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العفو  منظمة  أوردت��ه  ما  على  رد  يف 
بحق  انتهاكات  وج��ود  ح��ول  الدولية 
بعض املوقوفات يف اململكة، ذكر رئيس 
اإلن��س��ان  حل��ق��وق  الوطنية  اجلمعية 
بأن  القحطاني  ربيعان  مفلح  الدكتور 
هذا  م��ن  شيئاً  ت��رص��د  ل��م  اجلمعية 
بشكوى  اح��داً  لها  يتقدم  ول��م  القبيل 
بهذا اخلصوص، وندعوا منظمة العفو 
الدولية لتزويدنا بأي معلومات متوفرة 
مدى صحتها،  وبحث  ملتابعتها،  لديها 
بدون  االتهامات  مثل هذه  أما إطالق 
أدلة مؤكدة فهذا ال ينسجم مع آليات 
هناك  بأن  مضيفاً  احلقوقي،  العمل 
تنسيق مع األجهزة املختصة يف اململكة 
ومنسوبيها  اجلمعية  ألعضاء  يسمح 
يرد  ال��ت��ي  احل���االت  اوض���اع  مبتابعة 
بشأنها تظلمات أو شكاوى أو ترصد 
اجلمعية حاجتها للمتابعة أو التحقق.

األمم  أش�����ادت  م��ت��ص��ل  س��ي��اق  ويف 
مجال  يف  السعودية  بجهود  املتحدة 
عالياً  مثمنة  اإلنسان،  حقوق  حماية 
ومؤكدة  ال��ري��اض،  مع  البناء  التعاون 
فخرها بالشراكة املستمرة يف البرامج 
عدد  فيها  يشترك  ال��ت��ي  واألن��ش��ط��ة 
املتحدة  األمم  وب��رام��ج  منظمات  من 

رئي�س اجلمعية يدعو منظمة العفو الدولية اإىل 

تقدمي مالديها من معلومات ب�ساأن املوقوفات 

للتحقق منها

ووكاالتها املتخصصة.
املقيم  املنسق  غرايبة،  ف��راس  وهنأ 
لألمم املتحدة باإلنابة، السعودية على 
اإلنسان  حقوق  مجاالت  يف  تفاعلها 
املختلفة، قائاًل: »أهنئكم على انطالق 
وت��ع��زي��ز حقوق  ح��م��اي��ة  امل��م��ل��ك��ة يف 
منظومة  تفعيل  خ��الل  من  اإلن��س��ان، 
وط��ن��ي��ة حل���ق���وق اإلن����س����ان، م��ع��ززة 
باللوائح واألنظمة التي تصون احلقوق 
يف  وتساهم  الوطني،  املستوى  على 
حمايتها«، وأشاد غرايبة بتنظيم هيئة 
حقوق اإلنسان يف السعودية الحتفالية 
العاملي  ل��إع��الن  السبعني  ال��ذك��رى 
حل��ق��وق اإلن����س����ان، خ����الل ح��ض��وره 
موخراً جلسة النقاش املتخصصة التي 
من  ع��دد  وحضرها  الهيئة،  نظمتها 
األعمال،  ورجال  واملختصني  السفراء 
ومنسوبيها،  الهيئة  مجلس  وأعضاء 
وقال: »إن هذه املبادرة تعّبر عن التزام 
حلقوق  العاملية  القيم  بدعم  اململكة 
اإلن��س��ان، ون��الح��ظ ذل��ك م��ن خالل 
التفاعل اإليجابي والفعال للمملكة مع 
النظام الدولي حلقوق اإلنسان بآلياته 

املختلفة«.
م���ن ج��ه��ت��ه، ك��ش��ف ال���دك���ت���ور ب��ن��در 

اإلنسان  حقوق  هيئة  رئيس  العيبان، 
أح���رزت  ب����الده  أن  ال��س��ع��ودي��ة،  يف 
وتعزيز  كبيراً يف مجال حماية  تقدماً 
تشريعاتها  اإلنسان، من خالل  حقوق 
وأن��ظ��م��ت��ه��ا ال��ق��ض��ائ��ي��ة وال��ع��دل��ي��ة 
تدابير  م��ن  اتخذته  وم��ا  واإلداري�����ة، 
تلك  فاعلية  تعكس  متوالية  تنفيذية 
سياسية  إرادة  عن  وتعّبر  القوانني، 
اإلنسان  رف��اه  م��ن شأنه  م��ا  ك��ل  نحو 
وح��م��اي��ة وت��ع��زي��ز ح��ق��وق��ه واح��ت��رام 
العاشر  »إن  العيبان  وأضاف  كرامته، 
من ديسمبر )كانون األول( لعام 1948 
املعاصر  التاريخ  يف  مهماً  يوماً  ك��ان 
الهيئة  حلقوق اإلنسان، وإن احتفالية 
للحظة  ت��رم��ز  ال��ي��وم  ه���ذا  مبناسبة 
اإلع��الن  اعتماد  يف  تتمثل  مفصلية، 
الوثيقة  تلك  اإلنسان،  العاملي حلقوق 

التي توافق حولها املجتمع الدولي«.
اإلن��س��ان  رئ��ي��س هيئة ح��ق��وق  وأك���د 
احلرمني  خ���ادم  ب��ق��ي��ادة  اململكة،  أن 
ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك س��ل��م��ان ب���ن عبد 
العزيز، وولي عهده األمير محمد بن 
ومؤسساتها  بأجهزتها  ممثلة  سلمان، 
»دأب��ت  احلكومية  وغ��ي��ر  احلكومية 
األيام االحتفالية حلقوق  على مواكبة 
اإلنسان، مبا فيها هذا اليوم، بحمالت 
وأنشطة مكثفة تهدف إلى نشر ثقافة 
حقوق اإلنسان، وتعزيز الوعي بها لدى 
الذي جرى  اللقاء  أن  مبيناً  اجلميع«، 
منظومة  من  ج��زء  إال  هو  ما  م��ؤخ��راً 
متكاملة من تلك احلمالت واألنشطة.

املتابع  أن  ال��ع��ي��ب��ان  ال��دك��ت��ور  وأب����ان 
اململكة،  يف  اإلن��س��ان  حقوق  ألوض��اع 
حققت  أنها  يجد  موضوعية،  بنظرة 
تعزيز وحماية  كبيراً يف مجال  تقدماً 
حقوق اإلنسان على جميع املستويات 
واإلداري،  والقضائي،  »التشريعي، 
ون���ح���و ذل�����ك، وم����ن ش���واه���د ه��ذه 

التطورات بناء إطار قانوني ومؤسسي 
فاعل، يغطي مجاالت حقوق اإلنسان 
كافة، حماية ووقاية«، وأضاف »إننا إْذ 
لنا  حافزاً  نعتبره  التقدم،  بهذا  نعتز 
وعوناً  التطورات،  من  املزيد  لتحقيق 
مبيناً  والتحديات«،  العقبات  لتجاوز 
احلثيث  سعيها  يف  تنطلق  اململكة  أن 
اإلنسان،  حقوق  وحماية  تعزيز  نحو 
قيم  من  املستدامة،  التنمية  وحتقيق 
وإرادة  وحكمة  األص��ي��ل��ة،  مجتمعها 
احلرمني  خ���ادم  يف  ممثلة  ق��ي��ادت��ه��ا، 
الشريفني وولي عهده األمني«، وأشار 
إلى »رؤية اململكة 2030«، التي تتضمن 
خططاً وبرامج تهدف إلى جعل اململكة 
أمُنوذجاً رائداً يف العالم على األصعدة 
كافة، التي تضمنت كثيراً من مجاالت 
احلياة،  يف  كاحلق  اإلن��س��ان،  حقوق 
واحلق يف األم��ن، واحلق يف الصحة، 
التربية والتعليم والتدريب،  واحلق يف 
األس���رة،  وح��م��اي��ة  العمل  يف  واحل���ق 
يف  املشاركة  وتعزيز  امل���رأة،  ومتكني 
وحرية  وال��ع��ام��ة،  السياسية  احل��ي��اة 
واحل��ق  ودع��م��ه��ا،  اجلمعيات  تكوين 
األنشطة  ويف  الثقافية،  املشاركة  يف 

الرياضية والترفيهية.
العمل  »ي��ج��ري  ال��ع��ي��ب��ان  واس��ت��ط��رد 
االستراتيجية  مراجعة  على  حالياً 
اململكة،  يف  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
لتكون شاملة جلميع املبادئ واألسس 
ال��ت��ي ت��ه��دف إل����ى ح��م��اي��ة وت��ع��زي��ز 
الشريعة  مبادئ  وفق  اإلنسان،  حقوق 
اإلسالمية، والنظام األساسي للحكم، 
واألن��ظ��م��ة األخ�����رى، واالت��ف��اق��ي��ات 
اإلقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق 
اململكة طرفاً  التي أصبحت  اإلنسان، 
فيها، واالسترشاد بعدد من اإلعالنات 
اإلقليمية  ال��ع��م��ل  وم��ن��اه��ج  وب��رام��ج 
والدولية، يف ضوء التزامات اململكة«.

الدكتور مفلح القحطاني
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لالحتفاء  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبناسبة 
ب��امل��ع��ل��م ط���ال���ب رئ���ي���س اجل��م��ع��ي��ة 
الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، 
لتمكينهم  املعلمني  بحقوق  باالهتمام 
وقد  السامية،  رسالتهم  ت��أدي��ة  م��ن 
أحيت دول العالم تلك املناسبة حتت 
يقتضي  التعليم  يف  »احل���ق  ش��ع��ار 
ويحتفل  م��ؤه��ل��ني«،  معلمني  وج���ود 
باليوم العاملي للمعلمني سنوياً بتاريخ 
عام  منذ  أكتوبر  األول/  تشرين   5
توصية  توقيع  ذك��رى  إلحياء   ،1994
الدولية  العمل  ومنظمة  اليونسكو 
املدرسني،  لعام 1966 بشأن أوضاع 
مؤشرات  الوصية  تلك  تضع  حيث 
ومسؤوليات  بحقوق  تتعلق  مرجعية 
األولي  إعدادهم  ومعايير  املعلمني، 
وت��دري��ب��ه��م ال���الح���ق، وح��ش��ده��م، 
والتعلم،  التعليم  وتوظيفهم، وظروف 
أوضاع  بشأن  اليونسكو  توصية  أما 
العالي  التعليم  يف  التدريس  هيئات 
ل  لتكِمّ  1997 عام  اُعتمدت يف  فقد 
يخص  ف��ي��م��ا   1966 ع���ام  ت��وص��ي��ة 
أوضاع هيئات التدريس والبحوث يف 

التعليم العالي.
وبعد اعتماد هدف التنمية املستدامة 
4 املعني بالتعليم، وإقرار املرصد 4-ج 
املخصص لدور املعلّمني الرئيسي يف 
لعام  التعليم  أعمال  ج��دول  حتقيق 
2030، أصبح اليوم العاملي للمعلمني 
فرصة لالحتفال باإلجنازات والنظر 
التحديات  مبواجهة  كفيلة  طرق  يف 
تعزيز مهنة  أجل  وذلك من  املتبقّية، 

التدريس.
من  ك��اًل  قالت  فقد  املناسبة  وبتلك 
السيدة  لليونسكو  ال��ع��ام��ة  امل��دي��رة 
ملنظمة  العام  واملدير  أزوالي،  أودري 
راي��در،  غ��اي  السيد  الدولية  العمل 
واملديرة التنفيذية لليونيسف السيدة 
ه��ن��ري��ي��ت��ا ه��ول��س��م��ان ف����ور، وم��دي��ر 
اإلمن��ائ��ي  امل��ت��ح��دة  األمم  ب��رن��ام��ج 
العام  واألم��ني  شتاينر،  آخيم  السيد 
السيد  للمعلمني  ال��دول��ي  ل��الحت��اد 
»وإذ  لهم  رسالة  يف  إدواردز  دافيد 
هذا  للمعلمني  العاملي  باليوم  نحتفل 
الفرصة  ه��ذه  نغتنم  فإننا  ال��ع��ام، 
احلق  ب��أن  ال��دول��ي  املجتمع  لتذكير 
معلمني  وج���ود  يقتضي  التعليم  يف 
املوضوع  ه��ذا  اُختير  وق��د  مؤهلني، 
سنة  سبعني  مرور  بذكرى  لالحتفال 
على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
)1948(، الذي ينص على أن التعليم 
حقوق  من  أساسياً  حّقاً  ميثل  إمن��ا 
وهو حق ال ميكن حتقيقه  اإلنسان، 

دون وجود معلمني مؤهلني.  
الرئيسية  ال��ت��ح��دي��ات  ب��ني  م��ن  إن 
على  احلق  هذا  سبيل  تعترض  التي 
الصعيد العاملي إمنا يتمثل يف النقص 
وتفيد  املعلمني،  ع��دد  يف  املستمر 
مليون   264 هناك  ب��أن  التقديرات 
على  ب��امل��دارس  ملتحقني  غير  طفل 
النطاق العاملي، ووفقاً ملعهد اليونسكو 
لإحصاء، يحتاج العالم إلى حشد ما 
إض��ايف  معلم  مليون   69 م��ن  يقرب 
لبلوغ هدف التعليم حتى عام 2030 

االب��ت��دائ��ي  التعليم  بتعميم  املتعلق 
والثانوي، وتبرز »فجوة املعلمني« على 
السكانية  املجموعات  بني  أكبر  نحو 
امل��س��ت��ض��ع��ف��ة، وم��ن��ه��ا ال��ف��ت��ي��ات، 
والالجئني  اإلعاقة،  ذوي  واألطفال 
واألط���ف���ال امل��ه��اج��ري��ن، ف��ض��اًل عن 
يف  يقطنون  الذين  الفقراء  األطفال 

املناطق الريفية أو النائية.
هم  واملؤهلني  ب��ني  امل��دَرّ املعلمني  إن 
يف  احل��ق  لضمان  األساسي  العامل 
يف هذا  لنؤكد مجدداً  وإننا  التعليم، 
نحتفل  إذ  للمعلمني،  العاملي  اليوم 
مب��س��اه��م��ات امل��ع��ل��م��ني امل��ه��م��ة يف 
حتسني أحوال األطفال والشباب يف 
جميع أرجاء العالم، التزامنا بالسعي 
إلى تعزيز اإلمداد باملعلمني املؤهلني 
وزيادة عددهم على الصعيد العاملي. 
املجتمع  وهيئات  احلكومات  ونحّث 
الدولي كافة على االنضمام إلينا يف 
األطفال  جميع  لتمكني  املسعى  هذا 
أحوالهم  النظر عن  بغّض  والشباب، 
يف  بحقهم  التمتع  م��ن  وظ��روف��ه��م، 
التعليم اجليد ويف مستقبل أفضل«.

