر ودول املنطقة ،وكذا تقدمي
كافة التسهيالت املمكنة لتعزيز

دور املكتب اإلقليمي للبرنامج يف
القاهرة ،مشيراً إل��ى ح��رص مصر
على ع��دم تغيير وضعيته احلالية
على ضوء اإلصالحات اجلارية يف
منظومة األمم املتحدة التنموية.
كما قدم شكري استعراضاً ُمفص ً
ال
ح����ول خ��ط��ة م��ص��ر خ��ل�ال توليها
منصب نائب رئيس مكتب املجلس
التنفيذي للبرنامج للعام اجل��اري
ورئيس املجلس التنفيذي خالل عام
 ،2019م��ؤك��داً اس��ت��م��رار مصر يف
تقدمي الدعم الالزم إلدارة البرنامج
ومكاتبه اإلقليمية والوطنية على
ض���وء ال����دور اإلن��س��ان��ي والتنموي
للبرنامج يف دعم جهود دول املنطقة
يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
وأوض����ح امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي باسم
وزارة اخلارجية ،أن شكري أعرب
ع��ن تطلع مصر لتوسيع البرنامج
ألنشطته وب��رام��ج��ه بحيث تدعم
جهود احلكومة املصرية يف توسيع
شبكة احلماية االجتماعية وحتقيق
األمن الغذائي وتوفير الغذاء للفئات
األكثر فقراً خاصة املرأة واألطفال،
فض ً
ال ع��ن دع��م صغار امل��زارع�ين،
وتقدمي املساعدات الغذائية لالجئني
والنازحني من دول اجلوار.
ك��م��ا أع���رب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ،عن
«ت��ق��دي��رن��ا جل��ه��ود ب��رن��ام��ج ال��غ��ذاء
العاملي يف دع��م البرنامج الوطني
للتغذية املدرسية ال��ذي يُعد أحد

أجن���ح امل��ش��روع��ات ال��ت��ي تنفذها
وك���االت األمم املتحدة املتخصصة
يف م��ص��ر ،ب��اع��ت��ب��اره يحقق األم��ن
الغذائي والصحي للطالب وأسرهم،
ع��ل�اوة ع��ل��ى أب���ع���اده االج��ت��م��اع��ي��ة
واالقتصادية».
وأشار أبوزيد ،إلى أن وزير اخلارجية
أكد ،خالل املقابلة ،استعداد مصر
لنقل خ��ب��رات��ه��ا ل��ل��دول ال��ن��ام��ي��ة يف
إفريقيا والشرق األوسط يف مجال
حتقيق أه��داف التنمية املستدامة
على الصعيد الوطني ،وكذا مشاركة
التجربة املصرية يف مجال التغذية
امل��درس��ي��ة ،وذل���ك يف إط���ار مظلة
التعاون ،وعلى غرار التعاون القائم
حالياً بني الوكالة املصرية للشراكة
من أج��ل التنمية ومنظمة األغذية
وال���زراع���ة «ال���ف���او» يف م��ج��ال نقل
اخل��ب��رات الفنية امل��ص��ري��ة ل��ل��دول
اإلف��ري��ق��ي��ة يف ق��ط��اع��ات ال��زراع��ة
واالستزراع السمكي.
وق���دم املمثل املقيم وم��دي��ر مكتب
ب��رن��ام��ج ال��غ��ذاء ال��ع��امل��ي يف مصر
ع��رض�اً للمشروعات التي يضطلع
بها املكتب يف مصر واإلقليم ،مشيراً
إل��ى االهتمام اخل��اص ال��ذي يوليه
ال��ب��رن��ام��ج ل��دع��م ب��رام��ج التضامن
االجتماعي التي تتبناها احلكومة
املصرية ،وك��ذا توفير االحتياجات
ال��غ��ذائ��ي��ة لالجئني على األراض���ي
املصرية ،ال سيما السوريني.

© �صفحة تهتم بن�شر �أهم �أخبار اجلوع يف العامل و جهود املنظمات و
املخت�صني و املهتمني بحقوق الإن�سان للق�ضاء عليه من �أجل العمل على
حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل
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اليوم العاملي ملحو الأمية 2018

دول العامل حتتفل باليوم الدويل ملحو الأمية
ً
جناحا كبري ًا فيه
وال�سعودية حتقق
يُحتفل باليوم الدولي حملو األمية يف
 8أيلول/سبتمبر من كل عام ،ويُعد
فرصة للحكومات ومنظمات املجتمع
امل��دن��ي وأص��ح��اب املصلحة إلب��راز
التحسينات التي طرأت على معدالت
اإلمل��ام بالقراءة والكتابة ،وللتفكير
يف بقية حتديات محو األمية املاثلة
أمام العالم ،وقضية محو األمية هي
عنصر ج��وه��ري يف أه���داف األمم
املتحدة للتنمية املستدامة وج��دول
أعمال األمم املتحدة  2030للتنمية
املستدامة.
وتعزز أهداف األمم املتحدة للتنمية
املستدامة — التي اعتمدتها املنظمة
يف أيلول/سبتمبر  — 2015هدف
احلصول على التعليم اجليد وفرص
التعلم يف أي املراحل العمرية ،كما أن
غاية من غايات الهدف الرابع من
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أهداف التنمية املستدامة هي ضمان
تعلم الشباب امل��ه��ارات ال�لازم��ة يف
القراءة والكتابة واحلساب ،وإتاحة
فرصة اكتسابها أمام البالغني ممن
يفتقدون إليها.
م� ��وض� ��وع  2018ه � ��و :م �ح ��و األم �ي ��ة
وتنمية املهارات:
موضوع اليوم لهذا العام هو ’’محو
األمية وتنمية املهارات‘‘ ،فعلى الرغم
مما أحرز من تقدم ،إال أن حتديات
محو األمية لم تزل مائلة ،ويف نفس
الوقت ي��زداد الطلب على املهارات
الالزمة لسوق العمل زي��ادة سريعة.
ويُ��راد من موضوع هذا العام النظر
يف النهج املتكاملة التي تدعم دعماً
مترابطاً تطوير األع��م��ال يف مجال
محو األم��ي��ة وتطوير امل��ه��ارات ،مبا
يسهم يف نهاية املطاف يف حتسني

معايش الناس وتناغم العمل واحلياة
مب��ا يسهم يف مجتمعات مستدامة
تنعم ب��امل��س��اواة ،وي��رك��ز ال��ي��وم على
املهارات والقدرات املطلوبة للحصول
على الوظائف ،وشغل املهن ،وكسب
املعايش ،وبخاصة املهارات التقنية
واملهنية ،فض ً
ال ع��ن امل��ه��ارات التي
ميكن نقلها واملهارات الرقمية.
رس��ال��ة ال�ي��ون�ي�س�ك��و مب�ن��اس�ب��ة ال �ي��وم
الدولي حملو األمية:
قالت املديرة العاملة ملنظمة اليونسكو
أودرى أزوالى يف رسالة لها مبناسبة
ال��ي��وم ال��دول��ي حمل��و األم��ي��ة «عندما
يُتم امل��رء تعلّم ال��ق��راءة ،يصبح حراً
إل��ى األب��د» ،ه��ذا ما كتبه يف خض ّم
ال���ق���رن ال��ت��اس��ع ع��ش��ر ،ف��ري��دري��ك
دوغ�لاس ،الرقيق األمريكي األسود
احمل���رر ،مناصر قضية إل��غ��اء ال��رق

ومؤلف كتب عدة ،وهذه الدعوة إلى
التحرر من خالل القراءة ،وبوجه أعم
م��ن خ�لال ام��ت�لاك ناصية املعارف
األساسية املتمثلة يف القراءة والكتابة
واحلساب ،إمنا هي دعوة ذات نطاق
عاملي.
وميثل محو األم��ي��ة اخل��ط��وة األول��ى
ن��ح��و احل��ري��ة وال��ت��ح��رر م��ن القيود
االجتماعية واالقتصادية ،وهو شرط
ال بد منه لتحقيق التنمية الفردية
واجلماعية على ح��د س���واء ،ويتيح
محو األم��ي��ة احل��د م��ن الفقر ومن
أوجه انعدام املساواة ،وينشئ حالة
من الرخاء ،ويسهم يف القضاء على
مشكالت التغذية والصحة العامة.
ومنذ القرن الذي عاش فيه فريدريك
دوغالس ،وال سيما يف العقود القليلة

