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وفد االحتاد الأوروبي يف �ضيافة اجلمعية
ق���ام سفير االحت����اد األوروب�����ي ل��دى
اململكة ال��س��ي��د ميكيلي تشرفوني
برفقة مستشار أول الكسيس كونستا
ن���ت���وي���ول���وس ،و م��س��ؤول��ة ال���ش���ؤون
ال��س��ي��اس��ي��ة أري����ا م��ي��رامن��ت��و ب��زي��ارة
للجمعية الوطنية حل��ق��وق اإلن��س��ان
مؤخراً ،التقى خاللها سعادة رئيس
اجلمعية ال��دك��ت��ور مفلح ب��ن ربيعان
القحطاني ال��ذي أطلع الوفد الزائر
على أنشطة اجلمعية.
وقد تناول احلديث موضوع محاكمة
املتهمني يف قضية مقتل امل��واط��ن
ج��م��ال خاشقجي ،وب��ع��ض القضايا

احلقوقية األخرى ،و قد أوضح رئيس
اجلمعية يف هذا اجلانب أن اجلمعية
تتابع محاكمة األش��خ��اص املتهمني
يف قضية خاشقجي و أن السلطات
السعودية اتخذت اإلجراءات القانونية
و العدلية الالزمة يف هذا الشأن.
ويف ش��أن قضايا النساء املوقوفات
أش���ار رئ��ي��س اجلمعية أن اجلمعية
تسعى دائ��م �اً للتأكد م��ن حصولهن
على حقوقهن أثناء فترة التوقيف و
احملاكمة.
وقد تطرق احلديث إلى بعض املواقف
السلبية ضد اململكة والتي صدرت

م��ؤخ��راً م��ن دول االحت���اد األوروب���ي
والتي وصفها رئيس اجلمعية باملواقف
غير الودية والتي قد ال تساعد يف
تعزيز حماية حقوق اإلنسان بالقدر
ال��ذي تعزز ال��دواف��ع السياسية ملثل
ه��ذه امل��واق��ف جت��اه اململكة ،و أكد
رئ��ي��س اجلمعية أن ت��دخ�لات دول
االحتاد األوروبي يف الشأن السعودي
حتت الغطاء احلقوقي قد تؤدي إلى
إشكاليات و انعكاسات سلبية ينبغي
تداركها ،كما أن غض النظر األوروبي
جتاه التدخالت اإليرانية يف املنطقة
ويف ال��ي��م��ن وع��ل��ى وج���ه اخل��ص��وص

سيكون ل��ه ان��ع��ك��اس��ات سلبية على
حقوق اإلنسان يف املنطقة.
وق���د ذك���ر ال��س��ف��ي��ر أن ه��ن��اك س��وء
ف��ه��م ح���ول امل��وق��ف األوروب�����ي و أن
دول االحتاد األوروب��ي غير متعاطفة
دائماً مع إي��ران كما أب��دى اهتمامه
باالستماع لوجهة النظر السعودية
يف القضايا التي تطرح لتصحيح هذه
النظرة السلبية عن املوقف األوروبي.
حضر اللقاء األم�ين العام للجمعية
املستشار خالد الفاخري و سكرتير
رئ���ي���س اجل��م��ع��ي��ة األس���ت���اذ أح��م��د
احملمود.
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اجلمعية تدين ب�شدة الهجوم الإرهابي على
م�سجدين يف نيوزيلندا

أدان����ت اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حلقوق
اإلن��س��ان ب��ش��دة ال��ه��ج��وم اإلره��اب��ي
اإلجرامي عل مسجدين يف نيوزلندا،
وت���ق���دم اجل��م��ع��ي��ة ت��ع��ازي��ه��ا ل���ذوي
الضحايا ودعواتها بالشفاء العاجل
للمصابني.
وت���ق���دم اجل��م��ع��ي��ة ت��ع��ازي��ه��ا ل���ذوي
الضحايا ودعواتها بالشفاء العاجل
للمصابني.
وأك��دت اجلمعية على أن مثل هذه
احلوادث اإلرهابية على أماكن العبادة
تغذيها بعض توجهات السياسيني
العنصريني وبعض وسائل اإلع�لام
امل��ت��ط��رف��ة ال��ت��ي تسعى للتحريض
على الكراهيه ومعاداة املسلمني مما
يتطلب س��ن ق��وان�ين يف ه��ذه ال��دول
جترم مثل هذه األفعال واألقوال.
وتعود تفاصيل القصة إلى أنه سقط
ما ال يقل عن  49قتي ً
ال يف إطالق
نار على مسجدين يف مدينة كرايست
تشيرش يف نيوزيلندا م��ؤخ��راً ،وقد
وصفت رئيسة ال��وزراء النيوزيلندية
احل��ادث��ة ب��ال��ي��وم األس����ود يف ت��اري��خ
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البالد وقالت إن منفذ اجلرمية هو
إرهابي من اليمني املتطرف وعنيف
على حد تعبيرها ،وكانت الشرطة
النيوزيلندية ق��د طلبت م��ن جميع
املساجد غلق أبوابها اجلمعة بعد
حادث إطالق النار الذي أدى لسقوط
العشرات من القتلى.
وقد استهدف الهجوم مسجد النور
ال���واق���ع وس����ط ك��راي��س��ت ت��ش��ارش
وم��س��ج��داً آخ���ر يف منطقة لينوود
بضواحي املدينة.
وك��ان��ت الشرطة ق��د أعلنت أن��ه مت
احتجاز ثالثة رجال وام��رأة والعثور
على متفجرات إثر إطالق نار الذي
أدى إل���ى س��ق��وط ع��ش��رات القتلى
واجلرحى.
وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك
بوش للصحفيني يف ولنغتون «هناك
أرب��ع��ة أش��خ��اص م��ح��ت��ج��زون ،ثالثة
رجال وامرأة» ،ومضى قائ ً
ال «وردتنا
عدة بالغات عن وجود عبوات ناسفة
ب��دائ��ي��ة ال��ص��ن��ع مثبتة يف مركبات
ومتكنا من إبطال مفعولها».

وك��ان��ت م��ص��ادر أمنية ق��د قالت إن
مسلحاً واح���داً على األق��ل قد فتح
ال��ن��ار على املصلني م��ا أدى لوقوع
ضحايا ،وقال شهود لوسائل اإلعالم
إن رج ً
ال يرتدي مالبس مموهة تشبه
مالبس اجليش ويحمل بندقية آلية
أخذ يطلق النار عشوائياً على الناس
يف مسجد ال��ن��ور ،وك��ان��ت الشرطة
صرحت يف وقت سابق بأنها تبحث
عن «مسلح» يف وسط مدينة كرايست
تشيرش.
وقد كشف رئيس الوزراء اإلسترالي
س��ك��وت م��وري��س��ون أن أح���د ال��ذي��ن
ألقي القبض عليهم مواطن أسترالي
اجلنسية ،وتبني الحقاً أنه هو منفذ
الهجوم.
اجلدير بالذكر أن منفذ الهجوم هو
برينتون تارنت اليميني األسترالي
املتطرف منفذ الهجوم ،وال��ذي قام
ببث جرميته على الهواء مباشرة على
صفحته على موقع فيسبوك ،يبلغ
من العمر  28عاماً ،وهو من ضمن
األربعة الذين مت إلقاء القبض عليهم.

وبحسب وثيقة نشرها تارنت على
االن��ت��رن��ت ،ف��إن��ه ينتمي إل��ى عائلة
أسترالية من الطبقة العاملة ،أهدافه
هي إخالء املجتمعات الغربية من غير
البيض واملهاجرين بغرض حمايتها،
وكذلك االنتقام للحوادث اإلرهابية
واجل��رائ��م اجلنسية التي يقوم بها
مسلمون وم��ه��اج��رون ح���ول العالم
بحسب أقواله.
وب���ح���س���ب ال���وث���ي���ق���ة ب�����دأ ت���ارن���ت
بالتخطيط للهجوم قبل عامني ،ثم
بدأ بالتخطيط «يف املوقع» قبل ثالثة
أشهر ،وأنه اختار نيوزلندا ليؤكد أن
ال مكاناً آمناً يف هذا العالم ،واختار
هذين املسجدين بعد زيارتهما وكان
يريد استهداف مسجد ثالث ولكنه
قال أنه قد ال ينجح ،وأكد أنه يعمل
بشكل منفرد وال ينتمي ألي حركة
نازية أو معادية للسامية ،وأنه شكل
أف��ك��اره من خ�لال االنترنت ،وأش��ار
إلى تأثره بأندرس بريفيك ،اإلرهابي
اليميني ال��ذي قتل  77شخصاً يف
النرويج عام .2011

جلنة رعاية ال�سجناء و املفرج عنهم و �أ�سرهم ت�ستقبل
فريق من اجلمعية بالق�صيم
استقبل األس��ت��اذ سليمان محمد
ال����رش����ودي م���دي���ر جل��ن��ة رع��اي��ة
السجناء و املفرج عنهم و أسرهم،
و األستاذ عبد الرحمن السلمي
ن���ائ���ب امل����دي����ر ،ف���ري���ق م���ن ف��رع
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
بالقصيم ض��م ك� ً
لا م��ن :األستاذ
محمد الشريدة ،و األستاذ عبد
الرحمن السنيدي.
يف بداية اللقاء مت تبادل وجهات
النظر و مناقشة عدد من املواضيع

امل���ش���ت���رك���ة ،ك��م��ا مت ال��ت��ع��ري��ف
باجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
ونشأتها ورؤيتها ورسالتها وآلية
استقبالها للقضايا وتواصلها
مع اجلهات ذات العالقة إليجاد
حلول مناسبة لها ،كما مت التعرف
علر دور جلنة تراحم و دورها مع
السجناء و التعرف على برامجهم،
و يف نهاية اللقاء مت تزويد اللجنة
بعدد من اص��دارات و مطبوعات
اجلمعية احلقوقية.
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اجلمعية ترحب ب�صدور ميثاق مكافحة التحر�ش يف
بيئة العمل

رح��ب��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حلقوق
اإلنسان بإصدار وزارة العمل والتنمية
االجتماعية ميثاق مكافحة التحرش
يف بيئة العمل ،وق��ال الدكتور صالح
اخل���ث�ل�ان ن���ائ���ب رئ���ي���س اجل��م��ع��ي��ة
واملتحدث الرسمي باسمها أن هذا
امليثاق يأتي ضمن توجه عام لتعزيز
املنظومة التشريعية لبيئة عمل آمنة
قائمة على االح��ت��رام ،وال��ت��ي أسس
لها ص��دور نظام مكافحة التحرش،
كما ذك��ر ال��دك��ت��ور اخل��ث�لان أن هذه
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املنظومة التشريعية تأتي استجابة
إل��ى التوسع يف توظيف امل���رأة ،وما
يستوجبه ذل���ك م��ن وض���ع ترتيبات
لضمان بيئة آمنة للعمل خالية من
التحرش واالستغالل ،وأش��ار إلى أن
املادة اخلامسة من النظام تنص على
أن تتخذ اجلهات احلكومية واألهلية
التدابير الالزمة ملنع التحرش ولذلك
فإن صياغة سياسة على شكل ميثاق
أو مدونة ملنع التحرش يعد اخلطوة
األولى ضمن هذه التدابير ،ودعا نائب