مشاركة  وضمن  أن��ه  ذك��ره  اجل��دي��ر 
يف  ال��ع��ال��م  دول  م��ع  التعليم  وزارة 
االحتفاء بتلك املناسبة يف السعودية 
ال��ع��امل��ي للمعلم  ال��ي��وم  ف��ق��د أح��ي��ت 
العامة  للهيئة  العام  الرئيس  بحضور 
األمير  الوطني  وال��ت��راث  للسياحة 
س��ل��ط��ان ب��ن س��ل��م��ان وحت���ت رع��اي��ة 
وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، 
التي  السامية  ل��أله��داف  وحتقيقاً 

وضع من أجلها هذا اليوم.
ل��ه بتلك  ك��ل��م��ة  ال��ع��ي��س��ى يف  وق����ال 
تفعيل  ال���ي���وم  »اح��ت��ف��ال  امل��ن��اس��ب��ة 
ملناسبة عاملية نشارك بها دول العالم 
أقرته  ال���ذي  املعلم  ب��ي��وم  االح��ت��ف��اء 
منظمة اليونسكو الدولية التي تعتبر 
وموقعاً  فيها  مؤسساً  عضواً  بالدكم 
املعلم  بقيمة  للتذكير  ميثاقها  على 
مسيرة  يف  ال��ري��ادي  ودوره  ومكانته 

النماء والعطاء«.
وأبان أن املعلم ال يؤدي وظيفة أو مهنة 
فحسب بل أبعد من ذلك بكثير، فهو 
الوطن  ثروة  وتربية  بتعليم  يقوم  من 
املستقبل، واإلشارة  احلقيقية شباب 
إال  ليست  ال��ذك��رى  ه��ذه  مثل  له يف 
حلظات وفاء ملن يشتعلون كمصابيح 
وضاءة، تنير الدرب ألجيال هم قادة 
واإلبداع  للتنمية  وصناع  للمستقبل، 

يف كل مكان.
واملعلمات..  املعلمون  »أيها  وأض��اف 
لقد سعينا خالل عام مضى أن يكون 
بوزير  يرتبط  استشاري  مجلس  لكم 
التعليم مباشرة وقد ترشح زمالؤكم 
له واعتمد اليوم أعضاؤه وسيكونون 
باسمكم ونسعى  لكم ومحاوراً  صوتاً 
ومخرجاته  املجلس  لهذا  يكون  ألن 

وتوصياته أثر يف أداء وزارتكم«.
منذ  للمعلمني،  العاملي  اليوم  وميثل 
 4 املستدامة  التنمية  هدف  اعتماد 
 ،2030 ع��ام  بحلول  بالتعليم  املعني 
ال��ف��رص��ة الس��ت��ع��راض اإلجن����ازات 

احملرزة والنهوض مبهنة التعليم.
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كشف رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق 
ربيعان  ب��ن  مفلح  ال��دك��ت��ور  اإلن��س��ان 
القحطاني خالل تصريح له لصحيفة 
يثبت حتى اآلن ورود  لم  أنه  »الوطن« 
اجلمعية  ف��روع  إلى  كيدية  قضايا  أي 
امل��ن��اط��ق، ف��ي��م��ا كشف  امل��ن��ت��ش��رة يف 
القانوني  املستشار  لها  العام  األم��ني 
اجلمعية  أن  الفاخري  خالد  األستاذ 
يف  الكيدية  القضايا  مفهوم  تستبعد 
إليها،  ال���واردة  القضايا  م��ع  التعامل 
املتعلقة  الشكاوى  تتلقى  جهة  ألنها 
بحقوق اإلنسان، وتتحقق من صحتها، 
وتتخذ اإلجراءات النظامية يف شأنها، 
يدعون  تعتبر جهة وصل بني من  كما 
التضرر واجلهات احلكومية واخلاصة 

األخرى.
وفسر الفاخري ذلك بالقول إن هناك 
ق��ض��اي��ا ت��ص��ل إل��ي��ه��م و ي��ت��ب��ني ع��دم 
صحتها، وذلك بسبب قلة وعي بعض 
املشتكني باإلجراءات سواء يف القضايا 
االجتماعية.  أو  املالية  أو  اإلداري����ة 
نحقق  قضية  تصلنا  عندما  وأض��اف: 
فيها، وعندما يتبني لنا عدم صحة ما 
ذلك،  على  نطلعه  فإننا  املدعي،  ذكره 
فإذا اقتنع كان بها، وإذا لم يقتنع فله 
احلق يف التقدم بقضية لدى اجلهات 

العدلية حتى يأخذ القانون مجراه«.
- القضايا اإلدارية يف الصدارة:

اإلداري������ة حتتل  ال��ق��ض��اي��ا  ت����زال  ال 
القضايا  مجموع  يف  األول���ى  املرتبة 
منذ  وذلك  اجلمعية،  إلى  وردت  التي 
وذل��ك   ،1437 ع��ام  وحتى  تأسيسها 
يف  تليها  ق��ض��ي��ة،   12934 مب��ج��م��وع 
املرتبة الثانية قضايا السجناء 8104، 
مبجموع  األس���ري  العنف  قضايا  ث��م 
و  قضية   3786 العمالية  ث��م   ،4824
قضية،   3355 املدنية  األحوال  بعدها 
الشخصية 1726 قضية،  ثم األح��وال 
قضية   1020 الطفل  ض��د  العنف  و 
فيما جاء عدد القضايا القضائية 955 

قضية.  
- حق عام وآخر خاص:

وكيفية  ال��ك��ي��دي��ة  ال��ش��ك��اوى  وح����ول 

اجلمعية ت�ستبعد مفهوم الق�سايا الكيدية 

ب�سبب قلة الوعي

احملامي  ق��ال  معها،  اجلمعية  تعامل 
أيضاً  خالل  مفتي  عبدالرحمن  ري��ان 
إن  »ال���وط���ن«:  لصحيفة  ل��ه  تصريح 
اإلن��س��ان  حل��ق��وق  الوطنية  اجلمعية 
حكومية  غير  أو  حكومية  جهة  أي  أو 
عندما تقدم إليها شكوى يف أي شأن، 
وتتحرى  الشكوى  استقبال  يتم  فإنه 
منها  التأكد  حال  ويف  صحتها،  مدى 
يتم التدخل، أو حتال إلى جهة أخرى 
بحسب االختصاص يف حال ثبت عدم 

صحتها أو أنها كيدية.
وأضاف: املتضرر من الشكوى الكيدية 
بالشكوى  التقدم  يف  احلق  له  من  هو 
ضد من تقدم عليه يف حال ثبت أنها 
خاصاً  هنا  احلق  يكون  بحيث  كيدية، 
بالشكوى  الرفع  للجهة  وميكن  وعاماً، 
أن  ثبت  حال  ويف  العامة،  النيابة  إلى 
الشكوى التي تقدم بها املدعي »شكوى 
اجلزائية  احملكمة  إل��ى  حت��ال  كيدية« 
حديثه  مفتي  وأنهى  العقوبة،  إلصدار 
املتضرر  ليست  اجلمعية  إن  بالقول: 
ولكن  الكيدية،  الشكاوى  من  الرئيس 
يحق لها كجهة وقف استقبال الشكوى 
من شخص معني يف حال تكررت منه 

نفس الشكوى«.
أب����ان ع����دد من  ويف س��ي��اق م��ت��ص��ل 
واملسؤولني  القضاة  الفضيلة  أصحاب 
بوزارة العدل يف تصريح لهم لصحيفة 
الصحيحة  ال��دع��وى  أن����واع  »ال���ي���وم« 
تفريق  وكيفية  وش��روط��ه��ا  والباطلة 
به  متيز  م��ا  وأي��ض��اً  بينهما  القاضي 
ن��ظ��ام امل��راف��ع��ات اجل��دي��د م��ن مزايا 
أو  الكيدية  ال��دع��اوى  ل��ه��ذه  ت��ص��دت 
تقدمي  كيفية  إل��ى  باإلضافة  الباطلة 
جاء  احمل��اك��م،  يف  ال��دع��وى  صحائف 
ذلك يف االستطالع التالي:.يف البداية 
محافظة  محاكم  رئيس  فضيلة  شرح 
الطائف الشيخ عبد اإلله بن عبدالعزيز 
اضافة  بأنها  الدعوى  معنى  الفريان 
شيء  استحقاق  نفسه  إل��ى  اإلن��س��ان 
يف يد غيره أو ذمته مفيداً فضيلته أن 
لصحة الدعوى املرفوعة أمام القضاء 
شروطاً منها املتعلق بأطرافها )املدعي 

وامل��دع��ى عليه وامل��دع��ى ب���ه(، وق��ال: 
القضاء  أم��ام  املترافعني  يف  يشترط 
األهلية  ك��ام��ل  منهما  ك��اًل  ي��ك��ون  أن 
يف  صفة  ذوي  املتداعيان  يكون  وأن 
الدعوى، وأضاف فضيلته أنه يشترط 
يف املدعى به أن تكون هناك مصلحة 
مشروعة للمدعى يف املطالبة واألصل 
يف هذه املصلحة أن تكون قائمة وهو 
ما صرح به نظام املرافعات الشرعية 
كامتناع  متحقق  ال��ض��رر  أن  مبعنى 
املدعى عليه عن دفع النفقة الالزمة أو 
امتناعه عن تسليم ثمن املبيع ومع ذلك 
فإن النظام نص يف املادة الرابعة منه 

على االكتفاء يف قبول الدعوى وصحة 
الغرض  كان  إذا  القضاء  إلى  االلتجاء 
م��ن ال��دع��وى االح��ت��ي��اط ل��دف��ع ضرر 
محدق أو االستيثاق حلق يخشى زوال 
دليله عند النزاع فيه، وتطرق فضيلته 
ال��دع��وى  م��ن ش���روط صحة  إل��ى أن 
به  املدعى  احل��ق  يكون  أن  القضائية 
املطالب  ذه��ن  يف  متميزاً  أي  معلوماً 
واملطالب واحلاكم بينهما، ومن شروط 
يكون  أن  به  باملدعى  املتعلقة  الدعوى 
محتمل الثبوت عقاًل وعادة فال تصح 
العقل  يف  ثبوته  يستحيل  مبا  الدعوى 

والعادة.
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اجلمعية حتتفل باليوم الدويل للم�سنني

واالأمم املتحدة توؤكد على اأهمية النظر اإىل 

ال�سخ�س امل�سن ك�سخ�س منتج وقادر على 

العطاء 

1
تشرين - اكتوبر

اجل��م��ع��ي��ة ت��ش��ارك ال��ع��ال��م اح��ت��ف��االت 
»اليوم العاملي للمسنني«:

اجلمعية  ف���رع  ح���رص  م��ن��ط��ل��ق  م���ن 
باجلوف  اإلن��س��ان  حل��ق��وق  الوطنية 
حتقيق  يف  للمساهمة  م��ن��ه  وس��ع��ي��اً 
أه�����داف اجل��م��ع��ي��ة، وت���واج���ده���ا يف 
امل��ن��اس��ب��ات وامل���ش���ارك���ات ال��ت��وع��وي��ة 
نشاط  خل��ط��ة  وت��ف��ع��ي��اًل  والتثقيفية 
الفرع مبناسبة اليوم العاملي للمسنني، 
فقد شارك الفرع يف االحتفالية الذي 
االجتماعية  ال��رع��اي��ة  دار  أق��ام��ت��ه��ا 
بوضع  الفرع أيضاً  باجلوف، كما قام 
امليادين  يف  وتوعوية  إرشادية  لوحات 
و  املسنني  بحقوق  للتعريف  العامة 
وال��ذي  املجتمع  كيان  م��ن  ج��زء  أنهم 
بهم  واالهتمام  رعايتهم  علينا  يجب 
ألنه من واجباتنا الدينية، و أن الدولة 
أعزها اهلل تكفل حق املواطن و أسرته 
والعجز  وامل���رض  ال��ط��وارئ  حالة  يف 
وال��ش��ي��خ��وخ��ة وت��ش��ج��ي��ع امل��ؤس��س��ات 
األعمال  يف  اإلس��ه��ام  على  واألف����راد 
ب���دور اجلمعية  وال��ت��ع��ري��ف  اخل��ي��ري��ة 
املسنني  بحق  التعريف  يف  باملساهمة 

ورعايتهم.

الشيخوخة و منظمة الصحة العاملية:
ال سيما و أن البشر أصبحوا يعيشون 
أنحاء  جميع  يف  قبل  ذي  م��ن  أط��ول 
ال��ع��ال��م، وال���ي���وم، ول��ل��م��رة األول����ى يف 
التاريخ، ميكن أن يتوقع معظم الناس 
سنة  الستني  أع��م��اره��م  ت��ت��ج��اوز  أن 
مجموع  يزيد  أن  املتوقع  ومن  وأكثر، 
عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 
60 سنة فأكثر من 900 مليون نسمة 
نسمة  م��ل��ي��اري  إل���ى   2015 ع���ام  يف 
عدد  يبلغ  واليوم   .2050 عام  بحلول 

م��ن وص��ل��ت أع��م��اره��م إل��ى 80 سنة 
فأكثر 125 مليون نسمة. وبحلول عام 
2050 سيوجد عدد كهذا تقريباً )125 
مليون( يف الصني وحدها، وعدد 434 
العمرية  الفئة  ه��ذه  يف  نسمة  مليون 
على نطاق العالم. وبحلول عام 2050 
املسنني  ستعيش نسبة80% من جميع 
يف بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وتيرة  هائلة  ب��ص��ورة  أي��ض��اً  وتتزايد 
أنحاء  جميع  يف  السكان  شيخوخة 
العالم، فقد استغرق األمر من فرنسا 
150عاماً كي تتأقلم مع تغير احلدث 
نسبة  إل��ى 20% يف  م��ن %10  ب��زي��ادة 
م��ن 60 سنة.  ال��س��ك��ان األك��ب��ر س��ن��اً 
البرازيل  أماكن مثل  ومع ذلك فهناك 
هذا  منها  سيستغرق  والهند  والصني 
التأقلم مدة أطول قلياًل من 20 سنة.