حقائق عن محو األمية يف السعودية:
 جنحت اململكة يف خفض نسبة األمية إلى أقل من  ،%5,6وأولت هذا املشروع اهتماماً بالغاً مبواجهة مشكلة األمية معانطالقة مسيرة تعليم الكبار بشكلها النظامي منذ عام 1374هـ كانت نسبة األمية تبلغ فيه .%60
 توالت بعدها اجلهود وتسارعت وتيرة تعليم الكبار يف اململكة بإقرار مشروع نظام تعليم الكبار ومحو األمية عام 1392هـإلى أن أصبحت اإلدارة العامة لتعليم الكبار عام 1437هـ.
 بلغ عدد املُنضمني حول اململكة لصفوف الدراسة يف املدارس االبتدائية لتعليم الكبار من اجلنسني ( )44765ويف املدارساملتوسطة ( )42994ويف املدارس الثانوية (.)60595
 يُعد تعليم الكبار أحد اجلوانب التعليمية املهمة التي ترعاها الدولة وأعدت لها من خالل وزارة التعليم خططاً وبرامجمتنوعة يتم تعديلها وتطويرها حسب متطلبات التنمية ورؤية اململكة يف سبيل إعالن مملكة خالية من األمية.

املاضية ،أحرز تقدم كبير يف جميع
مناطق العالم وانتُشل ماليني الرجال
والنساء من براثن اجلهل والتبعية
بفضل ح��رك��ة واس��ع��ة قوامها محو
األم��ي��ة وتعميم االن��ت��ف��اع بالتعليم.
ومع ذلك ،ال يزال تصور عالم يحوز
فيه كل فرد املعارف األساسية أمراً
مثالياً.
ففي يومنا هذا ،يوجد على الصعيد
العاملي أكثر م��ن  ٢٦٠مليون طفل
وم��راه��ق غير ملتحقني ب��امل��دارس؛
وال يكتسب ستة أع��ش��ار األط��ف��ال
واملراهقني ،أي ما يساوي  ٦١٧مليوناً،
احل��د األدن���ى م��ن م��ه��ارات ال��ق��راءة
واحلساب؛ وال يزال هناك ٧٥٠مليوناً
من الشباب والكبار غير قادرين على
القراءة والكتابة ،وثلثاهم من النساء.
وتفضي هذه الثغرات املسببة لضعف
شديد إلى استبعاد فعلي من املجتمع
وإلى تعزيز دوامة التفاوت االجتماعي
وعدم املساواة بني اجلنسني.
وإن املوضوع الذي اختير هذا العام
لليوم ال��دول��ي اجل��دي��د ،وه��و «محو
األم��ي��ة وت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات» ،يسلط

ال��ض��وء على ه��ذا النهج التطوري
يف ال��ت��ع��ل��ي��م ،وت���ش���ارك اليونسكو
بنشاط يف إع��ادة تعريف سياسات
محو األمية هذه وتشجع املمارسات
التعليمية املبتكرة ،وتدعم اليونسكو
أي��ض�اً مختلف أش��ك��ال التعاون بني
ال��ق��ط��اع�ين ال���ع���ام واخل������اص ،ألن
اإلدراك ال��ش��ام��ل لقضية التعليم
ق��د يتيح ت��ق��دمي استجابة مالئمة
الحتياجات العالم ال��ذي يبدو أنه
يعيد ابتكار نفسه كل يوم.
وإنني أدع��و ،يف هذا اليوم الدولي،
جميع األطراف الفاعلة ضمن نطاق
ع��ال��م التعليم وخ��ارج��ه  -ألن هذه
القضية تهمنا جميعاً ،إناثاً وذكوراً -
إلى تعبئة اجلهود لكي يصبح التطلع
املثالي إلى إقامة مجتمع عاملي خال
م��ن األم��ي��ة أم���راً أق���رب قلي ً
ال إلى
الواقع.
العيسى :اململكة حققت قفزات هائلة
يف تعليم الكبار ومحو األمية:
أك���د وزي���ر التعليم ال��دك��ت��ور أحمد
العيسى ،مبناسبة االحتفاء باليوم
ال��ع��امل��ي حمل���و األم���ي���ة ،أن اململكة
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�أيلول � /سبتمرب

حققت إجن����ازات يف تعليم الكبار
ومحو األمية ،وجتاوزتها إلى مفاهيم
االستدامة والتعلم مدى احلياة ،وقال
يف تغريدة ،عبر حسابه يف «تويتر»:
«حققت اململكة ق��ف��زات هائلة يف
تعليم الكبار ومحو األمية ،وجتاوزتها
إلى مفاهيم االستدامة والتعلم مدى
احلياة ،ونحتفي ملناسبة اليوم العربي
حمل��و األم��ي��ة ،ونعمل لتحقيق رؤي��ة
العقد ال��ع��رب��ي للقضاء على أمية
العالم العربي بنهاية عام .»2024
إلى ذل��ك ،وجه املدير العام للتعليم
يف منطقة ال��ري��اض حمد الوهيبي
جميع املكاتب وامل���دارس باالحتفاء
ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي حمل��و األم��ي��ة ،ال��ذي
ت��ش��ارك ب��ه اململكة م��ع بقية ال��دول
العربية ،ويستمر إلى ما بعد إجازة
منتصف الفصل الدراسي األول للعام
الدراسي احلالي.
وأوض����ح ال��وه��ي��ب��ي أن ع���دد م��راك��ز
محو األمية التابعة لتعليم الرياض
تبلغ  96مركزاً و 123مدرسة يدرس
فيها  13ألف طالب وطالبة ،مؤكداً
أن االح��ت��ف��اء باملناسبة ل��ه أهمية

للرفع من مستوى الوعي للحد من
انتشار األمية يف املجتمع ،داعياً إلى
االلتحاق بالبرامج التعليمية والثقافية
املتعددة التي تناسب حاجات األميني
يف مختلف امل��ج��االت ،مبيناً أن��ه مت
تخصيص ب��رام��ج ل�لاح��ت��ف��اء بهذا
اليوم ،من خالل اإلذاع��ة املدرسية،
للحديث عن هذا اليوم ،إضافة إلى
تكثيف التوعية لبرامج محو األمية
وتوضيح أهمية العلم ،انطالقاً من
تعاليم ديننا اإلس�لام��ي ،التي حتث
على طلب العلم النافع ،مع توضيح
اجلهود الكبيرة املتواصلة التي تبذلها
الدولة ،وأفاد الوهيبي بأن االحتفاء
باليوم العاملي حملو األمية يهدف إلى
بث الوعي مبشكلة األمية وأخطارها
وأبعادها على املستويات السياسية
والثقافية يف الوطن العربي ،ودعوة
األميني إل��ى االلتحاق ببرامج محو
األم��ي��ة ،وم��ن��اس��ب��ة ل��ت��ق��ومي اجل��ه��ود
ال��س��ن��وي��ة ل��ل��دول وت��ب��ادل اخل��ب��رات
والتعرف على املستجدات ،وفرصة
حلشد اجلهود وتعبئة املجتمع املدني
للمشاركة يف دع��م مشاريع وبرامج
محو األمية.
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حتت �شعار «التغلب
على التلوث
البال�ستيكي»
العامل يحي اليوم
الدويل للبيئة

