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ب بتعديالت الئحة نظام التنفيذ  اجلمعية ترِحّ
»سُتسهم يف خروج العديد من السجناء«

���ب���ت اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حلقوق  رَحّ
من  تعديالت  من  صدر  مبا  اإلنسان 
ِقبل معالي وزير العدل على الالئحة 
التنفيذ، التي قضت  التنفيذية لنظام 
بإيقاف  تتعلق  ال��ت��ي  امل����ادة  ب��إل��غ��اء 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
التنفيذي  احل��ب��س  وم��ن��ع  ل��ل��م��دي��ن، 
عاًما  ستني  عمره  ك��ان  إذا  للمدين 
ر وزوجة،  فأكثر، أو كان له أوالد ُقَصّ

ى أو محبوًسا ألي سبب. متوَفّ
مفلح  الدكتور  اجلمعية،  رئيس  وقال 
القحطاني »إن هذا القرار سيُسهم يف 
خروج العديد من السجناء واملوقوفني 
م��ن كبار ال��س��ن، ال��ذي��ن ع��ج��زوا عن 
مشكلة  سيحل  كما  دي��ون��ه��م،  س���داد 
الذين  املوقوفة خدماتهم،  األشخاص 
إيقاف  من  الناجت  الضرر  يقتصر  لم 
خدماتهم على أشخاصهم، بل جتاوز 

ذلك إلى تابعيهم«.
الدائن  رئيس اجلمعية: حق  وأضاف 
ذ  يُنَفّ يثبت على مال املدين؛ وبالتالي 
ط عليه إن ُوجد له مال  عليه أو يُقَسّ

املدين  شخص  حبس  أم��ا  َدْخ���ل،  أو 
الذي ال مال له، وال دخل، فال فائدة 
الدولة  على  ُمضٌرّ  وهو  منه،  للدائن 

وعلى املدين وعلى ذويه.
وقال رئيس اجلمعية: إن هذا القرار 
ق���رارات  ترشيد  يف  أي��ًض��ا  سيُسهم 
ال��دائ��ن��ني، وي��ح��د م��ن ت��س��رع��ه��م يف 
التعامل بالديون دون التأكد من مالءة 
معهم،  التعامل  يتم  الذين  األشخاص 
لهم  تضمن  ضمانات  طلب  دون  أو 
التعامل  قبل  حقوقهم  على  احلصول 

باآلجل.
األشخاص  من  كثيًرا  هناك  أن  وب��نَيّ 
ق��ض��وا س��ن��وات خ��ل��ف ال��ق��ض��ب��ان يف 
يستطيعوا  أن  دون  مالية  مطالبات 
يحصل  أن  ودون  دي��ون��ه��م،  س����داد 
أُطلق  ول��و  حقوقهم.  على  ال��دائ��ن��ون 
س��راح��ه��م ل��رمب��ا ع��م��ل��وا وت���دبَّ���روا 

أمورهم، وسددوا ما بذمتهم.
الشيخ  أنهى  قد  أنه  بالذكر  اجلدير 
العدل  وزير  الصمعاني  وليد  الدكتور 
رئيس املجلس األعلى للقضاء مبعاجلة 

تنظيمية ما يسمى »إيقاف اخلدمات 
احلكومية اإللكترونية« ليقتصر األمر 
على منع »التعامل املالي« فقط طبقاً 
لنظام التنفيذ، كما أقر وضع ضوابط 
ملدة احلبس التنفيذي بعد طلب طالب 
املنفذ  التنفيذ وتقنينه استرعاء لسن 
تعديالت  بعد  األس��ري  ووضعه  ضده 
جديدة أقرت على الالئحة التنفيذية 

لنظام التنفيذ.
وش��م��ل��ت ال��ت��ع��دي��الت إل���غ���اء امل���ادة 
)5/46( من الالئحة التنفيذية لنظام 
»يشمل  أنه  على  تنص  والتي  التنفيذ 
التعامل  من  احلكومية  اجلهات  منع 
مع املدين إيقاف خدماته اإللكترونية 
وليد  الدكتور  أق��ر  كما  احلكومية«، 
 )2/83( امل����ادة  ت��ع��دي��ل  الصمعاني 
ليكون احلبس التنفيذي الوجوبي إذا 
الديون  مجموع  أو  الدين  مقدار  كان 
طلب  بعد  فأكثر  ري���ال  مليون  مبلغ 
بعد إصدار  وذلك  التنفيذ  من طالب 
امل��ن��ص��وص عليها  ال���دائ���رة األوام����ر 
الفقرات )1 - 2 - 3 - 4 - 5(  يف 

من املادة )46( من النظام ومضت 3 
أشهر ولم يقم املدين بالوفاء أو يعثر 
له على أموال تكفي للوفاء ولم يتقدم 
بدعوى إعسار وال يجوز اإلفراج عنه 
إال مبوافقة طالب التنفيذ أو مبوجب 

حكم خاضع لالستئناف.
وأق����ر وزي����ر ال���ع���دل إض���اف���ة م���ادة 
لتكون   )3/83( برقم  لالئحة  جديدة 
ب��ال��ن��ص اآلت���ي »م���ع م��راع��اة أح��ك��ام 
يف  عليها  املنصوص  اإلعسار  دع��وى 
األوامر  الدائرة  أص��درت  إذا  النظام 
املنصوص عليها يف الفقرات )1 - 2 
امل���ادة )46( من  م��ن   )5 - 4 - 3 -
النظام ومضت 6 أشهر ولم يقم املدين 
تكفي  أموال  على  له  يعثر  أو  بالوفاء 
بحبسه  احلكم  إصدار  فيجوز  للوفاء 
بناء على طلب من طالب التنفيذ على 
أن يتم استجوابه خالل 15 يوما من 
تاريخ حبسه وللدائرة اإلفراج عنه يف 
ظهرت  إذا  استجوابه  بعد  وق��ت  أي 
وضعه  تسوية  يف  جديته  على  دالئ��ل 

املالي«.
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أكد املستشار القانوني و األمني العام 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للجمعية 
ال��ع��دل  وزارة  إع����الن  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
لقرارها الذي مينع مأذوني األنكحة 
م��ن إج����راء ع��ق��ود ال����زواج مل��ن تقل 
أعمارهم عن 18 سنة سواًء كان ذكراً 
الزواج من  أنثى، وأن تكون عقود  أم 
قبل احملكمة املختصة، مؤكداً أن هذا 
اعتبارات  ع��دة  على  ينطوي  ال��ق��رار 
كما  واجتماعية،  وصحية  شرعية 
الطفل،  حماية  نظام  مع  يتوافق  أنُه 
ارتفاع  م��ن  واحل��د  األس���رة  وحماية 

معدل الطالق.
وقال الفاخري إن النظام عندما حدد 
حالة  وض��ع  باملضمون  ب��ه��ذا  العمر 
نظامية استثناها من العموم وبالتالي 
مت تقنينها ألنه ال بد أن يكون هناك 
بإبرام  يتعلق  فيما  معينة  اعتبارات 

سنة،   18 دون  ه��م  مل��ن  العقود  ه��ذه 
ولهذا جاء تعميم الوزارة ليؤكد على 
هذه  على  املشرفة  األط���راف  جميع 
هذا  إل��ى  االستناد  وتوثيقها  العقود 
النظام ولعل أهمهم مأذونوا األنكحة.
القرار  بهذا  أننا  الفاخري  وأض��اف 
يف  ُم��ج��رم  أم��ر  أم���ام  أصبحنا  اآلن 
النظام ملن يخالفه تتم محاسبته من 
عقوبة  إلى  إضافة  األنكحة  مأذوني 
ومساءلة أولياء األمور وكل أب سعى 
للنظام  مخالفاً  ابنته  أو  ابنه  لتزويج 
مبأذوني  عالقته  خالل  من  وبتحايل 
األن��ك��ح��ة أو م��ن خ��الل ت��زوي��ج دون 
النظام،  وف��ق  يحاسب  ف��إن��ُه  توثيق 
أمام  الصمت  تلتزم  التي  األم  حتى 
هذه احل��االت بسبب اخل��وف ونحوه 
تتم مسألتها قانونياً، ومن هنا يجب 
على كل من يرصد من احمليطني من 

أو حتى مؤسسات  أو معارف  أقارب 
يف  احلماية  وح���دات  إب��الغ  تعليمية 
االجتماعية  والشؤون  التنمية  وزارة 
الطفل  حماية  نظام  أعطاها  والتي 
صالحية متابعة االلتزام مبا جاء يف 
املعنية  اجلهة  هي  وبالتالي  النظام 
هذه  مثل  وبإحالة  املخالفات  برصد 
وهنا  التحقيق  جهات  إل��ى  احل��االت 
بتلك  ال��ي��وم ليس  ب��أن األم���ر  ن��ؤك��د 
واستغالل  جت���اوز  ه��و  ب��ل  السهولة 
حل��ق��وق ال��ط��ف��ل وت��ع��ري��ض��ه مل��ض��ار 
صحية ونفسية ولهذا حرص املشرع 
باململكة وضع ضمانات تكفل للطفل 
ح��ق��وق��ه، وش���دد ال��ف��اخ��ري على أن 
وح��رص  باململكة  النظامية  البيئة 
املشرع على تلمس األشياء احلقوقية 
أن  وحرصها  باألنظمة  وتضمينها 
فئات  جميع  احل��ق��وق  ه���ذه  تشمل 

وكباراً  صغاراً  وإناثاً  ذك��وراً  املجتمع 
دل��ي��ل ع��ل��ى م��ح��اف��ظ��ة امل��ش��رع على 
ما نص  وتأكيد على  حقوق اجلميع، 
فيما  للحكم  األساسي  النظام  عليه 
أن  فيها  ج��اء  التي   26 باملادة  يتعلق 
وفق  اإلن��س��ان  حقوق  ال��دول��ة حتمي 
ال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة وه����ذا إط��ار 
نظامي حقوقي يجعلنا جميعاً نفتخر 
بوجود البيئة النظامية التي لم تغفل 
بأنُه  منوهاً  باملجتمع،  ف��رد  أي  حق 
يحق للجميع أن يحرص على اللجوء 
بحقه  للمطالبة  التنفيذية  للجهات 
ممارسات  أي  على  السكوت  وع��دم 
مخالفة للنظام فاحلق يطبق واملذنب 
يحاسب والسكوت واخلوف من البيئة 
وخوف  األسر  من  القريبة  املجتمعية 
حقوق  ملخالفة  مبرر  غير  أم��ر  األم 

الطفل أو انتهاك حقه.

وزارة العدل متنع زواج األقل من 18 سنة

والفاخري يؤكد أن القرار يحافظ على كيان األسرة 
وحقوق الطفل
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فريق من فرع اجلمعية يف العاصمة املقدسة يف لقاء 
الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي

مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان 
شارك فرع اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنسان مبنطقة مكة املكرمة يف اللقاء 
الذي نظمته اإلدارة العامة للخدمات 
لشؤون  العامة  بالرئاسة  االجتماعية 
النبوي  واملسجد  احل���رام،  املسجد 
م��دى  ع��ل��ى  ال��ض��وء  لتسليط  وذل���ك 
أهمية احملافظة على حقوق اإلنسان 
وللتعريف بحقوق املواطنني والعاملني 
وذلك  ونظامي،  شرعي،  منظور  من 
ض��م��ن امل����ب����ادرات ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
الرئاسة العامة لرواد املسجد احلرام 
قدوة  نكون  كيف   ( النبوي  واملسجد 

بلغة القرآن (.
اجلمعية  ع��ض��و  ال��ل��ق��اء  يف  ش����ارك 
سعادة أ. د . محمد بن مطر السهلي 
وقد حتدث خالل اللقاء عن احملاور 

التالية:
- حقوق اإلنسان من منظور شرعي.

- اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
- ال��ن��ظ��ام األس��اس��ي يف احل��ك��م يف 

اململكة العربية السعودية.
- نظام اإلجراءات اجلزائية.