تعريف الشيخوخة:
ومرحلة  احل��ي��اة،  دورة  من  ج��زء  هي 
منها،  م��ف��ّر  ال��ت��ي ال  م��راح��ل��ه��ا  م��ن 
فالشيخوخة عملية جسدية، ونفسية، 
واجتماعية، وتعّد املرحلة النهائية من 
العمر االفتراضّي، ال تتفق مع ظروف 
تبدأ يف  وال  األم����راض،  أو  ال��وف��ي��ات 
الصعب  وم��ن  للجميع،  ال��وق��ت  نفس 
حتديدها، ولكن يف كثير من األحيان 
تبدأ  فأكثر،   65 أو   60 سّن  يف  تبدأ 
عالماتها يف فقدان الشخص لقدرته 
على ممارسة العمل والواجبات املعتاد 
مفهوم  ويُشير  كما  بها،  القيام  على 
كامبريدج  قاموس  حسب  الشيخوخة 
ي��ت��ق��ّدم فيها  ال��ت��ي  ال��ف��ت��رة  تلك  إل��ى 
اإلنسان يف السّن، ويصبح أقرب إلى 

الكآبة.
عالمات الشيخوخة:

ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ع��الم��ات مرحلة 
قليل  انخفاض  ومنها:  الشيخوخة، 
وانحناء  الفقرّي،  العمود  استقامة  يف 
الظهر، زيادة خطورة اإلصابة بضربة 
ش��م��س، أو ان��خ��ف��اض درج���ة ح���رارة 
كبيرة،  بسهولة  العظام  كسر  اجلسم، 
اإلم��س��اك،  وم��ح��دودة.  بطيئة  حركة 
خ��ّف��ة يف ال��ت��ف��ك��ي��ر، وال����ذاك����رة، مع 
احتمالية اإلصابة باخلرف، والهذيان، 
تصلّب  م��ن  ب���دءاً  مشتركة  ت��غ��ّي��رات 
انخفاض  ح��اد.  التهاب  إلى  املفاصل 
يف حدة البصر، والسمع. انخفاض يف 
الطاقة اإلجمالية. انخفاض يف ردود 
سلس  ال��ت��وازن،  يف  وصعوبة  الفعل، 
البول، تناقص الرؤية الطرفية، ظهور 
وترّهل اجللد، ظهور شيب  التجاعيد 

الشعر.

ال���ع���وام���ل ال���ت���ي ت���ؤث���ر يف ص��ح��ة ك��ب��ار 
السن:

عوامل فردية:
- العادات والتصرفات.

- التغيرات املتعلقة بالتقدم يف العمر.
- عوامل جينية.

- اإلصابة باألمراض.

عوامل بيئية:
- البيئة املنزلية.

- التقنيات املساعدة.
- املواصالت.

- املرافق االجتماعية.

كبار  ل��دى  الشائعة  الصحية  املشاكل 
السن:

أواًل: املشاكل الصحية البدنية:
- األمراض املزمنة مثل: داء السكري، 

ال��ب��ول،  سلس  ال���دم،  ارت��ف��اع ضغط 
ه��ش��اش��ة ال���ع���ظ���ام، ض��ع��ف ال��ب��ص��ر 

والسمع، السرطان.
- أمراض القلب.

- حوادث السقوط والكسور.
واحلركي  العضلي  اجلهاز  أمراض   -
التوازن،  فقد  املفاصل،  التهاب  مثل: 
أو  احلركة  صعوبة  املشي،  اضطراب 

عدمها.
- سوء التغذية )الهزال أو السمنة(.

مثل:  التنفسي  اجل��ه��از  أم����راض   -
األنفلونزا، والتهاب الرئتني.

ال��ع��ص��ب��ي مثل:  أم����راض اجل��ه��از  ج 
اجل���ل���ط���ة ال���دم���اغ���ي���ة، وال����رع����اش 

)باركنسون(.
مثل:  ال��ه��ض��م��ي  م��ش��اك��ل اجل��ه��از   -
ضعف حاسة التذوق، انخفاض قدرة 
املعدة واألمعاء على هضم وامتصاص 

الطعام، اإلمساك.
- اجلفاف.

- مشاكل الفم واألسنان مثل: سقوط 
األسنان.

ثانًيا: املشاكل العقلية والنفسية:
مثل:  والنفسية  العقلية  األم��راض   -
اخلرف، الزهامير، االكتئاب، الهذيان.

- اضطراب النوم.

ثالًثا: املشاكل االجتماعية:
- العزلة االجتماعية.

- انخفاض مستوى األداء الوظيفي.

الشيخوخة الصحية:
باألنشطة  ال��ق��ي��ام  على  ال��ق��درة  ه��ي 
اليومية األساسية مثل: تناول الطعام، 
وارت�������داء امل���الب���س، واالس��ت��ح��م��ام، 
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واملشي، واستخدام دورات املياه بدون 
مساعدة اآلخرين ألطول فترة عمرية 
حتى وإن كان يستخدم أدوات مساعدة 
العصا، ومشاية  والتنقل مثل:  للمشي 

كبار السن.
أهمية الشيخوخة الصحية:

الصحي  ال��ع��م��ر  م��ت��وس��ط  إط��ال��ة   -
النشط.

الوظيفية  ال��ق��درة  على  احملافظة   -
واستمرار  الشيخوخة  مرحلة  خ��الل 
احتياجاتهم  أداء  يف  االس��ت��ق��الل��ي��ة 

اليومية.
- خفض الوفيات املبكرة.

- رفع الروح املعنوية والشعور بالعافية 
لدى كبار السن.

يتمتعون  الذين  الناس  ع��دد  زي��ادة   -
ب��ن��وع��ي��ة ح��ي��اة إي��ج��اب��ي��ة وي��ش��ارك��ون 

بأنشطة اجتماعية وثقافية.
الطبي  ال���ع���الج  ت��ك��ال��ي��ف  خ��ف��ض   -

وخدمات الرعاية.

الطريق إلى شيخوخة صحية:
الصحية  للشيخوخة  االستعداد  يبدأ 
من عمر مبكر؛ حيث إن هنالك بعض 
على  الشخص  تساعد  التي  األم���ور 
يتقدم  عندما  صحته  على  احملافظة 

يف السن، وتشمل:
- احملافظة على السلوكيات الصحية 
م��ث��ل: ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي امل���ت���وازن، 
واالمتناع  املنتظم،  البدني  والنشاط 

عن التدخني والتي تساعد على:
- احل�����د م����ن م���خ���اط���ر اإلص���اب���ة 

باألمراض املزمنة.
- حتسني القدرات البدنية والعقلية.

- احملافظة على الكتلة العضلية.
- االحتفاظ بوظيفة اإلدراك.

- تأخير االتكالية.
عبر  املزمنة  األم��راض  من  الوقاية   -
م��راح��ل احل��ي��اة مي��ن��ع ت��راك��م اآلث���ار 
يؤدي  لعوامل خطورتها؛ مما  السلبية 
مب��رض  اإلص���اب���ة  خ��ط��ر  تقليل  إل���ى 
ويقلل  ال��دم،  وارتفاع ضغط  السكري 
خطر اإلصابة مبضاعفاتهما، وأهمها 
الدماغية  اإلعاقة اجلسدية واجللطة 

وأمراض القلب واألوعية الدموية.
بالفحوصات  القيام  على  احل��رص   -

الطبية الدورية.

ب��األم��راض  التحكم  على  احل���رص   -
املزمنة.

على  تساعد  التي  الداعمة  البيئات   -
القيام باألعمال املهمة لهم بغض النظر 
إتاحة  مثل:  ق���درات،  من  فقدوه  عما 
والتي  املأمونة  النقل  ووسائل  املباني 
يسهل  وط��رق  إليها،  ال��وص��ول  يسهل 

السير فيها.
- أخ��ذ قسط ك��اف م��ن ال��ن��وم، حيث 
مشكالت  من  املسنني  من  كثير  يشكو 
أثناء  والنعاس  األرق،  مثل:  النوم  يف 
النهار، واالستيقاظ املتكرر أثناء الليل.

ب��ع��ض احل���ق���ائ���ق ع���ن ال��ش��ي��خ��وخ��ة يف 
العالم:

التقدم  آخ���ذون يف  ال��ع��ال��م  س��ك��ان   -
بالسن بسرعة هائلة.

- سيرتفع عدد السكان الذين يبلغون 
 900 من  أكثر  أو  عاماً   60 العمر  من 
يف  نسمة  م��ل��ي��اري  إل��ى  نسمة  مليون 
الفترة الواقعة بني عامي 2015 و2050 
)أي بزيادة نسبتها من 12% إلى %22 

من مجموع سكان العالم(.
أن  تثبت  التي  البّينات  ه��ي  قليلة   -
أفضل  بصحة  يتمتعون  اليوم  املسّنني 

من والديهم.
- األمراض غير السارية هي احلاالت 
املسّنني،  بني  شيوعاً  األكثر  الصحية 
الدماغية  والسكتة  القلب  وأم���راض 
أكبر  من  هي  املزمنة  الرئة  وأم��راض 
املسّنني  أرواح  التي حتصد  األم��راض 
بصرف النظر عن املكان الذي يعيشون 

فيه.
بالعجز  إصابتهم  أس��ب��اب  أعظم  أم��ا 
الظهر  وآالم  احلسية  العاهات  فهي 
وال��رق��ب��ة وم���رض االن���س���داد ال��رئ��وي 
عن  الناجمة  واالض��ط��راب��ات  امل��زم��ن 
وداء  ال��س��ق��وط  وح�����االت  االك��ت��ئ��اب 

السكري واخلرف والفصال العظمي.
- ال ي��وج��د ش��خ��ص م��س��ّن »م��ث��ال��ي« 

عندما يتعلق األمر بالصحة.
ليست  الشيخوخة  سن  يف  الصحة   -

عشوائية.
االختالفات  بعض  أن  م��ن  بالرغم   -
يف صحة املسّنني جتسد موروثهم من 
اجلينات، فإن معظم تلك االختالفات 
يُرّد إلى البيئة املادية واالجتماعية التي 

البيئة  تلك  تأثير  ومدى  فيها  يعيشون 
وعلى  أمامهم  املتاحة  ال��ف��رص  على 

سلوكياتهم الصحية.
التمييز ضد املسّنني  - قد يكون اآلن 
أساس  على  التمييز  من  انتشاراً  أكثر 

اجلنس أو العنصرية.
مجال  يف  الشامل  العمل  سيستلزم   -
تغييرات  إج����راء  العمومية  ال��ص��ح��ة 
جوهرية يف طريقة تفكيرنا مبوضوعي 

الشيخوخة والصحة.
سن  يف  الصحة  تُ��ع��رف  أال  ينبغي   -
من  الفرد  تعايف  أنها  على  الشيخوخة 
األم��راض، ومبقدور أي شخص مسّن 
أن يتمتع بالصحة يف سن الشيخوخة، 
القيام  مواصلة  من  متّكنه  حالة  فهي 

مبا يهمه من أنشطة.
الصحية  النظم  مواءمة  إع��ادة  يلزم   -
السكان  ف��ئ��ات  احتياجات  يلّبي  مب��ا 

املسنني.
يف  املوجودة  الصحية  النظم  معظم   -
حيث  من  قاصرة  أجمع  العالم  أنحاء 
املسّنني  احتياجات  لتلبية  االستعداد 
حاالت  ع��دة  من  غالباً  يعانون  الذين 

ص��ح��ي��ة م��زم��ن��ة أو م���ن م��ت��الزم��ات 
تلك  تكون  أن  يجب  إذ  الشيخوخة، 
النظم قادرة على تقدمي خدمات رعاية 
وتركز  املسّنني  حول  تتمحور  متكاملة 
تقدمه  لدى  الفرد  ق��درات  على صون 

يف السن.
والعشرين  احل��ادي  القرن  يف  يلزم   -
أن متتلك جميع البلدان نظماً متكاملة 

لتقدمي رعاية طويلة األجل.
أم��ان  إن��ش��اء شبكة  م��ن  ان��ط��الق��اً   -
صوب  ضعفاً  األكثر  للفئات  أساسية 
قدرة  يعّظم  نطاقاً  أوسع  نظام  إقامة 
استقالليته  ويصون  الوظيفية  املسّن 

وكرامته.
- جميع مستويات احلكومة وقطاعاتها 
معنية مبوضوع متتع الفرد بالصحة يف 

سن الشيخوخة.
معنية  وب���رام���ج  س��ي��اس��ات  وض���ع   -
بتوسيع نطاق خيارات السكن؛ وإتاحة 
تنوع  وتعزيز  النقل؛  ووسائط  املباني 
العمل؛  أوس���اط  يف  العمرية  الفئات 
بواسطة  الفقر  من  املسنني  وحماية 

برامج احلماية االجتماعية.

وفـــقـــًا لــــلأمم املــتــحــدة فــــاإن اأكـــر 

مـــن 700 مــلــيــون �ــســخــ�ــس فــوق 

�سن ال�ستني، وبحلول عام 2050، 

ن�سمة،  بليوين  عــددهــم  �سيكون 

من  املـــائـــة  يف   20 مـــن  اأكـــــر  اأي 

اأعــمــارهــم   �ستكون  الــعــامل  �سكان 

60 �سنة اأو اأكر، و�ستكون الزيادة 

يف عــدد كــبــار ال�سن اأكـــرب واأ�ــســرع 

عدد يف العامل النامي
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من  »تختفي«  ال��ت��ي  ل��ألغ��ذي��ة  ميكن 
السلسلة الغذائية بعد احلصاد بسبب 
التلف أن تطعم ما يقدر ب� 48 مليون 
شخص يف أفريقيا جنوب الصحراء. 
ول���ذل���ك أع�����ّدت م��ن��ظ��م��ة األغ���ذي���ة 
وال���زراع���ة ل���ألمم امل��ت��ح��دة )ال��ف��او( 
روكفلر  ومؤسسة  األفريقي  واإلحت��اد 
مشروعاً يهدف إلى مساعدة البلدان 
ما  خسائر  تقليص  على  األفريقية 
بعد احلصاد بشكل كبير بحلول عام 
السياسات  تعزيز  خ��الل  م��ن   2030

واالستراتيجيات يف تلك البلدان.

ويف ه��ذا ال��ص��دد ق��ال امل��دي��ر العام 
دا  غ��رازي��ان��و  ج��وزي��ه  ال��ف��او  ملنظمة 
سيلفا »إن عملنا مع مؤسسة روكفلر 
سالسل  جلعل  األف��ري��ق��ي  واإلحت����اد 
اإلمدادات الغذائية أكثر كفاءة ستعود 
بالنفع على سبل عيش األسر املزارعة 
يف أفريقيا وتقلل الضغط على البيئة، 
يف  سيسهمان  اللذان  العامالن  وهما 
حتقيق رؤيتنا للقضاء على اجلوع يف 

العالم«.

وق��د ال��ت��زم��ت احل��ك��وم��ات يف جميع 
أنحاء العالم بتخفيض الفاقد واملهدر 
النصف  إل��ى  وتقليصه  ال��غ��ذاء  م��ن 
أه��داف  إط��ار  ع��ام 2030 يف  بحلول 

إعالن  ومبوجب  املستدامة،  التنمية 
ماالبو يف عام 2014، حددت البلدان 
األعضاء يف اإلحتاد األفريقي لنفسها 
خفض  يف  املتمثل  ال��ط��م��وح  ال��ه��دف 
خسائر ما بعد احلصاد إلى النصف 

بحلول عام 2025.
وق���ال راف��ائ��ي��ل ف��ل��ور، م��دي��ر م��ب��ادرة 
روكفلر،  ملؤسسة  التابعة   YieldWise
دوالر  مليون   130 قيمتها  تبلغ  والتي 
أمريكي وتهدف إلى تقليل فقد وهدر 
الكثير  حتقيق  علينا  »يتعني  الغذاء: 
من التقدم إذا ما أردنا حتقيق هدفنا 
خالل  اجل��وع  على  بالقضاء  الطموح 
12 عاماً فقط, يوجد حالياً وعي كاٍف 
بأن  والقطاع اخلاص  بني احلكومات 
تقليص هدر وفقدان الطعام سيؤدي 
على  واآلن  أكبر,  غ��ذائ��ي  أم��ن  إل��ى 
الزراعية  األعمال  وقطاع  احلكومات 

ترجمة هذا الوعي إلى عمل«.