اليوم الدولي للبيئة:
كان عام  1972مبثابة نقطة حتول
يف تطوير السياسات البيئية الدولية،
حيث عقد يف هذا العام حتت رعاية
األمم املتحدة ،املؤمتر الرئيسي األول
حول القضايا البيئية ،يف الفترة من 5
إلى  16حزيران/يونيو يف ستوكهولم
(السويد) ،وكان الهدف من املؤمتر،
امل��ع��روف مب��ؤمت��ر البيئة البشرية،
أو مؤمتر ستوكهولم ،صياغة رؤية
أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة
حتدي احلفاظ على البيئة البشرية
وتعزيزها.
ويف  15ك���ان���ون األول /ديسمبر
من نفس ال��ع��ام ،اعتمدت اجلمعية
العامة قرارها رقم (2994/A/RES
( ،))XXVIIبوصف يوم  5حزيران/
يونيو باليوم العاملي للبيئة وحتث
احلكومات واملنظمات يف منظومة
األمم املتحدة على االضطالع بهذا
اليوم كل عام ،بالقيام بنشاطات على
مستوى العاملي ،وتؤكد على حرصها
على احلفاظ على البيئة وتعزيزها،
بهدف زي��ادة الوعي البيئي ومتابعة
ال��ق��رار ال���ذي مت اإلع����راب عنه يف
امل��ؤمت��ر ،وي��ت��زام��ن ه��ذا ال��ت��اري��خ مع
تاريخ اليوم األول للمؤمتر.
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ويف  15ك��ان��ون األول /ديسمبر،
اعتمدت اجلمعية العامة كذلك قراراً
آخ��ر (،))XXVII( 3000/A/RES
أدى إلى إنشاء برنامج األمم املتحدة
للبيئة ( ،)UNEPوهي الوكالة املعنية
بالقضايا البيئية.
منذ االحتفال األول يف عام ،1974
ساعد اليوم العاملي للبيئة برنامج
األمم املتحدة للبيئة على زيادة الوعي
وتوليد زخم سياسي حول املخاوف
املتنامية مثل استنفاد طبقة األوزون
واملواد الكيميائية السامة والتصحر
واالح���ت���رار ال��ع��امل��ي ،وت��ط��ور ال��ي��وم
ليصبح منصة عاملية التخاذ إجراءات
ب��ش��أن ال��ق��ض��اي��ا البيئية العاجلة.
ش��ارك املاليني من الناس على مر
ال��س��ن�ين ،مم��ا س��اع��د على إح��داث
تغيير يف ع��ادات االستهالك لدينا،
وكذلك يف السياسة البيئية الوطنية
والدولية.
نبذة عن األمم املتحدة للبيئة:
تعد األمم امل��ت��ح��دة للبيئة الصوت
العاملي الرائد يف مجال البيئة ،فهي
توفر القيادة وتشجع إقامة الشراكات
الشراكة يف مجال رعاية البيئة عن

طريق إل��ه��ام وإع�ل�ام ومتكني األمم
وال��ش��ع��وب لتحسني نوعية حياتهم
دون املساس بأجيال املستقبل ،وتعمل
األمم املتحدة للبيئة مع احلكومات
وال��ق��ط��اع اخل��اص واملجتمع املدني
ومع كيانات األمم املتحدة واملنظمات
ال��دول��ي��ة األخ����رى يف جميع أن��ح��اء
العالم.

ويضر احلياة البحرية ويهدد صحة
اإلنسان.
وق��ال الدكتور ه��ارش ف��ارده��ان «إن
الهند متحمسة الستضافة يوم البيئة
العاملي هذا العام يف  5يونيو ،وتتجذر
الفلسفة الهندية وأسلوب احلياة منذ
فترة طويلة يف مفهوم التعايش مع
الطبيعة ،ونحن ملتزمون بجعل كوكب
األرض مكاناً أنظف وأكثر خضرن ًة».

ال �ه �ن��د ت �س �ت �ض �ي��ف اح� �ت� �ف ��االت ي��وم
البيئة العاملي لعام :2018
أع���ل���ن م����ؤخ����راً ،ال���دك���ت���ور ه���ارش
فاردهان ،وزير البيئة والغابات وتغير
املناخ يف الهند ،وإريك سولهامي ،وكيل
األم�ين العام ل�لأمم املتحدة واملدير
التنفيذي ل�لأمم املتحدة للبيئة ،أن
الهند استضافت االحتفاالت بيوم
البيئة العاملي يف  5يونيو .2018

وأض����اف «إذا ق���ام ك��ل واح���د منا
بالقيام بعمل مراع للبيئة على األقل
يومياً جت��اه مسؤوليتنا االجتماعية
اخلضراء املراعية للبيئة ،فستكون
هناك املليارات من األعمال اجليدة
اخلضراء التي يتم القيام بها يومياً
على كوكبنا».

ويحث «التلوث البالستيكي» ،وهو
موضوع يوم البيئة العاملي لعام ،2018
احلكومات والصناعة واملجتمعات
احمللية واألف��راد على االجتماع معاً
واستكشاف بدائل مستدامة واحلد
بشكل عاجل من اإلنتاج واالستخدام
امل��ف��رط للبالستيك ال��ذي يستخدم
مل��رة واح��دة وال��ذي يلوث محيطاتنا

وق��د التزمت حكومة الهند بتنظيم
وتعزيز االحتفاالت بيوم البيئة العاملي
م���ن خ��ل�ال س��ل��س��ل��ة م���ن األن��ش��ط��ة
واألحداث املشاركة التي تولد اهتماماً
عاماً ومشاركة قوية ،بدءاً من حمالت
تنظيف البالستيك يف جميع أنحاء
ال��ق��ارة الهندية يف املناطق العامة،
واملناطق احملمية الوطنية والغابات

وصوالً إلى أنشطة تنظيف الشاطئ
ستقود الهند املبادرة من خالل وضع
مثال يحتذى به.
وقال إريك سولهامي خالل اإلعالن
ع��ن ي��وم البيئة ال��ع��امل��ي «إن الهند
س��ت��ك��ون م��ض��ي��ف �اً ع���امل���ي���اً ك��ب��ي��راً
الحتفاالت ي��وم البيئة العاملي لعام
.»2018
وأض���اف «لقد أثبتت ال��ب�لاد قيادة
ع��امل��ي��ة ه��ائ��ل��ة ب��ش��أن ال��ت��ع��ام��ل مع
آث���ار تغير امل��ن��اخ وض���رورة التحول
إل���ى اق��ت��ص��اد منخفض ال��ك��رب��ون،
وس��ت��س��اع��د ال��ه��ن��د اآلن ع��ل��ى حفز
املزيد من اإلج���راءات بشأن خفض
التلوث باملواد البالستيكية ،إنها حالة
طوارئ عاملية تؤثر على كل جانب من
جوانب حياتنا ،فالتلوث البالستيكي
يوجد يف املاء الذي نشربه والطعام
الذي نأكله ،إن التلوث البالستيكي
يدمر شواطئنا ومحيطاتنا ،وستقود
الهند اآلن جهود املضي قدماً فيما
يتعلق بإنقاذ محيطاتنا وكوكبنا».
واجلدير بالذكر أن الهند تظهر كبلد
قائد ،نظراً ألن لديها واحدة من أعلى
معدالت إع��ادة التدوير يف العالم.
وميكن أن يكون إعادة التدوير مفيداً
يف التغلب على التلوث البالستيكي.
وتسارع احلكومة الهندية من خالل
استضافة ي��وم البيئة العاملي لعام
 ،2018القيام ب��دور رائ��د ملعاجلة
قضية».
ت�ق��ري��ر ج��دي��د ي�ق��دم ت��وق�ع��ات عاملية
بشأن اجلهود املبذولة للتغلب على
التلوث البالستيكي:
أصدرت األمم املتحدة للبيئة مؤخراً
تقريراً جديداً عن الزخم املتزايد
فيما يتعلق باجلهود العاملية ملعاجلة
التلوث البالستيكي ،ويشير التقرير
ال��ذي يعد األول م��ن نوعه إل��ى أن
احلكومات تعمل على زي��ادة وتيرة
التنفيذ ون��ط��اق ال��ع��م��ل للحد من
استخدام البالستيك الذي يستخدم
ملرة واحدة.
ويف إط���ار م��ا ه��و أول اس��ت��ع��راض
شامل لـ «حالة البالستيك» ،جمعت