وأه��داف��ه��ا  باجلمعية  ال��ت��ع��ري��ف   -

ورؤي��ت��ه��ا واخ��ت��ص��اص��ات��ه��ا، ودوره���ا  
االس��ت��ش��ارات  ت��ق��دمي  يف  املجتمعي 
الفردية  القضايا  متابعة  و  القانونية 

وقضايا الرأي العام.
ومثل فرع اجلمعية املشرف على الفرع 
الزايدي  عواض  بن  سليمان  األستاذ 
األس��ت��اذ  ل��ل��ف��رع  التنفيذي  وامل��دي��ر 
اخلضراوي،  إسماعيل  بن  اهلل  عبد 
اجلمعية  أعضاء  استقبال  يف  وك��ان 
املدير العام لإلدارة العامة للخدمات 
االجتماعية األستاذ إبراهيم بن حمود 
اخل��دم��ات  إدارة  ووك��ي��ل  ال��ن��ج��ي��دي، 
االجتماعية األستاذ محمد اخلليفي، 
ومدراء العموم بالرئاسة العامة، وقد 
احلرم  مكتبة  قاعة  يف  اللقاء  أقيم 
املكي، ومت توزيع مطبوعات اجلمعية 
املختلفة، واإلجابة على جميع األسئلة 
بقضايا  املتعلقة  واالس��ت��ف��س��ارات 
املوظفني،  وح��ق��وق  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 
وكان تواجد فرع اجلمعية يف امللتقى 
من  باملشاركة  دعوة  تلقي  على   بناء 
االجتماعية  للخدمات  العامة  اإلدارة 
ل��ش��ؤون املسجد  ال��ع��ام��ة  ب��ال��رئ��اس��ة 

احلرام واملسجد النبوي.
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فريق من فرع اجلمعية باجلوف يف 
ضيافة دار الرعاية

قام  للمسنني  العاملي  اليوم  مبناسبة 
الوطنية  اجلمعية  ف���رع  م��ن  ف��ري��ق 
اجل��وف  مبنطقة  اإلن���س���ان  حل��ق��وق 
م��ك��ون م��ن : ال��دك��ت��ور  ط���ارش بن 
على  العام  املشرف  الشمري  مسلم 
ف����رع اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق 
واألستاذ   اجل��وف،  مبنطقة  اإلنسان 
ظ��اه��ر ب���ن ب��ري��د ال��ف��ه��ي��ق��ي م��دي��ر 
مفضي  بن  خليفة  واألس��ت��اذ  ال��ف��رع، 
املسعر، و األستاذ ثاني بطي العنزي 
بالفرع،  اإلستشارية  اللجنة  عضوي 
و األستاذ علي مبخوت دوش منسق 
الفرع،  بزيارة دار الرعاية باجلوف، 
األستاذ  من  كاًل  استقبالهم  وكان يف 
محمد  بستان العنزي  مدير الرعاية 

عبد  األستاذ  و  بسكاكا،  االجتماعية 
اهلل راشد الراشد مساعد املدير.

الطرفان  ت��ب��ادل  ال��زي��ارة  ب��داي��ة  يف 
املشتركة  امل��واض��ي��ع  ح��ول  احل��دي��ث 
الفريقان يف  ثم جتول  العالقة،  ذات 
من  ع��دداً  تدوين  مت  و  ال��دار  أنحاء 
اإلي��ج��اب��ي��ات و ال��ت��وص��ي��ات ال��ت��ي مت 
إيجاد  أج��ل  من  تقرير  يف  تضمينها 

احللول املناسبة لها.
يحتفل  العالم   أن  هو  ذك��ره  اجلدير 
كل  م��ن  أك��ت��وب��ر  شهر  م��ن  األول  يف 
عام باليوم العاملي للمسنني؛ لتسليط 
الضوء على اإلسهامات الكبيرة التي 
يقدمها كبار السن يف املجتمع، ورفع 
مستوى الوعي باملشكالت والتحديات 

التي يواجهونها يف عالم اليوم، ويعمل 
كبار السن على تقدمي إسهامات عدة 
للمجتمع عن طريق العمل التطوعي، 
وامل��ع��رف��ة لألجيال  اخل��ب��رات  ون��ق��ل 
التي  خبراتهم  خ��الل  م��ن  األخ���رى، 
اكتسبوها يف احلياة، مع التأكيد على 

قدرتهم على مواصلة العطاء.
شعار  للمسنني  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  حمل 
»رحلة إلى املساواة بني الفئات« حيث 
مع  كاماًل  توافقاً   2030 خطة  تتوافق 
أن  على  املستدامة  التنمية  أه���داف 
هناك  كان  إذا  إال  تتحقق  لن  التنمية 
العمرية.  الفئات  بكل  للجميع  شمول 
التنمية   ن��واح  كل  يف  املسنني  ومتكني 
مبا يف ذلك تعزيز مشاركاتهم الفاعلة 

واالجتماعية  السياسية  اجلوانب  يف 
لضمان  السبيل  ه��و  واالق��ت��ص��ادي��ة، 

شمولهم واحلد من التفاوت.
ويتماشى الشعار مع الهدف العاشر من 
ركز  حيث  املستدامة،  التنمية  أهداف 
على السبل املتاحة للتعامل مع التفاوت 
القائم والوقاية من سلبياته مستقباًل. 
ويُراد من الهدف العاشر الذي يتصل 
باحلد من غياب املساواة داخل البلدان 
الفرص  تكافؤ  ضمان  بينها،  ما  ويف 
املخرجات،  يف  املساواة  غياب  وتقليل 
على  للقضاء  تدابير  اتخاذ  من خالل 
السياسي  اإلدم��اج  ولتعزيز  التمييز، 
للجميع  واالج��ت��م��اع��ي  واالق��ت��ص��ادي 
اجلنس،  أو  العمر،  ع��ن  النظر  بغير 
أو  األص��ل،  أو  العرق،  أو  اإلعاقة،  أو 
ال��دي��ن، أو احل��ال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، أو 

غيرها من التوصيفات.
غالباً  الشيخوخة  يف  التباينات  وتبرز 
تهميشاً متراكماً ميتاز بعوامل من مثل 
االجتماعي  وال��ن��وع  اجل��غ��رايف  امل��وق��ع 
واالق��ت��ص��ادي��ة  االجتماعية  واحل��ال��ة 
والصحة والدخل وأمثالها، ويُتوقع بني 
عام 2015 و 2030 أن يزيد عدد من 
إلى ما يناهز  تبلغ أعمارهم 60 عاماً 
مليار ونصف إنسان، ويف هذا املضمار، 
اجتاهات  تفاعل  إل��ى  اإلش���ارة  جت��در 
الشيخوخة والتفاوت االقتصادي عبر 
إلى جنب مع التغيرات  األجيال، جنباً 
ال��س��ري��ع��ة يف ال��ت��رك��ي��ب��ة ال��س��ك��ان��ي��ة 
واملجتمعية، مبا يفاقم ظاهرة التفاوت 
بالتالي  يحد  م��ا  وه��و  امل��س��ن��ني،  ب��ني 
م��ن ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي وال��ت��م��اس��ك 
االجتماعي، وتهدف املنظمات الدولية 

من اهتمامها باملسنني إلى:
فئة  مع  تفاوت  وج��ود  إل��ى  التنبيه   -
لتراكمات  نتيجة  يعد  ال��ذي  املسنني، 
م��دار  على  التهميش  مم��ارس��ات  م��ن 
ي��ب��رز امل��خ��اط��ر املتصلة  ال��ع��م��ر، مم��ا 

بزيادة التفاوت بني الفئات العمرية.
إلى  امللحة  باحلاجة  الوعي  إذك��اء   -
فئة  مع  القائم  التفاوت  مع  التعامل 

املسنني ومنع ذلك التفاوت مستقباًل.
االجتماعية  ال��ت��غ��ي��رات  يف  النظر   -
والهيكلية يف إطار الساسيات املتعلقة 
مبعايش األفراد، من مثل التعلم مدى 
عمالية  سياسات  وصياغة  احل��ي��اة، 
احلماية  نظم  وإيجاد  ونشطة،  مرنة 
الصحية  الرعاية  ونظم  االجتماعية 

الشاملة.
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بالشراكة مع إدارة التعليم بالقصيم 
فرع اجلمعية ينشر التوعية احلقوقية بني منسوبيه

للتعليم  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ش��ه��د 
محمد  ال��ق��ص��ي��م  مب��ن��ط��ق��ة 
اللقاء  ال��ف��ري��ح،  سليمان  ب��ن 
الوطنية  للجمعية  التعريفي 
بالقصيم،  اإلن��س��ان  حل��ق��وق 
احلقوقية”  “التوعية  لنشر 
على  العام  املشرف  بحضور 
اجل��م��ع��ي��ة ال���دك���ت���ور ص��ال��ح 
ال��ش��ري��دة،  عبدالرحمن  ب��ن 
ومدير فرع اجلمعية بالقصيم 
الضبيب،  إب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور 
ومساعد املدير العام للشؤون 

الصمعاني،  عبدالرحمن  املدرسية 
والذي  بالقطاعني  اإلدارة  وقيادات 
محمد  بقاعة  املتابعة  إدارة  نظمته 
اخلضير مبقر اإلدارة العامة ببريدة.
اجلمعية  على  العام  املشرف  وتناول 
الدكتور صالح الشريدة، يف البداية، 
التعريف باجلمعية ودورها وأهدافها 
واخ��ت��ص��اص��ات��ه��ا، وم���ا ت��ق��دم��ه من 
خدمات للمجتمع يف مجاالت حقوق 

اإلنسان وأنظمتها احمللية والدولية.
وأشار مدير املتابعة يف تعليم القصيم 
التعاون  أهمية  إلى  الضويان  يوسف 

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  مع  القائم 
وتوعية  لنشر  بالقصيم،  اإلن��س��ان 
منسوبي التعليم باحلقوق والواجبات 
يف احترام األنظمة والتشريعات مبا 
يحقق الغاية يف املساهمة يف خدمة 

الوطن.
العام  امل��دي��ر  وق��ع  اللقاء  ختام  ويف 
محمد الفريح عقد شراكة مجتمعية 
وف��رع  للتعليم،  العامة  اإلدارة  ب��ني 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
احلقوقية  الثقافة  لنشر  بالقصيم، 
ملنسوبي  املقدمة  البرامج  خالل  من 

تضمنت  وال���ت���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م، 
ن������دوات ط��الب��ي��ة وت���دري���ب 
التوعية  يف  التعليم  ملنسوبي 
ورش  وت��ن��ف��ي��ذ  احل��ق��وق��ي��ة 
ال��ع��م��ل امل��ت��خ��ص��ص��ة، وك���رم 
امل���ش���رف ال���ع���ام ع��ل��ى ف��رع 
ال��وط��ن��ي��ة حلقوق  اجل��م��ع��ي��ة 
مشيًدا  بالقصيم،  اإلن��س��ان 
ب��اجل��ه��ود  ال���وق���ت  ذات  يف 
املبذولة من قبل اجلمعية يف 
املجال  يف  والتثقيف  التوعية 

احلقوقي.
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وال���زراع���ة   األغ���ذي���ة  منظمة  ق��ال��ت 
»ال���ف���او«، إن ب��ل��دان ال��ش��رق األدن��ى 
وش���م���ال إف��ري��ق��ي��ا ت���واج���ه ال��ع��دي��د 
سعيها  يف  املشتركة  التحديات  م��ن 
والتغذية  ال��غ��ذائ��ي  األم���ن  لتحقيق 
فيها،  الشاملة  ال��زراع��ي��ة  والتنمية 
إلى  محذرة  من وجود عوامل تؤدي 
النزاعات  بينها  وم��ن  الوضع  تفاقم 
يف  املدني  االستقرار  وعدم  األخيرة 
بعض بلدان املنطقة، فضاًل عن النمو 
السكاني السريع، وانخفاض النمو يف 
وهشاشة  وندرة  الزراعية،  اإلنتاجية 

املوارد الطبيعية وتهديد تغّير املناخ.

وأضافت »الفاو«، إنه استجابة لذلك، 
مت الشروع يف تنظيم اجتماع إقليمي 
م��ؤخ��راً  ال��ق��اه��رة  ت��ش��اوري فني يف 
ب��ل��دان  م��ن  امل��س��ؤول��ني  ك��ب��ار  يجمع 
وشمال  األدن���ى  ال��ش��رق  منطقة  يف 
لدى  ال��دائ��م��ني  واملمثلني  أف��ري��ق��ي��ا، 
املنظمة، والشركاء ملعاجلة التوجهات 
وال���ت���ح���دي���ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة احل��ال��ي��ة 
والناشئة، ومت خالل االجتماع حتليل 
مختلف  يف  ال��ت��وج��ه��ات  وم��ن��اق��ش��ة 
والتغذية  الغذائي  األم��ن  م��ؤش��رات 

الفاو: حتويل 

النظم الغذائية 

مل�سروعات يحقق 

الأمن الغذائي يف 

دول العامل

ب���ه���دف اس��ت��خ��الص  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ال���دروس، وأف��ض��ل امل��م��ارس��ات التي 
ميكن استخدامها ملواجهة التحديات 

املشتركة.
وأك�����د ال��س��ي��د ع��ب��د ال���س���الم ول��د 
واملمثل  العام  املدير  مساعد  أحمد، 
اإلق��ل��ي��م��ي ل��ل��ش��رق األدن����ى وش��م��ال 
أن  »ال���ف���او«   منظمة   إف��ري��ق��ي��ا يف 
الطريق  خارطة  سترسم  »املناقشات 
وإطار املداوالت يف املؤمتر اإلقليمي 
املقبل«، كما يتوقع أن يراجع االجتماع 
املوضوعات التي تندرج حتت الفكرة 
العامة للمؤمتر اإلقليمي وهي »إجراء 
لتحقيق  الغذائية  النظم  يف  التحول 

أهداف التنمية املستدامة«.
وقال ولد أحمد: »إن النظم الغذائية 
األغذية  فيها  ننتجت  التي  والطرق 
ونستهلكها،  ونعاجلها  فيها  ونتاجر 
ت��ؤث��ر ع��ل��ى اجل���وان���ب االق��ت��ص��ادي��ة 
ملجتمعاتنا«.  والبيئية  واالجتماعية 
مسّرعات  إل��ى  حتويلها  أن  م��ؤك��داً 
التنمية  أه���داف  حتقيق  يف  للتقدم 
لتحقيق  ض����روري  أم���ر  امل��س��ت��دام��ة 
العديد من األهداف األساسية خلطة 
عمل عام 2030، مبا يف ذلك القضاء 

للجوع  والتصدي  املدقع،  الفقر  على 
وجميع أشكال سوء التغذية، وحماية 
واملوارد  البيولوجي  التنوع  واستعادة 
تغير  ومواجهة  العالم،  يف  الطبيعية 
املناخ وبناء القدرة على التكيف معه.