كبير  ت��اروف��ي��ن��غ��ا  س��ي��ف��اس  وق�����ال 
امل��س��ت��ش��اري��ن ال��ف��ن��ي��ني ل��ل��م��ش��روع: 
األفريقي  اإلحت��اد  دع��م  هو  »هدفنا 
ومؤسساته لتطوير السياسات ووضع 
لفقد  للتصدي  االستراتيجية  احللول 
على  التأثير  وإح��داث  الغذاء  وه��در 
وبناء  السياسة  املستويات، من  جميع 
مستوى  وعلى  وال��ب��ح��وث،  ال��ق��درات 

سلسلة القيمة مع املزارعني واملنتجني 
وجتار التجزئة«.

إنقاذ األغذية بعد احلصاد
شهراً،   18 ومدته  املشروع  هذا  بدأ 
على  ويركز   2017 فبراير/شباط  يف 
خ��س��ارة احمل��اص��ي��ل األس��اس��ي��ة بعد 
احلصاد يف الدول التي يشملها بشكل 
وزامبيا  وتنزانيا  كينيا  وه��ي  أول���ي 
وزم��ب��اب��وي، ك��م��ا ي��رك��ز ع��ل��ى تقدمي 
الدعم مبا يخص السياسات لإحتاد 

األفريقي.
إلى  بعد احل��ص��اد  م��ا  تشير خ��س��ارة 
 - الطعام  وكمية  نوعية  يف  انخفاض 
واخلضروات  والفاكهة  احلبوب  مثل 
بني   - واحلليب  واألس��م��اك  واللحوم 
يتم  أن  قبل  البيع  ونقطة  امل��زرع��ة 

تناولها.

العظمى  الغالبية  أفريقيا حتدث  ويف 
ونقطة  احلصاد  بني  الغذاء  فقد  من 
من  يضيع  القليل  أن  حني  يف  البيع، 

قبل املستهلكني بعد الشراء.

وتشير تقديرات الفاو إلى أن خسائر 
ما بعد احلصاد ميكن أن تصل إلى %20 
واألسماك،  لأللبان  و%30  للحبوب، 
للفاكهة واخلضروات، ويحدث  و%40 

بسبب  اخلسارة  ه��ذه  من  كبير  ج��زء 
غياب التكنولوجيا، ومحدودية املعرفة 
بسالسل اإلمداد، ومحدودية الوصول 
التحتية،  البنية  وسوء  األس��واق،  إلى 

وعدم كفاية التمويل.
إلى  اخلسائر  ه��ذه  خفض  ويتطلب 
كلي  نهج  اتباع  أفريقيا  يف  النصف 
دعم  وراء  السبب  هو  وه��ذا  شامل، 
سلسلة  يف  الروابط  لتقوية  املشروع 
قيمة إنتاج الغذاء، وحتسني األسواق 
احللول  وحت��س��ني  التحتية،  والبنية 
لتوفير  احل��ك��وم��ات  ودع���م  التقنية، 

سياسات واستثمارات متكينية.
وأوضح فلور: »ما نريد القيام به هو 
النظر ليس فقط يف التدخالت الفنية 
القدرات  بناء  كيفية  يف  أيضاً  ولكن 
ضمن األنظمة املوجودة لدينا، ولهذا 
السبب فإن التعاون مع منظمة الفاو 

واإلحتاد األفريقي مهم للغاية«.

شركاء من أجل حلول استراتيجية:
يجري تطوير وتطبيق حلول السياسة 
األفريقي  االحتاد  يف  واالستراتيجية 
العمل  وي��ت��م  ال���رائ���دة،  ال��ب��ل��دان  ويف 
خسائر  مل��دى  تقييمات  وض��ع  على 
ذات  للمحاصيل  احل��ص��اد  ب��ع��د  م��ا 
األولوية لكل بلد، مبا يف ذلك سالسل 
ومت  والطماطم،  واللنب  ال��ذرة  توريد 
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ثلث  هدر  أو  فقد  يتم 
ُتنتج  التي  األغ��ذي��ة 
االستهالك  أج��ل  م��ن 
ال��ع��ال��م،  يف  ال��ب��ش��ري 
نحو  الى  يصل  ما  وهو 

1.3 مليار طن سنويًا

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

لوضع  فنية  عمل  مجموعات  تشكيل 
أنشطة  وتنسيق  وطنية  استراتيجيات 
وزامبيا  تنزانيا  يف  احل��ص��اد  بعد  م��ا 

وزميبابوي.
وم��ن خ��الل ه��ذا امل��ش��روع، مت تدريب 
املصلحة  أصحاب  من   100 من  أكثر 
بعد  ما  إدارة  على  التقنيني  واملوظفني 
احلصاد، ويف تنزانيا، أدرجت منهجية 
الفاو يف  ملنظمة  الغذاء  حتليل خسارة 
تطوير  كما مت  العالي،  التدريب  برامج 
التقدم  لتتبع  والتقييم  للرصد  إط��ار 
التنمية املستدامة  نحو حتقيق أهداف 

وأهداف ماالبو.
ي��ج��ري جت��ري��ب ح��ل��ول بسيطة  ك��م��ا 
وعملية مثل األكياس محكمة الغلق التي 
أط��ول،  مل��دة  احل��ب��وب  تخزن  أن  ميكن 
وصناديق قابلة إلعادة االستخدام لنقل 
للحد  الطازجة  واخل��ض��روات  الفواكه 
من األضرار أثناء النقل، وسيتم تكرار 
مت  التي  الناجحة  واملمارسات  احللول 
جميع  يف  املشروع  خ��الل  من  عرضها 

أنحاء أفريقيا.
األغذية  منظمة  وقعت   2016 عام  يف 
اتفاقية  روكفلر  ومؤسسة  وال��زراع��ة 
وتطوير  الغذائي،  األمن  لدعم  شراكة 
أف��ري��ق��ي��ا جنوب  امل��ن��ت��ج��ني يف  ص��غ��ار 
ال��ص��ح��راء ال��ك��ب��رى م��ن خ��الل تبادل 
املعرفة وبناء القدرات بشأن فقد وهدر 
القيمة،  ومعاجلة  وإض��اف��ة  األغ��ذي��ة، 
كما  التأثير،  وقياس  السوق  ورواب���ط 
تسهم هذه األنشطة يف البرامج احلالية 
يف  احلصاد  بعد  ما  فقدان  من  للحد 
التابعة  األغ��ذي��ة  ف��ق��د  م��ب��ادرة  إط���ار 
العاملية  الفاو  ملؤسسة روكفلر، ومبادرة 

بشأن فقد وهدر األغذية.

دور امل��ن��ظ��م��ة يف م��ج��ال ف��ق��د األغ��ذي��ة 
وهدرها:

األغذية  مجموع  ثلث  إلى  يصل  ما  إن 
إلى  أو تبديده قبل أن يصل  يتم فقده 

املستهلكني.
عصٍر  يف  أغذية  فائض  يعّد  ما  وه��و 
يعاني فيه نحو مليار شخص من اجلوع، 
وهو ميثل يف الوقت ذاته هدراً للشغل 
واملياه والطاقة واألراضي واملستلزمات 

األخرى التي استخدمت إلنتاجه.

ما هو فقد األغذية وهدر األغذية؟
األغذية  وه��در  األغ��ذي��ة  بفقد  يُقصد 
ي��ح��دث لكميات  ال���ذي  ال��ن��ق��ص  ذل���ك 

البشري  لالستهالك  ة  املعَدّ األغذية 
سلسلة  م��ن  ال��الح��ق��ة  امل���راح���ل  يف 
ال��ت��زوي��د، وي��ج��ري فقد األغ��ذي��ة أو 
كلها،  الغذائية  السلسلة  هدرها عبر 
من اإلنتاج األولي وحتى اإلستهالك 

يف املنزل.
وقد يقع هذا النقص عرضياً أو على 
يؤدي  النهاية  لكنه يف  نحو مقصود، 
للجميع.  املتاح  الغذاء  يف  نقص  إلى 
واألغذية التي تتساقط على األرض 
إلى  وصولها  قبل  للتلف  تتعرض  أو 
مرحلة املنتَج النهائي أو مرحلة البيع 

بالتجزئة تسمى أغذية مفقودة.
إلى  األغ��ذي��ة  فقد  يرجع  أن  وميكن 
مشاكل تتصل باحلصاد/القطاف أو 
التخزين أو التعبئة أو النقل أو البنية 
األساسية أو آليات السوق/األسعار، 
املؤسسية  األط��ر  جانب  إل��ى  وذل��ك 

والقانونية.
ال���ذي يسقط من  امل��ق��ط��وف  ف��امل��وز 
شاحنة النقل مثاًل يعّد غذاًء مفقوداً. 
لالستهالك  ال��ص��ال��ح  ال���غ���ذاء  أم���ا 
تلف  ألن��ه  يستهلك  ال  لكنه  البشري 
من  ط���رح  أو  ت��ل��ف  ح��ت��ى  تُ����رك  أو 
املستهلكني  أو  التجزئة  باعة  جانب 
ينجم  وق��د  م��ه��دراً،  غ���ذاًء  فيسمى 
ذلك عن صرامة أو سوء فهم لوائح 
أو بسبب  املنتج،  التاريخ على  تثبيت 
ممارسات  أو  السليم  غير  التخزين 
الصحيحة،  غير  الطهي  او  الشراء 
البني  باللون  املرقط  املوز  فصندوق 
أحد  جانب  م��ن  القمامة  يف  امللقى 

الدكاكني مثاًل يعّد غذاء مهدراً.

إقتصدوا يف الغذاء:
 Messe وم��ؤس��س��ة  املنظمة  ت��ت��ع��اون 
اجلهات  م��ن  ع��دد  م��ع   Düsseldorf
ومتعددة  ثنائية  وال��وك��االت  املتبرعة 
وشركاء  املالية  واملؤسسات  األط��راف 
تعبئة  )صناعة  اخل��اص  القطاع  من 
وتنفيذ  لتطوير  وغ��ي��ره��ا(  األغ��ذي��ة 
برنامج تقليص فقد األغذية وهدرها. 
ويستند عمل هذه املبادرة العاملية على 

أربع ركائز:
فقد  آث���ار  ب��ش��أن  التوعية  زي���ادة   -1
األغ��ذي��ة وه��دره��ا واحل��ل��ول الالزمة 

ملعاجلتهما.
املبادرات  بني  والتعاون  التنسيق   -2
املختلفة  ال��ع��ال��م  أرج���اء  يف  القائمة 

بشأن فقد األغذية وهدرها.
3- تطوير السياسات واإلستراتيجيات 
والبرامج الالزمة ملعاجلة مشكلة فقد 

األغذية وهدرها.
4- م��س��ان��دة ال��ب��رام��ج وامل��ش��روع��ات 
من  تنفيذها  يجري  التي  اإلستثمارية 
جانب القطاع اخلاص والقطاع العام. 
ال��غ��ذاء«  يف  »إق��ت��ص��دوا  نهج  ويعمل 
األه��داف  مثل  الدولية  اإلط��ر  ضمن 
التنمية  وأه���داف  لأللفية  اإلمنائية 

بعد  م��ا  وأج��ن��دة  القادمة  املستدامة 
2015 وحتّدي القضاء على اجلوع.

جمع أصحاب املصلحة بفقد األغذية 
وهدرها مع بعضهم:

األغذية  وهدر  األغذية  فقد  بدأ  لقد 
متصاعداً  وعماًل  اهتماماً  يستقطب 
كل  ل��دى  ويوجد  عاملي،  صعيد  على 
البحوث  ومؤسسات  احلكومات  من 
التجزئة  وباعة  وامل��وزع��ني  واملنتجني 
مختلفة  أف��ك��اراً  كلهم  واملستهلكني 
احللول  وب��ش��أن  املشكلة  ه��ذه  بشأن 

املمكنة والقدرة على التغيير.
وه����و م���ا ي��ج��ع��ل م��ن��ظ��م��ة األغ���ذي���ة 
حكومية  منظمة  بوصفها  وال��زراع��ة، 
دولية، يف موقع يتيح لها النهوض بدور 
عامل تيسيٍر محايد ومستقل يف هذا 

املجال.
الصعيد  على  املنظمة  م��ق��دور  ويف 
ت��ن��س��ق ب���ني امل���ب���ادرات  ال��ع��امل��ي أن 
املتصلة  وامل��ش��روع��ات  وال��ن��ش��اط��ات 
من  وه��دره��ا  األغ��ذي��ة  فقد  بتقليص 
خالل عقد شراكات مع وكاالت األمم 
األخ��رى  الدولية  واملنظمات  املتحدة 
العالم،  أرجاء  يف  املصلحة  وأصحاب 
مبا يف ذلك القطاع اخلاص واملجتمع 

املدني.