األمم املتحدة للبيئة جتارب وتقييمات
ملختلف ال��ت��داب��ي��ر وال��ل��وائ��ح للتغلب
على التلوث البالستيكي يف تقرير
«البالستيك الذي يستخدم ملرة واحدة:
خريطة طريق لتحقيق االستدامة».
وت��ق��دم ه���ذه ال��ن��ظ��رة ال��ع��امل��ي��ة ،التي
وضعت بالتعاون مع احلكومة الهندية
ووزارة البيئة والغابات وتغير املناخ،
دراسات حالة مت جمعها من أكثر من
 60دول���ة ،ويحلل التقرير العالقات
امل��ع��ق��دة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اق��ت��ص��ادن��ا
البالستيكي وي��ق��دم طريقة إلع��ادة
التفكير يف كيفية إنتاج العالم للمواد
البالستيكية التي تستخدم ملرة واحدة
واستخدامها وإدارتها.
وم��ن ب�ين التوصيات التي وردت يف
التقرير هي اتخاذ إج��راءات محددة
ميكن أن يتخذها واضعو السياسات
لتحسني إدارة ال��ن��ف��اي��ات ،وت��ع��زي��ز
ال��ب��دائ��ل ال��ص��دي��ق��ة للبيئة ،وتوعية
املستهلكني ،ومت��ك�ين استراتيجيات
التخفيض الطوعية والنجاح يف تنفيذ
احلظر أو فرض رسوم على استخدام
وبيع املواد البالستيكية التي تستخدم
ملرة واحدة .وقام كل من السيد نارندرا
مودي رئيس الوزراء الهندي ،والسيد
إريك سولهامي املدير التنفيذي لألمم
امل��ت��ح��دة للبيئة ب��إط�لاق التقرير يف
نيودلهي اليوم ،مبناسبة االحتفال بيوم
البيئة العاملي.
وق���ال السيد إري���ك س��ول��ه��امي املدير
التنفيذي ل�لأمم امل��ت��ح��دة للبيئة يف
مقدمة التقرير «يظهر التقييم أن
اتخاذ إجراء بشأن مشكلة البالستيك
ميكن أن يكون غير مؤلم ومربح – مع
حتقيق مكاسب هائلة للناس والكوكب،
األم���ر ال���ذي س��ي��س��اع��د ع��ل��ى جتنب
التكاليف املكلفة ملشكلة التلوث من
املصدر» ،وأصاف «ال ميثل البالستيك
يف حد ذاته مشكلة ،لكن تتمثل املشكلة
يف كيفية استخدامنا له».
وم���ن ب�ين ال��ن��ت��ائ��ج ال��رئ��ي��س��ي��ة ،يشير
التقرير إل��ى أن ال��رس��وم املفروضة
واحل����ظ����ر احل���ك���وم���ي  -ح���ي���ث مت
التخطيط لها وتنفيذها بشكل صحيح
 كانت من بني أكثر االستراتيجياتفعالية للحد من اإلفراط يف استخدام
املنتجات البالستيكية التي تستخدم

ملرة واحدة ،ومع ذلك ،يشير التقرير
إل��ى احل��اج��ة األس��اس��ي��ة إل��ى تعاون
أوس���ع ن��ط��اق �اً م��ن ج��ان��ب أص��ح��اب
امل��ص��ل��ح��ة يف ال��ق��ط��اع�ين ال��ت��ج��اري
واخل��اص ،حيث يقدم خارطة طريق
للحلول األولية ،مبا يف ذلك توسيع
نطاق مسؤولية املنتِج وتقدمي احلوافز
لتبني نهج أكثر تعميما لالقتصاد يف
إنتاج واستهالك املواد البالستيكية.
ويقر التقرير ب��أن مم��ارس��ات توليد
وإدارة النفايات البالستيكية ذات
االستخدام الواحد تختلف من منطقة
إل��ى أخ���رى ،يف ح�ين أن ات��خ��اذ أي
تدبير واح��د ض��د التلوث ل��ن يكون
ف��ع��االً بنفس ال��ق��در يف ك��ل م��ك��ان،
ويحدد مؤلفو التقرير  10خطوات
عاملية لصانعي السياسة ملعاجلة هذه
القضية يف مجتمعاتهم.
حقائق عن التلوث البالستيكي:
 يستخدم العالم كل عام  500ملياركيس من البالستيك.
 ينتهي املطاف يف كل ع��ام ،مبا اليقل عن  8ماليني طن من البالستيك
يف احمليطات ،أي ما يعادل شاحنة
كاملة من القمامة كل دقيقة.
 أنتج خالل العقد املاضي ما يفوقإنتاج البالستيك يف القرن املاضي
بأكمله.
  %50من البالستيك الذي نستخدمههو بالستيك يستخدم ملرة واحدة أو
ميكن التخلص منه.

 نشتري مليون زجاجة بالستيكيةكل دقيقة.
 يشكل البالستيك  ٪10من جميعالنفايات التي نولدها.
 يتم إلقاء ما يزيد عن  14مليارب��اون��د م��ن املخلفات يف احمليطات
املختلفة س��ن��وي �اً ،وت��ع��د املخلفات
البالستيكية أكثر أنواع املخلفات التي
تلقى يف املياه والبحار.
 بالرغم من أن كثافة السكان يفأمريكا متثل  %5من الكثافة السكانية
يف العالم ،إال أن األمريكيون ينتجون
م��ا ي��ق��ارب  %30م��ن امل��خ��ل��ف��ات يف
العالم ،ويستخدمون  %25من كامل
املوارد.

 خ�لال نقل ك��ل ط��ن م��ن أطنانامل��ن��ت��ج��ات ال��ب��ت��رول��ي��ة والنفطية
بالطرق البحرية ،يتم إل��ق��اء ما
يعادل نفس هذه الكمية من هذه
املواد يف مياه البحر كمخلفات.
 مب��رور كل  8ثواني من الوقت،مي���وت ط��ف��ل م��ن األط���ف���ال ح��ول
ال��ع��ال��م بسبب ت��ل��وث امل��ي��اه التي
يشربونها.
 أثبتت الدراسات أن واحدة منبني كل  8وفيات حول العالم يكون
السبب ورائها هو تلوث الهواء.
 يتسبب تلوث املياه يف موت أكثرمن  3.4مليون شخص حول العالم
سنوياً.
 يضطر أك��ث��ر م��ن  700مليونمواطن صيني لشرب املياه امللوثة.
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�أفكار وم�شاريع

م�رشوع ملكافحة التقزم يف
الطفولة بجيبوتي ي�ستهدف
الو�صول �إلى � 150ألف �شخ�ص
أعلن البنك الدولي اليوم عن مساندة
ج��دي��دة جليبوتي ك��ي حتقق هدفها
ال���رام���ي إل���ى احل���د م���ن ال��ت��ق��زم يف
مرحلة الطفولة وال��ق��ض��اء عليه يف
نهاية املطاف من خالل ائتمان قدره
 15مليون دوالر من املؤسسة الدولية
للتنمية ،صندوق البنك الدولي املعني
مبساعدة أش��د ب��ل��دان العالم فقراً.