امل��م��ل��ك��ة ت���ق���دم اث���ن���ان م��ل��ي��ون دوالر 
للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي: 
أع��ل��ن م��ع��ال��ي وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ي��اه 
اجلمعية  رئيس  السعودي  وال��زراع��ة 
لألمن  اإلسالمية  للمنظمة  العامة 
ال���غ���ذائ���ي امل��ه��ن��دس ع��ب��دال��رح��م��ن 
اثنان  اململكة  ت��ق��دمي  ع��ن  الفضلي 
للمنظمة  أم��ي��رك��ي  دوالر  م��ل��ي��ون 
اإلسالمية لألمن الغذائي، للمساهمة 
اإلمكانات  وتوفير  عملها  تعزيز  يف 
الدول  الفضلي،  املهندس  ودعا  لها، 
لألمن  إستراتيجية  لتبني  األعضاء 
الغذائي جلميع الدول األعضاء وقال 
املهندس الفضلي أن اململكة من موقع 
الزراعية  التنمية  تولي  مسؤوليتها 
بالغة  أهمية  الغذائي  واألمن  والبيئة 
من  وانطالقاً  سياساتها،  جميع  يف 
إسهاماتها يف األمن الغذائي الوطني 
أكد  جانبه  من  وال��دول��ي،  واإلقليمي 

التعاون  ملنظمة  العام  األم��ني  معالي 
اإلس����الم����ي ال���دك���ت���ور ي���وس���ف بن 
تعمل  املنظمة  أن  العثيمني،  أحمد 
لتطوير  شاملة  سياسة  تنفيذ  على 
الغذائي،  واألم���ن  ال��زراع��ي��ة  السلع 
اإلسالمي  البيئي  التعاون  وحتسني 
يف ق��ط��اع��ات األغ���ذي���ة وال���زراع���ة، 
معداً األمن الغذائي إحدى األولويات 
اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  القصوى 
التي تتسم بأهمية خاصة بالنظر إلى 
أن اقتصادات غالبية الدول األعضاء 
قائمة على الزراعة، إذ متثل الزراعة 
ح��وال��ي 12 % م��ن إج��م��ال��ي ال��ن��اجت 
األع��ض��اء،  ل��ل��دول  اإلجمالي  احمللي 
ودعا معاليه املجلس التنفيذي واملدير 
لألمن  اإلس��الم��ي��ة  للمنظمة  ال��ع��ام 
للبرامج  األهمية  إيالء  إلى  الغذائي 
التي من شأنها التعامل مع األولويات 
ل��ل��دول األع��ض��اء يف مجال  امل��ل��ح��ة 
الزراعية،  التجارية  األعمال  تشجيع 
والبحث  التحتية،  البنية  وت��ط��وي��ر 
مشيراً  املشترك،  واالبتكار  والتطوير 
املنظمة  األعضاء يف  ال��دول  أن  إل��ى 
األراض����ي  م���ن   % ن��ح��و 29  ت��ش��غ��ل 
الزراعية يف العالم، وتوجد 25 دولة 
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العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

اأخ��ب��ار اجل��وع يف العامل و جهود املنظمات و  اأه��م  © �سفحة تهتم بن�سر   

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

حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل

منها بني أفضل 20 دولة منتجة للسلع 
ويعيش  العالم،  يف  الرئيسية  الزراعية 
أكثر من 53 % من مجموع سكان الدول 
الريفية  باملناطق  املنظمة  األعضاء يف 
معيشتهم  يف  الزراعة  على  ويعتمدون 
وكسب رزقهم، مؤكداً أن هناك حاجة 
بني  والتشاور  التنسيق  من  مزيد  إلى 
الغذائي  ل��ألم��ن  اإلس��الم��ي��ة  املنظمة 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  ومؤسسات 
وغياب  واالزدواجية،  التكرار،  لتجنب 
االستخدام الفعال للموارد، ونوه بجهود 
حكومة جمهورية كازاخستان وقيادتها 
على التزامهم بتمويل امليزانية اإلدارية 
اإلسالمية  للمنظمة  العامة  لألمانة 
الثالث  السنوات  لغذائي خالل  لألمن 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  وب���إع���الن  األول�����ى، 
مليون  اثنان  مببلغ  تبرعها  السعودية 
دوالر أمريكي لدعم املنظمة، مبيناً أن 
للتنمية  اإلسالمي  التضامن  صندوق 
خصص مساهمات مالية لدعم متويل 
واألم��ن  الريفية،  والتنمية  ال��زراع��ة، 
بالتدريب  املتعلقة  واملشاريع  الغذائي، 
ال���دول األع��ض��اء  املهني يف ع��دد م��ن 
ولفت  اإلسالمي،   التعاون  منظمة  يف 
اإلسالمي  البنك  أن  إلى  العام  األمني 
إع��الن  م��ب��ادرة  ض��م��ن  م����َوّل  للتنمية 
البالغة  الغذائي  واألم��ن  للزراعة  جدة 
ما  أمريكي  دوالر  املليار  ونصف  مليار 
دول��ة   35 يف  م��ش��روع��اً   91 مجموعه 
اإلسالمي،  التعاون  منظمة  يف  عضو 
ال��ت��زام  ع��ل��ى  ال��ت��أك��ي��د  معاليه  وج���دد 
األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي 
ال��وزراء يف  الوثيق مع  العمل  مبواصلة 

اجلهود الدؤوبة التي تنتهجها دولهم 
لزيادة إنتاج األغذية، وضمان األمن 
الغذائي، وحتسني مستويات معيشة 

سكان الدول األعضاء.

السعودية ماضية يف حتقيق  الفاو: 
األمن الغذائي الشامل:

أكد ممثل منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة »الفاو« لدى السعودية 
اململكة  أن  محمد  أبوبكر  الدكتور 
الغذائي  األم��ن  حتقيق  يف  ماضية 
كبيراً  اه��ت��م��ام��اً  وت��ول��ي  ال��ش��ام��ل، 
من  انطالقاً  الغذائي  األمن  لتحقيق 
غذاء  لتوفير  االستراتيجية  رؤيتها 
بطريقة مستقرة  للجميع  ومغذ  آمن 
وم��س��ت��دام��ة، ومت��اش��ي��اً م��ع أه��داف 
مقدمتها  ويف  امل��س��ت��دام��ة  التنمية 

القضاء على اجلوع بحلول 2030.
وأوضح يف بيان صدر مؤخراً مبناسبة 
البيئة  وزارة  أن  العاملي  األغذية  يوم 
واملياه وال��زراع��ة أع��دت وأق��رت يف 
الوطنية  »االستراتيجية  اإلطار  هذا 
التنفيذية«  وخطتها  الغذائي  لألمن 
وال���ت���ي ت��ه��دف إل���ى حت��ق��ي��ق ن��ظ��ام 
للسلع  مستدام  محلي  غذائي  إنتاج 
تنوع  وحتقيق  التفاضلية،  امليز  ذات 
واستقرار مصادر الغذاء اخلارجية، 
وض��م��ان احل��ص��ول على غ��ذاء آمن 
العادات  وتشجيع  اململكة  يف  ومغذ 
وبناء  واملتوازنة،  الصحية  الغذائية 
املخاطر  ملواجهة  اجلاهزية  ق��درات 
وتطوير  ال��غ��ذائ��ي،  ب��األم��ن  املتعلقة 
املستوى  على  مؤسسي  عمل  منوذج 

ال��وط��ن��ي وض��م��ان ح��وك��م��ة واض��ح��ة 
ومسؤولة لألمن الغذائي.

وأشار أبوبكر إلى أن الوزارة أعدت يف 
االستراتيجية  أيضاً  اخلصوص  هذا 
لتطوير  تهدف  التي  للزراعة  الوطنية 
ق��ط��اع زراع�����ي م��س��ت��دام ي��س��ه��م يف 
حت��ق��ي��ق األم�����ن ال���غ���ذائ���ي وامل���ائ���ي 
واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية 
أه��داف  تعزيز  خ��الل  م��ن  والبيئية 
األمن الغذائي أثناء الظروف العادية 
وحتسني  وحماية  الطوارئ،  وح��االت 
الطبيعية  املوارد  واستدامة  استخدام 
املائي  األم��ن  حتقيق  يف  للمساهمة 
يف  واملساهمة  البيئة،  على  واحلفاظ 
التنمية الريفية وتوفير ظروف العيش 
الزراعة،  قطاع  يف  للعاملني  الكافية 
التنافسية  والقدرة  اإلنتاجية  وتقوية 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات ال��زراع��ي��ة 
الوطني،  االقتصاد  يف  ومساهمتها 
وت���ع���زي���ز ص��ح��ة وس���الم���ة ال��ن��ب��ات 
واحل���ي���وان ض��د األم�����راض وع���دوى 

اآلفات وضمان سالمة املنتجات.

إستراتيجية مشتركة لألمن الغذائي 
بني السعودية واإلمارات:

باإلمارات مرمي  الدولة  وزيرة  كشفت 
التي  التفاهم  م��ذك��رة  أن  امل��ه��ي��ري، 
وقعت مع السعودية يف مجاالت األمن 
التي  العالقات  عمق  تعكس  الغذائي 
كل  يف  الشقيقني  البلدين  بني  جتمع 
املجاالت والتي تشهد تطوراً ملحوظاً، 
التحديات  كافة  مواجهة  إلى  وتهدف 
وتوفير  املبتكرة  احللول  من  بالعديد 
مصادر مستدامة للغذاء، وفقاً لوكالة 

»وام«.
وأضافت املهيري قائلة: »قضية األمن 

التحديات  العديد من  الغذائي تشهد 
شح  يف  أب��رزه��ا  ويتمثل  امل��ش��ت��رك��ة، 
األراض����ي  وق��ل��ة  الطبيعية  امل�����وارد 
معدالت  وارت��ف��اع  للزراعة  الصاحلة 
ه���در وف��ق��د ال���غ���ذاء، إض���اف���ة إل��ى 
حتديات جذب االستثمارات الزراعية 

ومشاريع إنتاج وإدارة الغذاء«.
الرؤى بني  توافق يف  »هناك  وتابعت: 
الدولتني حول احللول التي نعمل على 
حيث  ال��واق��ع،  أرض  على  تطبيقها 
ستلعب مذكرة التفاهم دوراً حيوياً يف 
حتقيق  نحو  ملموسة  خطوات  اتخاذ 
ال���رؤي���ة امل��ش��ت��رك��ة ل��ألم��ن ال��غ��ذائ��ي 
آمن  غ���ذاء  توفير  يف  تتمثل  وال��ت��ي 
مغذ وبأسعار مناسبة للجميع وبكافة 
الظروف من خالل تبني نهج االبتكار 

واالستدامة«.

وأض���اف���ت امل��ه��ي��ري: »ت��ش��ك��ل ه��ذه 
ش��ام��اًل حلوكمة  إط�����اراً  االت��ف��اق��ي��ة 
املشترك  ال��غ��ذائ��ي  األم���ن  م��ب��ادرات 
مختلف  على  العمل  ح��ال��ي��اً  يتم  إذ 
امل���ب���ادرات، وم��ن��ه��ا إع����داد األج��ن��دة 
وأيضا  والتطوير  للبحث  التنفيذية 
آلية  على  األخ��ي��رة  اللمسات  وض��ع 
لألمن  املشتركة  اإلستراتيجية  تنفيذ 

الغذائي«.
وتهدف هذه املبادرة إلى توثيق العمل 
بني الدولتني يف مجال األمن الغذائي 
ل��ض��م��ان ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات 
بصورة  البلدين  تواجه  التي  الغذائية 
إذ  ع��ام��ة،  ب��ص��ورة  واملنطقة  خ��اص��ة 
املشترك  ال��ت��ع��اون  خ��الل  م��ن  سيتم 
العمل على توفير غذاء آمن ومستدام، 
وبأسعار مناسبة للجميع ويف الظروف 

كافة.

