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وفدًا من الربملان الأوروبي يف زيارة اإىل اجلمعية

قام وفد من البرملان األوروبي بزيارة للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان، يوم األحد 1441/6/29هـ املوافق 2020/2/23م التقى خاللها بسعادة رئيس 
اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني.

 يف بداية اللقاء قدم سعادة رئيس اجلمعية شرحاً موجز عن أنشطة اجلمعية ومساهمتها يف نشر الثقافة احلقوقية، وآليات عملها ونوعية القضايا 
التي تتلقاها وما تقدمه اجلمعية من جهود يف مجال حقوق اإلنسان، وقد أثنت رئيسة الوفد على التطور الكبير الذي تشهده اململكة على كافة 

املستويات وكذلك التطور الذي تشهده يف مجال حقوق املرأة وما مت من إجراءات بشأن متكينها يف مختلف املجاالت.
كما تطرق احلديث إلى بعض قضايا السجناء يف اململكة، وقد أوضح سعادة رئيس اجلمعية أن تدخل بعض الدول ومنها بعض دول اإلحتاد األوروبي 

يف مثل هذه القضايا يعد تدخل يف الشؤون الداخلية للدولة وقد يعرقل هذا التدخل شمول هؤالء السجناء بالعفو.
كما بني سعادته وجهة نظر اجلمعية جتاه هذه القضايا واآللية العدلية التي يتم اتخاذها ِبشأنها وحرص اجلمعية على أن يكون هناك محاكمات 
عادلة، وأن السجناء يحظون برعاية متكاملة ويتضح ذلك من بعض الزيارات التي تقوم بها اجلمعية للسجون، وأن اجلمعية تتابع مثل هذه القضايا 
بشكل مستمر، وقد أجاب الوفد الزائر بأن اإلحتاد األوروبي شريك إستراتيجي يف قضايا حقوق اإلنسان وال يسعون إلى أي تدخل يف الشأن 
الداخلي للمملكة، وأبدى الوفد الزائر الرغبة يف حضور مندوبني من مفوضية االحتاد األوروبي بعض اجللسات واحملاكمات القضائية التي تعقد 

لبعض السجناء واملوقوفني، وقد بني رئيس اجلمعية اإلجراءات القانونية املتبعة يف هذا الشأن.
كما أشاد الوفد الزائر باجلهود التي تقوم بها اجلمعية وباألنشطة التي تعمل على حتقيقها مؤكداً على أهمية االستماع املتبادل لوجهات النظر يف 
مجال حقوق اإلنسان، حضر اللقاء من طرف اجلمعية سعادة عضو اجلمعية املستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري، وسكرتير رئيس اجلمعية 

األستاذ أحمد بن محمد احملمود.

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  أشــادت 
اتخذتها  الــتــي  باجلهود  اإلنــســان 
الشريفني  احلرمني  خــادم  حكومة 
املستجد،  كورونا  فيروس  ملكافحة 
إلى ضرورة  الوقت  ذات  داعية يف 
الصّحة  بتدابير  اجلميع  ــزام  ــت ال
العامة املتعلقة مبكافحة الفيروس.

الدكتور  اجلمعية  رئيس  نوه  حيث 
يف  القحطاني  ربــيــعــان  بــن  مفلح 
السعودية  األنــبــاء  لوكالة  تصريح 
واالحــتــرازيــة  الوقائية  بالتدابير 
الرشيدة  احلكومة  اتخذتها  التي 
إلــى حماية اإلنــســان من  وتــهــدف 

هذا الفيروس.