رئيس اجلمعية وزارة العمل والتنمية
االجتماعية التعميم على املؤسسات
وال��ش��رك��ات اخلاضعة لنظام العمل
وض���ع م��واث��ي��ق مم��اث��ل��ة ،ك��م��ا طالب
كافة ال��وزارات والهيئات واملؤسسات
األك��ادمي��ي��ة واجل��ه��ات األه��ل��ي��ة إل��ى
اإلس�����راع يف س��ن م��واث��ي��ق مكافحة
التحرش وتعميمها على منسوبيها مبا
يكفل توفير بيئة عمل آمنة.
اجلدير ذكره أن وزير العمل والتنمية
االجتماعية املهندس أحمد الراجحي

أصدر ق��راراً باعتماد العمل مبيثاق
مكافحة التحرش يف بيئة العمل.
وتضمن امليثاق  12م��ادة رئيسية،
وع����� َّرف امل��ي��ث��اق ال��ت��ح��رش يف بيئة
العمل ،يف مادته األولى ،بأنه «كل قول
أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي
تصدر من شخص جتاه شخص آخر
يف بيئة العمل متس جسده أو عرضه
أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت مبا
يف ذلك وسائل التقنية احلديثة سواء
يف أوقات العمل الرسمي ،أو خارجه

وداخل ال��وزارة أو خارجها» ،على أن
يطبق امليثاق س���واء أك���ان التحرش
صادراً من املديرين أو موظفي الوزارة
أو ذوي العالقة بالوزارة من طالبي
التدريب أو الوظيفة ونحوهم.
ول��ف��ت وزي���ر العمل إل��ى أن امليثاق
مت إص����داره سع ًيا م��ن ال����وزارة إلى
إيجاد بيئة عمل آمنة تتسم باحترام
اجلميع ،وحتقي ًقا مل��ا ورد يف امل��ادة
اخلامسة من نظام مكافحة التحرش
الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ
1439/9/14ه�������ـ ،كميثاق أخالقي
يهدف إلى حماية موظفي الوزارة أو
ذوي العالقة بها ،من أي تصرف غير
أخالقي خ��ادش للحياء أو الكرامة؛
للحيلولة دون وق���وع أي مم��ارس��ات
أو اعتداءات غير أخالقية ،ومعاقبة
مرتكبيها.
ويتكون امليثاق من  12مادة ،تضمنت
امل����ادة األول����ى حت��دي��د ال��ت��ح��رش يف
العمل ال���ذي يشمل ك��ل ق��ول وفعل
وإش��ارة ذات مدلول جنسي ،تصدر
عن شخص جتاه آخر يف بيئة العمل،
مت��س ج��س��ده أو ع��رض��ه أو تخدش
حياءه ،بأي وسيلة كانت ،ومنها وسائل
التقنية احلديثة.
فيما أوضحت املادة الثانية أن امليثاق
يُ��ط��ب��ق يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل س����واء ك��ان

التحرش ص��اد ًرا عن مديري ال��وزارة
أو موظفيها ،ويشمل ذلك «من يخضع
لنظام اخلدمة املدنية ونظام العمل».
ويطبق امليثاق ً
أيضا على ذوي العالقة
ب���ال���وزارة م��ن ط��ال��ب��ي ال��ت��دري��ب أو
الوظيفة أو نحوهم.
وأش��ارت امل��ادة الثالثة إلى أنه يُعتبَر
ً
حترشا يف بيئة العمل ،ما يقع -وف ًقا
للمادة األولى من امليثاق -يف أوقات
العمل ال��رس��م��ي أو خ��ارج��ه ،داخ��ل
الوزارة أو خارجها.
وح��ددت املادتان الرابعة واخلامسة
من امليثاق ،التدابير الوقائية الواقعة
على عاتق ال����وزارة؛ حيث أوضحت
امل���ادة الرابعة أن ال���وزارة يقع على
عاتقها توفير بيئة عمل صحية وآمنة
تتسم باحترام اجلميع ،ويتضمن ذلك
اتخاذ التجهيزات والترتيبات الالزمة
لتجنب اخللوة بني اجلنسني ،وكل ما
من شأنه أن يسهل واقعة التحرش أو
يؤدي إليها.
يف حني شددت املادة اخلامسة ،لكل
م��ن ل��ه عالقة ب��ال��وزارة على جتنُّب
اخللوة باجلنس اآلخر ،وضابط ذلك
االجتماع مبكان مفتوح ،أو ترك باب
مفتوحا بحيث يسمح برؤية ما
املكان
ً
بداخله.
وتطرقت املادة السادسة إلى التزامات

موظفي الوزارة ومن لهم عالقة بها؛
حيث ألزمت امل��ادة أي شخص يعمل
بالوزارة أو من له عالقة بها ،بغض
البصر ،واحترام املساحة الشخصية
للجنس اآلخ���ر ،وع��دم التطرق إلى
مسائل شخصية خارج نطاق العمل،
س��واء كان ذلك بشكل جدي أو على
سبيل املزاح أو اإلهانة أو غيرها.
كما شددت املادة على االلتزام بالزي
الرسمي ،وفيما يتعلق ب��زي امل��رأة،
يجب أن ي��ك��ون احل��ج��اب محتش ًما
ً
وفضفاضا وغير ش��ف��اف ،وألزمت
امل��ادة باإلبالغ عن أي واقعة حترش
يتم العلم بها ولو لم يكن املبلغ طر ًفا
فيها ،وكذلك احملافظة على سرية
املعلومات عند العلم بواقعة التحرش.
فيما تضمنت امل��واد «»10 ،9 ،8 ،7
من امليثاق ،حتديد آلية تلقي الشكاوى
والتعامل معها ،ومهام اللجنة املختصة
باستقبال الشكاوى.
وتطرقت امل��ادة  11إل��ى حالة ثبوت
كيدية الشكوى املقدمة م��ن املبلغ؛
ح��ي��ث ي��ت��م ال��رف��ع ب��ه��ا إل���ى اجل��ه��ات
ذات االختصاص وف ًقا لقواعد احلد
من آث��ار الشكوى الكيدية ،الصادرة
بقرار مجلس الوزراء رقم  94وتاريخ
1406/4/25هـ.

وأخي ًرا ،تطرقت املادة الثانية عشرة
إلى العقوبات؛ حيث نصت املادة على
أن ل�لإدارة املختصة إيقاع العقوبات
التأديبية ،دون اإلخالل بحق املشتكي
يف الرفع إلى اجلهات املختصة.
يشار إلى أنّ املواد شددت على جتنب
اخللوة مع اجلنس اآلخر ،وذلك عبر
االجتماع يف مكان مفتوح أو ترك باب
مفتوحا ،بحيث ميكن رؤي��ة
املكتب
ً
ما بداخله ،وض���رورة غض البصر،
واحترام املساحة الشخصية للجنس
اآلخ�����ر ،وع����دم ال��ت��ط��رق للمسائل
الشخصية خارج نطاق العمل ال على
سبيل املزح وال اجلد.
كما جاء يف املواد أنّ كل موظف علم
عن واقعة حترش عليه اإلبالغ عنها
ول��و ل��م يكن ط��ر ًف��ا فيها ،ولصاحب
الصالحية تشكيل جلنة حتقيق ال
تقل عناصرها ع��ن ثالثة أشخاص
بينهم امرأة واحدة على األقل ،ويتم
إي��ق��اع العقوبات اإلداري���ة التأديبية
على املشتكى عليه بعد صدور قرار
اللجنة دون اإلخالل بحق املشتكي يف
التوجه للجهات املختصة يف الدولة،
كما يعاقب امليثاق من يثبت أنّ دعواه
كيدية.
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ال�سعودية ت�سعى للحد من الفقد والهدر يف الغذاء
وفرن�سا تعترب �أقل دول العامل هدر ًا للغذاء

أكد مدير البرنامج الوطني للحد من
فقد وهدر الغذاء ومدير عام األسعار
واإلع����ان����ات يف امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة
للحبوب يف السعودية زيد الشبانات،
أن «اململكة احتلت املرتبة األول��ى
كأكثر دول��ة إه���داراً لألغذية ،رغم
احملاذير الشرعية التي أك��دت على
عدم اإلسراف والتبذير» ،مشيراً إلى
أن البرنامج «يسعى لصنع سياسات
احلد من الفقد والهدر يف األغذية».
وقال الشبانات إن البعض لديه سوء
تفريق بن برامج ومشروعات «احلد
من هدر الغذاء» ومشروعات «حفظ
النعمة» ،جاء ذلك خالل ورشة عمل
بعنوان «الهدر يف الغذاء– األسباب
واحللول» ،والتي تعد الورشة الثالثة
ضمن املرحلة األول��ى من البرنامج،
ب��رع��اي��ة م��ح��اف��ظ امل��ؤس��س��ة العامة
للحبوب املهندس أحمد الفارس.
وأض�����اف أن «ه����ذه ال���ورش���ة ت��أت��ي
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ام����ت����داداً ل��ل��ورش��ة األول�����ى وال��ت��ي
كانت استطالعاً لتجارب جمعيات
وم��ش��اري��ع ح��ف��ظ النعمة يف مجال
ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ال���ه���در يف ال���والئ���م
واحل��ف�لات ،موضحاً أن «املؤسسة
ت��ه��دف م��ن خ�ل�ال ه���ذه امل��ش��ارك��ات
إل��ى إش���راك بعض ش��رائ��ح املجتمع
للمساهمة يف توعية املجتمع كافة،
وحترص على االستفادة من جتارب
بعض األسر والفنادق واملطاعم للحد
م��ن ه��در ال��ط��ع��ام ،لتعزيز اجلانب
البحثي النظري» ،مشيراً إلى أهمية
هذا األسلوب «للخروج بنتائج واقعية
مبنية على أسس علمية حتقق الهدف
من إطالق البرنامج».
وش��دد املشرف العام رئيس الفريق
العلمي املنفذ للدراسة أستاذ إدارة
صناعة ال��ق��رار والقيادة يف جامعة
اإلم����ام محمد ب��ن س��ع��ود ال��دك��ت��ور
عبدالرحمن اخل��ري��ف ،أهمية هذه