وه��ذا االستثمار يف تنمية رأس املال
ال��ب��ش��ري ،س��ي��رك��ز ع��ل��ى األل���ف ي��وم
األول��ى املهمة من احلمل وحتى سن
الثانية ،قبل أن يصبح التقزم أمراً ال
ميكن عالجه إلى حد كبير ،ويستهدف
املشروع األسباب املتعددة للتقزم من
خالل القيام بأنشطة ،منها ما يلي:
تزويد  100ألف سيدة ومراهقة و50

ألف طفل بخدمات الرعاية الصحية
والتغذية األس��اس��ي��ة ،وزي����ادة معدل
الرضاعة الطبيعية إلى ثالثة أضعافه،
وزي�����ادة ن��س��ب��ة األط���ف���ال احملصنني
بالكامل قبل عيد ميالدهم األول إلى
.٪80
ق���ال وزي���ر ال��ص��ح��ة ال��دك��ت��ور جامع
علمي عكية اجل��ي��ب��وت��ي «م���ن خ�لال

© �صفحة تهتم بن�شر �أهم امل�شاريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�صني و املهتمني بحقوق الإن�سان من �أجل العمل على حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل
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شراكتنا مع البنك ال��دول��ي ،نستثمر
يف شعبنا ونبني رأسماالً بشرياً يتمتع
بالصحة وهو أمر حيوي لتحقيق النمو
واالزده����ار املستقبلي يف جيبوتي...
األدل���ة واض��ح��ة على أن تكلفة عالج
سوء التغذية هي ضعف تكلفة الوقاية
منها».
استند مشروع نحو القضاء التام على
التقزم يف جيبوتي إلى اخلبرة العاملية
الستراتيجيته الشاملة ال��ت��ي تشمل
إجراءات منسقة على املستويني الوطني
واحمللي ،والتركيز على توسيع نطاق
خدمات التغذية والرعاية الصحية ذات
التأثير الكبير ،سيقوم املشروع بتمويل
أه��داف احلكومة الرامية إل��ى زي��ادة
قدرات املنشآت الصحية والعاملني يف
مجال الصحة املجتمعية لرصد النمو
الصحي لألطفال وتعزيزه ،وسيشمل
ذل���ك ض��م��ان ح��ص��ول األط��ف��ال على
امل��غ��ذي��ات األس��اس��ي��ة مثل فيتامني أ
والزنك ،إلى جانب العالجات الصحية
املهمة مثل القضاء على الديدان ،مع
زيادة عدد زيارات الرعاية قبل الوالدة
وبعدها للحصول على املشورة بشأن
ممارسات التغذية والنظافة الشخصية
للرضع واألطفال الصغار ،واحلصول
على املكمالت الغذائية الرئيسية مثل
احلديد وحمض الفوليك.
ويف ه���ذا ال���ص���دد ،ق��ال��ت إل��ي��زاب��ي��ث
مزيراي ،وهي مسؤولة أولى للعمليات
يف البنك الدولي ورئيسة فريق العمل
باملشروع «إن التقزم له أسباب متعددة،
ويتطلب التصدي لها جميعاً إجراءات
منسقة عبر ق��ط��اع��ات م��ت��ع��ددة مثل
الصحة واحلماية االجتماعية والصرف
الصحي واملياه ...وستلعب التكنولوجيا
أيضاً دوراً مهما يف تتبع املستفيدين
من املشروع ومراقبة البرنامج لضمان
تقدمي اخلدمات بطريقة أفضل لتلبية
احتياجات السكان».
وتضم حافظة مشاريع البنك الدولي
يف ج��ي��ب��وت��ي  11م���ش���روع���اً مت��ول��ه��ا

املؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 135
مليون دوالر ،وت��رك��ز احلافظة على
شبكات األمان االجتماعي ،والطاقة،
والتنمية الريفية ،واحل��د م��ن الفقر
يف امل��دن ،والصحة والتعليم وحتديث
اإلدارة ال��ع��ام��ة ،واحل��وك��م��ة وتنمية
القطاع اخل���اص ،م��ع التركيز بشكل
خاص على النساء والشباب.
والتقزم عند األطفال (ال��ودان��ة) هو
شيوعا من القزامة،
الشكل األكثر
ً
وميثل حوالي  %70من جميع حاالت
ال��ت��ق��زم ،ي��ن��درج يف ه���ذه ال��ف��ئ��ة من
“التقزم غير املناسب” ،يرتبط ذلك
ال��ت��ق��زم ب��ط��ف��رة يف مستقبل عامل
النم ّو للخل ّية الليف ّية ،ويتم تشخيص
شخصا يف العالم
أكثر من 250,000
ً
بالتقزم .تشخيص الودانة يحدث يف
مكان ما بني واح��د من كل 10,000
وواحد من كل  30,000والدة ح ّية.
هناك أعراض عديدة للتقزم أهمها:
قصر القامة ،جذع طويل وضيق ،قصر
يف القطاعات القريبة من األطراف،
رأس ك��ب��ي��ر ،ن��ق��ص تنسج منتصف
ال��وج��ه ،ومت��دد مفرط مشترك ،من
بيني أمور أخرى ،يتم تعريف التقزم
من عيوب اجلهاز العصبي املركزي
وكذلك األعراض اجلسدية السابقة.
معدل الطول بالنسبة لرجل بالغ أو
ام����رأة يف ال��ت��ق��زم شخصت ح��وال��ي
120س��م (47.2ب��وص��ة) على الرغم
من احل��د األقصى للتقنيه 148س��م
( 58.2ب��وص��ة) يعتبر أي��ض��اً من
القزامة الودونون عادة ما يكون لديهم
جذع طويل ،ساقني وقدمني صغار.
هؤالء لديهم ذكاء عادي ولهم القدرة
على أن يعيشوا حياة مستقلة ومنتجة.
التشخيص واالنتشار:
ميكن تشخيص الطفل بالتقزم يف
وق��ت مبكر مثل مراحل اجلنني من
احل��م��ل ،مت حت��دي��د معظم احل��االت
ألول مرة يف وقت مبكر يف األسبوع
السادس والعشرين من احلمل %85
ّ

من األطفال الذين ول��دوا مع قزامة
يولدون من أبوين لديهم معدل مرتفع
والذين ليسوا مصابني بالقزامة؛ أي
ليسوا مودونني ،ومع ذلك %75 ،من
احلاالت هي نتيجة دي نوفو أو طفرة
جين ّية جديدة متا ًما ،إذا مت تشخيص
اآلب��اء واألمهات بالتقزم ،ومع ذلك،
هنالك فرصة كبيرة لعالج املشاكل
ا ّل��ت��ي ت��ه��دد احل��ي��اة ،والدة امل���ودون
م��ت��ف��رق��ة مت���ا ًم���ا ،وف����رص اإلص��اب��ة
بالقزامة لطفل مولود يف عائلة لديها
ط��ف��ل م��ص��اب مسب ًقا ال ت��زي��د عن
فرص إصابة غيره.
وه��ن��اك ط��رق م��ت��ع��ددة لتربية طفل
مصاب بالتقزم والتي ستكون مفيدة
للنمو وامل��ش��ي��خ ،األط���ف���ال امل���ودون
(املتقزمون) بحاجة لفرص أفضل،
فيجب أن ت��ث��ار امل��زي��د م��ن الرعاية
اخل��اص��ة م��ن األط��ف��ال ال��ذي��ن ال يتم
تشخيص التقزم .
النمو املتوقع:
ألن األط��ف��ال امل���ودون لديهم جينات
مختلفة ،دورة حياتهم ينبغي ومن
امل��ت��وق��ع أن تختلف ع��ن ه���ؤالء غير
امل��ودون�ين ،وم��ن املعتاد ج �دًا للطفل
امل�����ودون ال��ش��خ��ي��ر ألن ل��دي��ه ط��رق
هوائية أصغر من احلجم املتوسط.
ليست ه��ن��اك معلومات تشير إلى
مشاكل يف اجل��ه��از التنفسي ككل،
على الرغم من أن األطفال املودونون
لديهم أحجام رئة صغيرة (وميكن
القول بأن أحجام التنفس قليلة) ،لكن
يبدو أن هذا ال يؤدي إلى مشاكل يف
التنفسي ،تشخيص األطفال
اجلهاز
ّ
الذين يعانون من التقزم عادة ما يكون
بتأخر املعالم احلرك ّية ،التهاب األذن
الوسطى ،هبوط أسفل القدمني ،إن
الرضع واألطفال الصغار املودونون
شاهدوا بعناية يف
يحتاجون إلى أن يُ َ
السنوات القليلة األول��ى من مرحلة
الطفولة حلل املشاكل (دع��م) ،سمع
وب��ص��ر ال��ط��ف��ل أو ال��رض��ي��ع يحتاج
إلى رصد عبر السنوات ،إلى جانب