9
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املخت�سني و املهتمني بحقوق االإن�سان للق�ساء عليه من اأجل العمل على 

حت�سني حقوق االإن�سان يف العامل
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فريق من فرع اجلمعية بالق�سيم يف زيارة لثانوية 

االأق�سى يف مدينة بريدة

قام فريق من فرع اجلمعية بالقصيم 
ضم كاًل من األستاذ محمد الشريدة، 
بزيارة  العليقي،  اهلل  عبد  األستاذ  و 

لثانوية األقصى يف مدينة بريدة.
التعريف  مت  احمل���اض���رة  ب��داي��ة  يف 
و  رؤي��ت��ه��ا  و  أه��داف��ه��ا  و  باجلمعية 
للقضايا  استقبالها  آلية  و  رسالتها 
و تواصلها مع اجلهات ذات العالقة 

التخاذ ما يلزم.
وب����ع����ده����ا مت�����ت االج�����اب�����ة ع��ل��ى 
و  تثقيفهم  و  الطالب  استفسارات 
و  واجباتهم  و  بحقوقهم  توعيتهم 
بعدها مت توزيع عدد من اصدارات و 

مطبوعات اجلمعية احلقوقية.
احلق يف التعليم:

والتعليم  التربية  يف  احلق  فرد  لكل 
وت��ش��م��ل أه����داف ال��ت��ع��ل��ي��م اإلمن���اء 
وصون  اإلنسانية  للشخصية  الكامل 
ك��رام��ت��ه��ا، ومت��ك��ني ك��ل ش��خ��ص من 
اإلسهام بفعالية يف املجتمع وتوطيد 
احترام حقوق اإلنسان، يتسم التعليم 
يُوصف  م��ا  وك��ث��ي��راً  ذات��ي��ة  بأهمية 
باحلق » املُضاعف« ، ذلك أن درجة 
الوصول إلى التعليم تؤثر يف مستوى 

التمتع بحقوق اإلنسان األخرى.
متطلبات  التعليم  يف  احل��ق  يستلزم 

التعليم.  مراحل  مختلف  يف  خاصة 
االبتدائي  التعليم  يكون  أن  ب��ّد  فال 
إلزاميا ومجانًيا للجميع ، وهذا يشمل 
املباشرة  وغير  املباشرة  االعتبارات 
املتعلقة بالتعليم، إن الطابع اإللزامي 
احلق  هذا  يصون  االبتدائي  للتعليم 
اآلباء  يرتكبها  التي  االنتهاكات  من 
أو احلكومات، ويقضي على التمييز 
احلوافر  ويُزيل  الدخل  على  القائم 
املانعة للحضور، لذلك، ينبغي للدول 
توسيع  يُسهم يف  وطني  إط��ار  وض��ع 
تدريجياً  وحتسينه  التعليمي  النظام 
التعليم يف  مجانية  إدخ��ال  ث��ّم  وم��ن 
كل مراحل التعليم األخرى، ال سيما 
وال��ع��ال��ي  ال��ث��ان��وي  التعليم  م��راح��ل 
واألساسي، فينبغي لكل دولة احترام 
احلق يف حرية التعليم، وهذا يشمل 
اح��ت��رام حق اآلب��اء أو األوص��ي��اء يف 
ألوالده��م  اخلاصة  امل��دارس  اختيار 
تعليمية  م��ؤس��س��ات  إن��ش��اء  وح��ري��ة 
مبعايير  ت��ق��ي��ده��ا  ش��ري��ط��ة  خ��اص��ة 
الدراسية  للمناهج  الوطنية  التعليم 
وال��ق��ب��ول، وق��د ق��دم��ت جلنة األمم 
االقتصادية  باحلقوق  املعنية  املتحدة 
تعليقها  يف  والثقافية  واالجتماعية 
مفّصلة  إرش�����ادات   13 رق���م  ال��ع��ام 

للدول بشأن التزاماتها باحترام احلق 
يف التربية والتعليم وحمايته والوفاء 
به، كذلك أشارت اللجنة إلى أن هذا 
املترابطة  السمات  يتضمن   احل��ق 

واألساسية التالية:
تكفل  أن  للدول  ينبغي  التوافر:   -1
الكافية  التعليمية  ال��ب��ن��ى  ت��وف��ي��ر 
)املؤسسات والبرامج( للجميع، وال بّد 
أن تكون هذه البُنى مجهزة بكل املواد 
واملرافق الالزمة حلسن سير عملها 
يف سياق معني، مثل املباني، ومعدات 
التدريس ومواده، واملدرسني املدربني 
منصًفا،  أج����ًرا  ي��ت��ق��اض��ون  ال��ذي��ن 
الطبيعية،  العناصر  م��ن  وال��وق��اي��ة 
واملياه  للجنسني،  الصحية  واملرافق 

الصاحلة للشرب.
تتضمن  االل���ت���ح���اق:  إم��ك��ان��ي��ة   -2
ثالثة  بالتعليم  االل��ت��ح��اق  إمكانية 
عناصر أساسية وهي: عدم التمييز 
، وإمكانية االلتحاق املادي، وإمكانية 
االقتصادية،  الناحية  من  االلتحاق 
إل��ى  ال����وص����ول  ي���ك���ون  أن  ي��ن��ب��غ��ي 
متناول  يف  التعليمية  امل��ؤس��س��ات 
الفئات،  أضعف  سيما  وال  اجلميع، 
وفق  متييز  ألي  التعرض  غير  م��ن 
أس���س اجل��ن��س، وال���ع���رق، وامل��وق��ع 

االقتصادية  وال��ظ��روف  اجل��غ��رايف، 
واإلعاقة، واملواطنة أو مركز اإلقامة 
واالن���ت���م���اء إل���ى أق��ل��ي��ة أو دي���ن أو 
االعتقال أو امليل اجلنسي، من جملة 
تقع  أن  ينبغي  ك��م��ا  أخ����رى،  أس���س 
ومعقولة  آمنة  على مسافة  امل��دارس 
املناطق  أو  احمللية  املجتمعات  م��ن 
عبر  إليها  الوصول  ويُسهل  النائية 
وال  العصرية،  التكنولوجية  الوسائل 
بّد أيًضا أن يكون التعليم يف متناول 
والدول  املادية،  الناحية  من  اجلميع 
مبجانية  تدريجياً  ب��األخ��ذ  مطالبة 

التعليم يف مراحله كافة. 
3- املقبولية : يجب أن تكون املناهج 
الدراسية وأساليب التدريس مقبولة 
ل��ل��ط��الب، ول����آب����اء، يف احل����االت 
ل��أله��داف  يخضع  وه���ذا  امل��ن��اس��ب��ة 
التعليمية الشاملة املتمثلة يف التعليم 
التي  ال��دن��ي��ا  التعليمية  وامل��ع��اي��ي��ر 

حتددها الدولة.
يكون  أن  يجب  التكيف:  قابلية   -4
التكيف  له  يتسنى  كي  مرًنا  التعليم 
املتغيرة  املجتمعات  احتياجات  م��ع 
الطالب  الح��ت��ي��اج��ات  واالس��ت��ج��اب��ة 
والثقايف  االجتماعي  محيطهم  يف 

املتنوع. 
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االأ�ستاذ �سليمان الزايدي يطالب بتوفري م�ساكن  

للمعلمات ملحقة مبدار�سهن

النائية  األم��اك��ن  مسافة  تعد  ل��م 
وال��ب��ع��ي��دة ه��ي ال��ت��ي ت��ش��غ��ل ب��ال 
إن  بل  اجل��دد،  واملعلمات  املعلمني 
تأمني  يف  تنصب  الكبرى  األزم���ة 
م��س��ك��ن ق��ري��ب مل��ك��ان ال��ع��م��ل، أو 
املسافة يف حال  التنازل عن قرب 
إي��ج��اد ش��ق��ق م��ف��روش��ة ب��أس��ع��ار 
من  املعلمون  يعاني  حيث  معقولة، 
توفير  يخص  فيما  صريح  جتاهل 

السكن.
من جهته طالب املشرف على فرع 

اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
األس��ت��اذ  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  مبنطقة 
ب��ن��اء مساكن  ال���زاي���دي  س��ل��ي��م��ان 
ال��ق��روي��ة  امل��ن��اط��ق  يف  للمعلمات 

واجلبلية ملحقة مبدارسهن.
موجة  كشفت  لقد  الزايدي:  وقال 
اململكة يف  ع��ّم��ت  ال��ت��ي  األم��ط��ار 
األي���ام األخ��ي��رة ع��ن ت��ض��رر بعض 
امل���دارس  يف  ال��ع��ام��الت  املعلمات 
ال��ق��روي��ة م��ن ال���ظ���روف امل��ط��ري��ة 
رص��دت  وق��د  اجل��ارف��ة،  والسيول 

بعض  أص���وات  م��ؤخ��راً  اجلمعية 
وتلح  بالشكوى  ترتفع  املعلمات 
مثل  يف  حالهن  مبراعاة  باملطالبة 
فيها  عانني  التي  ال��ظ��روف،  ه��ذه 
للوصول  والشعاب  األودي��ة  اجتياز 
أنه  سيما  ال  يومياً  مدارسهن  إلى 
ملحقة  لهن  مساكن  تأمني  يتم  لم 

مبدارسهن.
تتكرر  امل��ش��ك��ل��ة  وألن  وأض�����اف: 
يف م��واس��م األم��ط��ار ف��ال ب��د من 
سالمة  االعتبار  بعني  يأخذ  ح��ل 

القطاعات  العاملني والعامالت يف 
احلكومية واألهلية بأولوية قصوى، 
وأن تكون التعليمات واضحة وغير 
مركزية تلزم املنشأة بتوقيف العمل 
يف ح���ال ال��ظ��روف غ��ي��ر امل��ع��ت��ادة 
كاألمطار والكوارث البيئية حتى ال 
تخضع حياة اإلنسان لالحتماالت. 
أخص  وجه  على  األولوية  وتُعطى 
وأعمق  أش��د  معاناتهم  كانت  مل��ن 
املدن  خارج  والعامالت  كالعاملني 

وللمدارس واجلامعات.
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تقرير دويل يوؤكد 

على �سرورة 

تكاتف اجلهود 

من اأجل حماية 

حق االأطفال يف 

التعليم وال�سحة

الفقر:
جسد  يف  تتفّشى  علّة  الفقر  يعتبر 
ي��ص��ل ح��ّد  وم���رض خبيث  ال��ع��ال��م، 
القتل، يفتك ويضرب ويشّرد كّل كائٍن 
بشرٍيّ فقيٍر على وجه األرض، ورغم 
واحللول  واملؤّشرات،  الّتقديرات،  كل 
اّل��ت��ي وضعت م��ن خ��الل اخل��ب��راء ال 
يزال الفقر منتشراً رغم ما يتمّتع به 
تنتشر من شماله  العالم من خيرات 

إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه.
م��ن أه���م أس��ب��اب ال��ف��ق��ر ه��و ع��دم 
الّناس  بني  والتفرقة  الفرص،  تكافئ 
يف احلقوق والواجبات؛ فمثاًل هناك 
أناس لهم حقوق أكثر مقابل التزامات 
نتيجًة  أي��ض��اً  الفقر  ويعتبر  أك��ث��ر، 
والعنصرّية  اجلغرافّية،  للعنصرّية 

يف  إقليم  هناك  أّن  مبعنى  البشرّية؛ 
العناية  يف  اآلخ��ر  عن  يتمّيز  ما  بلد 
به واخلدمات اّلتي يتمّتع بها، وإقليٌم 
اه��ت��م��ام يف  أّي  ب��ه  ي��وج��د  آخ���ر ال 
اخلدمات، وهي ال تتناسب أيضاً مع 

أهمّية اإلقليم وحجمه، 

التعليم مينح األطفال وأسرهم أماًل 
حتى يف أحنك األوقات:

امل��ت��ح��دة  األمم  م��ن��ظ��م��ة  أوض���ح���ت 
يتم  ال��ذي��ن  األط���ف���ال  أن  للطفولة 
أشد  من  هم  التعليم  من  إقصاؤهم 
األطفال يف العالم عرضة للمخاطر، 
كما أن األط��ف��ال م��ن األس��ر األش��د 
يصبحوا  ألن  احتماالً  أكثر  هم  فقراً 
ال����دراس����ة من  غ��ي��ر م��ن��ت��ظ��م��ني يف 

أق��ران��ه��م م��ن األس���ر األك��ث��ر غنى، 
للعمل  االض��ط��رار  بسبب  وبعضهم 
للمساعدة يف اإلنفاق على احتياجات 
األطفال  فرص  أيضاً  وتقّل  أسرهم، 
الذين يعيشون يف املناطق الريفية يف 
مبن  باملقارنة  املدرسة  إلى  الذهاب 

يعيشون يف املدن.
ملنظمة  اجل��دي��دة  الرئيسة  وطالبت 
“يونيسف”،  للطفولة  املتحدة  األمم 
ببذل  الدولي  املجتمع  ف��ور،  هنرييتا 
ج��ه��ود أك��ب��ر مل��ن��ح األط���ف���ال األك��ث��ر 
وذلك  أفضل،  ملستقبل  فرصاً  فقراً 
مليون طفل  نحو 260  يف ظل وجود 
إلى  يذهبون  ال  العالم  مستوى  على 

املدارس.
اليونسيف: انخفاض معدالت الفقر 

أكمل  إذا  النصف  مب��ق��دار  العالم  يف 
جميع الكبار تعليمهم الثانوي:

حذرت دراسة صادرة عن اليونسيف 
عدم  م��ع��دالت  ارت��ف��اع  استمرار  م��ن 
من  العديد  يف  ب��امل��دراس  االل��ت��ح��اق 
البلدان، كاشفة عن إمكانية تخفيض 
مبقدار  ال��ع��ال��م  يف  الفقر  م��ع��دالت 
ال��ك��ب��ار  أك��م��ل ج��م��ي��ع  إذا  ال��ن��ص��ف 

تعليمهم الثانوي.
ورجحت الدراسة أن تظل مستويات 
أقل  العالم  ح��ول  التعليمي  اإلجن���از 
لألجيال  احمل��دد  ال��ه��دف  م��ن  بكثير 
ال���ق���ادم���ة، م���ش���ددة ع��ل��ى أه��م��ي��ة 
أداة  بوصفها  بالتعليم  االع���ت���راف 
بجميع  الفقر  على  للقضاء  أساسية 

أشكاله يف كل مكان.
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وذكرت أن حوالي 60 مليون شخص 
ميكن أن يهربوا من الفقر إذا أكمل 
من  ف��ق��ط  ع��ام��ني  ال��ب��ال��غ��ني  جميع 
التعليم  أك��م��ل��وا  إذا  أّم���ا  ال��دراس��ة، 
الثانوي، فيمكن رفع 420 مليوناً من 
العدد اإلجمالي  الفقر، مما يخفض 
ل��ل��ف��ق��راء ب��أك��ث��ر م��ن ال��ن��ص��ف على 
يف  الثلثني  وحوالي  العاملي  الصعيد 
الكبرى  ال��ص��ح��راء  جنوب  أفريقيا 

وجنوب آسيا.
ي��ؤدي  امل��رج��ح أن  ون��وه��ت بأنه م��ن 
التوسع األكثر إنصافاً يف التعليم إلى 
احل��د من ع��دم امل��س��اواة، مما يرفع 

أفقر الناس من قاع السلم.
اليونسكو  معهد  ل��ب��ي��ان��ات  ووف���ق���اً 
لإحصاء اجلديدة فإنه لم يتم إحراز 
معدالت  يف خفض  تقريباً  تقدم  أي 
عدم االلتحاق باملدارس يف السنوات 
العاملي،  الصعيد  وع��ل��ى  األخ��ي��رة، 
ي��زال 9% من جميع األط��ف��ال يف  ال 
التعليم االبتدائي محرومني من  سن 
حقهم يف التعليم، وتصل النسبة إلى 
37% يف املائة للشباب يف سن التعليم 
 264 هناك  ك��ان  وإج��م��االً،  الثانوي، 
املدرسة  خارج  ومراهق  طفل  مليون 

يف عام 2015.
الصحراء  جنوب  أفريقيا  ت��زال  وال 
الكبرى هي املنطقة التي تشهد أعلى 
م��ع��دالت ع��دم االل��ت��ح��اق ب��امل��دارس 
أكثر  إن  إذ  العمرية،  الفئات  جلميع 
م��ن نصف ال��ش��ب��اب ال��ذي��ن ت��ت��راوح 
غير  ع��ام��اً  ب��ني 15 و17  أع��م��اره��م 

ملتحقني باملدارس.
وتظهر الدراسة أن الفتيات يف البلدان 
الفقيرة مازلن يواجهن حواجز شديدة 
أمام التعليم بوجه خاص؛ ففي البلدان 
منخفضة الدخل، هناك أكثر من 11 
االبتدائي  التعليم  سن  فتاة يف  مليون 
 9 بحوالي  مقارنة  ال��دراس��ة،  خ��ارج 

ماليني صبي.
وصول  أهمية  على  الدراسة  وتشدد 
التعليم إلى أشد الناس فقراً من أجل 
تعظيم فوائده واحلد من عدم املساواة 
إل���ى خفض  ال���دخ���ل، واحل���اج���ة  يف 
املباشرة  وغ��ي��ر  امل��ب��اش��رة  التكاليف 
للتعليم على األسر، كما تدعو البلدان 

إلى حتسني نوعية التعليم.