ال��ورش��ة التي «تبحث ع��ن األسباب
املؤدية إلى عدم االستفادة من بعض
كميات ال��ط��ع��ام ال��ت��ي مت جتهيزها
للمستهلك النهائي ،والطرق الفعالة
لتقليل الكميات املهدرة من الطعام
الصالح لألكل ،مشيراً إلى أن «معرفة
ه���ذه األس��ب��اب تفيد يف اس��ت��خ��دام
تطبيقات االقتصاد السلوكي للحد
م��ن ال��ه��در بطريقة علمية ،بغرس
األسلوب االستهالكي الصحيح».
ي��ذك��ر أن ال��ب��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي للحد
م��ن فقد وه���در ال��غ��ذاء يف اململكة
يأتي ضمن م��ب��ادرات وزارة البيئة
واملياه والزراعة ،يف «برنامج التحول
ال��وط��ن��ي  ،»2020وتسعى لتحقيق
«رؤية السعودية  ،»2030التي تهدف
إلى استغالل املوارد الطبيعية بشكل
ف ّعال ورفع الكفاءة التشغيلية.
ال �س �ع ��ودي ��ة األول � � ��ى ع ��امل� �ي� � ًا يف ه��در

الطعام:
حلت اململكة العربية السعودية يف
املرتبة األولى عاملياً يف هدر الطعام
الذي تقدر قيمته سنوياً بحوالي 50
مليار ريال رغم أن عدد مواطنيها ال
يتجاوز الـ  21مليوناً.
حت����ت ع����ن����وان (ه������در ال���ط���ع���ام..
السعودية األول��ى عاملياً ومطالبات
للحد من التبذير وحفظ النعمة)،
قالت صحيفة «سبق» اإللكترونية إنه
مع انتشار ظاهرة التبذير واإلسراف
يف ال��ط��ع��ام خ��ص��وص�اً يف السنوات
األخ��ي��رة؛ حيث تقدر قيمة الفاقد
والهدر الغذائي باململكة ب��ـ49.833
مليار ريال ( 13.3مليار دوالر) سنوياً
ح��س��ب ال��ورق��ة امل��ق��دم��ة م��ن وزارة
ال��زراع��ة يف ورش��ة احل��د من الفقد
والهدر الغذائي ،ورغم وجود عدد من
اجلمعيات اخليرية التي تساهم يف
حفظ الطعام كجمعية «إطعام» إلى

أن ه��ذا لم مينع مجلس الشورى من
تقدمي مقترحني لدراسة وسن قوانني
ملكافحة التبذير ومعاقبة املبذرين.
وسلطت الصحيفة الضوء يف تقريرها
ع��ل��ى ظ���اه���رة اإلس�����راف يف ال��غ��ذاء
والعقوبات املترتبة.
الهدر يف السعودية:
وك���ان���ت ن��ت��ائ��ج أص���درت���ه���ا مصلحة
اإلح����ص����اءات ال��ع��ام��ة وامل��ع��ل��وم��ات
احلكومية ،العام املاضي ،أظهرت أن
السعودية حتتل املرتبة األولى عاملياً يف
الهدر الغذائي بنحو  250كلغم للفرد
الواحد سنوياً ،فيما  59.4باملئة من
سكان اململكة يعانون من السمنة.
وأك��دت اإلح��ص��اءات ،التي مت نشرها
يف فبراير/شباط  ،2016أن الفرد يف
السعودية يستهلك  295لتراً من املاء
سنوياً ،ويعد األعلى يف العالم ،كما
ج��اءت اململكة يف املركز الثالث بعد
كندا ،والواليات املتحدة ،يف استهالك
ال��ط��اق��ة بنسبة  8.4ميجا واط يف
الساعة.
وبحسب اإلحصائية ،ذاتها ،فإن اململكة
األعلى يف العالم ممن يعانون زيادة يف
ال���وزن بنسبة  59.4باملئة م��ن عدد
السكان ،فيما جاءت نسبة األشخاص
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون زي���ادة وزن يف العالم
 27.1باملئة.
ولفتت إلى أن  23.9باملئة من سكان
اململكة يعانون السكري ،بينما  9باملئة
م��ن السكان يف العالم يعانون نفس
املرض.
وتتصدر السعودية يف كمية املهدر من
الغذاء عاملياً بنحو  250كيلو جراماً
للفرد ال��واح��د سنوياً ،أم��ا يف ال��دول
املتقدمة ف��إن كمية املهدر  115كيلو
جراماً للفرد ،بينما يف الدول الفقيرة
 11كيلو جراماً للفرد الواحد.
وج���اءت السعودية يف املرتبة األول��ى
اس��ت��ه�لاك�اً ل��ل��ح��ب��وب ،ح��ي��ث يستهلك
الفرد  158كيلو للفرد سنوياً ،بينما يف
العالم  145كيلو للفرد.
وأشارت اإلحصائية إلى أن استهالك
اخل��ض��راوات يف اململكة للفرد يعتبر
األقل عاملياً ،حيث يستهلك الفرد 90
كيلو سنوياً ،بينما يف دول العالم 137
كيلو للفرد.
وبحسب مصلحة اإلحصاءات العامة
واملعلومات ،جاءت نسبة الناجت الزراعي

احمللي وال���واردات الغذائية مقارنة
بالفاقد والهدر بنحو  30باملئة ،حيث
إن قيمة الناجت الزراعي احمللي مع
ال��واردات الغذائية  116.113مليار
ريال يف السنة ،وقيمة الفقد والهدر
 49.833مليار ريال يف السنة.
وأك��دت اإلحصائية أن  40.5باملئة
م��ن س��ك��ان اململكة ي��ع��ان��ون ضغط
ال��دم ،بينما يعاني  33.3باملئة من
سكان العالم نفس املرض.
وق��ررت السعودية ،يف يوليو/متوز
 ،2016ت��ش��ك��ي��ل جل��ن��ة م���ن وزارة
ال���زراع���ة ل��وض��ع آل��ي��ات للحد من
ه���در ال���غ���ذاء يف ح��ف�لات ال����زواج
واملناسبات ،ملا يسببه من أض��رار
للموارد الطبيعية ،وت��ل��وث ملصادر
املياه ،إضافة إلى إنفاق نحو 630
مليون ريال سنوياً تكلفة نقل مخلفات
األطعمة والتخلص منها ،و 2.6مليار
ري��ال لتنظيف امل��دن ما يزيد عن 3
مليارات ري��ال سنوياً ،فيما طالب
إمام احلرم املكي الشيخ صالح بن
حميد بعقاب املسرفني.
دول العالم و إهدار الطعام:
يف الصني يقوم رواد املطاعم بنشر
صور أطباق طعامهم الفارغة على
وسائل التواصل االجتماعي حلث
أصدقائهم على عدم طلب أكثر مما
يحتاجونه من الطعام.
ويف كوريا اجلنوبية مت استحداث
نظام جديد يتم خالله فرض غرامة
مالية تتناسب مع وزن الطعام املهدر.
أما والية ماساتشوستس األمريكية
ف��ق��د منعت امل��ط��اع��م ال��ك��ب��ي��رة من
إرسال نفايات مطابخها إلى مقالب
القمامة.
ويف ن��ف��س ال��وق��ت ت��ق��وم امل��ت��اج��ر
الكبرى يف بريطانيا بتحسني طرق
ال��ت��ع��ب��ئ��ة وال��ت��غ��ل��ي��ف ح��ت��ى يتسنى
للمستهلكني االحتفاظ بجزء كبير
من ما يشترونه من طعام.
هذه اجلهود وأخرى غيرها تأتي يف
إطار سعي الكثير من الدول إلى احلد
من مشكلة هدر الغذاء ،التي تعتبر
اليوم أحد أكبر وأصعب املشكالت
التي تواجه العالم ،بسبب تداعياتها
اخلطيرة على األمن الغذائي والبيئة،
واالقتصادين احمللي والعاملي.
 1.3مليار طن من املواد الغذائية

العمل من �أجل الق�ضاء
على اجلوع
الصاحلة لألكل – تعادل ثلث اإلنتاج
العاملي من الغذاء – يهدرها العالم
بشكل س��ن��وي ،وه���ي ال��ك��م��ي��ة التي
تكفي إلط��ع��ام  3م��ل��ي��ارات شخص،
وف���ق���اً مل��ن��ظ��م��ة األغ���ذي���ة وال���زراع���ة
التابعة ل�لأمم املتحدة (ف��او) ،وتبلغ
قيمة الغذاء املهدر يف الدول املتقدمة
حوالي  680مليار دوالر ،بينما تبلغ
قيمة ما تهدره الدول النامية من غذاء
ما يقرب من  310مليارات دوالر.
فرنسا  ..النموذج:
إذا عدنا إلى التصنيف الصادر عن
وح���دة االس��ت��خ��ب��ارات االق��ت��ص��ادي��ة،
فسنالحظ أن فرنسا تتصدر املؤشر،
ب��اع��ت��ب��اره��ا أق���ل دول ال��ع��ال��م ه���دراً
للغذاء ،وهذا يف احلقيقة ليس وليد
الصدفة ،بل هو نتاج تخطيط وجهود
حكومية ومجتمعية بذلت على مدار
سنوات وآتت ثمارها.
ً
قبل  6س��ن��وات ،وحت��دي��دا يف عام
 ،2012ب���دأت احل��ك��وم��ة الفرنسية
تأخذ مشكلة هدر الغذاء على محمل
اجلد ،وسنت قانوناً جديداً للحد من
كمية النفايات العضوية املرسلة إلى
مقالب القمامة ،يدفع مخالفوه غرامة

مالية تصل إلى  75ألف يورو.
حينها ألزمت وزارة البيئة والطاقة
وال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة ال��ف��رن��س��ي��ة
الشركات العاملة بالقطاع اخلاص
ال��ت��ي تنتج أك��ث��ر م��ن  120ط��ن�اً من
ال��ن��ف��اي��ات العضوية س��ن��وي�اً ب��إع��ادة
تدوير نفاياتها ،ومع الوقت مت تقليل
هذه الكمية ،ليشمل القانون متاجر
ال��س��وب��ر م��ارك��ت وش��رك��ات األغ��ذي��ة
واملطاعم الكبرى.
ثم جاءت فرنسا قبل عامني ،وسنت
قانوناً جديداً مينع سالسل السوبر
ماركت من رمي الطعام الصالح لألكل
أو ت��دم��ي��ره ،ويلزمها ب��دالً م��ن ذلك
بالتبرع به للمؤسسات اخليرية وبنوك
الطعام ،لتصبح أول دول��ة يف العالم
تتخذ مثل ه��ذا اإلج����راء ،ومخالف
هذا القانون يعرض نفسه لغرامة قد
تصل إلى  75ألف يورو أو السجن ملدة
عامني.
ه���ذا ال��ق��ان��ون ال����ذي ت��ب��ن��اه مجلس
الشيوخ الفرنسي باإلجماع كان نتيجة
حلمالت قوية قادها نشطاء فرنسيون
والذين استطاعوا خالل أربعة أشهر
فقط جتميع أكثر  200أل��ف توقيع
على عريضة تطالب بإقرار القانون.