ــي" املــواطــنــني  ــحــطــان ــق ودعــــا "ال
واملقيمني إلى االلتزام بالتوجيهات 
اجلهات  من  الصادرة  والتوصيات 
تطبيقها  على  والــعــمــل  الرسمية 
السالمة  على  دقيق حفاظاً  بشكل 
والــصــحــة الــعــامــة، وأضـــاف " إن 
الــصــادرة  والتعليمات  الـــقـــرارات 

الــعــالقــة مبنع  ذات  اجلــهــات  مــن 
االجتماعات وإقامة املناسبات هي 
قرارات استثنائية مهمة تهدف إلى 
حماية اإلنسان وسالمته وصحته، 
سائاًل اهلل - عز وجل - أن يحفظ 
هذه البالد من كل مكروه، وأن يدمي 

على اجلميع الصحة والسالمة.

اجلمعية ت�سيد بجهود حكومة خادم احلرمني يف 

مكافحة »كورونا«
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شدد رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق 
القحطاني يف  الدكتور ملفح  اإلنسان 
تصريح له لصحيفة الرياض، على أن 
األخيرة  الفترة  يف  تقف  لم  اجلمعية 
إال يف  اختطاف أطفال،  على حاالت 
»الرياض«  لـ  مؤكدا  جــداً،  نادر  شكل 
املــنــشــآت  تــكــثــف  ــة أن  ــى أهــمــي عــل
التي تقع فيها الوالدات من  الصحية 

رئي�س اجلمعية 

يطالب 

امل�ست�سفيات 

بو�سع اآليات 

ت�سمن عدم 

الوقوع يف اخلطاأ

رقابتها على أقسام احلضانة واملواليد 
وأن ال تتساهل أبدا يف ذلك.

وعن قضية االختطاف احلالية قال: 
النظر  محل  تـــزال  مــا  القضية  »إن 
من  أنــه  نــرى  عــام  وبشكل  القانوني، 
املهم وضع آليات تضمن عدم الوقوع 
يف اخلطأ من قبل املستشفيات، وأن 
األقسام  يف  املعنيني  دخــول  يقتصر 

املــعــنــيــة مــثــل احلــضــانــات، كــمــا أن 
ويف  الطفل  بحماية  اخلــاص  النظام 
أهمية  على  يشدد  التنفيذية  الئحته 
قبل  من  ســواء  األطفال  إهمال  عدم 
ذويهم أو من قبل اجلهات املعنية يف 

املستشفيات بعد الوالدة«.
ـــى أن  وتـــعـــود تــفــاصــيــل الــقــضــيــة إل
املــتــحــدث بـــاســـم شـــرطـــة املــنــطــقــة 
امــرأة  على  القبض  أعلن  الشرقية 
عاماً،  عشرين  قبل  طفلني  اختطفت 
كــاشــفــاً أنــهــا يف عــقــدهــا اخلــامــس، 
االشتباه  بعد  جاء  عليها  القبض  وأن 
الستخراج  بها  تقدمت  مبعلومات 
هويات وطنية ملواطنني اثنني، وادعت 
عثرت  لقيطان  أنهما  حينه  املــرأة يف 
عليهما وتولت تربيتهما واالعتناء بهما 

دون اإلبالغ عنهما.
ــار عــلــى فــقــدان  فــقــد أســــدل الــســت
»نايف«  الطفل  وهو  سنة   27 استمر 
الذي جرى  قــرادي  ابن محمد جابر 
اختطافه بعد عدة ساعات من والدته 
عام 1414هـ يف مستشفى القطيف، 
التي  الــســيــدة  ذات  مــن  خطفة  ومت 
ابن عائلة اخلنيزي  اختطفت موسى 