ق��م��ة ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ن��ع��ق��دة يف ال��س��ن��غ��ال 
“التعليم يعطي األطفال وآباءهم أماًل 

حتى يف أحنك األوقات”:
فور  هنرييتا  قالت  متصل  سياق  يف 
أثناء القمة، »يعد التعليم أفضل فرصة 
“لكن  وقالت  أفضل،  مستقبل  لضمان 
دون  ي��زال  ال  للتعليم  ال��دول��ي  ال��دع��م 

املستوى على نحو ينذر باخلطر”.
وبحسب بيانات “اليونسكو”، فإن هناك 
املدرسة  سن  يف  طفل  مليار  ربع  نحو 
مستوى  ع��ل��ى  ع��ام��اً   17 إل���ى   6 م��ن 
ال��ع��ال��م ال ي��ذه��ب��ون إل��ى امل����دارس، و 
ومستقبل  بحياة  تتعلق  األع��داد  “هذه 

األط���ف���ال وامل���راه���ق���ني… ح��ج��م أزم��ة 
التعليم ضخم”.

جتدر اإلشارة إلى أن “الشراكة العاملية 
هي حتالف دولي مدعوم من  للتعليم” 
البنك الدولي يضّم ُدوالً مانحة ونامية 
وقطاعاً خاصاً اقتصادياً بهدف تعزيز 

التعليم املدرسي يف الدول الفقيرة.
إتاحة  تتحدد  ما  ع��ادة  »إن��ه  وأضافت 
مثل  ظروف  من خالل  للطفل  التعليم 
واإلعاقة  والنزاع  واملوقع  اجلنس  نوع 
وال���وض���ع االج��ت��م��اع��ي االق��ت��ص��ادي 
والدة  قبل  توجد  لألسرة وهي عوامل 
ال��ط��ف��ل، وت��ق��ص��ي ه���ذه ال��ع��وائ��ق 61 
مليون طفل يف عمر املدرسة االبتدائية 
فرصتهم  من  وحترمهم  الدراسة  عن 

العادلة يف حتقيق كامل إمكانياتهم.
وأض���اف���ت أن األس����وأ م��ن ه���ذا، أن 
من  يقلل  ال  امل���درس���ة  م��ن  اإلق���ص���اء 
إمكانات الطفل الفردية فحسب، وإمنا 
والتهميش  الفقر  دورات  أيضاً  يؤجج 
امل��س��ت��م��رة ع��ب��ر األج����ي����ال، وي��ح��رم 
النمّو  م��ص��ادر  أح��د  م��ن  املجتمعات 
الديناميكي والتنمية ومن فرصة لبناء 
التوتر  وخفض  االجتماعي  الترابط 

الذي ميكن أن يؤدي إلى العنف.
وأشارت إلى أنه يحق لكل فتاة وفتى، 
بغض النظر عّمن يكون أو أين يعيش، 
أاّل يحصلوا على ما هو أقل من اإلتاحة 

الكاملة والتامة للتعليم عالي اجلودة.
وأوض��ح��ت أن ال��ع��دي��د م��ن األط��ف��ال 
األك���ث���ر ف���ق���راً وت��ه��م��ي��ش��اً يف ال��ع��ال��م 
يحرمون من هذا احلق األساسي من 

حقوق اإلنسان.
أن 61 مليون  كما أفادت “اليونيسيف” 

طفل يف سن املرحلة االبتدائية )عادة 
أعمارهم بني 6 و11 سنة  تتراوح  ما 
و60  ال���دراس���ة،  يف  منتظمني  غ��ي��ر 
املرحلة األولى  مليون مراهق يف سن 
تتراوح  ما  عادة  الثانوي،  التعليم  من 
ع��ام��اً، غير  ب��ني 12 و15  أع��م��اره��م 

منتظمني يف الدراسة أيضاً(.
من  ب��امل��ئ��ة   53 أن  إل���ى  وأش������ارت 
األطفال غير املنتظمني يف الدراسة 
من  نصف  م��ن  أك��ث��ر  الفتيات،  م��ن 
جنوب  أفريقيا  يف  األط��ف��ال  ه��ؤالء 
ال��ص��ح��راء ال��ك��ب��رى، وي��ع��ي��ش طفل 
منتظمني  غ��ي��ر  أط��ف��ال   4 ك��ل  م��ن 
املتضررة  ال��ب��ل��دان  يف  ال��دراس��ة  يف 
م��ن األزم����ات، وق��ال��ت إن��ه م��ن بني 
االبتدائية  املدرسة  سن  األطفال يف 
هناك  ال��دراس��ة  يف  املنتظمني  غير 
إنهاء  قبل  الدراسة  تركوا  باملئة   20

املرحلة االبتدائية و41 باملئة يُحتمل 
باملئة  و39  أبدا  املدرسة  يدخلوا  أاّل 
املدرسة  يدخلوا  أن  يتوقع  آخ��رون 

كطالب فوق السن.
االبتدائي  التعليم  العالم  يحقق  ولن 
طبقا  قادمة  عديدة  لعقود  الشامل 
ل��الجت��اه��ات احل��ال��ي��ة، ول���ن يحدث 
الثانوي  للتعليم  بالنسبة  أيًضا  ذلك 
للجميع بحلول عام 2030، كما ينّص 
املستدامة  التنمية  ه��دف  ذل��ك  على 
ومع  “اليونسيف”،  بحسب   ،4 رق��م 
ونضوب  االقتصادية  األزم��ات  تسبب 
صناديق التعليم الدولية يف املزيد من 
التفتت للموارد التي يخصصها العالم 
األطفال  عدد  فإن  للتعليم،  طواعية 
غ��ي��ر امل��س��ّج��ل��ني يف امل����دارس س��وف 
تنخفض  وس��وف  ال��رك��ود  يف  يستمر 

جودة املدارس.

يجب أن يشعر األطفال باألمان يف املنزل، ويف املدرسة ويف 
مجتمعاتهم حيث يعيشون، إاّل أَنّ هذه األماكن نفسها غالبًا 
بل يف   – ما تكون مصدر ما يحدث من عنٍف ض��َدّ األطفال 
كثيٍر من األحيان على أيدي أولئك الذين يروَنُهم كل يوم. 
العنف يكَتسي وجهًا  ف��إّن  إلى كثيٍر من األطفال،  وبالنسبة 

يألفونه.

الّصني – لديها أكبر عدد من الّطاّلب يف الّصف الواحد عن 
معظم البلدان األخرى، املتوّسط يف الّتعليم الّثانوي يصل ل� 
50 طالًبا يف الّصف الواحد، ومقارنة بالواليات املّتحدة يصل 

عدد الّطاّلب ل�23 وأقل من 20 يف سويسرا و روسيا.

يعيش 732 مليون طفل يف سّن الدراسة، أي ما يعادل نصف 
عاًما،  و17   6 أعمارهم بني  تتراوح  الذين  العالم  عدد سكان 
يف بلدان ال يتمتعون فيها باحلماية القانونية من العقوبة 

البدنية يف املدرسة.

61 مليون طفل يف سن املرحلة االبتدائية )ع��ادة ما تتراوح 
ال��دراس��ة، و60  ب��ني 6 و11 سنة غير منتظمني يف  أع��م��اره��م 
الثانوي،  التعليم  األول��ى من  املرحلة  مليون مراهق يف سن 
عادة ما تتراوح أعمارهم بني 12 و15 عاماً، غير منتظمني يف 

الدراسة أيضاً(.



�أفكار وم�شاريع

جمموعة البنك الدويل تعلن عن 
التزامات جديدة ب�ضاأن دمج 

ذوي الإعاقة

من   %  15 أو  شخص  مليار  يعاني 
س��ك��ان ال��ع��ال��م م���ن ب��ع��ض أش��ك��ال 
اإلعاقة  م��ع��دالت  وترتفع  اإلع��اق��ة، 
ُخمس  ويعاني  النامية،  البلدان  يف 
اإلج��م��ال��ي ال��ع��امل��ي، أو م��ا ب��ني 110 
من  ش��خ��ص،  مليون  و190  م��الي��ني 

إعاقة شديدة.

من  املعاقون  يعاني  أن  املرجح  وم��ن 
سلبية  واقتصادية  اجتماعية  نتائج 
مقارنة مبن ال يعانون من أي إعاقة، 
التعليم،  م��ن  أق���ل  ق���در  تلقي  م��ث��ل 
وضعف النواجت الصحية، وقلة فرص 

العمل، وارتفاع معدالت الفقر.
األف��راد  دمج  أم��ام  احلواجز  وتشمل 

ذوي اإلعاقات يف النشاط االجتماعي 
املادية  البيئات  الكامل:  واالقتصادي 
التي يتعذر استخدامها ووسائل النقل، 
والتكنولوجيات  األدوات  تّوفر  وعدم 
ال  التي  االتصال  ووسائل  املساعدة 
ميكن تكييفها، والفجوات القائمة يف 
والوصم  والتحيز  اخلدمات،  تقدمي 

14

 © �سفحة تهتم بن�سر اأهم امل�ساريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�سني و املهتمني بحقوق االإن�سان من اأجل العمل على حت�سني حقوق االإن�سان يف العامل

يعاني مليار شخص أو 15% من سكان العالم من بعض أشكال اإلعاقة، ومن املرجح أن يعاني 
ذوي اإلعاقة يف املتوسط كفئة من نتائج اجتماعية واقتصادية سلبية مقارنة مبن ال 

يعانون من أي إعاقة



بالعار والتمييز يف املجتمع.
زي���ادة خطر  إل��ى  الفقر  ي���ؤدي  وق��د 
التغذية،  س���وء  خ���الل  م��ن  اإلع��اق��ة 
وض���ع���ف إم��ك��ان��ي��ة احل���ص���ول على 
والعمل  الصحية،  والرعاية  التعليم 
ملوثة،  وبيئة  آم��ن��ة  غير  أوض���اع  يف 
ونقص إمدادات مياه الشرب املأمونة 
والصرف الصحي، وقد تزيد اإلعاقة 
م��ن خطر ال��ف��ق��ر، مب��ا يف ذل��ك عن 
والتعليم،  العمل  ف��رص  نقص  طريق 
وضعف األجور، وزيادة تكلفة املعيشة 

مع اإلعاقة.
ويف سياق متصل فقد أعلنت مجموعة 
البنك الدولي واملشاركون األخرون يف 
القمة العاملية لإعاقة املنعقدة مؤخراً 
التزامات  ع��ش��رة  م��ن  مجموعة  ع��ن 
بتسريع وتيرة اجلهود العاملية من أجل 
اإلعاقة يف  ذوي  تراعي  التي  التنمية 
مجاالت رئيسية مثل التعليم، والتنمية 
واملساواة  البيانات،  وجمع  الرقمية، 
بعد  اإلع��م��ار  وإع���ادة  اجلنسني،  بني 
الكوارث، والنقل واستثمارات القطاع 
وقد  االجتماعية،  واحلماية  اخلاص، 
التنمية  وزارة  القمة  هذه  استضافت 
مع  باالشتراك  البريطانية  الدولية 
الدولي  والتحالف  الكينية  احلكومة 

لإعاقة.
مجموعة  إستراتيجية  مع  ومتاشياً 
امل��ال  رأس  لتنمية  ال���دول���ي  ال��ب��ن��ك 
ال��ع��ال��م، تهدف  أن��ح��اء  ال��ب��ش��ري يف 
التنمية  بشأن  املجموعة  ال��ت��زام��ات 
مساعدة  إلى  اإلعاقة  لذوي  املراعية 
االستثمار  زيادة  على  النامية  البلدان 
ب���ق���در أك���ب���ر م����ن ال���ف���اع���ل���ي���ة- يف 
تيسير  ويف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

وصولهم إلى اخلدمات.
كريستالينا  قالت  ذلك،  على  وتعليقاً 
ال��ع��ام  اإلداري  امل��دي��ر  ج��ورج��ي��ف��ا، 
للبنك الدولي “لقد آن أوان االستماع 
يعانون  شخص  مليار  أص���وات  إل��ى 
إنهم   – العالم  أنحاء  يف  اإلعاقة  من 
ش��ري��ح��ة ق��وي��ة ح��ق��اً ل��ط��امل��ا ع��ان��ت 
والتهميش.  اإلهمال  من  إمكانياتهم 
للجميع هو أساس  الفرص  تكافؤ  إن 
من  واحلد  االقتصادي  النمو  حتقيق 

الفقر، واليوم فإننا نتعهد ببذل مزيداً 
من اجلهد وحتسني أدائنا لضمان أن 
متكافئة  ف��رص  اإلع��اق��ة  ل��ذوي  تتاح 

للنجاح«.
يقول التقرير العاملي عن اإلعاقة الذي 
أصدره البنك الدولي ومنظمة الصحة 
العاملية حديثاً إن هناك أكثر من مليار 
 800 بنحو  يقدر  ما  منهم   – شخص 
يعانون  النامية-  البلدان  يف  مليون 
م��ن شكل م��ا م��ن أش��ك��ال اإلع��اق��ة. 
بالعار،  الوصم  اإلعاقة  ذوو  ويواجه 
من  واحلرمان  املعاملة،  يف  والتمييز 
واخلدمات،  الوظائف  على  احلصول 
وال  الصحية،  والرعاية  التعليم،  مثل 
نفسه  بالقدر  اإلع��اق��ة  ذوو  ي��ش��ارك 
التنمية  ث��م��ار  ج��ن��ي  يف  ب��اس��ت��م��رار 

مقارنة بنظرائهم من غير املعاقني.

اجلهود  على  االلتزامات  هذه  وتقوم 
ال��دول��ي  البنك  ملجموعة  املتواصلة 
لتسريع  امللحة  االحتياجات  لتلبية 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ط��اق واس���ع م��ن أج��ل 
اإلعاقة  ذوي  ت��راع��ي  تنمية  حتقيق 
دعماً جلدول أعمال التنمية املستدامة 

لعام 2030.