© �صفحة تهتم بن�شر �أه��م �أخ�ب��ار اجل��وع 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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فرع اجلمعية بالق�صيم ي�شارك يف مهرجان ربيع بريدة
ش���ارك ف��ري��ق م��ن ف��رع اجلمعية
الوطنية حلقوق اإلنسان بالقصيم
ض��م ك� ً
ل�ا م���ن :األس���ت���اذ محمد
الشريدة ،و األستاذ عبد الرحمن
ال��س��ن��ي��دي ،و األس���ت���اذ محمد
احلمد ،يف مهرجان ربيع بريدة
 ، 40وجاءت مشاركة اجلمعية من
خالل ركن تعريفي مت خالله توزيع
عدداً من مطبوعات و اصدارات
اجل��م��ع��ي��ة احل��ق��وق��ي��ة و تعريف
ال����زوار باجلمعية و أه��داف��ه��ا و
رؤيتها و رسالتها و آلية تعاملها
مع القضايا وتواصلها مع اجلهات
املختصة إلي��ج��اد ح��ل��ول ل��ه��ا ،و
قد شهد الركن التعريفي إقباالً
كثيفاً من زوار املهرجان  ،وأبدوا
إعجابهم باإلجنازات التي حققتها
اجلمعية.
من جهته بني الرئيس التنفيذي
للمهرجان عبدالغزيز امل��ه��وس،
أن توافد آالف الزوار على أرض
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امل��ه��رج��ان ،ي��ب��رز امل��ك��ان��ة املهمة
واملؤثرة التي ميتاز بها املهرجان
على كافة األص��ع��دة ،ال��ذي يعد
إح���دى ال��ع�لام��ات ال��ف��ارق��ة على
خ��ارط��ة ال��س��ي��اح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة بني
مهرجانات اململكة.
وأشار «املهوس» إلى أن احلضور
الكبير يجعلهم أم��ام حت� ٍ�د كبير
أم���ام جميع اجل��ه��ات امل��ش��ارك��ة،
وال��ل��ج��ان العاملة يف امل��ه��رج��ان،
وال����ذي يعكس ح��ج��م املسؤولية
الكبيرة التي يتصدى لها املنظمون
واملشغلون للبرامج والفعاليات،
مفيداً أن جميع اللجان العاملة،
وال���ف���رق اإلش���راف���ي���ة ،واجل��ه��ات
احلكومية واخلاصة املشاركة يف
امل��ه��رج��ان ت��ب��ذل أق��ص��ى اجلهود
واخل��ب��رات؛ لتحقيق رض��ا وتطلع
زوار امل���ه���رج���ان ،م���ن ال��ش��ب��اب
واألسر؛ وتعزيز الثقة املتبادلة ملا
فيه استمرارية التميز والنجاح.

فريق من فرع اجلمعية باجلوف يف زيارة �إىل ادارة
�سجن �سكاكا

استقبل العقيد عارف الشاهر مدير
سجن سكاكا مؤخراً وفد من اجلمعية
مكون من :الدكتور طارش بن مسلم
الشمري مشرف ال��ف��رع ،واألس��ت��اذ
ظاهر بن بريد الفهيقي مدير الفرع،
واألس��ت��اذ خليفة بن مفضي املسعر
عضو اللجنة اإلستشارية بالفرع،
واألستاذ علي مبخوت دوش منسق
الفرع ،يف بداية الزيارة تفقد الوفد
مرافق السجن و التي منها :املطبخ
واإلعاشة ،التغذية جيدة ،املغسلة.
بعد ذلك قام مبقابلة بعض السجناء و
التعرف على طلباتهم  ،واحتياجاتهم،
كما مت بحث العديد م��ن املواضيع
ذات العالقة مع إدارة السجن و التي
منها:
 -1الطاقة االستيعابية للسجن.
 -2الكادر األمني.
 -3الرعاية الطبية.

 -4آلية تنفيذ األحكام القضاائية.
 -5إتاحة السجن للسجناء مواصلة
تعليمهم الدراسي.
 -6توفر دار لتحفيظ القرآن الكرمي
ومكتبة ل��ل��ق��راءة ودع���وة اجلاليات
داخل السجن.
 -7وجود برامج تدريب مهنية.
و ب��ن��ا ًء عليها مت وض��ع العديد من
التوصيات:
 -1العمل على إنهاء املبنى اجلديد.
 -2أهمية وجود طبيب نفسي مقيم
وكذلك طبيب عام.
 -3أه���م���ي���ة ت���وف���ي���ر م��س��ت��ل��زم��ات
اإلسعافات األولية يف السجن.
 -4ضرورة تخصيص مكان للتدخني
ويف وقت محدد.
 -5العمل على فرز السجناء حسب
قضاياهم.
 -6أهمية وجود مكتب ممثل للنيابة

العامة داخل السجن وكذلك مندوب
لكتابة العدل بالسجن لتسهيل تقدمي

اخل��دم��ة ل��ل��س��ج��ن��اء وس��رع��ة إن��ه��اء
اإلجراءات.
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8 March
اليوم
الدويل
ل
ل
مر�ةأ
حتت �شعار «نطمح للم�ساواة ،نبني بذكاء ،نبدع من
�أجل التغيري» دول العامل حتتفل باليوم الدويل للمر�أة
تاريخ اليوم الدولي للمرأة:
يف عام  ،1945أصبح ميثاق األمم
امل��ت��ح��دة أول وث��ي��ق��ة دول��ي��ة تؤكد
مبدأ املساواة بني النساء والرجال.
واحتفلت األمم املتحدة ب��أول يوم
دول���ي رس��م��ي للمرأة يف  8آذار /
مارس خالل السنة الدولية للمرأة
يف ع��ام  ،1975وبعد ذل��ك بعامني،
يف كانون األول  /ديسمبر ،1977
اع��ت��م��دت اجلمعية ال��ع��ام��ة ق���راراً
يقضي ب��إع�لان ي��وم األمم املتحدة
حلقوق امل���رأة وال��س�لام ال��دول��ي يف
أي ي��وم م��ن السنة م��ن قبل ال��دول
األعضاء ،وفقاً لتقاليدها التاريخية
والوطنية.
وق���د ب���دأ ال���ي���وم ال���دول���ي ل��ل��م��رأة
ألول م��رة ج��راء أنشطة احلركات
العمالية يف مطلع القرن العشرين
يف أمريكا الشمالية وأوروب���ا ،وقد
مت االحتفال باليوم الوطني األول
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للمرأة يف ال��والي��ات املتحدة يف 28
شباط /فبراير ،1909الذي خصصه
احلزب االشتراكي األمريكي تكرمياً
إلضراب العامالت يف مجال األلبسة
ع���ام  1908يف ن���ي���وي���ورك ،حيث
احتجت النساء على ظروف العمل
القاسية ،وأم��ا يف روسيا ،اختارت
النساء آخر يوم أحد من شهر شباط
 /ف��ب��راي��ر ل��ع��ام  1917لالحتجاج
واإلض�������راب حت���ت ش��ع��ار «اخل��ب��ز
وال��س�لام» (وال���ذي يوافق  8مارس
وفقاً للتقومي امل��ي�لادي) ،وق��د أدت
حركتهن يف نهاية املطاف إلى سن
حق املرأة يف التصويت يف روسيا.
ومنذ تلك ال��س��ن��وات األول���ى ،أخذ
ال��ي��وم ال��دول��ي للمرأة ب��ع��داً عاملياً
جديداً للمرأة يف البلدان املتقدمة
وال��ن��ام��ي��ة ع��ل��ى ح���د س�����واء ،وق��د
ساعدت احلركات النسائية الدولية

املتزايدة على جعل االحتفال نقطة
جتمع لبناء ال��دع��م حل��ق��وق امل��رأة
ومتكينها للمشاركة يف امل��ج��االت
السياسية واالجتماعية والثقافية
واالقتصادية.
وت��ك��ون رك��ي��زة االح��ت��ف��االت للداللة
على االحترام العام ،وتقدير وحب
امل�����رأة إلجن���ازات���ه���ا اإلق��ت��ص��ادي��ة،
والسياسية واإلجتماعية ،ويف بعض
الدول كالصني وروسيا وكوبا حتصل
النساء على إج��ازة يف ه��ذا اليوم،
االحتفال بهذه املناسبة جاء على إثر
عقد أول مؤمتر لالحتاد النسائي
الدميقراطي العاملي والذي عقد يف
باريس عام 1945م.
ال �ي��وم ال��دول��ي ل �ل �م��رأة ل �ع��ام :2019
«نطمح للمساواة ،نبني بذكاء ،نبدع
من أجل التغيير»:
هو موضوع اليوم الدولي للمرأة لعام

 2019املنعقد يف  8آذار/مارس.
يركز امل��وض��وع على ط��رق ابتكارية
متكننا م��ن النهوض ب��امل��س��اواة بني
اجلنسني ومتكني املرأة ،ال سيما يف
مجاالت نظم احلماية االجتماعية
وإمكانية احلصول على اخلدمات
العامة والبنية التحتية املستدامة.
واقتراح حلوالً متكاملة وجديدة ،ال
سيما عندما يتعلق األمر بالنهوض
يتطلب حت��ق��ي��ق أه����داف التنمية
امل��س��ت��دام��ة ال��ط��م��وح��ة ت��غ��ي��ي��رات
حت��وي��ل��ي��ة وط�����رق ب���امل���س���اواة بني
اجل��ن��س�ين ،ومت��ك�ين جميع النساء
والفتيات ،واستنا ًدا إلى التوقعات
احلالية ،لن تكفي التدخالت القائمة
لتحقيق امل��س��اواة يف العالم بحلول
ع��ام  ،2030ل��ذل��ك تعتبر احللول
اإلبداعية التي تغير من مسارات
ال��ع��م��ل التقليدية م��ح��وري��ة إلزال���ة