اململكة ماضية يف حتقيق األمن الغذائي الشامل، 
وتولي اهتمامًا كبيرًا لتحقيقه انطالقًا من رؤيتها 
للجميع  وم��غ��ذ  آم��ن  غ���ذاء  لتوفير  االستراتيجية 
أهداف  مع  ومتاشيًا  ومستدامة،  مستقرة  بطريقة 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ال��ق��ض��اء على 

اجلوع بحلول 2030
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حلقوق  الوطنية  اجلمعية  ف��رع  أق��ام 
مبقره  املكرمة  مكة  مبنطقة  اإلنسان 
بعنوان  ندوة  مؤخراً  املكرمة  مكة  يف 
 ) م��زده��ر  .. مجتمع  آم��ن��ة  أس���رة   (
لطفية  ال��دك��ت��ورة  م��ن:  ك��ل  مبشاركة 
قمرة - أستاذ مشارك متقاعد، عضو 
 - احلربي  جنوى  األستاذة  اجلمعية، 
مبستشفى  االجتماعية  األخصائية 
امللك فيصل، عضو اجلمعية، املدربة 
مصطفى-  أفنان  األستاذة  القانونية 
و  األس��ري��ة،   و  النفسية  املستشارة 

األستاذة مشاعر كلننت.
و حضر  الندوة  ممثالت من اجلهات 

احلكومية واجلهات األهلية.
لطفية  ال��دك��ت��ورة  ال��ل��ق��اء  اف��ت��ت��ح��ت 
العامة  »النظرة  عن  حتدثت  و  قمرة 
للحديث  انتقلت  ثم  اإلنسان«  حلقوق 
وثقافياً  دينياً  احل��ق��وق  حماية  ع��ن 
أمور  استغاللها يف  وعدم  وإجتماعياً 

خارجة عن طبيعتها.
احلربي  األس��ت��اذة جن��وى  ثم حتدثت 
عن أهمية اليوم العاملي  حلماية املرأة 
و الطفل يف اململكة العربية السعودية 

أفكار  و  مناقشة  احل��دي��ث  تخلل  و 
حلماية  تهدف  امل��ش��ارك��ات  طرحتها 
املرأة والطفل من العنف، ثم مت عرض 
باجلمعية  بالتعريف  اخلاص  الفيديو 
و  وأهدافها  اإلنسان  الوطنية حلقوق 

رسالتها و إختصاصاتها.
 بعد ذلك  أوضحت املدربة القانونية 
واألنظمة  احل��ق��وق  مصطفى  أف��ن��ان 
امل����رأة م��ن العنف  امل��ت��ب��ع��ة حل��م��اي��ة 
آلية  و  اإلي���ذاء  م��ن  الطفل  وحماية 
اللجوء إلى القنوات املختصة بالعنف 
إيقافه  و  املَعنف  مع  التعامل  وكيفية 

قانونياً.
النفسية  امل��س��ت��ش��ارة  حت��دث��ت  ث���م 
كلننت  مشاعر  األس��ت��اذة  واألس��ري��ة 
عن اجلانب النفسي للمَعنف واملعِنف 
واألسلوب األمثل للحد من التطورات 
السلبية لنفسية املعنَفني واحلماية من 
السلوكيات و ردود الفعل اخلاطئة يف 
امل��واق��ف احل��رج��ة، و حماية األس��رة 

بشكل عام.
ع��ل��ى  وزع������ت  ال����ن����دوة  خ���ت���ام  ويف 
إص��دارات  و  مطبوعات  احل��اض��رات 

اجلمعية احلقوقية التوعوية.
وت���ع���رف م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 
ال���ع���ن���ف ب���أن���ه إح������دى امل��ش��ك��الت 
الصحية العمومية التي حتدث نتيجة 
عن  البدني  والعنف  القوة  الستخدام 
ل��إلي��ذاء  أو  للتهديد  س���واء  ق��ص��د، 
أو ضد شخص  النفس،  الفعلي ضد 
مجتمع،  أو  مجموعة  ض��د  أو  آخ��ر، 
وقد يؤدي العنف أو يحتمل أن يؤدي 
الضرر  أو  الوفاة،  أو  اإلصابة،  إل��ى، 
النفسي، أو سوء النمو، أو احلرمان. 
وقد أصبح العنف واحداً من املشاكل 
احلالي.  وقتنا  الرئيسية يف  الصحية 
يتأثر  ل��م  مجتمع  أو  بلد  ي��وج��د  وال 
إقليم  ذلك  من  يستثنى  وال  بالعنف، 
شرق املتوسط، ونظراً النتشار العنف 
البعض  ي��راه  فقد  ال��ن��ط��اق،  ال��واس��ع 
جزءاً حتمياً من أحوال البشر، ويعتبره 
أن  علينا  احلياة  حقائق  من  حقيقة 
نتعامل معه، عوضاً عن منعه، وفضاًل 
عن ذلك، ينظر عادة إلى منع العنف 
أو  تعالج يف األساس قانونياً  كقضية 
نظامياً، وال دخل للمهنيني الصحيني 

من  أبعد  دوره��م  إلى  ينظر  وال  بها. 
تعاملهم الصحي املباشر، والسيما مع 
هذا  لكن  البدنية.  الصحية  العواقب 
مدفوعاً  بسرعة،  يتغير  أخذ  املفهوم 
األس��ال��ي��ب  حققته  ال���ذي  ب��ال��ن��ج��اح 
الصحية العمومية للتصدي للمشاكل 
والسلوك،  بالبيئة  املتعلقة  الصحية 
م��ث��ل أم����راض ال��ق��ل��ب، وال��ت��دخ��ني، 

واإليدز والعدوى بفيروسه.
ي���ع���ود ج����زء ك��ب��ي��ر م���ن ال��ت��ك��ال��ي��ف 
صحة  تأثر  إلى  العنف  عن  الناجمة 
املؤسسات  امللقى على  والعبء  الفرد 
ال��ص��ح��ي��ة، وه�����ذا ي��ج��ع��ل ال��ق��ط��اع 
الصحي مهتماً بتوقي العنف ويعطيه 
دوراً رئيسياً عليه أن يضطلع به، ومن 
متعددة  مشكلة  العنف  أن  ال��واض��ح 
اجل���وان���ب ول��ه��ا ج����ذور ب��ي��ول��وج��ي��ة، 
وبيئية.  واجتماعية،  وسيكولوجية، 
لهذه  وبسيط  وحيد  ح��ل  يوجد  وال 
يتعني  ذل���ك،  ع��ن  وع��وض��اً  املشكلة؛ 
ال��ت��ص��دي ل��ل��ع��ن��ف ع��ل��ى م��س��ت��وي��ات 
من  متعددة  قطاعات  ويف  متعددة 

املجتمع يف آن واحد.

فرع اجلمعية بالعا�سمة املقد�سة يقيم ندوة بعنوان 

 ) اأ�سرة اآمنة .. جمتمع مزدهر (
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فريق من فرع اجلمعية باملنطقة ال�سرقية ي�سارك 

يف ندوة توعوية مبر�ض التوحد

اجلمعية  ف���رع  م���ن  ف��ري��ق  ش����ارك 
باملنطقة الشرقية ضم كاًل من مدير 
و  ال��دوس��ري،  جمعة  األستاذ  الفرع 
آل  األستاذ عبد اهلل  الفرع  سكرتير 
رمضان، و الباحثة القانونية األستاذة 
فاطمة اخلرداوي، و اإلدارية األستاذة 
التربية   « ن��دوة  ال��زام��ل، يف   س��ارة 
التحرش  م��ن  احلماية   - اجلنسية 
اجلنسي« والتي نظمتها جمعية أسر 
الشرقية  باملنطقة  اخليرية  التوحد 
حتت  بالدمام  الشرقية  غرفة  مبقر 
املنطقة  إم���ارة  وكيل  س��ع��ادة  رع��اي��ة 
محمد  بن  خالد  الدكتور  الشرقية 
البتال وبحضور مدير عام فرع وزارة 
األستاذ  االجتماعية  والتنمية  العمل 

عبدالرحمن بن فهد املقبل.
من:  ك��اًل  املتحدثون  م��ن  ك��ان  فيما 
الدكتور صالح الشمراني ) مستشار 
وي��ع��م��ل ب����إدارة  ن��ف��س��ي وأس�����ري – 
الدكتور  خ��اص��ة(،  تربية   – التعليم 
ع����ادل ال���ش���رط���اوي، )رئ��ي��س قسم 
التربية اخلاصة يف اجلامعة العربية 
 ( الروقي  خالد  األستاذ  املفتوحة(، 
متخصص يف التوحد واالضطرابات 
الراكان  خالد  األستاذ/  السلوكية(، 
الغرفة  يف  احمل��ام��ني  اجلنة  )عضو 

التجارية(.
وق����دح����اور امل���ش���ارك���ني يف ال��ن��دوة 

الهاجري، )صحفي  ف��الح  األس��ت��اذ  
وإعالمي -ناشط يف قضايا وحقوق 

ذوي اإلعاقة(.
خالل  من  اجلمعية  مشاركة  وجاءت 
ت��وزي��ع من  تثقيفي مت  ت��وع��وي  رك��ن 
خالله العديد من اصدارات اجلمعية 
التوعوية،   و  و مطبوعاتها احلقوقية 
دورها  و  باجلمعية  التعريف  مت  كما 
و رسالتها و آلية تعاملها مع القضايا 
العالقة  ذات  اجلهات  مع  وتواصلها 

من أجل إيجاد احللول املناسبة لها.
ومختصون  اس��ت��ش��اري��ون  أك���د  ك��م��ا 
وجود  أهمية  على  اخلاصة  بالتربية 
تُعنى  وت��وع��وي��ة  تخصصية  ب��رام��ج 
من  وغ��ي��ره��م  ال��ت��وح��دي��ني  بحماية 
ذوي اإلعاقة من اإلساءات السلوكية 
حيث  حترشاً،  أو  عنفاً  كانت  س��واء 
إل���ى ع���دم وج����ود مناهج  أش�����اروا 
التربية  تغطي  جامعية  وم��ق��ررات 
اجلنسية رغم أهميتها للطفل واألهل 

واألخصائيني.
وق���د ت��ن��اول��ت ال���ن���دوة ال��ع��دي��د من 
التعرف   : أهمها  م��ن  ج��اء  احمل���اور 
واإلشكاليات  التوحد  مفهوم  على 
إكتشاف  عند  األس���ر  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
طفل توحدي باألسرة، ومدى أهمية 
لتهيئة  والنفسي  األس���ري  اإلرش���اد 
التعامل مع اجلوانب  بكيفية  األبوين 

واملراهقة  البلوغ  مرحلة  يف  النمائية 
تدريبهم  وكذلك  التوحدي،  للطفل 
املناسبة  واألس��ال��ي��ب  املفاهيم  على 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى أع�����راض ال��ت��ح��رش 
والتعامل  التصرف  وكيفية  اجلنسي 
يف تلك احل��االت، كما متت اإلشارة 
الطفل  ت��أه��ي��ل  إع����ادة  كيفية  إل���ى 
ال��ت��وح��دي واألس����رة ب��اإلض��اف��ة إلى 
اإلج���راءات  يف  القانونية  اجل��وان��ب 

والعقوبات.
م���ن ج��ان��ب��ه أك����د ال���دك���ت���ور ع���ادل 
السرطاوي على أهمية وجود برامج 
اجلنسية  ال��ت��رب��ي��ة  ت��خ��ص  ت��وع��وي��ة 
على  اجلامعية  املناهج  احتواء  لعدم 
املهم  م��ق��ررات تغطي ه��ذا اجل��ان��ب 
وأشار  واالخصائيني،  واألهل  للطفل 
ع��ل��ى أهمية  ال��س��رط��اوي  ال��دك��ت��ور 
الوقاية  أساليب  على  األه��ل  تدريب 
من التحرش اجلنسي وكيفية تدريب 
الطفل عليها، وأضاف هناك كثير من 
املشاكل تواجه التوحديني التي تشير 
 9000 حوالي  وجود  إلى  التقديرات 
بينما  الشرقية  املنطقة  يف  توحدي 
يف اململكة ما يقارب 120 الف، ومن 
أهم تلك املشاكل نقص األخصائيني 
يف هذا املجال وكذلك نقص التوعية 
يف املجتمع ودور اإلعالم يف التركيز 
التربية  ومنها  التوحد  قضايا  على 

اجلنسية والتحرش اجلنسي.
كما أوضح الدكتور صالح الشمراني 
تكمن  ال���ن���دوة  ع���ن���وان  أه��م��ي��ة  أن 
بعالقته باجلوانب األربعة األساسية 
ال��ت��رب��وي��ة  ال��ش��رع��ي��ة -   ( ال��ت��ال��ي��ة 
الصحية   - االجتماعية   - النفسية 
( والتي ترتبط مبراحل النمو للطفل 