ـــن عائلة  اب الــقــطــيــف ومــحــمــد  مــن 
واملستشار  احملامي  وقــال  العماري، 
الــقــانــونــي حــمــود فــرحــان اخلــالــدي 
»إن  الــريــاض:  لصحيفة  تصريح  يف 
وجرائم  عام،  بشكٍل  اخلطف  جرائم 
تُعد  خــاص،  بشكٍل  األطــفــال  خطف 
النظام  يف  املقننة  غير  اجلرائم  من 
مــن حــيــث الــعــقــوبــة، وتــنــدرج حتت 
احملكمة  تــقــدره  ــذي  ال التعزير  بــاب 
ـــــك يف حــــال كــان  ـــة، وذل ـــي اجلـــزائ
اختطاف  هو  لها  اجلرمي  الوصف 
عملية  يصاحب  وقــد  مــشــروع،  غير 
اخلـــطـــف فــعــل جــــرم آخــــر فيصل 
احلــرابــة،  إلــى  اجلــرمــي  التوصيف 
أو  تعزيرية،  ال  حدية  جرمية  وهــي 
جرائم  اخلطف  مع جرمية  يكون  أن 
العقوبات  فتتعدد  بها  أخرى مرتبطة 
التوقعات  »أن  مضيفاً  لذلك«  وفقاً 
يف مثل هذه القضايا أن يتم حتريك 
الدعوى العامة حال ثبوت االتهام من 
مقام النيابة العامة ضد املدعى عليه 
أو املدعى عليها؛ وذلك بطلب عقوبة 
أو  القضية  هــذه  يف  رادعــة  تعزيرية 

غيرها أمام احملكمة املختصة«.
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بح�سور اأمري منطقة الق�سيم

 فرع اجلمعية مبنطقة الق�سيم يوقع مذكرة تفاهم مع 

جلنة اإ�سالح ذات البني

األمير  امللكي  السمو  صاحب  شهد 
سعود  بن  مشعل  بن  فيصل  الدكتور 
بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, 
مبكتبه بديوان اإلمارة مبدينة بريدة 
مؤخراً، توقيع مذكرة تفاهم بني فرع 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
مبنطقة القصيم، وجلنة إصالح ذات 
البني بالقصيم »عفو«، بحضور وكيل 

اإلمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.
وقد وقع املذكرة من جانب اجلمعية 
اجلمعية  فــرع  على  الــعــام  املــشــرف 
ـــح بــن  ـــور صـــال ـــت ـــدك ــم ال ــقــصــي ــال ب
اللجنة  ومثل  الشريدة،  عبدالرحمن 
بن  سالم  التنفيذي  املدير  مساعد 
أعضاء  من  وعــدد  العمري،  محمد 

اللجنة.
الواقع  تنمية  إلــى  املــذكــرة  تهدف  و 
املــمــلــكــة  احلـــقـــوقـــي األســـــــري يف 

واإلســــهــــام يف مــعــاجلــة الــقــضــايــا 
الــتــي تواجه  ــة والــتــحــديــات  األســري
استقرارها  وتهدد  السعودية  األسرة 
واللجنة  اجلمعية  بني  فيما  والتعاون 
يف إقامة وتنظيم املؤمترات والندوات 
والـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة واحلــمــالت 
احلقوقية  الثقافة  لنشر  التوعوية 

األسرية.
وأكد سمو أمير القصيم خالل اللقاء 
أهمية تفعيل مثل هذه املذكرات، التي 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  دور  تبرز 
اإلنسان يف حفظ اجلانب احلقوقي 
وفق  ومجتمعه  حياته  يف  اإلنساني 
محمد  الكرمي  نبيه  وسنة  اهلل  كتاب 
صلَى اهلل عليه وسلم، وإظهار العمل 
بوجه مشرف لديننا ومنهجنا هو ما 
حترص على تطبيقه القيادة الرشيدة 
باإلصالح  والسعي  احلق  إحقاق  يف 

بني الناس.
كما تسلم سموه التقرير العام املتعلق 
بأعمال فرع اجلمعية الوطنية حلقوق 
التي  واخلدمات  باملنطقة،  اإلنسان 
تقدمها اجلمعية، وما تسعى لتقدميه 
من خدمات وما حققته من إجنازات.