تطوريهم للسمع والبصر ،وضعهم
ليس مضمون لتطوير ت��ام لدعم
ال��ط��ف��ل ،وق����د ت���واج���ه األط���ف���ال
امل���ودون���ون أي� ً
�ض��ا عقبة التحدث
يف س��ن��وات ع��م��ره��م األول����ى ،إذا
ك��ان الطفل ال��ذي يشخص تراجع
ع��ن أو ع���ار م��ن ب��ع��ض امل��ن��اط��ق،
ينبغي أخذهم إل��ى طبيب أطفال
ل��ل��م��س��اع��دة يف اس��ت��ع��ادة الطفل
إلى حيث ينبغي أن يكون ك ً
ال من
الرضع واألطفال قد ميلكون قضايا
صحية تتعلق بانسداد مجرى الهواء
العلوي.
العناية باملصابني بالتقزم:
األط��ف��ال امل���ودون���ون يحتاجون إلى
اه��ت��م��ام ع��ن��دم��ا ي��ن��م��ون ويتقدمون
ب��ال��س��ن ،فتخصيص بيت م��ن أجل
األط��ف��ال امل��ودون��ون يجب أن يعدل
بطريقة ما تناسب الطفل مع طفرة
ال��ن��م��و ،ف��األل��ع��اب ي��ج��ب أن تكون
مدروسة والتغير لتناسب احتياجات
الطفل أو حجم الطفل مثل الدراجة
ذات العجالت الثالث ومعدات ملعب
الفناء اخللفي يجب أن يتم استبدال
التجهيزات األخ���رى يف امل��ن��زل إلى
آف��اق لتناسب األطفال مثل مفاتيح
اإلن������ارة أو م��ق��اب��ض األب������واب ألن
األط��ف��ال امل��ودون��ون مييلون التخاذ
موقف ضعيف وينبغي النظر يف دعم
استخدام الوسائد ،وينبغي أن تدرج
يف ج���دول أعمالهم ال��ي��وم��ي رك��وب
ال��دراج��ة و ال��س��ب��اح��ة ،ق��د تساعد
ه��ذه األنشطة يف ق��وة يف األط��راف
وامل��واق��ف وس��وف تساعد يف جتنب
مشاكل احل���دب ال��ص��دري القطني
وت��ض��ي��ق ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري ،وينبغي
جتنب أنشطة أخ��رى ،مثل اجلمباز
والرياضة اخلشنة ألنها سوف تدهور
دعمهم األساسي وموقفهم.وينبغي أن
يعمل األطفال املودونون يومياً على
مهارتهم اللفظية وذل��ك ملساعدتهم
على التغلب على ع��وائ��ق اخلطاب
ألنها من احملتمل أن يواجهها.
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يف اليوم العاملي للطفل اليوني�سيف تدعو
لاللتزام بحقوقهم
© اليوني�سيف
احتفل العديد من دول العالم باليوم
العاملي للطفل ،الذي يصادف يوم 20
نوفمبر من كل عام ،الذي قامت األمم
املتحدة ب��اإلع�لان عنه ع��ام 1989
للحد من إنتهاكات حقوق اإلنسان
التي يواجهها األطفال يف جميع أنحاء
العالم واملساهمة يف حتسني الظروف
املعيشية ألطفال العالم ،وال سيما يف
مناطق احلروب والفقر واملجاعات،
وبتاريخ  20نوفمبر  1989وبتوقيع
من  193دول��ة أعلن ه��ذا اليوم مبا
يعرف باليوم العاملي حلقوق الطفل.
ويف إطار احتفال هذا العام ،وللتأكيد
ع��ل��ى ح��ق��وق ال��ط��ف��ل ح��ي��ث العيش
بحياة كرمية ،من خالل توفير التعليم
والسعادة واألم��ان واحلب والصحة،
مت االستجابة ملناشدة اليونيسيف
اخل���اص���ة ب��ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى عريضة
أُرسلت إلى قادة العالم باللون األزرق،
ليكون ه��ذا اللون أيقونة االحتفال
هذا العالم.
وق��ال��ت اليونيسيف يف رس��ال��ة لها
بتلك امل��ن��اس��ب��ة «س���ع���ادة ..تعليم..
أمان ..حب ..صحة ..هذا ما نتمناه
لكل طفل ،ومع ذلك يُحرم األطفال

16

م��ن حقوقهم يف ك��ل ي��وم وق��ع على
عريضتنا ب���األزرق يف اليوم العاملي
للطفل يف ه��ذا العام ،ملطالبة قادة
ال��ع��ال��م ب��وض��ع األط��ف��ال يف ص��دارة
االهتمام».
م��ؤك��دة ،على أن األط��ف��ال يحرمون
م��ن حقوقهم ك��ل ي���وم ،وم���ا ن��ري��ده
إقامة عالم يكون فيه جميع األطفال
ملتحقني باملدارس ،آمنني من األذى
وق��ادري��ن على حتقيق إمكاناتهم،
ونعلم أن��ك تريد ذل��ك أي��ض �اً ،حان
الوقت إلعادة االهتمام باألطفال إلى
جدول األعمال».
حيث أق��رت اجلمعية العامة لألمم
امل��ت��ح��دة يف دورت���ه���ا امل��ن��ع��ق��دة يف
1989-11-20م االتفاقية الدولية
حلقوق الطفل ،وقد انضمت اململكة
إل��ى اتفاقية حقوق الطفل مبوجب
املرسوم امللكي رقم م 7-وتاريخ -16
1416-4ه���ـ امل��واف��ق 1995-9-11م
مع التحفظ على جميع امل��واد التي
ت��ت��ع��ارض م��ع الشريعة اإلس�لام��ي��ة،
ومت إي���داع وثيقة ان��ض��م��ام اململكة
لالتفاقية املذكورة لدى األمني العام
لألمم املتحدة بتاريخ 1416 -9-6هـ

املوافق 1996-1-26م ،وقد بدأ نفاذ
هذه االتفاقية بتاريخ 1416-10-7هـ
امل��واف��ق 1996-2-25م ،وتتطلب
امل��ادة الرابعة من هذه االتفاقية أن
تتخذ ال��دول املوقعة عليها التدابير
التشريعية ،واإلداري���ة ،وغيرها من
التدابير املالئمة ألع��م��ال احلقوق
امل��ع��ت��رف ب��ه��ا يف ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق
الطفل ،وذلك بتنسيق القانون العام،
والسياسة الوطنية مع أحكام هذه
االتفاقية ،وقد تبني أن ما هو متوفر
يف أنظمة اململكة العربية السعودية
ي��ف��وق م��ا ج���اء يف ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة،
وع� ّرف��ت االتفاقية مصطلح الطفل
بأنه( :كل إنسان لم يتجاوز الثامنة
ع��ش��رة م��ن ع��م��ره م��ا ل��م يبلغ سن
ال��رش��د قبل ذل��ك مب��وج��ب القانون
املنطبق عليه) ،وهذا التعريف الدولي
ينطبق على تعريف احلدث يف اململكة
العربية السعودية من خالل القوانني
اجلزائية املبينة يف الئحة االستيقاف،
والئحة دور األحداث الصادرة يف عام
1395ه��ـ (1975م) والتي تنص على
أنه( :كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة
من العمر) وبلوغ هذه السن هو الذي

يؤهل لالنخراط يف العمل يف القطاع
احلكومي ،واألهلي ،وتناهض اململكة
ت��ش��ري��د األط��ف��ال بسبب احل���روب،
وت��ك��رس ج��ه��وده��ا لتحقيق السالم
بني الشعوب ،وقد شاركت اململكة يف
استضافة بعض أطفال العالم الذين
اضطرتهم ظروف احلرب للهروب من
بالدهم وقدمت لهم الرعاية الشاملة.
وقد راعت األنظمة باململكة العربية
السعودية حماية امل��رأة والطفل يف
ح��ال��ة ال���ط���وارئ ،وحت��ظ��ر األنظمة
عمليات القصف والهجوم بالقنابل
وغيرها على السكان املدنيني حفاظاً
ع��ل��ى األرواح ،ب���اإلض���اف���ة حلظر
استخدام أسلحة احل��رب الكيماوية
وال��ب��ك��ت��ري��ول��وج��ي��ة خ�ل�ال العمليات
العسكرية وف��ق�اً لبروتوكول جنيف
1925م ومعاهدات جنيف 1949م.
وال تقر الدولة أعمال القمع واملعاملة
القاسية وغير اإلنسانية لألطفال
والنساء ،كما أن ال��دول��ة كفلت حق
امل��واط��ن وأس��رت��ه يف وق��ت ال��ط��وارئ
واملرض والشيخوخة والعجز ،ومتنع
ان��خ��راط الشباب دون  18سنة يف
القوات املسلحة.