التوحدي.
ق��د تظهر  وأض���اف هناك ع��الم��ات 
تعرض  ال��ت��وح��دي  الطفل  أن  على 
عالمات  ومنها  اجلنسي  للتحرش 
وأشار  وحتصيلية،  ونفسية  جسدية 
ل���دور املرشد  ال��ش��م��ران��ي  ال��دك��ت��ور 
النفسي يف إعادة تأهيل األسرة عند 
تعرض طفلها للتحرش اجلنسي حيث 
ال��ت��وازن  إع���ادة  محاولة  يف  يساهم 
النفسي لألسرة من خالل اجللسات 
خطة  ووض��ع  والنفسية،  اإلرش��ادي��ة 
لتأهيل األسرة والطفل  طويلة املدى 

لالندماج يف املجتمع .
ومشرفة  م��دي��رة  قالت  جانبها  م��ن 
باملنطقة  ال��ت��وح��د  أس����رة  ج��م��ع��ي��ة 
يوم  يف  اخل���اروف:  ج��اوده  الشرقية 
كل من ساهم  نشكر  العاملي  التوحد 
بإجناح هذه الندوة التي كان هدفها 
ال��ن��ه��وض مب��س��ت��وى أس���ر ال��ت��وح��د 
العالج  وتوفير  توعيتهم  طريق  عن 

املناسب.
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تقريراً  اليونسكو  منظمة  أص���درت 
 ،2019 لعام  التعليم  ملراقبة  عاملياً 
حت���ت ع���ن���وان »ال���ه���ج���رة وال���ن���زوح 
على  ال��ض��وء  فيه  سلطت  والتعليم« 
ال��ب��ل��دان وأوج���ه قصورها  إجن���ازات 
املهاجرين  األط��ف��ال  ح��ق  ض��م��ان  يف 
التعليم  من  االستفادة  يف  والالجئني 
اجليد، وهو حق يخدم مصالح كل من 
يعيشون  التي  واملجتمعات  املتعلمني 

فيها.
والتعليم  التربية  وزي���ر  رع��ى  حيث 
األعمال  تصريف  حكومة  يف  العالي 
باملدير  اللبنانية مروان حمادة ممثاًل 

ال���ع���ام ل��ل��ت��رب��ي��ة ف����ادي ي����رق، حفل 
العاملي  للتقرير  اقليمي عربي  إطالق 
»الهجرة  حول   ،2019 التعليم  لرصد 
والنزوح والتعليم«، الذي أقامه مكتب 
الدول  للتربية يف  اإلقليمي  اليونسكو 
التربية  ووزارة  ب��ي��روت،  ال��ع��رب��ي��ة، 
والتعليم العالي، يف قاعة احملاضرات 

يف الوزارة.
التعليم  لرصد  العاملي  التقرير  يقوم 
ال��ص��ادر ب��ع��ن��وان »ب��ن��اء اجل��س��ور ال 
اجل��������دران«، ب��ت��ح��ل��ي��ل ال��س��ي��اس��ات 
املعتمدة جتاه الالجئني واملهاجرين يف 
التقرير  ويعرض  العالم،  أنحاء  سائر 

اليونسكو  م��ن��ظ��م��ة  أط��ل��ق��ت��ه  ال����ذي 
عاملياً مؤخراً، األدلة التي تبني حجم 
املختلفة  الهجرة  أن���واع  وخصائص 
والنزوح وتأثيرها على أنظمة التعليم 
املهجرين  وجت����ارب  ص���وت  ع��اك��س��ة 
»ببعض  واملجتمعات املضيفة، ويشيد 
بلدان غرب آسيا مثل لبنان للسياسات 
التعليمية الشاملة التي انتهجتها جتاه 
تلك  وأن  السوريني، خاصة  الالجئني 
البلدان تستضيف نحو ثلث الالجئني 

يف العالم«.
وأشار التقرير إلى حق هؤالء األطفال 
يف احلصول على تعليم جيد، حتى وإن 

على  متزايد  بشكل  به  االعتراف  مت 
الورق، ويتم حتديه يومياً يف الفصول 
الدراسية ويف ساحات املدارس، فيما 
احلكومات  بعض  م��ن  ح��رم��ان��ه  يتم 
مرور  وبعد  إنه  وق��ال  مباشر،  بشكل 
عامني منذ إعالن نيويورك التاريخي 
لالجئني واملهاجرين عام 2016، غاب 
الالجئون 1.5 مليار يوم من التعليم.

ومع ذلك يشير التقرير، إلى أن هناك 
نظم  يف  الالجئني  إدراج  يف  تقدماً 
التعليم الوطنية، كما هو واضح يف 8 
من البلدان ال� 10 املضيفة لالجئني. 

تقرير دويل يوؤكد على �سرورة تعليم النازحني 

والالجئني لتحقيق التنمية

ال��دول  يف  للتربية  اإلقليمي  اليونسكو  مكتب  مدير  حت��دث   
العربية - الدكتور حمد الهمامي، حول سياسات لبنان التعليمية 
التعليمي.  النظام  يف  والنازحني  الالجئني  دمج  يخص  ما  يف 
وقال: »إن دمج األطفال الالجئني والنازحني يف النظم التربوية 
التنمية  أه��داف  من  الرابع  الهدف  لتحقيق  أمر ض��روري  هو 
املستدامة، وهو شرط أساسي لتحسني الوضع املعيشي لهذه 
الفئات اإلجتماعية«، معتبراً أن »تأمني التعليم اجليد واملنصف 
للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة، ال ميكن إجنازه دون 
اإلستجابة حلاجات الفئات اإلجتماعية املهمشة خصوصا يف 

أوقات األزمات«.
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وذك���ر أن ق��ائ��م��ة ال��ب��ل��دان األب��ط��ال 
مثل  الدخل  منخفضة  ب��الداً  تشمل 
تعتبر  فيما  وأوغندا،  وإثيوبيا  تشاد 
كندا وإيرلندا من بني القادة العامليني 
الشامل  التعليم  سياسات  تنفيذ  يف 

للمهاجرين.

األشخاص  نصف  أن  التقرير  وذك��ر 
النازحني قسراً يف العالم هم دون سن 
18 عاماً، ومع ذلك، فإن العديد من 
التعليم  أنظمة  من  تستثنيهم  البلدان 
الذين  األطفال  منح  يتم  إذ  الوطنية، 
يف  االح��ت��ج��از  يف  ال��ل��ج��وء  يلتمسون 
دول مثل أستراليا واملجر وإندونيسيا 
محدودة  فرصاً  واملكسيك  وماليزيا 

للحصول على التعليم إن وجد. 

الجئو  يستطيع  ال   ، التقرير  وحسب 
الروهينجا يف بنغالديش، والالجئون 
البورونديون يف تنزانيا، والجئو كارين 
الالجئني  م��ن  وال��ع��دي��د  تايلند،  يف 
إال  احل��ص��ول  باكستان،  يف  األف��غ��ان 
على التعليم يف مدارس منفصلة، غير 
رسمية، مجتمعية أو خاصة، وبعضها 
البلدان  هذه  بعض  أما  معتمد،  غير 
املضيفة، فال تزود املتعلمني الالجئني 
يحتاجون  ال��ت��ي  اللغوية  ب��ال��دراس��ة 
االجتماعي  االندماج  لتحقيق  إليها 

واحلصول على فرص عمل جيدة.
اإلدراج  جهود  إن  التقرير  وأوض���ح 
قد ال تصل إلى شيء يف غياب عدد 
ففي  امل���درب���ني،  املعلمني  م��ن  ك���اف 
املعلمني  من  فقط   %55 تلقى  لبنان، 
واملوظفني تدريبات متخصصة لتلبية 
السنتني  خالل  النازحني  احتياجات 
جيد جلميع  تعليم  لتوفير  املاضيتني 
 42 إلى  أملانيا  وستحتاج  الالجئني، 
إل���ى 80  أل���ف معلم ج��دي��د وت��رك��ي��ا 
 7 إل��ى  أوغ��ن��دا  ستحتاج  فيما  أل��ف��اً 
البلدان  أن  التقرير  وأوض��ح  آالف. 
وامل��ت��وس��ط  املنخفض  ال��دخ��ل  ذات 
تستضيف 89% من الالجئني ولكنها 
للتعامل  الالزمة  األم��وال  إلى  تفتقر 
إل����ى أن امل��ان��ح��ني  م��ع��ه��ا، م��ش��ي��راً 
يحتاجون إلى مضاعفة إنفاقهم على 
أضعاف  ثالثة  إل��ى  الالجئني  تعليم 

وضمان دعم طويل األجل.

الطالب  أن حصة  إلى  التقرير  وأشار 
البلدان  يف  املهاجرة  األصول  ذوي  من 
 %15 من  ازدادت  املرتفع  الدخل  ذات 
و2017.   2005 عامي  ب��ني   %18 إل��ى 
ما  أي  مليوناً،   36 اآلن  عددهم  ويبلغ 
يعادل مجموع السكان يف سن الدراسة 
يف أوروبا. وباملعدالت احلالية، بحسب 
اليونسكو ، فقد ترتفع إلى 22% بحلول 

عام 2030. 
ي���ؤك���د أن األط���ف���ال  ال��ت��ق��ري��ر  ل��ك��ن 
عادلة  فرصة  مينحون  ال  املهاجرين 
للنجاح، مشيراً إلى أنه يف عام 2017، 
ف���إن ضعف  يف االحت�����اد األوروب�������ي، 
اخلارج  ول��دوا يف  الذين  الشباب  عدد 
مقارنة  مبكرة  سن  يف  الدراسة  تركوا 
األصليني،  البالد  من سكان  بنظرائهم 
األول من  اجل��ي��ل  م��ن  ال��ط��الب  أم���ا 
التعاون  منظمة  بلدان  يف  املهاجرين 
والتنمية االقتصادية فهم أقل احتماال 
السكان  من  نظرائهم  من   %32 بنسبة 
األصليني يف حتقيق املهارات األساسية 
يف القراءة والرياضيات والعلوم يف عام 

 .2015
حتتضن  التي  كندا  أن  التقرير  وذك��ر 
البلدان  بني  املهاجرين  من  نسبة  أكبر 
الصناعية السبع األكثر ثراء، تتأكد من 
أن األطفال يتعلمون عن الهجرة ابتداء 
تعدد  كرست  وقد  الثاني،  الصف  من 
جنحت  فيما  دستورها.  يف  الثقافات 
من  نسبة  بأعلى  تتمتع  التي  أيرلندا، 
املهاجرين من اجليل األول يف االحتاد 
األوروبي، يف متويل استراتيجية التعليم 
مالية  أزم���ة  خضم  يف  الثقافات  ب��ني 

عميقة.

وتوصل التقرير العاملي ملراقبة التعليم 
أبرزها  توصيات  عدة  إلى   2019 لعام 
للمهاجرين  التعليم  يف  احل��ق  حماية 
وال���ن���ازح���ني، وت��ض��م��ني امل��ه��اج��ري��ن 
الوطني،  التعليم  نظام  يف  والنازحني 
تلبية  وت��خ��ط��ي��ط  ف��ه��م  إل���ى  إض���اف���ة 
للمهاجرين  التعليمية  االح��ت��ي��اج��ات 
والتاريخ  الهجرة  ومتثيل  وال��ن��ازح��ني، 
النزوح يف التعليم بدقة لتحدي التحيز. 
معلمي  إع����داد  ال��ت��وص��ي��ات  وش��م��ل��ت 
التنوع  ملعاجلة  والالجئني  املهاجرين 
واملشقة، وتسخير إمكانيات املهاجرين 

التعليم  احتياجات  ودع��م  والنازحني 
املساعدات  يف  والنازحني  للمهاجرين 

اإلنسانية والتنموية.

يف الوقت نفسه ، أكد تقرير موجز عن 
لعام  املستدامة  للتنمية   4 ال�  الهدف 
اليونسكو  معهد  عن  والصادر   2018
ال��ب��ي��ان��ات  دور  أه��م��ي��ة   ، ل��إلح��ص��اء 
والنهوض  التعلم  عملية  حتسني  يف 
ال��وزراء  اجتماع  إط��ار  وذل��ك يف  بها، 
بالتعليم  املعني  السياسات  وواضعي 
ان��ع��دام  وم��س��أل��ة   ، للجميع  اجل��ي��د 

املساواة يف التعليم.

وأش������ار ت��ق��ري��ر م��ع��ه��د ال��ي��ون��س��ك��و 
التغلب  ميكن  ال  أن��ه  إل��ى  لإلحصاء 
آلية  ات��ب��اع  دون  املشكلة  ه��ذه  على 
صارمة لرصد مدى اكتساب األطفال 
التي  للمهارات  والكبار  وامل��راه��ق��ني 
يحتاجونها، وهو ما توصي به بيانات 
صادرة عن معهد اليونسكو لإلحصاء 
نظراً إلى أن 6 أطفال ومراهقني من 
غير  يزالون  ال  العالم  يف   10 كل  بني 
أو  بسيطة  جملة  ق��راءة  على  قادرين 

القيام بحسابات رياضية أساسية.