احل��واج��ز البنيوية وض��م��ان ع��دم
استثناء أي امرأة أو فتاة.
ويتيح االبتكار والتكنولوجيا فرصاً
غير مسبوقة ،ورغ��م ذل��ك ،تشير
االجتاهات إلى فجوة رقمية متنامية
قائمة على النوع االجتماعي حيث
أن ال��ن��س��اء أق��ل مت��ث� ً
لا يف ميادين
ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والهندسة
والرياضيات والتصميم ،وذلك قد
مينعهن من القيام بابتكارات مراعية
ملنظور النوع االجتماعي والتأثير
ف��ي��ه��ا م���ن أج����ل حت��ق��ي��ق م��ك��اس��ب
حت��وي��ل��ي��ة للمجتمع ،م��ن احل��ي��وي
أن ت��ؤث��ر أف��ك��ار وخ��ب��رات النساء
بصورة متساوية يف تصميم وتنفيذ
االبتكارات التي تشكل مجتمعاتنا
املستقبلية ب�����دءاً م���ن العمليات
املصرفية عبر الهاتف النقال وصوالً
إل��ى ال��ذك��اء االصطناعي وإنترنت
األشياء.
وسيتطلع القائمون على اليوم الدولي
للمرأة — واضعني يف االعتبار أولوية
ال��دورة  63للجنة وضع امل��رأة ،إلى
ق��ادة الصناعة والشركات الناشئة
املبدعة ورواد األعمال االجتماعيني
والناشطني يف مجال املساواة بني
اجلنسني والنساء املبتكرات لبحث
السبل التي يستطيع االبتكار من
خ�لال��ه��ا إزال����ة احل��واج��ز وتسريع
ال���ت���ق���دم ل��ت��ح��ق��ي��ق امل����س����اواة بني
اجل��ن��س�ين ،ولتشجيع االس��ت��ث��م��ار
يف ال��ن��ظ��م االج��ت��م��اع��ي��ة امل��راع��ي��ة
العتبارات النوع االجتماعي ،وبناء
اخل��دم��ات وال��ب��ن��ي��ة التحتية التي
تلبي احتياجات النساء والفتيات.
وت��ه��دف االح��ت��ف��االت إل��ى ال��دع��وة
لبناء مستقبل يهيئ فيه االبتكار
والتكنولوجيا ف ًرصاً غير مسبوقة
للمرأة والفتاة لتأدية دور ناشط
يف ب��ن��اء امل��زي��د م��ن النظم األكثر
شموالً ،وخدمات فعالة وبنية حتتية
مستدامة من أج��ل تسريع حتقيق
أهداف التنمية املستدامة واملساواة
بني اجلنسني.
من جانبه ق��ال األم�ين العام لألمم
امل� �ت� �ح ��دة أن �ط��ون �ي��و غ��وت �ي��ري��ش يف
رس��ال��ة ل��ه مب�ن��اس�ب��ة ال �ي��وم ال��دول��ي
للمرأة :2019
إن امل��س��اواة بني اجلنسني وإعمال

حقوق املرأة عنصران أساسيان على
ط��ري��ق ال��ت��ق��دم ال��ع��امل��ي يف مجاالت
ال��س�لام واألم����ن ،وح��ق��وق اإلن��س��ان،
والتنمية املستدامة ،ولن يتسنى لنا
إع��ادة بناء الثقة يف املؤسسات ور ّم
بنيان التضامن العاملي وجني الثمار
املأمولة من تعدد الرؤى إال بالتصدي
للمظالم التاريخية وتعزيز احلقوق
والكرامة للجميع.
لقد شهدنا يف العقود األخيرة تقدماً
يثير اإلعجاب يف إعمال حقوق املرأة
وارتقائها م��رات��ب القيادة يف بعض
املجاالت ،لكن هذه املكاسب ال تزال
بعيدة ع��ن االك��ت��م��ال أو االس��ت��ق��رار،
وقد أثارت لدى أنصار النظام األبوي
املتحصنني بتقاليده ردةَ فعل عنيفة
ومعادية تبعث على القلق.
وامل����س����اواة ب�ي�ن اجل��ن��س�ين ه���ي يف
األساس مسأل ُة َم ْن له السلطة ،فنحن
نعيش يف عالم يهيمن عليه الرجال
وتسوده ثقافة ذكورية ،ولن نتمكن من
زحزحة كفتي امليزان نحو املساواة ما
لم نعتب ْر حقوق املرأة هدفنا املشترك
ون��� َر فيها م��س��اراً لتغيير ينتفع به
اجلميع.
ومتثل زي���ادة ع��دد النساء صانعات
اتخذت
القرار مطلباً حيوياً ،ولذلك،
ُ
ه��ذا األم��ر أول��وي � ًة شخصية وملِحة
على نطاق األمم املتحدة ،وقد جنحنا
يف حتقيق تكافؤ اجلنسني بني أولئك
الذين يقودون أفرقتنا يف جميع أنحاء
العالم ،وبلغت أع��داد النساء الالتي
يشغلن مناصب اإلدارة العليا أعلى
مستوياتها ع��ل��ى اإلط��ل�اق ،وس��وف
نواصل مساعينا لالستفادة من هذا
التقدم من أجل حتقيق املزيد.
ْ
ولكن املرأة ال تزال تواجه عقبات َكأداء
تعرقل وصولَها للسلطة وممارستها
إياها ،فستة اقتصادات فقط ،وفق
ما خلُص إليه البنك الدولي ،هي التي
تعطي النساء والرجال حقوقاً قانونية
متساوية يف امل��ج��االت التي تؤثر يف
عملهم .وإذا اس��ت��م��رت االجت��اه��ات
احلالية على ما هي عليه ،فسيستغرق
س ّ ُد الفجوة االقتصادية بني اجلنسني
 170عاماً.
وتزيد برامج القوميني والشعبويني
وخ��ط��ط ال��ت��ق��ش��ف م��ن أوج����ه ع��دم
املساواة بني اجلنسني بوضع سياسات

تُق ّيد ح��ق��وق امل���رأة وت��وقِ ��ف تقدمي
اخل��دم��ات االجتماعية ،ويف بعض
ال��ب��ل��دان ،تتناقص م��ع��دالت جرائم
القتل عموماً يف حني تتزايد معدالت
ق��ت��ل اإلن�����اث ،ويف ب���ل���دان أخ���رى،
نشهد تراجعاً يف احلماية القانونية
من العنف العائلي ،ومن املعلوم أن
ِ
اتفاقات السالم
مشاركة املرأة جتعل
أك��ث��ر اس��ت��دام��ة ،ل��ك� ّ�ن احل��ك��وم� ِ
�ات
نفسها التي تناصر مشاركتها بشدة
ال تدعم أقوالها بأفعال ،وال يزال
استخدام العنف األس��ري كأسلوب
من أساليب النزاع يسبب أذى نفسياً
شديداً لألفراد وملجتمعات بأكملها.
ويف ض���وء ذل����ك ،ي��ت��ع�ين علينا أن
ِ
نضاعف جهودنا م��ن أج��ل حماية
وت��ع��زي��ز ح��ق��وق امل�����رأة وك��رام��ت��ه��ا
وتوليها زمام القيادة ،ويجب أال نهد َر
انتصارات حتقّقت على مدى عقود
وأن نضغط من أجل إح��داث تغيير
شامل وسريع وجذري.
إن موضو َع احتفالنا باليوم الدولي
ل��ل��م��رأة يف ه���ذا ال���ع���ام ،وع��ن��وان��ه
”فلْنعتنِق مبدأ املساواة ،ونبني بذكاء،
ونبتكر من أجل التغيير“ ،يتناول البنى
التحتية والنُظم واألط��ر التي ِ
وضع
أغلبها وف��ق ثقافة أرس��ى قواعدها
ال��ذك��ور ،ونحن بحاجة إل��ى إيجاد
سبل مبتكرة إلع���ادة ت��ص� ّور عاملنا
وبنائه من جديد بحيث يكون صاحلاً

للجميع ،وباستطاعة امل��رأة صانعة
القرار يف مجاالت من قبيل التصميم
احلضري والنقل واخلدمات العامة
أن تزيد من إمكانية وصول النساء
وأن متنع وقوع التحرش والعنف وأن
حتسن نوعية احلياة للجميع.
ِّ
وي��ن��ط��ب��ق ه���ذا ال���ق���ول أي���ض���اً على
املستقبل الرقمي وقد أصبحنا على
أعتابه ،فاالبتكار والتكنولوجيا مرآة
لمِ ْن كانا صنيعة أفكاره ،ونقص متثيل
املرأة يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات والتصميم
وع���دم مواصلتها امل��س��ي��رة يف تلك
امليادين يجب أن يكونا مدعاة لقلق
اجلميع.
�ت بعض ال��وق��ت ،أثناء
�
�ي
�
�ض
لقد أم�
ُ
زيارتي إلثيوبيا يف الشهر املاضي،
مع القائمني على مبادرة ”الفتيات
األف���ري���ق���ي���ات ي��س��ت��ط��ع��ن ك��ت��اب��ة
البرامجيات“ ،وهي مبادرة تساعد
���د ال��ف��ج��وة ال��رق��م��ي��ة بني
ع��ل��ى س� ّ
اجلنسني وعلى تدريب قيادات الغد
يف م��ج��ال التكنولوجيا ،وأسعدني
أن أشهد ما تتمتع به الفتيات من
طاقة وحماسة بعثنها يف مشاريعهن.
إن البرامج من ه��ذا النوع ال تنمي
امل��ه��ارات فحسب؛ ب��ل ه��ي تتحدى
��د من
ال��ق��وال��ب النمطية ال��ت��ي حت� ّ
طموحات الفتيات وأحالمهن.

امل�ساواة بني اجلن�سني يف جدول �أعمال 2030
األهداف الرئيسية جلدول أعمال  2030يف هذا اإلطار هي:
 ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والبنني والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائيوثانوي مجاني ومنصف وج ّيد ،مما يؤدي إلى حتقيق نتائج تعليمية مالئمة
وفعالة بحلول عام .2030
 ضمان أن تتاح جلميع الفتيات والبنني فرص احلصول على نوعية جيدةمن النماء والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى
يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي بحلول عام .2030
 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف كل مكان. القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات يف املجالنيالعام واخلاص ،مبا يف ذلك االجتار بالبشر واالستغالل النفسي وغير ذلك
من أنواع االستغالل.
 القضاء على جميع املمارسات الضارة ،من قبيل زواج األطفال والزواجاملبكر والزواج القسري.
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�أفكار وم�شاريع

جمموعة البنك الدويل تتجاوز
التمويل امل�ستهدف ملكافحة
تغري املناخ ب�سنة قيا�سية
السنة املالية  2018تسجل مستوى قياسي ًا بتمويل قدره
 20.5مليار دوالر لإلجراءات املتعلقة باملناخ على مستوى
البلدان
مؤخراً أعلنت مجموعة البنك الدولي
مؤخراً أنه يف السنة املالية ،2018
كان لنحو  %32.1من متويلها منافع
مناخية مشتركة ،جت��اوزت بالفعل
الهدف احملدد يف عام  2015وهو أن
يرتبط  %28من حجم إقراض البنك
باألنشطة املناخية بحلول عام ،2020
وبلغت هذه النسبة  20.5مليار دوالر
من املوارد التمويلية املرتبطة باملناخ

وال��ت��ي مت منحها يف السنة املالية
املاضية ،وهو ثمرة جهد على نطاق
املؤسسة كلها لتعميم االعتبارات
املناخية يف جميع مشاريع التنمية.
وك��ان��ت نسبة  %28ه��دف�اً رئيسياً
خلطة عمل مجموعة البنك الدولي
املعنية بتغير املناخ ،التي مت تبنيها يف
أبريل/نيسان  ،2016وتستهدف دعم

البلدان لتحقيق أهدافها الوطنية
مبوجب اتفاق باريس لتغير املناخ.
وق� � ��د ح �ق �ق ��ت ال� � ��زي� � ��ادة يف مت��وي��ل
إج��راءات مكافحة تغير املناخ نتائج
قوية ،مبا يف ذلك عن طريق:
 ت��ول��ي��د أو دم���ج  18ج��ي��ج��اواتمن الطاقة املتجددة اإلضافية يف
شبكات الكهرباء؛ وتعبئة أكثر من 10

© �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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 مليارات دوالر من التمويل التجاريللطاقة النظيفة؛
 وضع  22خطة استثمارية للزراعةالتي تراعي تغير املناخ يف  20بلداً؛
استثمار  784مليون دوالر يف حتسني
شبكات النقل القادرة على مقاومة
التغيرات املناخية؛
 تزويد  38مليون شخص يف 18بلدا بإمكانية الوصول إلى معلومات
موثوقة عن املناخ وأنظمة لإلنذار
امل��ب��ك��ر مل��واج��ه��ة ك�����وارث طبيعية
أكثر تواتراً وش��دة مثل الفيضانات
واألعاصير؛
وتعقيباً على ه��ذه النتائج ،قالت
كريستالينا جورجيفا املدير اإلداري
ال��ع��ام للبنك ال��دول��ي «ل���م نتجاوز
أهدافنا املتعلقة باملناخ على الورق
فحسب ،ب��ل غيرنا الطريقة التي
نعمل بها مع البلدان ونرى حتوالت
ك��ب��ي��رة ن��ح��و ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة،
وأن��ظ��م��ة ال��ن��ق��ل النظيفة وامل��رن��ة،
والزراعة املراعية لتغير املناخ واملدن
املستدامة ...وهذا مينح األشخاص
األكثر عرضة للمعاناة فرصة حملاربة
ت��غ��ي��ر امل���ن���اخ ،م��ن خ�ل�ال امل��واج��ه��ة
والتكيف مع تأثيرات اليوم والعمل
على احتواء الضرر املستقبلي الذي
ميكن أن يلحق بكوكبنا».
لقد ضاعف البنك الدولي لإلنشاء
والتعمير واملؤسسة الدولية للتنمية،
وه���م���ا ذراع������ا ال��ب��ن��ك ال��رئ��ي��س��ان
لإلقراض ،تقريباً حصة املشروعات
التي حتقق منافع مناخية مشتركة،
ح��ي��ث ارت��ف��ع��ت م��ن %37يف السنة
امل��ال��ي��ة  2016إل��ى  %70يف السنة
املالية  ،2018كما منا متويل البنك
الدولي املقدم للبلدان النامية للتكيف
وبناء القدرة على التكيف مع تغير
امل��ن��اخ  -ح��ي��ث بلغت اس��ت��ث��م��ارات
التكيف  7.7مليار دوالر يف السنة
امل��ال��ي��ة  2018م��ق��اب��ل  3.9مليار
دوالر يف السنة السابقة ،ويف الوقت
احلالي ،يتم تخصيص ما يقرب من
نصف ( )%49إجمالي التمويل املقدم

من البنك الدولي ملواجهة تغير املناخ
جلهود التكيف ،مما يعكس التزاماً
بالتركيز على دعم البلدان يف التكيف
مع تغير املناخ وأيضاً التخفيف من
االنبعاثات املستقبلية.
وخ�لال السنة املالية  ،2018بلغت
االل����ت����زام����ات امل���ن���اخ���ي���ة مل��ؤس��س��ة
التمويل الدولية  -العضو الرئيسي
يف مجموعة البنك ال��دول��ي املعني
ب��ال��ق��ط��اع اخل�����اص يف األس�����واق
الناشئة %36 ،من حساب املؤسسة
ومن الغير ،وهذا يترجم إلى أكثر من
 3.9مليار دوالر يف حساب املؤسسة
اخل����اص ب��االس��ت��ث��م��ارات امل��راع��ي��ة
العتبارات تغير املناخ ،و 4.4مليار
دوالر إضافية من امل��وارد األساسية
التي مت تعبئتها ،أو نحو  8.3مليار
دوالر يف اإلجمالي.
يف ه���ذا ال��ص��دد ،ي��ق��ول فيليب لو
ه����ورو ،امل���س���ؤول ال��ت��ن��ف��ي��ذي األول
مبؤسسة التمويل الدولية «متتعت
األسواق الناشئة بنصيب األسد من
النمو االقتصادي ،ونحن يف مؤسسة
التمويل ال��دول��ي��ة ،ن��درك أن��ه يجب
علينا ض��م��ان أن ي��ك��ون ه��ذا النمو
ش��ام� ً
لا للجميع وم��س��ت��دام �اً ،ه��ذه
فرصة استثمارية بتريليون دوالر...
لدينا دور حاسم نضطلع به لتحقق
ه��ذه ال��ف��رص أقصى ق��درات��ه��ا ،من
خالل استراتيجيتنا خللق األسواق،
نتطلع إل��ى توسيع منصات ناجحة
م��ث��ل  Scaling Solarوم���ب���ادرة
 EDGEللمباني امل��راع��ي��ة للبيئة،
باإلضافة إلى تطوير حلول جديدة
من شأنها تسريع أنشطة األعمال يف
القطاعات ذات األولوية املناخية».
وامل��ن��اخ ه��و أح��د م��ج��االت التركيز
الثالث يف استراتيجية منتصف املدة
للوكالة الدولية لضمان االستثمار،
وه��ي ذراع مجموعة البنك الدولي
للتأمني ض��د امل��خ��اط��ر السياسية
وتعزيز االئتمان ،ودع��م نحو %60
من املشاريع التي تضمنها الوكالة يف
السنة املالية  2018جهود التخفيف

من حدة تغير املناخ والتكيف معه يف
جميع أنحاء العالم ،ومن بينها كان
أكثر من ثالثة أرباعها مشروعات يف
الطاقة املتجددة.
وذكرت كايكو هوندا ،نائبة الرئيس
التنفيذي واملسؤول التنفيذي األول
للوكالة أن «حشد رأس املال اخلاص
لدعم اإلجراءات املتعلقة باملناخ ميثل
أول��وي��ة أساسية ل��ن��ا ...من مشاريع
ال��ط��اق��ة الشمسية وط��اق��ة ال��ري��اح
يف أفريقيا إلى املباني التي تراعي
البيئة يف البلدان الهشة واملتأثرة
بالصراعات ،نحن ملتزمون باحلد
من تأثير تغير املناخ على أكثر الفئات
ضعفاً».
وت��ع��ت��زم م��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال��دول��ي
اإلعالن عن أهداف جديدة يف مؤمتر
األمم املتحدة القادم للمناخ يف بولندا
يف دي��س��م��ب��ر/ك��ان��ون األول ،2018
ستُخصص ملا بعد ع��ام  ،2020مع
زيادة الطموح ملساعدة البلدان على
خفض انبعاثاتها واالستعداد بشكل
أفضل للمخاطر املناخية املتزايدة
التي ستواجهها.
اس �ت �ي��رات �ي �ج��ة ال� �ب� �ن ��ك ال � ��دول � ��ي يف
مكافحة تغير املناخ:
تلتزم مجموعة البنك الدولي أكثر من
أي وقت مضى مبساعدة البلدان على
مواجهة حتديات تغير املناخ ،حيث
يبلغ متوسط التمويل يف املتوسط 11
مليار دوالر سنوياً للعمليات املرتبطة
بجهود التصدي للتغيرات املناخية.
وال ميكن حتقيق ه��ديف مجموعة
البنك الدولي املتمثلني يف إنهاء الفقر
املدقع وتعزيز الرخاء املشترك دون
التصدي آلثار التغيرات املناخية.
ويف السنة املالية  2017وحدها،
قدمت املؤسسة ال��دول��ي��ة للتنمية،
وهي صندوق البنك الدولي املعني
مبساعدة البلدان األش��د فقراً يف
العالم أكثر من  4مليارات دوالر من
التمويل املرتبط بالتصدي آلثار تغير
املناخ ألكثر من  140مشروعاً.