ن االلتزامات العشرة ما يلي: وتتضَمّ
ب��رام��ج  ك���ل  ت���راع���ي  أن  - ض���م���ان 
ومشروعات التعليم التي ميولها البنك 
ال��دول��ي ذوي اإلع��اق��ة ب��ح��ل��ول ع��ام 

.2025
مشروعات  كل  تراعي  أن  ضمان   -
البنك  ميولها  التي  الرقمية  التنمية 
ال��دول��ي ذوي اإلع��اق��ة، مب��ا يف ذلك 
العام  التصميم  استخدام  خالل  من 

ومعايير التيسير لذوي اإلعاقة.
- توسيع نطاق جمع البيانات عن ذوي 
االسترشاد  مع  واستخدامها  اإلعاقة 
املمارسات،  وأفضل  العاملية  باملعايير 
م��ث��ل اس���ت���خ���دام الئ���ح���ة األس��ئ��ل��ة 
ملجموعة  اإلع���اق���ة  ع��ن  امل��خ��ت��ص��رة 

واشنطن.
- ت��ض��م��ني م��س��ح امل����رأة واألع��م��ال 
والقانون أسئلة عن اإلعاقة لتحسني 
فهم التمكني االقتصادي للنساء ذوات 

اإلعاقة.
التي  امل��ش��روع��ات  ك��ل  أن  - ض��م��ان 
مُتِوّل منشآت عامة يف عمليات إعادة 
اإلع��م��ار بعد ال��ك��وارث ت��راع��ي ذوي 

اإلعاقة بحلول عام 2020.
النقل  م��ش��روع��ات  ك��ل  أن  - ض��م��ان 
وال��س��ك��ك احل���دي���دي���ة يف امل��ن��اط��ق 
الدولي  البنك  التي ميولها  احلضرية 
تراعي  العام  النقل  خدمات  وتساند 

ذوي اإلعاقة بحلول عام 2025.
ي العناية الواجبة بشأن  - ضمان حتِرّ
ال��ق��ط��اع اخل���اص التي  م��ش��روع��ات 
متولها مؤسسة التمويل الدولية فيما 

يتعلق بدمج ذوي اإلعاقة.
م��ش��روع��ات  م��ن   %75 أن  ض��م��ان   -
ميولها  ال��ت��ي  االجتماعية  احل��م��اي��ة 
اإلعاقة  ذوي  تراعي  ال��دول��ي  البنك 

بحلول عام 2025.
اإلعاقة  ذوي  املوظفني  زي��ادة عدد   -

يف مجموعة البنك الدولي.
ت��ع��زي��ز إط���ار دم���ج ذوي اإلع��اق��ة   -
البنك  موظفي  ب��ني  فيما  وامل��س��اءل��ة 
العمل  إطار  ملساندة  كوسيلة  الدولي 
البيئي واالجتماعي اجلديد ملجموعة 

البنك الدولي.
فيما يتعلق مبشروعات البنك الدولي، 
ستساعد هذه االلتزامات، إلى جانب 
إط���ار ال��ع��م��ل ال��ب��ي��ئ��ي واالج��ت��م��اع��ي 
قوية  ب��ن��وداً  يتضمن  ال���ذي  اجل��دي��د 
حل��م��اي��ة م��ص��ال��ح ذوي اإلع���اق���ة يف 
على  ب��امل��ش��روع،  املتأثرة  املجتمعات 
تعزيز الفرص اإلمنائية وتعود بالنفع 

على اجلميع.
عمل  على  االل��ت��زام��ات  ه��ذه  وتبني 
البنك الدولي بشأن دمج ذوي اإلعاقة 
ع��ل��ى م����دى اخل��م��س��ة ع��ش��ر ع��ام��ا 
أول  عقد  تنظيم  ذلك  ومن  املاضية، 
الشاملة  والتنمية  اإلعاقة  مؤمتر عن 
مبدئي  مت��وي��ل  وت��ق��دمي   ،2002 يف 
املعنية بإحصاءات  ملجموعة واشنطن 
عن  العاملي  التقرير  ونشر  اإلع��اق��ة، 
اإلعاقة يف عام 2011 باالشتراك مع 

منظمة الصحة العاملية.
املاضية،  اخلمسة  األع����وام  وخ���الل 
كبيرة  ب��درج��ة  ال��دول��ي  البنك  ع��زز 

لذوي  املراعية  بالتنمية  املتعلق  عمله 
القطاعات،  من  العديد  يف  اإلع��اق��ة 
والتعليم،  وال��ص��راع،  الهشاشة  مثل 
واحلماية االجتماعية، والنقل، واملياه، 

فعلى سبيل املثال:
ق����ام ال��ب��ن��ك ال���دول���ي ب��ج��ه��د رائ���د 
يف م��ش��روع��ات ال��ت��س��ري��ح وإع����ادة 
السابقني  املقاتلني  ملساندة  ال��دم��ج 
الكونغو  جمهورية  يف  اإلع��اق��ة  ذوي 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة، وروان������دا، وج��ن��وب 

السودان وبوروندي.
روان��دا، ساند  ذلك، يف  على  وكمثال 
احلركة  سبل  تيسير  ال��دول��ي  البنك 
للمقاتلني  السكنية  ال���وح���دات  يف 
بعض  وقدم  اإلعاقة،  ذوي  السابقني 
املساندة لتحقيق الدخل إلى أكثر من 
ومن  إعاقة  ذوي  سابق  مقاتل   2800
املهارات  اكتساب  على  التدريب  ذلك 
وخ���دم���ات ال��دع��م وال��ن��ق��ل وإن��ش��اء 

اجلمعيات التعاونية.
م البنك الدولي مساعدات مالية  وقَدّ
للجميع  التعليم  برنامج  إلى  ومعرفية 
يف الهند الذي دمج 2.7 مليون طفل 

من ذوي اإلعاقة يف املدارس العامة.
الدولي  البنك  ساند  فلسطني،  ويف 
تقدمي خدمات اجتماعية لألشخاص 
مناطق ال  وأسرهم، يف  اإلعاقة  ذوي 
الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  ميكن 
ال���وص���ول إل��ي��ه��ا، وك���ذل���ك ق��روض��ا 
امل��ه��ارات  وتنمية  ال��ص��غ��ر  متناهية 
وال��ن��س��اء  اإلع���اق���ة  ذوي  ل��ل��ب��ال��غ��ني 

واألطفال ذوي اإلعاقة.
الدولي  البنك  يعمل  إندونيسيا،  يف 
مع نحو 200 قرية إلقامة بنية حتتية 
املياه  إل��ى  للوصول  للجميع  شاملة 
املجتمعات  يف  ال��ص��ح��ي  وال��ص��رف 

احمللية.
الدولي  البنك  مجموعة  وقعت  كما 
البريطانية  الدولية  التنمية  وزارة  مع 
بيان  القمة  يف  اآلخرين  واملشاركني 
ميثاق   ،2018 لإعاقة  العاملية  القمة 
د االلتزامات  من أجل التغيير، وجُتِسّ
ز  وتعِزّ امليثاق  نها  تضَمّ التي  العاملية 
ال��دول��ي  البنك  مجموعة  ال��ت��زام��ات 
بشأن التنمية املراعية لذوي اإلعاقة.

15
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تعزيزًا حلقوقهم

العامل يحي اليوم الدويل للأ�سخا�س ذوي االإعاقة

يعيش أكثر من مليار شخص، أو ما يقرب من 15 يف املائة من نسبة سكان العالم 
التي تقدر ب� 7 مليارات نسمة، مع شكل من أشكال اإلعاقة، وتتواجد نسبة 80 يف 

املائة منهم يف البلدان النامية.
ع��ام 1992 مبوجب  اإلع��اق��ة يف  ال��دول��ي لألشخاص ذوي  باليوم  أعلن االحتفاء 
وُي��راد من هذا اليوم تعزيز حقوق األشخاص ذوي  ق��رار اجلمعية العامة 47/3 
الوعي  وإلذك����اء  والتنموية  االجتماعية  امل��ج��االت  جميع  يف  ورف��اه��ه��م  اإلع��اق��ة 
بحال األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجلوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

والثقافية.

»مت����ك����ني   2018 ع�����������ام  م��������وض��������وع 
األش���خ���اص ذوي اإلع���اق���ة وض��م��ان 

الشمول واملساواة«:
ي��رك��ز م���وض���وع ه����ذا ال���ع���ام على 
اإلع��اق��ة  ذوي  األش���خ���اص  مت��ك��ني 
واملنصفة  الشاملة  التنمية  لتحقيق 
التمكني  ذل��ك  بوصف  واملستدامة، 
التنمية  خطة  م��ن  يتجزأ  ال  ج��زء 
املستدامة لعام 2030، وكان التعهد 
القائم يف إطار جدول أعمال 2030 
الركب’’،  عن  أح��د  يُخلّف  ‘‘أال  هو 
ل��ألش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة  ومي��ك��ن 
التغيير  م��ن  مستفيدين  بوصفهم 
العملية  يُسّرعوا  أن  فيه  وفاعلني 
الرامية إلى حتقيق تنمية مستدامة 
مرنة  مجتمعات  وت��ع��زي��ز  ش��ام��ل��ة 
للجميع، وبخاصة يف سياقات العمل 
اإلنساني والتنمية احلضرية وخفض 
مخاطر الكوارث، وينبغي للحكومات 
واألشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات 
املؤسسات  عن  فضاًل  متثلهم،  التي 
األك��ادمي��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل���اص، أن 
الواحد  الفريق  ب��روح  جميعاً  تعمل 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
املتحدة  لألمم  العام  األم��ني  ويطلق 
يف نفس اليوم من هذه السنة تقريراً 
رئيسياً بعنوان »تقرير األمم املتحدة 

الرائد حول اإلعاقة والتنمية 2018- 
املستدامة  التنمية  أه��داف  حتقيق 
اإلعاقة..  ذوي  األشخاص  قبل  من 
قال  جهته  م��ن  ومعهم«،  ألجلهم.. 
األمني العام لألمم املتحدة انطونيو 
جوتريتش« إن هناك حالياً أكثر من 
شكل  م��ع  يتعايشون  شخص  مليار 
م��ا م��ن أش��ك��ال اإلع���اق���ة، وإن���ه يف 
ينتهي  ما  كثيراً  عديدة،  مجتمعات 
احلال باألشخاص ذوي اإلعاقة إلى 
يف  والعيش  اآلخرين  عن  االنقطاع 

عزلة ومواجهة التمييز.
رسالته  يف   � ج��وت��ري��ت��ش  وأض����اف 
لألشخاص  الدولي  اليوم  مبناسبة 
ذوي اإلعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر 
التنمية  خ��ط��ة  إن  ع����ام،  ك���ل  م���ن 
املستدامة لعام 2030، متثل التزاماً 
وتشجيع  امل��س��اواة  ع��دم  من  باحلد 
واالق��ت��ص��ادي  االجتماعي  اإلدم���اج 
ل��ل��ج��م��ي��ع، مب��ن فيهم  وال��س��ي��اس��ي 
وه��ذا  اإلع���اق���ة،  ذوي  األش���خ���اص 
املتحدة  األمم  اتفاقية  تنفيذ  يعني 
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف 
جميع السياقات ويف جميع البلدان، 
وش��واغ��ل  أص���وات  دم��ج  يعني  كما 
األشخاص ذوي اإلعاقة يف جداول 

األعمال والسياسات الوطنية.

تصدر  امل��ت��ح��دة  األمم  إن  وت���اب���ع« 
ال���ي���وم ت��ق��ري��ره��ا ال��رئ��ي��س��ي ح��ول 
حتقيق   ،2018 والتنمية  »اإلع��اق��ة 
على  امل��س��ت��دام��ة  التنمية  أه����داف 
أيدي األشخاص ذوي اإلعاقة ومن 
أن  التقرير  يبني  إذ  ومعهم«،  أجلهم 
األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة يف وضع 
مبعظم  يتعلق  ف��ي��م��ا  م����واٍت  غ��ي��ر 
ولكنه  املستدامة،  التنمية  أه��داف 
ال��ع��دد  أي��ًض��ا ع��ل��ى  ال��ض��وء  يسلط 

التي  اجليدة  للممارسات  املتزايد 
أك��ث��ر  مي��ك��ن أن ت��ه��ي��ىء م��ج��ت��م��ع��اً 
فيه  العيش  يستطيعون  استيعابا 

بصورة مستقلة.
ودع����ا ج��وت��ري��ت��ش يف ه���ذا ال��ي��وم 
الدولي، إلى جتديد االلتزام بالعمل 
تتحقق  أفضل  عالم  أج��ل  من  معاً 
اجلميع  ويستوعب  االستدامة  فيه 
ويُنصفهم ويُتاح فيه اإلعمال الكامل 

حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

حقائق واأرقام

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

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

- األط��ف��ال ذوو اإلع��اق��ات أكثر عرضة للعنف 4 م��رات من 
األطفال غير املعاقني

- يعيش 80 ٪ من جميع األشخاص ذوي اإلعاقة يف بلد نام
اإلع���اق���ة حتمل  ذوي  األش���خ���اص  م��ن   ٪  50 يستطيع  - ال 

تكاليف الرعاية الصحية
- وق��ع��ت 177 دول���ة ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق األش��خ��اص ذوي 

اإلعاقة
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اعرف حقوقك و واجباتك
اجلزء الثامن و الثلثون من »اتفاقية 

االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد«

* دخلت اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد  (UNCAC) حيز النفاذ يف ١٤ كانون االأول/ دي�سمرب ٢٠٠٥، و هي تُعد االتفاقية االأكرث �سموالً وقوة يف مكافحة الف�ساد على نطاق عاملي، وحتى 
يناير ٢٠١3، �سادقت عليها ١٦٥ دولة، وقد وقعت على االتفاقية اململكة العربية ال�سعودية يف ٢٠٠٤/9/١م، فيما ان�سمت و�سادقت عليها يف ٢٠١3/٤/٢9م.

املادة اخلامسة و اخلمسون 
)2-2(:التعاون الدولي ألغراض 

املصادرة
متلقية  ال��ط��رف  ال���دول���ة  ت��ق��وم   -4
الطلب باتخاذ القرارات أو اإلجراءات 
و2   1 الفقرتني  يف  عليها  املنصوص 
قانونها  ألحكام  وفقاً  امل��ادة  هذه  من 
ال��داخ��ل��ي وق��واع��ده��ا اإلج��رائ��ي��ة أو 
متعدد  أو  ثنائي  ترتيب  أو  اتفاق  أي 
جتاه  به  ملتزمة  تكون  قد  األط���راف 
بتلك  ورهناً  الطالبة  الطرف  الدولة 
أو  االتفاق  أو ذلك  والقواعد  األحكام 

الترتيب.
5- تقوم كل دولة طرف بتزويد األمني 
العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها 
ولوائحها التي تضع هذه املادة موضع 
النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل 
الحقا على تلك القوانني واللوائح، أو 

بوصف لها.