مديرة  مونتويا«  »سيلفيا  أشارت  وقد 
هذا  يف  لإلحصاء  اليونسكو  معهد 
ان��ع��دام  إل���ى أن م��س��أل��ة   ، ال��س��ي��اق 
امل��س��اواة ت��ن��درج يف ع���داد األس��ب��اب 
والتي  العاملية  التعلم  ألزمة  الرئيسية 
طفل  م��ل��ي��ون   617 مستقبل  ت��ع��رق��ل 
أوج��ه  رص���د  يقتصر  وال  وم���راه���ق. 
ال��ت��ع��ل��ي��م على  م��ج��ال  ال��ت��ف��اوت يف 
أيضاً  بل  فحسب،  ال��ف��ردي  املستوى 
واملجتمعات  ال��ب��ل��دان  مستوى  على 
املجتمعات مبجملها  فيها  تواجه  التي 
التعليم  ضعف  بسبب  عدة  صعوبات 

والثغرات املتعلقة باملهارات. 

وق���ال���ت إن امل���وج���ز ي��وض��ح ب��ج��الء 
ثلث  فإن  نواجهها،  التي  املهام  حجم 
يفتقرون  الذين  واملراهقني  األطفال 
والقراءة  الكتابة  القراءة  مهارات  إلى 
ب��امل��دارس  ملتحقني  غير  واحل��س��اب 
على  حلصولهم  ماسة  حاجة  وهناك 
هؤالء  ثلثي  ولكن  التعليم،  يف  حقهم 

األطفال ملتحقني حالياً باملدارس. 

القابلة  البيانات  املوجز  ويستعرض 
ل��ل��م��ق��ارن��ة ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��دول��ي 
التفاوت  أوج���ه  م��ن  للحد  وال��الزم��ة 
وذل��ك  احل��ي��اة  م��دى  التعلم  وض��م��ان 
الهدف  من  املرجوة  للغايات  استناداً 
املوجز  ويشمل  املستدامة،  للتنمية   4
امل��ب��ادرات  أي��ض��اً جملة واس��ع��ة م��ن 
املعنية بتقييم التعليم ابتداء من مرحلة 
محو  ببرامج  وانتهاء  املبكرة  الطفولة 
األمية للكبار، ويقدم استناداً إلى ذلك 
سلسلة من األدوات الكفيلة مبساعدة 
مستنيرة  قرارات  اتخاذ  على  البلدان 
تلبية  تكفل  التي  التقييم  أن��واع  بشأن 
إلى  باإلضافة  اخلاصة،  احتياجاتها 
آليات  يف  املشاركة  بشأن  إرش���ادات 
البشرية  ال���ق���درات  وب��ن��اء  التقييم 
من  التعلّم  نتائج  لتحسني  األساسية 
استخداماً  البيانات  استخدام  خالل 

فعاالً.
وي���دع���و ه���ذا امل���وج���ز، ال����ذي ي��ق��دم 
االستثمار  ل��ض��رورة  قوية  مسوغات 
وجهات  تغيير  إلى  التقييم،  آليات  يف 
من  امل��ت��وق��ع  التكلفة  ب��ش��أن  ال��ن��ظ��ر 
حتملها  املانحة  واجلهات  احلكومات 
التعلم.  عملية  لتقييم  آليات  لتوفير 
تقييم  آليات  إحدى  يف  املشاركة  فإن 
التعلم قد تكلف كل بلد نحو 500 ألف 
ويبدو  سنوات،   4 كل  أمريكي  دوالر 
هذا املبلغ كبيراً بالنسبة لالقتصادات 
الصغيرة، ولكن تكاد هذه النفقات ال 
تذكر إذا قورنت بالتكاليف اإلجمالية 
املخصصة لتوفير التعليم، أو بالعواقب 
عدم  عن  الناجتة  األكبر  االقتصادية 

مواءمة املضامني التعليمية. 

اليونسكو  معهد  ت��ق��دي��رات  وت��ف��ي��د 
لإلحصاء بأن البيانات املوثوقة بشأن 
التعلم متكن من تقييم فعالية املناهج 
حاجة  هناك  كانت  ما  إذا  أو  املتبعة 
لتحسني  اإلص��الح��ات  بعض  إلج���راء 
معدل اإلنفاق على التعليم مبعدل %5، 
األمر الذي يتطلب توفير ما يعادل 30 
مليون دوالر أمريكي سنوياً يف كل بلد، 
وهو مبلغ كفيل بتوفير تكاليف التقييم 

مئات املرات.
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أع��ل��ن حت��ال��ف ع��امل��ي م���ن ش��رك��اء 
باحلفاظ  ال��ت��زام��ه  م��ؤخ��راً  التنمية 
حملاربة  الرامية  اجلهود  زخ��م  على 

بتقدمي مبلغ 82  املدقع وذلك  الفقر 
مليار دوالر للمؤسسة الدولية للتنمية 
الدولي  البنك  وهي صندوق   ،)IDA(

مل��س��اع��دة ال��ب��ل��دان األش���د ف��ق��راً يف 
العالم، ومن شأن هذا التمويل، الذي 
يشتمل على تقدمي اكثر من 53 مليار 

املجتمع الدويل يجدد التزامه جتاه 
بلدان العامل الأ�ضد فقرًا بتقدمي 

82 مليار دولر
قال تقرير للبنك الدولي لعام 2019 أن نصف فقراء العالم يعيشون يف 5 دول فقط، مؤكدًا أن تلك البلدان 
أصبحت تتمتع بقدرة أكبر على احلصول على خدمات املياه والكهرباء والصرف الصحي، وتراجع معدالت 
الفقر ووفيات األطفال، وأضاف: »يف عام 2015، كان نصف الفقراء يعيشون فقرًا مدقعًا يف العالم«، مشيرًا 

إلى أن عددهم 736 مليون نسمة يعيشون يف 5 بلدان فقط.
وإثيوبيا،  الدميقراطية،  الكونغو  وجمهورية  ونيجيريا،  الهند،  ه��ي  ال���دول  ه��ذه  ف��إن  التقرير،  وبحسب 

وبنغالديش، وذلك وفقًا ألحدث بيانات شاملة متاحة للبنك الدولي.
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البلدان  يساعد  أن  ألفريقيا،  دوالر 
احتياجات  تلبية  يف  االستثمار  على 
االقتصادي،  النمو  وتعزيز  شعوبها، 
وت��ق��وي��ة ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ص��م��ود يف 
وال��ك��وارث  املناخية  الصدمات  وج��ه 

الطبيعية.
ويف هذا الصدد قال رئيس مجموعة 
إن  م��ال��ب��اس:  ديفيد  ال��دول��ي  البنك 
اليوم  شركاؤنا  قطعه  ال��ذي  االلتزام 
دعمهم  على  ت��دل  قوية  ب���ادرة  ميثل 
الفقر  على  بالقضاء  امللحة  للمهمة 
يف  املشترك  ال��رخ��اء  وتعزيز  املدقع 
ضعفاً.  واألكثر  فقراً  األشد  البلدان 
يف  ثقتهم  الستمرار  ممتنون  ونحن 
املؤسسة الدولية للتنمية ويف قدرتها 
طيبة  إمن��ائ��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  حتقيق  ع��ل��ى 

لصالح أشد الناس احتياجاً«.

ثلثي  نحو  أن  إل��ى  اإلش����ارة   جت��در 
فقراء العالم - أو حوالي 500 مليون 
ب��ل��دان  يف  اآلن  ي��ع��ي��ش��ون   - ن��س��م��ة 
للتنمية.  الدولية  املؤسسة  تدعمها 
للمؤسسة  ال��ت��م��وي��ل  ه���ذا  وس��ي��ت��ي��ح 
الوظائف،  خلق  دعمها جلهود  تعزيز 
والتحول االقتصادي، ونظم احلوكمة 
خاضعة  مؤسسات  وبناء  الرشيدة، 
للمساءلة، كما سيساعد البلدان على 
تفرضها  التي  للتحديات  التصدي 
امل��س��اواة  وع��دم  املناخية،  التغيرات 
الهشاشة  وأوض����اع  اجل��ن��س��ني،  ب��ني 
وال��ص��راع وال��ع��ن��ف، مب��ا يف ذل��ك يف 
مناطق الساحل وبحيرة تشاد والقرن 

األفريقي.

لتسهيل  دعمها  املؤسسة  وستجدد 
النمو والتكامل اإلقليمي ويشمل ذلك 
االستثمارات يف مرافق البنية التحتية 
القطاع  ن��اف��ذة  اجل��ي��دة، وس��ت��واص��ل 
الدولية  للمؤسسة  التابعة  اخل��اص 
التمويل  م��ؤس��س��ة  مت��ك��ني  للتنمية 
ال��دول��ي��ة وال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة لضمان 
القطاع  استثمارات  لتعبئة  االستثمار 
الصعوبة،  بالغة  البيئات  يف  اخلاص 
امل���وارد  لتوفير  ح��ي��وي  م��ك��ون  وه���و 
التمويلية الالزمة يف البلدان النامية.

يُشار هنا إلى أنه يجري جتديد موارد 

ثالث  كل  للتنمية  الدولية  املؤسسة 
التاسعة  العملية  وستغطي  سنوات؛ 
املؤسسة  م��وارد  لتجديد  هذه  عشرة 
الفترة من 1 يوليو/متوز 2020 حتى 
وسيساند   ،2023 يونيو/حزيران   30
التي  امل��ش��روع��ات  اجل��دي��د  التمويل 
حياة  يف  تغييراً  حتدث  نتائج  حتقق 

األشخاص، ومنها:
الصحية  الرعاية  خدمات  توفير   -
والتغذية والسكان األساسية ملا يصل 

إلى 370 مليون شخص؛
- اإلشراف على والدات آمنة ملا يصل 
إلى 80 مليون امرأة من خالل توفير 

عمال صحيني مهرة؛
- ت��ع��زي��ز ال���وص���ول إل����ى خ��دم��ات 
اإلنترنت ذات النطاق العريض ملا بني 

50 مليون إلى 60 مليون شخص؛
مليون   140 إل��ى  يصل  ما  تطعيم   -

طفل؛
ال��رش��ي��دة  اإلدارة  ن��ظ��م  حت��س��ني   -
واحلوكمة فيما يصل إلى 60 بلداً من 

خالل حتسني القدرات اإلحصائية؛
طاقة  من  جيجاوات  عشرة  إضافة 

توليد الكهرباء من مصادر متجددة.
 

والنمو  اإلن��ص��اف  زي���ادة  ولتشجيع 
املؤسسة  س��ت��ت��ص��دى  االق��ت��ص��ادي، 
الدولية للتنمية كذلك ملجموعة أوسع 
نطاقاً من حتديات التنمية، مثل تعزيز 
على  القدرة  واستمرارية  الشفافية 
تكنولوجيا  وتسخير  ال��دي��ون؛  حتمل 
وتطويعها  التحويلية  الرقمي  الدفع 
وتشجيع  البلدان؛  احتياجات  لتالئم 
من  يعانون  الذين  األشخاص  إندماج 
القانون؛  س��ي��ادة  وتدعيم  إع��اق��ات؛ 
واالستثمار يف رأس املال البشري من 
خالل إتاحة الفرص لألفراد- مبا يف 
ذلك املعاقون؛ وتعزيز اجلهود الرامية 

لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

 وبجانب هذه املجاالت ذات األولوية، 
على  ت��رك��ي��زه��ا  امل��ؤس��س��ة  ستشحذ 
وبناء  األزم���ات،  ملواجهة  االستعداد 
ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ص��م��ود، وم��س��ان��دة 
وإج��راءات��ه��ا  خططها  يف  ال��ب��ل��دان 

القومية ذات الصلة باملناخ.
الناجحة  العملية  ه��ذه  حظيت  وق��د 

من  بدعم  املؤسسة  م���وارد  لتجديد 
أكثر  قدمها  التي  املساهمات  خالل 
من 52 حكومة؛ ومن املتوقع أن يقدم 
األمد  يف  تعهدات  البلدان  من  مزيد 
التمويل  م��ص��ادر  وتشمل  ال��ق��ري��ب. 
األخرى للمؤسسة كال من: مدفوعات 
سداد القروض املستحقة للمؤسسة، 
مجموعة  تقدمها  التي  واملساهمات 
يتم  ال��ذي  والتمويل  ال��دول��ي،  البنك 
تدبيره من أسواق رأس املال، ومُيّكن 
املؤسسة  الفريد  املالي  النموذج  هذا 
أي  من  أكبر  إمنائي  أثر  حتقيق  من 

مؤسسة أخرى.