وقدم أكثر من  135بلداً من البلدان
النامية والبلدان متوسطة الدخل
خ��ط��ط �اً وط��ن��ي��ة ل��ل��ع��م��ل امل��رت��ب��ط
بالتصدي آلثار تغير املناخ مبوجب
ات��ف��اق��ي��ة ب���اري���س ،وه���و م��ا يعرف
باملساهمات احملددة وطنياً ،وتعمل
مجموعة البنك الدولي اآلن بشكل
دؤوب مع البلدان ملساعدتها على
حتقيق طموحاتها ب��ل وجت��اوزه��ا
فيما يختص باتفاقية باريس ،وذلك
من خالل التمويل واملساعدة الفنية
وتبادل املعارف.
ت��ع��ه��دت مجموعة ال��ب��ن��ك ال��دول��ي
ب��االل��ت��زام ب��زي��ادة مت��وي��ل املشاريع
املعنية بالتصدي آلثار تغير املناخ إلى
 ٪28م��ن محفظة مجموعة البنك
بحلول عام  ،2020استجاب ًة لطلب
البلدان املتعاملة معها .وباملستويات
احلالية للتمويل املشترك ،سيعني
هذا زيادة محتملة بقيمة  29مليار
دوالر س��ن��وي��ا ل��ل��م��ش��اري��ع املناخية
بحلول عام .2020
تضع خطة عمل مجموعة البنك
ال��دول��ي للتصدي آلث��ار تغير املناخ
خ���ط���وات م��ل��م��وس��ة ل��ل��وف��اء ب��ه��ذا
االلتزام .وهي تشمل أهدافاً طموحة
يتعني الوفاء بها بحلول عام ،2020
مب���ا يف ذل����ك م��س��اع��دة ال��ب��ل��دان
املتعاملة م��ع ال��ب��ن��ك ال��دول��ي على
إض��اف��ة  30جيجاوات م��ن الطاقة
املتجددة ،وإقامة نظم إن��ذار مبكر
لنحو  100مليون شخص ،ووض��ع
خطط استثمار زراعي تتسم بالذكاء
املناخي يف  40بلداً على األقل.
ويف ش���راك���ة م���ع األمم امل��ت��ح��دة،
أع��ل��ن��ت م��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال��دول��ي
ع��ن منصة ج��دي��دة للعمل املتعلق
ب��امل��ن��اخ ،وه��ي االستثمار يف املناخ
 ،Invest4Climateواملصممة للجمع
بني احلكومات الوطنية واملؤسسات
امل��ال��ي��ة واملستثمرين وامل��ؤس��س��ات
اخليرية والبنوك متعددة األطراف
لدعم االستثمارات املناخية التحولية
يف البلدان النامية.
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يف يومه العاملي..
ال�سرطان يعرتف
بقرب هزميته �أمام
العلم
حقائق رئيسية:
 -1السرطان ثاني سبب رئيسي للوفاة يف العالم وقد حصد يف عام
 2015أرواح  8.8مليون شخص ،وتُعزى إليه وف��اة واح��دة تقريب ًا من
أصل  6وفيات على صعيد العالم.
 -2حت ��دث ث �ل��ث وف �ي ��ات ال �س��رط��ان ت �ق��ري �ب � ًا ب�س�ب��ب ع ��وام ��ل اخل�ط��ر
السلوكية والغذائية اخلمسة التالية :ارتفاع نسبة كتلة اجلسم وعدم
تناول الفواكه واخلضراوات بشكل كاف وقلّة النشاط البدني وتعاطي
التبغ والكحول.
 -3االلتهابات املس ّببة للسرطان ،مثل التهاب الكبد وفيروس الورم
احل�ل�ي�م��ي ال �ب �ش��ري ،م�س��ؤول��ة ع��ن نسبة ت�ص��ل إل��ى  %25م��ن ح��االت
السرطان يف البلدان املنخفضة الدخل وتلك املتوسطة الدخل.
 -4من الشائع ظهور أعراض السرطان يف مرحلة متأخرة وعدم إتاحة
خدمات تشخيصه وعالجه ،ولم ت ُِفد يف عام 2017سوى نسبة  %26من
البلدان املنخفضة الدخل بأن خدمات علوم األمراض متاحة لديها
عموم ًا يف القطاع العام ،فيما زادت على  %90نسبة البلدان املرتفعة
الدخل التي أفادت بإتاحة خدمات العالج لديها مقارنة بنسبة قلّت
عن  %30من البلدان املنخفضة الدخل التي أفادت بذلك.
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"ه��ذا أنا وه��ذا ما أستطيع فعله"..
بهذه العبارة أحيا العالم يوم اإلثنني
الرابع من شهر أكتوبر ذك��رى اليوم
العاملي للسرطان ،وهو تظاهرة سنوية
ينظمها االحت����اد ال��دول��ي ملكافحة
السرطان لرفع ال��وع��ي العاملي من
م��خ��اط��ر م���رض ال��س��رط��ان ،وذل��ك
عبر الوقاية وط��رق الكشف املبكر
للمرض وال��ع�لاج ،ويعتبر السرطان
أكبر املشكالت الصحية التي تواجه
العالم ،كما يعتبر أهم أسباب الوفاة
على الصعيد العاملي.
وبرغم ذلك يعلن السرطان انهزاماً
جزئياً أم��ام العلم ،ويسجل تراجعاً
عاماً بعد ع��ام ،وأعلن األطباء هذا
العام أن العالم سينتهي من السرطان
يف غضون  10إلى  15عاماً من اليوم.
ووفقاً ملنظمة الصحة العاملية ،يعد
السرطان ثاني سبب رئيسي للوفاة
يف العالم ،وقد حصد يف عام 2018
أرواح  9,6ماليني شخص ،وتعزى
إليه وفاة واحدة تقريباً من أصل كل
ست وفيات يف العالم.
وتسجل البلدان املنخفضة الدخل
واملتوسطة نسبة  %70تقريباً من
الوفيات الناجمة عن السرطان.
وال���س���رط���ان م��ص��ط��ل��ح ع���ام يشمل
مجموعة كبيرة من األم���راض التي
ميكنها أن تصيب كل أجزاء اجلسم،
وي��ش��ار إل���ى ت��ل��ك األم�����راض أي��ض�اً
باألورام اخلبيثة.
وق��ال��ت آخ���ر ال��ت��ق��دي��رات ال��ص��ادرة
ع��ن امل��رك��ز ال��دول��ي لألبحاث حول
ال��س��رط��ان ال��ت��اب��ع ملنظمة الصحة
العاملية ،إ ّنه "سيصاب رجل واحد من
ست
كل خمسة وامرأة واحدة من كل ّ
بسرطان يف حياتهم ،يف حني يودي
هذا املرض بحياة رجل من ك ّل ثمانية
وامرأة من ك ّل إحدى عشرة".
ووفقاً للتقرير -ال��ذي نشرته وكالة
األن��ب��اء الفرنسية -ف���إنّ "س��رط��ان
الرئة يع ّد األكثر فت ًكا على اإلطالق
بني أن��واع السرطانات األخ��رى ،مع
تسجيل  1,8مليون وفاة من جراء هذا
املرض ( % 18,4من إجمالي الوفيات
بالسرطان)".
ووفقاً ملنظمة الصحة فإن السرطان
ينشأ ع��ن حت���ول اخل�لاي��ا ال��ع��ادي��ة
إلى أخ��رى ورمية يف عملية متعددة
املراحل ،وهذه التغيرات ناجمة عن

التفاعل بني عوامل الفرد اجلينية
وثالث فئات من العوامل اخلارجية،
منها:
• ال��ع��وام��ل امل��ادي��ة امل��س��رط��ن��ة ،مثل
األش��ع��ة ف��وق البنفسجية واألش��ع��ة
املؤينة.
وال��ع��وام��ل الكيميائية املسرطنة،
مثل األسبستوس وم��ك��ون��ات دخ��ان
التبغ واألفالتوكسني "أح��د امللوثات
الغذائية" والزرنيخ "أحد ملوثات مياه
الشرب".
• ال��ع��وام��ل البيولوجية املسرطنة،
م��ث��ل أن����واع ال���ع���دوى ال��ن��اج��م��ة عن
بعض الفيروسات أو البكتيريا أو
الطفيليات.
ويعد التشيخ من العوامل األساسية
األخ��رى لإلصابة بالسرطان الذي
ترتفع معدالته بشكل كبير مع التقدم
يف السن ،ومن املرجح أن يرد ذلك
إل��ى زي���ادة مخاطر اإلص��اب��ة بأنواع
معينة م��ن ال��س��رط��ان م��ع التشيخ.
وي��ق��ت��رن ت��راك��م م��خ��اط��ر اإلص��اب��ة
بالسرطان مبيل فعالية آليات إصالح
اخلاليا إلى االضمحالل كلما تقدم
الشخص يف السن.
وق���د أج��م��ع ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى أن سبل
الوقاية من السرطان تفيد اجلسم
كثيراً ويف بعض األحيان تساعد على
الشفاء إذا ك��ان امل��رض يف مراحله
األول���ى ،وم��ن أه��م سبل الوقاية من
ال��س��رط��ان «االم��ت��ن��اع ع��ن التدخني،
تناول غذاءاً صحياً متوازناً ،ممارسة
الرياضة».
وق��ال مايكل ب��اوم��ان ،رئيس املركز
األمل���ان���ي ألب���ح���اث ال��س��رط��ان «إن
اإلق��ل�اع ع��ن ال��ت��دخ�ين ه��و أفضل
طريقة للوقاية من السرطان ،ومن
املهم ً
أيضا تناول الطعام بشكل جيد
والتحرك كثي ًرا».
وأض����اف« :م��ع ات��ب��اع ن��ظ��ام غذائي
معقول وحركة كافية ،ميكنك مواجهة
تطور السرطان ،وأفضل طريقة هي
عدم التدخني! حوالي  %30من جميع
أنواع السرطان مرتبطة بالتدخني».
وأع��رب وزي��ر الصحة األملاني ينس
شبان عن اعتقاده بإمكانية التغلب
على م��رض السرطان يف املستقبل
املنظور ،وذلك يف تصريح قبل أيام
م��ن ال��ي��وم العاملي للسرطان ال��ذي
يحتفل به يف  4فبراير من كل عام.

اعرف �أكرث عن جمعية الأمم املتحدة للبيئة

جمعية األمم املتحدة للبيئة:
ه��ي أعلى هيئة لصنع ال��ق��رار على
مستوى العالم يف مجال البيئة .وهي
تتناول التحديات البيئية احلرجة
ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ع��ال��م ال��ي��وم ،إن فهم
هذه التحديات واحلفاظ على بيئتنا
وإع��ادة تأهيلها هو يف صميم خطة
التنمية املستدامة لعام .2030

تاريخ جمعية األمم املتحدة للبيئة:
أنشئت جمعية األمم املتحدة للبيئة
يف ح��زي��ران  /يونيه  ،2012عندما
دعا زعماء العالم إلى تعزيز وحتديث
األمم امل��ت��ح��دة للبيئة خ�لال مؤمتر
األمم امل��ت��ح��دة للتنمية املستدامة،
الذي يشار إليه أيضا باسم ريو ،20 +
وجتسد جمعية البيئة حقبة جديدة
تكون فيها البيئة محور تركيز املجتمع
الدولي ،وهي حتظى بنفس القدر من
األهمية مثل قضايا السالم والفقر
والصحة واألمن ،وكان إنشاء جمعية
البيئة ت��ت��وي��ج�اً ل��ع��ق��ود م��ن اجل��ه��ود
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي اس��ت��ه��ل��ت يف مؤمتر
األمم املتحدة املعني بالبيئة البشرية

اعرف حقوقك و واجباتك
املادة الستون :التدريب واملساعدة
التقنية ()2-2
 -7تنظر ال��دول األط��راف يف إنشاء
آليات طوعية بهدف املساهمة ماليا
يف اجلهود التي تبذلها البلدان النامية
والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية
لتطبيق ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة م��ن خ�لال
برامج ومشاريع املساعدة التقنية.
 -8تنظر كل دول��ة ط��رف يف تقدمي
ت��ب��رع��ات إل��ى مكتب األمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية بغرض
ال��ق��ي��ام ،م��ن خ�لال امل��ك��ت��ب ،بتعزيز
البرامج واملشاريع املضطلع بها يف
ال��ب��ل��دان النامية بهدف تنفيذ هذه
االتفاقية.
املادة الواحد و الستون :جمع
املعلومات املتعلقة بالفساد وتبادلها
وحتليلها
 -1تنظر كل دول��ة طرف يف القيام،
ب��ال��ت��ش��اور م���ع اخل����ب����راء ،بتحليل
اجت��اه��ات ال��ف��س��اد ال��س��ائ��دة داخ��ل

إقليمها ،وكذلك الظروف التي تُرتكب
فيها جرائم الفساد.
 -2تنظر الدول األط��راف يف تطوير
االح����ص����اءات واخل���ب���رة التحليلية
بشأن الفساد واملعلومات وتقاسم
تلك االحصاءات واخلبرة التحليلية
وامل��ع��ل��وم��ات فيما بينها وم��ن خالل
املنظمات الدولية واإلقليمية ،بغية
إيجاد تعاريف ومعايير ومنهجيات
م��ش��ت��رك��ة ق����در اإلم����ك����ان وك��ذل��ك
معلومات عن املمارسات الفضلى ملنع
الفساد ومكافحته.
 -3تنظر ك��ل دول��ة ط��رف يف رصد
سياساتها وتدابيرها الفعلية ملكافحة
الفساد ويف إج��راء تقييمات لفعالية
تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.
املادة الثانية و الستون :تدابير
أخرى :تنفيذ االتفاقية من خالل
التنمية االقتصادية واملساعدة
التقنية ()2-1
 -1تتخذ ال���دول األط����راف تدابير

يف استكهولم يف ع��ام  1972بهدف
إنشاء نظام متماسك لإلدارة البيئية
الدولية.
برنامج األمم املتحدة للبيئة:
ب��رن��ام��ج األمم امل��ت��ح��دة للبيئة هو
ال���ص���وت امل��ن��اص��ر ل��ق��ض��اي��ا البيئة
يف منظومة األمم امل��ت��ح��دة .ويقوم
البرنامج ب���دور احمل� ِ ّ�ف��ز ،واملناصر،
ِ
وامليسر لتشجيع االستخدام
واملثقّف
ّ
الرشيد والتنمية املستدامة للبيئة
العاملية.
وأعمال برنامج األمم املتحدة للبيئة
تشمل تقييم ال��ظ��روف واالجت��اه��ات
الصعد العاملية ،واإلقليمية
البيئية على ُ

والوطنية؛ وصياغة الصكوك البيئية
الدولية والوطنية؛ وتعزيز املؤسسات
لكي متارس اإلدارة احلكيمة للبيئة.
ويتمتع برنامج األمم املتحدة للبيئة
بتاريخ طويل يف املساهمة يف وضع
وتنفيذ ال��ق��ان��ون البيئي م��ن خالل
عمله التشريعي أو من خالل تيسير
املنتديات احلكومية الدولية لوضع
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف،
وامل��ب��ادئ والتوجيهات ال��رام��ي��ة إلى
التصدي للتحديات البيئية العاملية.