اعرف أكثر عن منظمة حظر األسلحة الكيميائية

منظمة حظر األسلحة الكيميائية:
هي الهيئة التنفيذية التفاقية حظر
األسلحة الكيميائية ،التي دخلت حيز
التنفيذ يف عام 1997م ،وقد انضمت
للمنظمة  190دولة و الذين يعملون
خال من األسلحة
معاً لتحقيق عالم ٍ
الكيميائية.
مهمتها:
ت���ت���ول���ى م��ن��ظ��م��ة ح���ظ���ر األس��ل��ح��ة
الكيميائية مهمة تنفيذ أحكام اتفاقية

األسلحة الكيميائية توخياً لتحقيق
مطمح املنظمة املتمث ِـّل يف جعل عاملنا
عاملاً خالياً من األسلحة الكيميائية
شجع
وغي َر مه َّدد باستخدامها ،عاملاً يُ َّ
فيه التعاون على تسخير الكيمياء
لألغراض السلمية لصالح اجلميع،
وإذ نضطلع بهذه املهمة فإننا نرمي يف
نهاية املطاف إلى اإلسهام يف تعزيز
األمن واالستقرار الدوليني ،ويف نزع
السالح العا ّم والكامل ،ويف التنمية
االقتصادية على الصعيد العاملي.
ول��ه��ذه الغاية تقترح األم��ان��ة الفنية
نهوجاً لتطبيق االتفاقية على الدول
األعضاء يف املنظمة ،وتقوم مع هذه
ال����دول ول��ص��احل��ه��ا ب��وض��ع وتنفيذ
البرامج الالزمة ،ولهذه البرامج أربعة
أهداف عامة:
• ض��م��ان وج����ود ن��ظ��ام ش��ف��اف ذي

اعرف حقوقك و واجباتك
املادة اخلامسة و اخلمسون (:)2-1
التعاون الدولي ألغراض املصادرة:
 -1على الدولة الطرف التي تتلقى
طلباً من دولة طرف أخرى لها والية
قضائية على فعل مج ّرم وفقاً لهذه
االتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد
يف إقليمها من عائدات إجرامية أو
ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى
مشار إليها يف الفقرة  1من املادة
 31من هذه االتفاقية ،أن تقوم ،إلى
أقصى مدى ممكن يف إطار نظامها
القانوني الداخلي ،مبا يلي:
(أ) أن حتيل الطلب إل��ى سلطاتها
امل��خ��ت��ص��ة ل��ت��س��ت��ص��در م��ن��ه��ا أم��ر
م���ص���ادرة ،وأن ت��ض��ع ذل���ك األم��ر
موضع النفاذ يف حال صدوره؛
(ب) أو أن حت��ي��ل إل���ى سلطاتها
املختصة أمر املصادرة الصادر عن
محكمة يف إقليم ال��دول��ة الطرف

الطالبة وفقاً للفقرة  1من امل��ادة
 31والفقرة ( 1أ) من املادة  54من
هذه االتفاقية ،بهدف إنفاذه بالقدر
املطلوب ،طاملا كان متعلقاً بعائدات
إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو
أدوات أخرى مشار إليها يف الفقرة
 1من امل��ادة  31م��وج��ودة يف إقليم
الدولة الطرف متلقية الطلب؛
 -2إثر تلقي طلب من دول��ة طرف
أخ��رى لها والي��ة قضائية على فعل
مج ّرم وفقاً لهذه االتفاقية ،تتخذ
ال���دول���ة ال���ط���رف متلقية الطلب
تدابير لكشف العائدات االجرامية
أو املمتلكات أو املعدات أو األدوات
األخرى املشار اليها يف الفقرة  1من
املادة  31من هذه االتفاقية واقتفاء
أث���ره���ا وجت��م��ي��ده��ا أو ح��ج��زه��ا،
بغرض مصادرتها يف نهاية املطاف
بأمر صادر إما عن الدولة الطرف

مصداقية للتحقق من تدمير األسلحة
الكيميائية ،واحليلولة دون عودتها إلى
الوجود ،والسهر يف الوقت ذاته على
حماية املصالح امل��ش��روع��ة املتعلقة
باألمن القومي وبحقوق امللكية؛
• تأمني احلماية واملساعدة يف مواجهة
األسلحة الكيميائية؛
• ت��ش��ج��ي��ع ال���ت���ع���اون ال���دول���ي على
استخدام الكيمياء ألغراض سلمية؛
• حتقيق عاملية االنضمام إلى املنظمة
بتسهيل ال��ت��ع��اون ال���دول���ي وتكوين
القدرات الوطنية؛
وي � � �ق� � ��وم م� �ن� �ه� �ج� �ه ��ا ع � �ل� ��ى م� �ب ��دأي ��ن
أس � ��اس � �ي �ي��ن؛ أول���ه���م���ا ه���و األه��م��ي��ة
اجلوهرية للطابع املتعدد األط��راف
الذي تتـ َّسم به االتفاقية؛ وثانيهما هو
املساواة يف تطبيق أحكام االتفاقية
على كل الدول األطراف.

ت� �ت� �ك ��ون م �ن �ظ �م��ة ح� �ظ ��ر األس� �ل� �ح ��ة
الكيميائية من ثالث هيئات:
 -1مؤمتر الدول األطراف.
 -2املجلس التنفيذي :يتألف املجلس
التنفيذي م��ن  41ع��ض��واً ،ينتخبهم
املؤمتر لوالية مدتها سنتان ،ويكون
لكل دولة طرف ،وفقاً ملبدأ التناوب،
احلق يف أن تمُ ّثَل يف املجلس التنفيذي.
وتقتضي االتفاقية ،ضماناً لفعالية
ه���ذا امل��ج��ل��س ،أن ي��ول��ى يف تأليفه
االعتبار ال��واج��ب للتوزيع اجلغرايف
العادل ،وألهمية الصناعة الكيميائية،
وللمصالح السياسية واألمنية.
 -3األمانة الفنية.