 فاملؤسسة الدولية للتنمية هي إحدى 
الفقر  حملاربة  التمويل  مصادر  أكبر 
فقراً.  العالم  بلدان  أش��د  يف  املدقع 
بسعر فائدة  وتقدم املؤسسة قروضاً 
للبلدان  ومنحاً  صفري  أو  منخفض 
التي  وال��ب��رام��ج  امل��ش��روع��ات  لصالح 
االقتصادي،  النمو  تعزيز  تستهدف 
القدرة على الصمود والتكيف،  وبناء 
للفقراء  املعيشية  األح��وال  وحتسني 
ال��ع��ال��م. وم��ن��ذ عام  يف شتى أرج���اء 
استثمارات  املؤسسة  قدمت   ،1960
مليار دوالر يف 113  تزيد على 391 
املؤسسات  إح��دى  وباعتبارها  بلداً، 
الدولي،  البنك  مبجموعة  األعضاء 
العاملية  اخلبرة  تدمج  املؤسسة  فإن 
التركيز احلصري على احلد من  مع 
بلدان  أشّد  الرخاء يف  وتعزيز  الفقر 
العالم فقرا. وهناك 74 بلداً، مبا يف 
ذلك البلدان منخفضة الدخل والدول 
اجل��زري��ة،  واالق��ت��ص��ادات  الصغيرة 
إع��ادة  حزمة  من  لالستفادة  مؤهال 

التجديد هذه.

ال����ف����ق����راء  ع�������دد   .. س�����ن�����وات   10 يف 
يف ال���ع���ال���م ي��ن��خ��ف��ض إل�����ى ال��ن��ص��ف 

والطبقة الوسطى تتوسع:
وجدت إحصاءات أن هذا العقد كان 
يعيشون  مل��ن  اإلط���الق  األف��ض��ل على 
حتت وطأة العوز واحلاجة للعالم، إذ 
إلى  عاملياً  الفقر  معدالت  انخفضت 
النصف، من 15.7 % عام 2010 إلى 
7.7 % حالياً، مع القضاء عليها نهائياً 

يف الصني.

ليس هذا فقط ما يلفت النظر يف هذه 
األرقام, ففي عام 2018، وفًقا لتحليل 
تبني   ،Brookings بروكينغز  ملؤسسة 
 3,8 )نحو  العالم  نصف  من  أكثر  أن 
م��ل��ي��ار ن��س��م��ة( أص��ب��ح ال��ي��وم ينتمي 
أو األعلى ألول مرة  للطبقة الوسطى 

يف التاريخ.
الفقراء أقل .. الطبقة الوسطى أكبر

ت��س��اوى   2018 سبتمبر  أي��ل��ول/  يف 
تقريباً عدد الفقراء بعدد أولئك الذين 
وتخلت  ال��وس��ط��ى،  للطبقة  ينتمون 
الطبقة الفقيرة عن كونها األغلبية يف 

العالم للمرة األولى.
بروكينغز  إليها  خلصت  النتائج  هذه 
بناء على قدرتها  عبر تصنيف األسر 
من  أق��ل  تنفق  التي  فتلك  الشرائية، 
1.90 دوالر للشخص يف اليوم تعتبر 
 11 بني  ما  تنفق  التي  وتلك  فقيرة، 
لكل شخص  يومًيا  إلى 110 دوالرات 

تنتمي للطبقة الوسطى.
أخريني  مجموعتني  حت��دي��د  مت  كما 
ه��م��ا ال��ط��ب��ق��ة ال��ه��ش��ة، وت��ت��أل��ف من 
الفقيرة  الطبقة  الذين هم بني  أولئك 
والطبقة الوسطى، وطبقة األغنياء يف 

اجلزء األعلى من الهرم.

بحلول عام 2030

سيهدد خطر 

الفقر أكثر من 

167

مليون طفل 

ما لم يتخذ 

العالم

خطوات لتحسني 

فرص الوصول 

خلدمات الصحة 

والتعليم
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م���ع أه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة، 
سوى  تتحقق  ل��ن  التنمية  أن  على 
العمرية  املجتمع  فئات  بإدماج جميع 
ومتكني املسّنني واملشاركة يف احلياة 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 
واحلد من التفاوت بينهم وبني الفئات 
موضوع  ويتماشى  األخ��رى،  العمرية 
من  العاشر  ال��ه��دف  م��ع  االحتفالية 
وال��ذي  املستدامة،  التنمية  أه��داف 
يركز على السبل املتاحة للتعامل مع 
هذا التفاوت ويدعو إلى ضمان تكافؤ 
التدابير  ات��خ��اذ  م��ن خ��الل  ال��ف��رص 
للقضاء على التمييز وتعزيز اإلدماج 
السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي 
أو  العمر  النظر عن  للجميع بصرف 
اجلنس أو اإلعاقة أو العرق أو األصل 

االجتماعية،  احل��ال��ة  أو  ال��دي��ن  أو 
وغيرها من التوصيفات.

خبيرة  كورنفيلد-مات،  روزا  وتؤكد 
األمم املتحدة يف التمتع بحق اإلنسان 
للمسّنني، يف بيان صدر بهذه املناسبة 
أنه »يجب الوقوف مع حقوق املسّنني، 
وامل��رأة  الالجئني  م��ن  العكس  فعلى 
والطفل وذوي اإلعاقة وغيرهم، فإن 
املسّنني ال يتمتعون باحلماية عبر أي 
ما  وه��و  اإلن��س��ان،  أدوات حقوق  من 
للتحديات  متثيل  وج��ود  ع��دم  يفّسر 

الفريدة التي تواجههم.«
املستضعفة  ال��ف��ئ��ة  امل��س��ّن��ون  ويُ��ع��ّد 
التراث  حماة  أنهم  رغ��م  العالم،  يف 
يف  ويقفون  ري��ادي  بدور  ويضطلعون 
صف القيادة ولكّنهم يواجهون ضروبا 

يف اليوم الدويل للم�سّنني: الأمم املتحدة تدعو للم�ساواة بني 

جميع الفئات العمرية

تشرين  من  األول  يف  العالم  يحتفل 
أول/أكتوبر من كل عام باليوم الدولي 
املتحدة  األمم  وقد حدّدت  للمسّنني، 
املساواة  إلى  »رحلة  ليكون  موضوعه 
للتأكيد  وذل��ك  العمرية«  الفئات  بني 
على أهمية أن تشمل التنمية اجلميع 
بصرف النظر عن الفئة العمرية التي 

ينتمي املرء لها وخاّصة املسّنني.
إل��ى ض��رورة  اليوم  ه��ذا  ويهدف 

مع  تفاوت  وج��ود  إلى  التنبيه 
ف��ئ��ة امل��س��ن��ني، ال����ذي يعد 

من  ل��ت��راك��م��ات  نتيجة 
التهميش  مم��ارس��ات 

العمر،  م��دار  على 
وال������ن������ظ������ر يف 

ال����ت����غ����ي����رات 
االجتماعية 
وال��ه��ي��ك��ل��ي��ة 

إط�����ار يف 
ت  سا لسيا امل����ت����ع����ل����ق����ة ا
األف�������������راد، مب����ع����اي����ش 
مدى م�������ن م���ث���ل  التعلم 
وص����ي����اغ����ة احل������ي������اة، 
عمالية مرنة س���ي���اس���ات 
وإي������ج������اد ن��ظ��م ون����ش����ط����ة، 
االج����ت����م����اع����ي����ة احل����م����اي����ة 
الصحية ون��������ظ��������م  الرعاية 
أفضل ال��ش��ام��ل��ة؛  يف  النظر 

الدروس  من  واالستفادة  املمارسات، 
والتقدم احملرز يف سبيل القضاء على 
املسنني،  فئة  مع  القائمة  التفاوتات 
والتنميط  السلبية  النظرة  وتغيير 

السلبي ملفهوم »الشيخوخة«.
وبحسب منظمة الصحة العاملية، فإن 
يتجاوز  عاماً   60 ف��وق  هم  من  ع��دد 
ومن  العالم،  يف  شخص  مليون   700
امل��ت��وق��ع أن ي���زداد ه��ذا ال��ع��دد إلى 
 2050 ع��ام  حلول  مع  نسمة  بليوني 
وه��و م��ا ي��دع��و إل��ى احل��اج��ة امللحة 
التي  والبرامج  السياسات  وضع  إلى 
عدد  يف  ال��زي��ادة  ه��ذه  م��ع  تتناسب 

املسّنني.

خطة 2030 للتنمية:
كاماًل  ت��واف��ق��اً   2030 خطة  تتوافق 

أو  الفقر  م��ن  ويعانون  التمييز  م��ن 
يقيدهم العوق.

املسّنون يف العالم العربي:
ووفق صندوق  العربي  العالم  أما يف 
األمم املتحدة للسكان، فإن نسبة من 
تتجاوز أعمارهم 60 عاماً يف املنطقة 
أن  املتوقع  ومن   %6.6 تبلغ  العربية 
ع��ام  ب��ح��ل��ول  إل���ى %9.3  ت��ص��ل 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  ويُ���ع���ّد   2030
ه���ذه ال��ت��غ��ّي��رات م��ن أه��ّم 
تواجه  التي  التحديات 
الدول العربية »بسبب 
ن���ق���ص األب���ح���اث 
وال��دراس��ات حول 
فئة كبار السن 
واحتياجاتهم 
ودي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 

وان��دم��اج��ه��م تلبيتها 
يف  مهمة  ال��س��ي��اس��ات كفئة 

والبرامج«.
اليوم،  هذا  صندوق ويف  أك��د 
امل��ت��ح��دة  ل��ل��س��ك��ان يف األمم 
العربية  أن������ه »ع��م��ل املنطقة 
تيجية ع���ل���ى ت��ط��وي��ر  ا ستر ا
لكبار  ال�������س�������ن يف إقليمية 
العربية  ب����ال����ت����ع����اون املنطقة 
ال����ع����رب����ي����ة، م�����ع اجل���ام���ع���ة 

اإلطار  إجن��از  على  اإلع��داد  ويجري 
االستراتيجية  لتنفيذ  العملياتي 
يف  االجتماعي  القطاع  إط��ار  حت��ت 

اجلامعة«.
على  ت��ؤك��د   امل��ت��ح��دة  األمم  أن  كما 
على  ال��ق��ض��اء  إل���ى  التنبيه  أه��م��ي��ة 
املرتبطة  والسلبية  النمطية  النظرة 
مب��ف��ه��وم »ال��ش��ي��خ��وخ��ة« وال��ن��ظ��ر يف 
»رحلة  نبدأ  ك��ي  امل��م��ارس��ات  أفضل 
لرفع  العمرية«  الفئات  بني  املساواة 
التفاوت  م��ع  التعامل  إزاء  ال��وع��ي 
ال��ق��ائ��م، واالس��ت��ق��اء م��ن ال����دروس 
بالتمييز  املتصلة  املخاطر  وإب���راز 
ب��س��ب��ب ال��ع��م��ر، ومت���ك���ني امل��س��ّن��ني 
وإيجاد  التنمية،  ج��وان��ب  جميع  يف 
النُظم االجتماعية والصحية حلماية 

املسّنني.
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اجلزء الرابع من »اتفاقية حقوق الطفل«اعرف حقوقك و واجباتك

* دخلت اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق الطفل  (OHCHR) حيز النفاذ يف 2 اأيلول/ �صبتمرب 1990م، و هي تُعد االتفاقية التي توؤكد على حقوق الطفل يف احلماية و التعليم و الرعاية ال�صحية و 
املاأوى و التغذية ال�صليمة، وان�صمت اململكة لهذه االتفاقية بتاريخ 1996/1/26م، مع حتفظ عام على كل ما يتعار�ض مع اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية.

املادة السابعة عشر
بالوظيفة  األط����راف  ال���دول  تعترف 
اإلع��الم  وسائط  تؤديها  التي  الهامة 
على  الطفل  حصول  إمكانية  وتضمن 
املصادر  شتى  م��ن  وامل���واد  املعلومات 
التي  تلك  وبخاصة  والدولية،  الوطنية 
االجتماعية  رفاهيته  تعزيز  تستهدف 
اجلسدية  واملعنوية وصحته  والروحية 
تقوم  الغاية،  لهذه  وحتقيقاً  والعقلية، 

الدول األطراف مبا يلي:
على  اإلع����الم  وس��ائ��ط  تشجيع  )أ( 
املنفعة  ذات  وامل���واد  املعلومات  نشر 
ووفقاً  للطفل  والثقافية  االجتماعية 

لروح املادة 29،
إنتاج  الدولي يف  التعاون  )ب( تشجيع 
وامل��واد  املعلومات  ه��ذه  ونشر  وتبادل 
والوطنية  الثقافية  املصادر  شتى  من 

والدولية،
ك��ت��ب األط��ف��ال  إن���ت���اج  ت��ش��ج��ي��ع  )ج( 

ونشرها،
)د( تشجيع وسائط اإلعالم على إيالء 
اللغوية  لالحتياجات  خ��اص��ة  عناية 
من  إلى مجموعة  ينتمي  الذي  للطفل 
السكان  إل��ى  أو  األقليات  مجموعات 

األصليني،
توجيهية  م��ب��ادئ  وض��ع  تشجيع  )ه���( 

املعلومات  من  الطفل  لوقاية  مالئمة 
التي تضر بصاحله، مع وضع  وامل��واد 

أحكام املادتني 13 و 18 يف االعتبار.