6- إذا اخ��ت��ارت ال��دول��ة ال��ط��رف أن 
إليها يف  املشار  التدابير  اتخاذ  جتعل 
الفقرتني 1 و2 من هذه املادة مشروطاً 
بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك 
الدولة الطرف أن تعتبر هذه االتفاقية 
مب��ث��اب��ة األس����اس ال��ت��ع��اه��دي ال���الزم 

والكايف.
7- يجوز أيضاً رفض التعاون مبقتضى 
هذه املادة أو إلغاء التدابير املؤقتة إذا 
لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب 
كانت  إذا  أو  حينها  أو يف  كافية  أدلة 

املمتلكات ذات قيمة ال يعتد بها.
اتخذ  تدبير مؤقت  أي  قبل وقف   -8
عماًل بهذه املادة، على الدولة الطرف 
متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف 
فرصة  ذل��ك،  أمكن  حيثما  الطالبة، 
لعرض ما لديها من أسباب تستدعي 

مواصلة ذلك التدبير.
املادة  هذه  أحكام  تأويل  يجوز  ال   -9

مبا ميس بحقوق أطراف ثالثة حسنة 
النية.

املادة السادسة و اخلمسون: التعاون 
اخلاص

ك��ل دول��ة ط��رف، دون اخ��الل  تسعى 
تدابير  اتخاذ  إلى  الداخلي،  بقانونها 
مساس  دون  حت��ي��ل،  أن  ل��ه��ا  جت��ي��ز 
بتحقيقاتها أو مالحقاتها أو إجراءاتها 
العائدات  ع��ن  معلومات  القضائية، 
وفقاً  امل��ج��ّرم��ة  األف��ع��ال  م��ن  املتأتية 
ل��ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة إل���ى دول����ة ط��رف 
ترى  عندما  مسبق،  طلب  دون  أخرى 
يساعد  قد  املعلومات  تلك  إفشاء  أن 
املتلقية على استهالل  الدولة الطرف 
مالحقات  أو  حت��ق��ي��ق��ات  إج����راء  أو 
ي��ؤدي  ق��د  أو  قضائية  إج����راءات  أو 
طلباً  الطرف  الدولة  تلك  تقدمي  إلى 

مبقتضى هذا الفصل من االتفاقية.

املادة السابعة و اخلمسون: إرجاع 
املوجودات والتصرف فيها )2-1(

ت���ص���ادره دول�����ة ط����رف من  م���ا   -1
امل��ادة  أو   31 ب��امل��ادة  عماًل  ممتلكات 
فيه  يتصرف  االتفاقية  ه��ذه  من   55
ال��دول��ة  ت��ل��ك  إرج����اع  منها  ب��ط��رائ��ق 
الطرف تلك املمتلكات، عماًل بالفقرة 
مالكيها  إل����ى  امل������ادة،  ه����ذه  م���ن   3
ألحكام  وفقا  السابقني،  الشرعيني 

هذه االتفاقية وقانونها الداخلي.
وفقا  ط����رف،  دول����ة  ك��ل  تعتمد   -2
الداخلي،  لقانونها  األساسية  للمبادئ 
ت��داب��ي��ر تشريعية  م��ن  ي��ل��زم  ق��د  م��ا 
سلطاتها  لتمكني  أخ����رى  وت��داب��ي��ر 
ما  إج���راء  تتخذ  عندما   ، املختصة 
ب��ن��اء على طلب دول���ة ط��رف أخ��رى، 
وفقا  املصادرة،  املمتلكات  إرج��اع  من 
مراعاة  وم��ع  االتفاقية،  ه��ذه  ألحكام 
حقوق األطراف الثالثة احلسنة النّية.
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اعرف اأكر عن جمعية املكفوفني االأهلية

تأسيس اجلمعية:
األهلية  املكفوفني  جمعية  تأسست 
مب��ن��ط��ق��ة ال���ري���اض )ك��ف��ي��ف( ع��ام 
1428ه�، ومت تسجيلها رسمياً بوزارة 
بالرقم  االجتماعية  والتنمية  العمل 
)400( وتقوم على عدد من اخلدمات 
والنفسية  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ب��رام��ج 
والتربوية لذوي اإلعاقة البصرية من 
اجلنسني، وأسرهم والعاملني يف حقل 

اإلعاقة البصرية.
رسالتها:

ت���ق���دمي ب���رام���ج وخ���دم���ات ت��ن��م��وي��ة 

وتوعوية واستشارية تزيد من إنتاجية 
ذوي اإلعاقة البصرية.

رؤيتها:
خبرة  وب��ي��ت  محلياً  تنموية  منظمة 
إقليمياً وعاملياً لذوي اإلعاقة البصرية 

وأسرهم واملهتمني بشؤونهم. 
أهداف اجلمعية:

بفئة  وت��وع��ي��ت��ه  امل��ج��ت��م��ع  ت��ع��ري��ف   -
قدراتهم  حيث  من  بصرياً،  املعاقني 

واحتياجاتهم.
- تعزيز الثقة بالنفس لدى املكفوفني 
والكفيفات، عبر متكينهم من املشاركة 
الفاعلة يف إدارة اجلمعية، والتخطيط 
لبرامجها، ومتابعة تنفيذها، وكذا من 
خالل متكينهم من املشاركة البناءة يف 

املجتمع.

واالستشارات  اإلرش���ادات  تقدمي   -
املناسبة ألسر ذوي اإلعاقة البصرية، 
مع  األم��ث��ل  ال��ت��ع��ام��ل  م��ن  ليتمكنوا 

احلالة.
- إع����داد وت��ق��دمي ب��رام��ج ال��ت��دري��ب 
بصرياً  للمعاقني  املناسبة،  والتأهيل 
والعاملني  وأس��ره��م  اجل��ن��س��ني  م��ن 

معهم.
- إتاحة املزيد من مصادر املعلومات 
ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة، م���ن خ���الل ت��وف��ي��ره��ا 
كطريقة  ل��ه��م،  امل��ن��اس��ب��ة  بالطريقة 
برامج  ال��ص��وت��ي،  التسجيل  ب��راي��ل، 

قارئات الشاشة للحاسب اآللي.
- التنسيق مع اجلهات ذات العالقة، 
الس��ت��ف��ادة ه���ذه ال��ف��ئ��ة م��ن مختلف 

اخلدمات املقدمة يف املجتمع.

مجال  وال��دراس��ات يف  األبحاث  دعم 
اإلعاقة البصرية.

واألدوات  األجهزة  لتوفير  السعي   -
التعويضية واملعينات البصرية، وإتاحة 
ال��ف��رص��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه��ا، وت��ق��دمي 
يناسب  ما  اختيار  بشأن  اإلرش���ادات 
مع  حالته،  بحسب  منها  شخص  كل 
أو  رمزية،  بأسعار  لتوفيرها  السعي 

مجاناً.
- إتاحة املزيد من الفرص أمام هذه 
األنشطة  مختلف  مل��م��ارس��ة  ال��ف��ئ��ة، 

الثقافية، االجتماعية، الرياضية.
- استقطاب اخلدمات التطوعية من 
ال��راغ��ب��ني يف  املجتمع،  وب��ن��ات  أب��ن��اء 

مساعدة هذه الفئة.
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وزير العدل يوجه باإ�سعار املراأة حال �سدور 

�سك طلقها عرب ر�سائل اجلوال

وج��ه وزي���ر ال��ع��دل رئ��ي��س املجلس 
األعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد 
بن محمد الصمعاني بتفعيل خاصية 
إش���ع���ار امل�����رأة ع��ن��د ص����دور صك 
الرسائل  عبر  احملكمة  من  طالقها 
لدى  املوثق  اجلوال  للهاتف  النصية 

مركز املعلومات الوطني.
الصمعاني  الدكتور  توجيه  وي��أت��ي 
ح��ف��ظ��اً حل��ق��وق ال��ن��س��اء وم��راع��اة 
من  ح���االت  ل���ورود  ن��ظ��راً  حلالهن؛ 
معرفتهن  ع��دم  م��ن  يشتكني  نساء 

بصدور صكوك طالق بحقهن.
وت���أت���ي ت��ل��ك اخل���ط���وة اس��ت��ك��م��ااًل 
ال��ذي  اإللكتروني  ال��رب��ط  ملشاريع 
تقوم به وزارة العدل مع القطاعات 
احلكومية كافة، بغرض حتسني ورفع 
جودة األداء، األمر الذي سيسهم يف 
توثيق عقود الزواج مباشرة وحفظها 
الوطني  املعلومات  مركز  بيانات  يف 

على  ط��ارئ  أي  إل��ى جانب حتديث 
مبا  كالطالق،  االجتماعية  احلالة 
البيانات  يف  ال��ت��ام  ال��ت��واف��ق  يحقق 
بني اجلهات احلكومية، ومينع وجود 
موثقة  غير  ط��الق  أو  زواج  ح��االت 
قد  الذي  األمر  املعنية،  اجلهة  لدى 
تترتب عليه -يف حال عدم التوثيق- 
وضياع حلقوق  اجتماعية  إشكاالت 

أطراف العقد.
يف  عملت  اململكة  محاكم  أن  يذكر 
املطلقات  النساء  تبليغ  السابق على 
بحسب  طالقهن  ص��ك��وك  ب��ص��دور 
كما  احملكمة،  لدى  املتوفر  العنوان 
الطالق  املُصدرة لصك  أن احملكمة 
تقوم بإرسال الصك إلى مقر إقامة 
املرأة أينما كانت حتى ولو كانت يف 
الوزير  توجيه  أن  إال  أخ��رى،  مدينة 
امل��رأة  ل��زي��ادة ض��م��ان معرفة  ج��اء 

بطالقها.

العدل: توثيق اجلل�سات بال�سوت و ال�سورة

ماهي الدعاوى التى ميكن رفعها ونظرها من قبل املحكمة 

اجلزئية ؟

م��ن غ��ي��ر إخ����الل مب��ا يقضي 
ومبا  املظالم،  دي��وان  نَظام  به 
اختصاص  من  العامة  للمحاكم 
يف ن��ظ��ر ال���دع���وى ال��ع��ق��اري��ة، 
تختص احملاكم اجلزئية باحلكم 

يف الدعاوى اآلتية :
أ - دعوى منع التعرض للحيازة 

ودعوى استردادها.
تزيد  ال  ال��ت��ي  ال��دع��اوى   - ب 
قيمتها على عشرة آالف ريال ، 
وحتدد الالئحة التنفيذية كيفية 

تقدير قيمة الدعوى.
بعقد  املتعلقة  ال���دع���وى   - ج 
إيجار ال تزيد األجرة فيه على 

ألف ريال يف الشهر بشرط أال 
تتضمن املطالبة مبا يزيد على 

عشرة آالف ريال.
د - الدعوى املتعلقة بعقد عمل 
فيه  الراتب  أو  األج��رة  تزيد  ال 
على ألف ريال يف الشهر بشرط 
يزيد  مبا  املطالبة  تتضمن  أال 

على عشرة آالف ريال.
تعديل  االقتضاء  عند  وي��ج��وز 
الفقرات ب  املذكورة يف  املبالغ 
، ج ، د م��ن ه��ذه امل���ادة وذل��ك 
ب���ق���رار م���ن م��ج��ل��س ال��ق��ض��اء 
بناًء على  العامة  بهيئته  األعلى 

اقتراح من وزير العدل.
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ثقافة حقوق اإلنسان

الوطنية حلقوق  كاجلمعية  املدني  املجتمع  ومؤسسات  احلقوقية  للجهات  الرقابي  الدور  أن  الشك 

اإلنسان يقوم على رصد وتلقي الشكاوى والتظلمات من أصحابها، والعمل على معاجلتها، وإزالة 

أسبابها وهو الهدف الذي تسعى إليه من خالل معاجلة ما يرفع لها من شكاوى مع اجلهات ذات 

العالقة حتى يتم التأكد من حصول املتظلم على حقه، سواء مت ذلك عن طريق اجلهة املعنية مبوضوع 

التظلم أو اجلهة األعلى منها يف حالة عدم قيامها بدورها، حيث أن األمر ال يتوقف على مجرد رفع 

التظلم إمنا العمل على إزالة أسباب التظلم وإعادة احلق ألصحابه وهو الهدف الذي من أجله مت 

استقبال الشكوى .

 إال أن نقص الثقافة احلقوقية لدى بعض أفراد املجتمع أدى لظهور بعض التجاوزات بحقهم مما 

يتطلب التركيز على موضوع نشر ثقافة حقوق اإلنسان واعطائه أهمية خاصة، حيث أن موضوع 

ثقافة حقوق اإلنسان سيظل أحد املواضيع األساسية التي حتتاج مزيد من اجلهد والفكر والنظر 

يف أفضل األساليب املناسبة  لنشرها،  وتعزيزها لتصل ملستوى املواطن العادي، بحيث تصبح هذه 

الثقافة يف متناول اجلميع وبذلك ميكن حماية حقوق اإلنسان وتعزيز حرياته األساسية والدفاع عنها 

من أي انتهاك أو جتاوز ، حيث إن إدراك مفاهيم حقوق اإلنسان يجب أن يخضع للفهم املنطقي 

ملاهية احلقوق، وهذا يتطلب فعليا تكريس الوعي مبا لألفراد من حقوق وما عليهم من واجبات والتي 

تقوم عليها مبادئ حقوق اإلنسان يف الكثير من املجتمعات التي ساهمت يف دعم وتفعيل اإلعالن 

العاملي حلقوق اإلنسان، لذا أدعو كافة مؤسسات وأجهزة الدولة أن تتعاون يف عملية نشر الثقافة 

احلقوقية وذلك عن طريق التوعية باألنظمة واإلجراءات التي تختص بها كل جهة حيث أن الوعي 

والواجبات على حد  الوعي باحلقوق  إلى  يؤدي  والقانونية  اإلدارية  واإلج��راءات  باللوائح واألنظمة 

سواء ، فمثل هذا األمر سيساهم حتماً يف التقليل من كثرة الشكاوى والتظلمات ،كما أن املناداة بنشر 

ثقافة حقوق اإلنسان تأتي متوافقة مع توجيهات خادم احلرمني الشريفني بالعمل على نشر ثقافة 

حقوق اإلنسان، والذي سيكون له الدور البارز يف املزيد من تعزيز مبادئ العدل واملساواة وتعميقها 

بني أفراد املجتمع، والذي يعطي مؤشر أكيد على توجه بالدنا نحو االهتمام بتعزيز وحماية حقوق 

اإلنسان.

ثقافتك حتمي حقوقك
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