اجلزء ال�سابع و الثالثون من «اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد»
الطالبة وإم��ا ع��ن ال��دول��ة الطرف
متلقية الطلب عم ً
ال بطلب مقدم
مبقتضى الفقرة  1من هذه املادة.
 -3تنطبق أح��ك��ام امل����ادة  46من
هذه االتفاقية على هذه امل��ادة ،مع
مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال.
وباإلضافة إلى املعلومات احملددة يف
الفقرة  15من امل��ادة  ،46يتعني أن
تتضمن الطلبات املقدمة عم ً
ال بهذه
املادة:
(أ) يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1
(أ) من هذه املادة ،وصفاً للممتلكات
املراد مصادرتها مبا يف ذلك مكان
املمتلكات وقيمتها امل��ق� ّ�درة ،حيثما
تكون ذات صلة ،وب��ي��ان�اً بالوقائع
التي استندت إليها الدولة الطرف
الطالبة يكفي لتمكني الدولة الطرف
متلقية الطلب من استصدار األمر
يف إطار قانونها الداخلي؛

(ب) يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة
( 1ب) من هذه املادة ،نسخة مقبولة
قانوناً من أمر املصادرة الذي يستند
إليه الطلب وال��ص��ادر ع��ن الدولة
ال��ط��رف الطالبة ،وبياناً بالوقائع
ومعلومات عن املدى املطلوب لتنفيذ
األم��ر ،وبياناً يحدد التدابير التي
اتخذتها ال��دول��ة ال��ط��رف الطالبة
لتوجيه إش��ع��ار مناسب لألطراف
ال��ث��ال��ث��ة احل��س��ن��ة ال��ن��ي��ة ول��ض��م��ان
م��راع��اة األص��ول القانونية ،وبيانا
بأن أمر املصادرة نهائي؛
(ج) يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة
 2م��ن ه��ذه امل���ادة ،بياناً بالوقائع
التي استندت إليها الدولة الطرف
الطالبة ووصفاً لإلجراءات املطلوبة،
ونسخة مقبولة ق��ان��ون�اً م��ن األم��ر
الذي استند إليه الطلب ،حيثما كان
متاحاً.

* دخلت اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ) (UNCACحيز النفاذ يف  ١٤كانون الأول /دي�سمرب  ،٢٠٠٥و هي تُعد االتفاقية الأكرث �شموالً وقوة يف مكافحة الف�ساد على نطاق عاملي ،وحتى
يناير � ،2013صادقت عليها  ١٦٥دولة ،وقد وقعت على االتفاقية اململكة العربية ال�سعودية يف 2004/9/1م ،فيما ان�ضمت و�صادقت عليها يف 2013/4/29م.
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امل�ست�شار القانوين
خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ما اخت�صا�صات كتابة العدل الأوىل و الثانية؟
تقوم كتابة ال��ع��دل األول��ى
بتوثيق كل ما يتعلق بالثروة
العقارية ونقل امللكية من
شخص إلى آخر سواء بيعاً
كام ً
ال أو جزئياً أو هبة أو

ره��ن�اً لصناديق اإلق��راض
احل��ك��وم��ي��ة (ال����زراع����ي،
ال���ع���ق���اري ،ال��ص��ن��اع��ي)،
وكذلك إنهاء إجراءات منح
األراضي بأنواعها.

كاريكاتير

وزارة العدل متنح  12امر�أة
رخ�صة لتوثيق العقود
٪10
من وزن
الطالب !

مدرسة

ً
نقال عن صحيفة
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وتقوم كتابة العدل الثانية
باملصادقة على األق��اري��ر
ومنها الوكاالت الشرعية،
ال���وص���اي���ا ،ال���ت���ن���ازل عن
اجل��ن��س��ي��ة ،ال���ت���ن���ازل عن

امليراث إذا لم يكن عقاراً،
والكفاالت ،وتعديل األسماء
وتسجيل عقود الشركات
والتوقيع على استمارات
ذوي الدخل احملدود.

كشفت وزارة ال��ع��دل ال��س��ع��ودي��ة،
مؤخراً منح  12ام��رأة ،ألول مرة،
رخ��ص��ة «ال��ت��وث��ي��ق» ،ال��ت��ي تخولهن
ال��ق��ي��ام ب��ب��ع��ض خ���دم���ات ك��ت��اب��ات
العدل.
وأوضحت الوزارة ،أن االختصاصات
املمنوحة للموثقني واملوثقات تتمثل
يف إصدار الوكاالت وفسخها ،توثيق
عقود تأسيس ال��ش��رك��ات ،وإف��راغ
العقارات ،على أن يعمل املوثقون
واملوثقات يف أوقات عمل صباحية
ومسائية ،وطوال أيام األسبوع.،
وبينت أن إجمالي عدد احلاصلني
على رخصة التوثيق بلغ  1313موثقاً
وموثقة ،مؤكدة استمرارها يف منح
التراخيص مع احلرص على جودة

اخلدمات املقدمة للمستفيدين.
وتعد خدمة املو ّثق من أبرز خدمات
وزارة العدل التي أسندتها للقطاع
اخل���اص ب��ه��دف تسهيل إج���راءات
عملية التوثيق على املستفيدين
وأي��ض��اً م��ن أج���ل دع���م االق��ت��ص��اد
الوطني ورؤية اململكة .2030
وشهدت اململكة ،يف اآلونة األخيرة،
سلسلة ق��رارات بالتخلي عن عدد
من القوانني واألع���راف الرسمية،
التي اعتمدتها ال��ب�لاد على م��دار
عقود ،أبرزها السماح للنساء بقيادة
السيارة اعتباراً من يونيو /حزيران
للعام احلالي ،ودخولهن مالعب كرة
القدم ،والسماح لهن مبمارسة مهن
كانت حكراً على الرجال.

ثقافة حقوق اإلنسان

اليوم العاملي للطفل
احتفل العالم بالطفل يف يومه العاملي والذي يصادف  20نوفمبر من كل عام حيث تعتبر هذه املناسبة
فرصه لتكثيف البرامج التوعوية املوجهة للطفل مبا يزيد الوعي بحقوق الطفل و يساهم يف احلفاظ
عليها من أي جتاوز او انتهاك .
ويرجع االحتفال بـاليوم العاملي للطفل إلى توصية منظمة األمم املتحدة عام  1954والذي تقرر فيه
اقامة يوم عاملي للطفل يف جميع دول العالم ،من أجل تعزيز حقوق الطفل على املستوى الدولي
واحمللي ،والتوعية بحقوق األطفال يف جميع أنحاء العالم ،وحتسني املستوى املعيشي والتعليمي
والصحي للطفل مبا يكون له بالغ األثر يف مستقبله وحياته باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من حقوق
اإلنسان.

ويعتبر يوم  20نوفمبر يوماً مهماً جدًا يف تاريخ وحياة الطفولة حول العالم ،حيث مت إعالن حقوق
الطفل يف عام  ..1959ويف عام  1989اعتمدت اجلمعية العمومية لألمم املتحدة اتفاقية حقوق
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الطفل يف اليوم ذاته.
ومنذ عام  1990ودول العالم حتتفل باليوم العاملي للطفل؛ لتعزيز التعاون والوعي الدولي بني األطفال
يف جميع أنحاء العالم والتذكير مبا نصت عليه االتفاقيات الدولية الراعية حلقوق األطفال.

ويف اململكة العربية السعودية والتي تعتبر من أوائل الدول املنظمة التفاقية حقوق الطفل واستشعاراً

منها بأهمية الطفل واحلفاظ على حقوقه وإن التنشئة السليمة تخلق منه عنصراً فاع ً
ال يف املجتمع
فقد وافق املقام السامي يف عام  1436هـ على نظام حماية الطفل والئحته التنفيذية والذي يتضمن

العديد من السلوكيات املجرمة والتي تعتبر جتاوزاً وانتهاكاً حلقوق الطفل حيث تتولى وزارة العمل
والتنمية االجتماعية من خالل وحدات احلماية متابعة تنفيذ النظام ،وتلقي البالغات التي تتضمن
جتاوزاً حلقوق الطفل من خالل الرقم املوحد لتلقي البالغات (  )1919والعمل على توفير بيئة

مناسبة للطفل كما تقوم وزارة التعليم بعمل برامج توعوية موجهة للطفل من خالل تفعيل اليوم
العاملي حلقوق الطفل يف مؤسسات التعليم العام بهدف نشر الوعي بهذه احلقوق بني األطفال كما
قامت وزارة احلرس الوطني ممثلة يف برنامج األمان االسري الوطني مشكوراً بأطالق خط مساندة

الطفل ،والذي يهدف الى تلقي البالغات من األطفال الي اساءات قد يتعرضون لها هذا باإلضافة
الدور الكبير الذي تقوم به اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وهيئة حقوق اإلنسان يف التوعية بحقوق
الطفل وحمايته من أي جتاوزات من خالل التنسيق مع اجلهات ذات العالقة مبا يضمن حياة سليمة
للطفل.

19