املادة الثامنة عشر
األط����راف قصارى  ال���دول  ت��ب��ذل   .1
باملبدأ  االع���ت���راف  ل��ض��م��ان  ج��ه��ده��ا 
يتحمالن  ال��وال��دي��ن  ك��ال  إن  ال��ق��ائ��ل 
الطفل  تربية  عن  مشتركة  مسؤوليات 
أو  الوالدين  عاتق  على  وتقع  ومن��وه، 
احلالة،  حسب  القانونيني،  األوصياء 
الطفل  تربية  ع��ن  األول���ى  املسؤولية 
ومنوه، وتكون مصالح الطفل الفضلى 

موضع اهتمامهم األساسي.
احلقوق  وتعزيز  ضمان  سبيل  يف   .2
الدول  على  االتفاقية،  هذه  املبينة يف 
تقدم  أن  االتفاقية  األط��راف يف هذه 
املساعدة املالئمة للوالدين ولألوصياء 
مبسئوليات  االضطالع  يف  القانونيني 
تطوير  تكفل  أن  وعليها  الطفل  تربية 
رعاية  وخ��دم��ات  وم��راف��ق  مؤسسات 

األطفال.
3. تتخذ الدول األطراف كل التدابير 
ال��وال��دي��ن  ألط��ف��ال  لتضمن  امل��الئ��م��ة 
العاملني حق االنتفاع بخدمات ومرافق 

رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.

17

اعرف أكثر عن منظمة اإلغاثة اإلسالمية

اإلغاثة اإلسالمية منظمة دولية غير 
ثالثني  م���دار  على  عملت  حكومية 
ع��اًم��ا يف أك��ث��ر م��ن 40 دول���ة ح��ول 
العالم. تسعى حملاربة الفقر واجلهل 
واملرض وعدم املساواة يف عالم يعاني 

فيه نحو ثالثة مليار شخص.
ت��ع��م��ل امل��ن��ظ��م��ة يف م��ج��ال اإلغ��اث��ة 
الشعوب  وتنمية  وال��ط��وارئ  العاجلة 
برمنجهام  مبدينة  تأسست  الفقيرة، 

استجابة   1984 ع��ام  بريطانيا  يف 
دول  بعض  اجتاحت  التي  للمجاعات 
تنامى  ث��م  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف  إفريقيا 
املساعدات  لتقدمي  وتواصل  عملها 
والغذائية  الطبية  املختلفة  اإلنسانية 
للشعوب  والتعليمية  واإلجتماعية 
ال��ت��ي تتعرض  وال��ش��ع��وب  ال��ف��ق��ي��رة، 

للكوارث عبر العالم.
وعلى الصعيد الدولي، تتمتع اإلغاثة 
اإلس��الم��ي��ة مب��رك��ز إس��ت��ش��اري لدى 
امل��ج��ل��س االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي 
املوقعني  أح��د  وه��ي  املتحدة،  ل��ألمم 
على مدونة الصليب األحمر والهالل 
السلوك،  لقواعد  ال��دول��ي��ة  األح��م��ر 
ويف عام 2010 حصلت اإلغاثة على 
املالية  الشفافية  يف  الثاني  امل��رك��ز 
مؤسسة   200,000 من  أكثر  بني  من 

خيرية بريطانية.

رؤيتها:
الدين اإلسالمي هو مرجعيتها، تعمل 
مليئ  ع��املً��ا  حتقيق  على  خالله  م��ن 

املجتمعات  لتمكني  وتسعى  بالتكافل، 
ال��ف��ق��ي��رة، وال����وف����اء ب��اإلل��ت��زام��ات 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة واالس���ت���ج���اب���ة مل��ع��ان��اة 

اآلخرين.

رسالتها:
تعمل اإلغاثة اإلسالمية مع املجتمعات 
مقاومة  على  قدرتها  لتعزيز  احمللية 
ال���ك���وارث، وت��س��اع��د ال��ف��ق��راء على 
إل��ى اخل��دم��ات األساسية،  ال��وص��ول 
للفقر  اجل��ذري��ة  األس��ب��اب  ومعاجلة 

وسوء املعيشة.
خدماتها  اإلغاثة  منظمة  تقدم  كما 
والفقيرة، بغض  املهمشة  الفئات  إلى 
النظر عن العرق أو اجلنس أو الدين.

عملها:
ت��ع��م��ل اإلغ����اث����ة اإلس���الم���ي���ة م��ع 
املجتمعات لتعزيز قدرتها على حتمل 
إغاثية  م��ع��ون��ات  وت��ق��دم  ال���ك���وارث، 

طارئة وحيوية لدى وقوع الكوارث.
ت��س��اع��د ال���ف���ق���راء ع��ل��ى ال���وص���ول 

ذلك  يف  مب��ا  األس��اس��ي��ة،  للخدمات 
والرعاية  واإلص��ح��اح  وامل��اء  التعليم 
دائمة  مسارات  نوفر  كما  الصحية، 
خالل  من  الفقر  دوام��ة  من  للخروج 
ب���رام���ج امل��ع��ي��ش��ة امل��س��ت��دام��ة ال��ت��ي 
التنموني  نهجها  أن  علماً  ننفذها، 
امل��ت��ك��ام��ل ي���ح���ّول امل��ج��ت��م��ع��ات نحو 

األفضل عبر العالم.
للفقر  اجل���ذري���ة  األس���ب���اب  ت��ع��ال��ج 
وتضمن بأن يكون لألشخاص األكثر 
مسموع  ص��وت  ال��ع��ال��م  يف  هشاشة 
وجهود  برامجها  يف  حقيقي  وتأثير 
لها  أن  كما  بها،  اخلاصة  املناصرة 
ق��ص��ب ال��س��ب��ق ف��ي��م��ا ال��س��ي��اس��ات 
اإلنسانية اإلسالمية، وتعمل برامجها 
مقاربات مميزة  تطوير  البحثية على 
وعملية حيال القضايا األساسية التي 

تؤثر يف عاملنا اليوم.
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»العدل« و »العمل والتنمية« تد�سنان 

مبادرة »�سمل« لتوفري مراكز تنفيذ 

اأحكام احل�سانة والروؤية والزيارة

الصمعاني  وليد  الدكتور  الشيخ  دشن 
األعلى  املجلس  رئ��ي��س  ال��ع��دل  وزي���ر 
ل��ل��ق��ض��اء ب��ح��ض��ور امل��ه��ن��دس أح��م��د 
ال��راج��ح��ي وزي����ر ال��ع��م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة م���ؤخ���راً يف ال��ري��اض 
مبادرة تنفيذ أحكام احلضانة والرؤية 
والزيارة »شمل« بعد تهيئتها 19 مركزاً 
اململكة  مناطق  جميع  يف  متخصصاً 
التحول  برنامج  يف  مبادراتها  ضمن 
اململكة  لرؤية  احملقق   2020 الوطني 

.2030
وت��ه��دف امل���ب���ادرة إل���ى ت��ع��زي��ز حقوق 
األس��رة  خصوصية  وح��ف��ظ  ال��ط��ف��ل، 
املستفيدين  على  التيسير  على  وتعمل 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ت��ن��ف��ي��ذ األح���ك���ام  يف 

فرص  تولد  كما  الربحي  غير  القطاع 
املجتمعية.  اخل��دم��ة  مجال  يف  عمل 
إط���الق  ق��ب��ل  ال���ع���دل  وزارة  وق���ام���ت 
التجارب  من  العديد  بدراسة  املبادرة 
اإلقليمية والعاملية لتوفير مراكز تنفيذ 
أح��ك��ام احل��ض��ان��ة وال��رؤي��ة وال��زي��ارة 
تقوم عليه مراكز  الذي  النموذج  ويعد 
العاملية.  النماذج  أفضل  أحد  »شمل« 
أبرزها  عدة  حتديات  املبادرة  وتعالج 
لتنفيذ  أم��اك��ن م��الئ��م��ة  ع���دم وج���ود 
أح��ك��ام احل��ض��ان��ة وال��رؤي��ة وال��زي��ارة 
السلبية  واالجتماعية  النفسية  واآلثار 
يف  األح��ك��ام  ه��ذه  تنفيذ  عن  الناجتة 
أماكن غير مهيأة للطفل وتأخير تنفيذ 

هذه األحكام بسبب ذلك.

ما املقصود بجرمية التحرش ؟ وماهي احلاالت التي تغلظ فيها 
العقوبة ؟

يقصد بجرمية التحرش، كل قول أو 
جنسي،  مدلول  ذات  إش��ارة  أو  فعل 
أي شخص  من شخص جتاه  تصدر 
آخ���ر، مت��س ج��س��ده أو ع��رض��ه، أو 
تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، مبا 

يف ذلك وسائل التقنية احلديثة.
وت��غ��ل��ظ ال��ع��ق��وب��ة يف ح���ال اق��ت��ران 

اجلرمية بأي مما يأتي:

أ- إن كان املجني عليه طفاًل.
ذوي  م��ن  عليه  املجني  ك��ان  إن  ب- 

االحتياجات اخلاصة.
ج- إن كان اجلاني له سلطة مباشرة 

أو غير مباشرة على املجني عليه.
د- إن وقعت اجلرمية يف مكان عمل 

أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
ه�- إن كان اجلاني واملجني عليه من 

جنس واحد.
أو  ن��ائ��م��اً،  عليه  املجني  ك��ان  إن  و- 

فاقداً للوعي، أو يف حكم ذلك.
من  أي  يف  اجل��رمي��ة  وق��ع��ت  إن  ز- 
أو  ال���ك���وارث  أو  األزم�����ات  ح����االت 

احلوادث.
أنه يعاقب كل من حرض غيره،  كما 
أو اتفق معه ، أو ساعده بأي صورة 

حترش؛  جرمية  ارتكاب  على  كانت، 
يعاقب  و  للجرمية  املقررة  بالعقوبة 
كل من ش��رع يف جرمية حت��رش مبا 
ال يتجاوز نصف احلد األعلى للعقوبة 
املقررة، لها ويعاقب كل من قدم بالغاً 
ادعى  أو  جرمية حت��رش،  عن  كيدياً 
املقررة  بالعقوبة  لها،  بتعرضه  كيداً 

للجرمية.

 كاريكاتير

متقاعد

التأمني الصحي
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ثقافة حقوق اإلنسان

النظام األساسي للحكم يف اململكة تضمن عدد من احلقوق والواجبات الكفيلة بحماية حقوق 

اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية، حيث جاء يف املادة السابعة والعشرون من النظام على

 » أن الدولة تكفل حق املواطن وأسرته يف حالة الطوارئ واملرض والعجز والشيخوخة وتدعم 

نَظام الضمان االجتماعي وتشجع املؤسسات واألفراد على اإلسهام يف األعمال اخليرية« مما 

يدل على ضمان حق اإلنسان يف العيش الكرمي ، كما لم يغفل النظام األساسي للحكم حق 

اإلنسان يف العمل واالهتمام بإيجاد فرص عمل لكل قادر عليه باإلضافة إلى حماية العاملني 

والعشرون  الثامنة  املادة  أكدت  العمل حيث  أرباب  تقع عليهم من  قد  معاملة  أي سوء  من 

ر مجاالت العمل لكل قادر عليه.. وتسن األنظمة التي  من ذات النظام على »أن الدولة تيِسّ

حتمي العامل وصاحب العمل« فيما اهتمت الدولة على توفير األمن ملواطنيها، وللمقيمني، 

على أراضيها، مبا يكفل لهم حياة آمنة وهذا ما بينته املادة السادسة والثالثون من النظام 

الدولة يقع على عاتقها توفير األمن جلميع مواطنيها واملقيمني على  والتي جاء فيها »إن 

النَظام«  أحكام  مبوجب  إاّل  حبسه،  أو  توقيفه  أو  أحد  تصرفات  تقييد  يجوز  وال  إقليمها 

كما أن املادة السابعة والثالثون أكدت على » أن للمساكن حرمتها.. وال يجوز دخولها بغير 

إذن صاحبها وال تفتيشها إاّل يف احلاالت التي يبينها النَظام«  فيما تطرقت املادة الثامنة 

والثالثون من النظام للعقوبات التي ميكن إيقاعها على األفراد حيث جاء فيها »بان العقوبة 

شخصية وال جرمية وال عقوبة إال بناًء على نص شرعي أو نص نَظامي وال عقاب إاّل على 

األعمال الالحقة للعمل بالنص النَظامي«  كما حفظ النظام حق املواطن واملقيم يف احلفاظ 

على خصوصيته دون املساس فيها حيث نصت املادة األربعون على أنه: املراسالت البرقية 

والبريدية واملخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل االتصال مصونة وال يجوز مصادرتها أو 

الع عليها أو االستماع إليها إال يف احلاالت التي يبينها النَظام. تأخيرها أو االِطّ

دستور اململكة و حقوق اإلنسان
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