اجلزء الثالث و الأربعون من «اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد»
تساعد على التنفيذ األم��ث��ل لهذه
االتفاقية ق��در اإلم��ك��ان ،م��ن خالل
التعاون الدولي ،آخ��ذة يف اعتبارها
ما للفساد من آثار سلبية يف املجتمع
ع��م��وم��اً ويف ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة
خصوصاً.
 -2ت��ب��ذل ال�����دول األط������راف ،ق��در
اإلمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك
م��ع املنظمات ال��دول��ي��ة واإلقليمية،
جهوداً ملموسة من أجل:
(أ) تعزيز تعاونها مع البلدان النامية
على مختلف األصعدة ،بغية تدعيم
ق��درة تلك البلدان على منع الفساد
ومكافحة؛
(ب) زي��ادة املساعدة املالية واملادية
امل��ق��دم��ة ل��دع��م م��ا تبذلـه ال��ب��ل��دان
ال��ن��ام��ي��ة م��ن ج��ه��ود مل��ن��ع ومكافحة
الفساد بصورة فعالة ،وإلعانتها على
تنفيذ هذه االتفاقية بنجاح؛
(ج) ت��ق��دمي امل��س��اع��دة التقنية إلى
ال���ب���ل���دان ال��ن��ام��ي��ة وال���ب���ل���دان ذات
االقتصادات االنتقالية ،ملساعدتها

على تلبية م��ا حتتاج إليه م��ن أجل
تنفيذ هذه االتفاقية ،وحتقيقاً لتلك
الغاية ،تسعى ال��دول األط���راف إلى
تقدمي تبرعات كافية ومنتظمة إلى
ح��س��اب م��خ��ص��ص حت���دي���داً ل��ذل��ك
الغرض يف آلية متويل تابعة لألمم
امل��ت��ح��دة ،وي��ج��وز ل��ل��دول األط���راف
أيضاً أن تنظر على وجه اخلصوص،
وفقاً لقانونها الداخلي وألحكام هذه
االتفاقية ،يف التبرع لذلك احلساب
بنسبة م��ئ��وي��ة م��ن األم�����وال ،أو من
القيمة املعادلة للعائدات االجرامية أو
املمتلكات التي تصادرها وفقا ألحكام
هذه االتفاقية؛
(د) تشجيع سائر الدول واملؤسسات
امل���ال���ي���ة ،ح��س��ب االق���ت���ض���اء ،على
االنضمام إليها يف اجلهود املبذولة
وف��ق��ا ل��ه��ذه امل���ادة وإقناعها بذلك،
وخصوصاً بتوفير املزيد من برامج
التدريب وامل��ع��دات احلديثة للبلدان
ال��ن��ام��ي��ة مل��س��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى حتقيق
أهداف هذه االتفاقية.

* 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

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

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

كاريكاتير

خالفات

نقالً عن صحيفة
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معها.
 -2ص��دور احلكم من محكمة
ال سليماً طبقاً
غير مشكلة تشكي ً
ملا نص عليه نظاماً.

 -3صدور احلكم من محكمة أو
دائرة غير مختصة.
 -4اخلطأ يف تكييف الواقعة ،أو
وصفها وصفاً غير سليم.

يف املنطقة ال�شرقية هاتف يقدم
اال�ست�شارات املدر�سية والطالبية
أط��ل��ق م��رك��ز التنمية األس���ري���ة يف
الدمام رقماً لتقدمي مختلف أن��واع
االس����ت����ش����ارات األس����ري����ة ،وم��ن��ه��ا
املدرسية والطالبية .وأوضح األمني
ال���ع���ام جل��م��ع��ي��ة ال��ب��ر يف املنطقة
الشرقية سمير العفيصان ،أن الهاتف
االس��ت��ش��اري ل��ف��رع اجلمعية مركز
التنمية األس��ري��ة ()920005209
يتلقى االس��ت��ش��ارات ه��ات��ف��ي�اً وي��رد
عليها ب���دءاً م��ن ال��راب��ع��ة والنصف
ع���ص���راً وح��ت��ى ال��ث��ام��ن��ة وال��ن��ص��ف
مسا ًء ،من األحد وحتى اخلميس ،إذ
يتم استقبال االتصاالت كافة حول
االستشارات مبختلف أنواعها.
وأك����د أن امل���رك���ز اس��ت��ع��د ل��ت��ق��دمي
االس��ت��ش��ارات الطالبية واملدرسية
مبناسبة بدء العام الدراسي اجلديد
وال����ع����ودة إل����ى امل�������دارس ،وي��س��ع��ى
الهاتف إلى تقدمي استشارات حول

ك��ل م��ا يتعلق يف ال��ط�لاب والعملية
الدراسية ،وكيفية االستعداد للعام
ال��دراس��ي اجل��دي��د ،وط��رق التعامل
مع الطالب مبختلف فئاتهم العمرية
والفكرية واإلجابة على االستفسارات
واالستشارات كافة التي قد يحتاج
إل��ي��ه��ا ال���ط�ل�اب وأول���ي���اء أم��وره��م
وامل��ع��ل��م�ين وال��ع��ام��ل�ين يف ال��ق��ط��اع
التعليمي.
م��ن جانبه ،أك��د مدير ف��رع جمعية
ال��ب��ر م��رك��ز ال��ت��ن��م��ي��ة األس���ري���ة يف
ال��دم��ام أحمد الدريويش أن هناك
 20مستشاراً ومستشارة يقدمون
االس��ت��ش��ارات األس���ري���ة ،منهم 10
م��س��ت��ش��اري��ن م��خ��ت��ص�ين يف امل��ج��ال
التربوي ،وعلى استعداد تام لتلقي
االستشارات املتعلقة يف املشكالت
املدرسية من أولياء األمور واملعلمني
حول املشكالت املدرسية كافة.

ثقافة حقوق اإلنسان

متكني املرأة
حرصت حكومة خادم احلرمني الشريفني على دعم حقوق املرأة السعودية يف العديد من املجاالت
إمياناً من الدولة ،بأن املرأة عنصر أساسي ،وفاعل لدفع عجلة التنمية فقد فتحت األبواب أمام املرأة
لتساهم يف بناء املجتمع  ،حيث حرص املشرع أن يكون للمرأة وجود يف خطط التنمية من خالل زيادة
فرص عملها ،و زيادة إسهاماتها يف سوق العمل ،وإزالة العوائق التي كانت حتد من حق املرأة يف
حتديد مصيرها ،كاشتراط ولي األمر يف الغالب من تعامالتها ،و مبا ال يتعارض مع أطر الشريعة
اإلسالمية ،حيث سيتيح هذا النهج متكني املرأة السعودية واشراكها يف صنع القرار.
حيث أولت حكومة خادم احلرمني الشريفني اهتماماً باملرأة السعودية و العمل على متكينها من
حقوقها ضمن رؤية اململكة  2030والذي سينعكس على تعزيز مكانة املرأة السعودية يف املجتمع
يف إطار شراكة فاعلة مع الرجل لبناء الوطن ،وصنع التقدم فيه ألنها أثبتت جدارتها يف املجاالت
التي عملت فيها ،وهي فوق ذلك مربية األجيال الذين تنعقد عليهم اآلمال يف احملافظة على مكتسبات
الوطن.
إنّ املرأة السعودية نالت التقدير والدعم من القيادة الرشيدة مما سمح لها بإطالق طاقاتها ،وإثبات
ذاتها ،ومشاركتها الفاعلة يف كافة امليادين واملواقع التي يحتاجها املجتمع إلى جانب الرجل ،بل إنها
أثبتت وجودها يف احملافل العاملية وحصدت العديد من اجلوائز بعد أن تسلحت بالصبر والعزمية
واإلصرار ،والتمسك بحجابها ،وتعاليم دينها ،وتقدمي كل ما حتتاجه من تشجيع ،ومساندة من الرجل
زوجا أو ً
أخا ،أو ابنًا لتتمكن من االنطالق وإبراز قدراتها اإلبداعية ،باإلضافة ملا تتميز به
سواء كان ً
بتفان وجناح.
ٍ
من احلنان والقدرة على التحمل والصبر والقيام بواجباتها وادوارها املتعددة
و لو عرفت املرأة حقوقها ،وواجباتها ،ومتكنت من التسلح بالعلم واالطالع على التجارب الناجحة
والتواصل الذكي مع اآلخرين ،ستصبح إنسانة متميزة وقادرة على اقتناص الفرص ،وإزالة العقبات
من طريقها والتواجد يف أي مكان يف العالم لتحقيق أهدافها يف ظل فتح العديد من املجاالت أمامها،
فاملرأة التي دافعت عن حقوقها حققت اليوم ذاتها يف عدة تخصصات كالهندسة واحملاماة والعالقات
العامة والعالقات الدولية وغيرها من املجاالت.
وما حتقق للمرأة السعودية يف عهد خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه
اهلل -من آمال وتطلعات ،وما سيتحقق سوا ًء على صعيد فتح مجاالت عمل جديدة لها ،من خالل
مشاركتها يف صنع القرار ،وتقلدها للمناصب العليا يف القطاعني احلكومي واخلاص سيساهم يف
حتقيق تنمية شاملة ومستدامه للوطن ،حيث أن قيادة بالدنا تؤكد يف أكثر من مناسبة على أن الدولة
ترفض تهميش دور املرأة يف املجتمع السعودي يف ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وتعتبر
املرأة ركيزة أساسية لبناء هذا الوطن.
ختاماً ،،
أدعو اجلميع لدعم حقوق املرأة واالنتصار لها واحلفاظ عليها من جتاوزات بعض أصحاب العقول
الرجعية املتخلفة.

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
Nshr1@yahoo.com
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