جانب  مــن  التوقيع  مــراســم  حضر 
اجلـــمـــعـــيـــة: الــــدكــــتــــور إبـــراهـــيـــم 
محمد  ــاذ  واألســت الضبيب،  أحــمــد 
من  وعـــدد  الــشــريــدة،  عبدالرحمن 
للهيئة  التأسيسي  املجلس  أعــضــاء 

االستشارية للفرع.
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فرع اجلمعية بالعا�سمة املقد�سة ي�سارك يف الحتفال 

باليوم العاملي للغة العربية يف البنك الإ�سالمي 

للتنمية

بدعوة كرمية من معالي رئيس البنك 
بندر  ــور  ــدكــت ال للتنمية  اإلســـالمـــي 
للجمعية  الــســابــق  الــرئــيــس  حــجــار، 
الوطنية حلقوق اإلنسان، شارك فرع 
اإلنــســان  حلــقــوق  الوطنية  اجلمعية 
مبنطقة مكة املكرمة البنك اإلسالمي 
للغة  العاملي  باليوم  احتفاله  للتنمية 
الــعــربــيــة مـــؤخـــراً، وقـــد مــثــل الــفــرع 
األستاذ سليمان بن عواض الزايدي - 
املشرف على الفرع ، واملدير التنفيذي 
للفرع األستاذ عبد اهلل بن إسماعيل 

اخلضراوي.
باالحتفال  اجلمعية  مشاركة  وتأتي 
ساهمت  والـــذي  املجيد  الــيــوم  بهذا 
ــة الــســعــوديــة مع  ــي ــرب ــع ــكــة ال املــمــل
شقيقاتها الدول العربية األخرى فيه 
اجلمعية  يف  العربية  اللغة  باعتماد 
لها  التابعة  الفرعية  والهيئات  العامة 
العربية  باللغة  الناطقة  للدول  كحق 
يف  رسمياً  معتمدة  لغتها  تكون  بــأن 

الفرعية  والهيئات  العامة  اجلمعية 
التابعة لها بحيث يكون لها نفس وضع 
وحــقــوق الــلــغــات الــرســمــيــة اخلمس 
ــيــزيــة والــفــرنــســيــة  األخـــــرى: اإلجنــل
ملا   ، والصينية  والروسية  واإلسبانية 
للغة العربية من دور يف حفظ ونشر 

حضارة اإلنسان وثقافته.
االحتفال  حفل  خــالل  كلمته  يف  و 
اإلسالمي  البنك  رئيس  معالي  قــال 
الدكتور بندر حجار  »إن اللغة العربية 
الرسمية  البنك  مجموعة  لغة  هــي 
التي  البنك  تأسيس  التفاقية  وفًقا 
ــة الــرســمــيــة  ــغ ــل نــصــت عــلــى أن »ال
اللغة  باعتبارها  العربية«،  للبنك هي 
وملكانتها  بــاإلســالم  ارتــبــاطــاً  األوثـــق 
لـــدى جــمــيــع املــســلــمــني، وأضــــاف : 
نشر  بــدوره يف  البنك  من  إمياناً  أنه 
يف  مكانتها  وترسيخ  العربية  اللغة 
ببرامج  إلى االضطالع  العالم، سعى 
ومشروعات حتقق هذا الغرض، منها 

األساس  للتعليم  مدارس  إنشاء  دعم 
ومــعــاهــد إلعــــداد معلمي  واملــهــنــي، 
املجتمعات  تخدم  التي  العربية  اللغة 
ــد شــارك  وق إفــريــقــيــا،   املسلمة يف 
باالحتفال العديد من اجلهات احمللية 
واإلقــلــيــمــيــة كــاجلــامــعــات واملــراكــز 
واملعاهد والنوادي والكليات والهيئات 
ندوة  خالله  وعقدت  العالقة،  ذات 
علمّية بعنوان: اللغة العربية والتنمية، 
بن  عبدالعزيز  الدكتور  فيها  شــارك 
اللغة  مجمع  رئــيــس  احلــربــي،  علي 
العاملية،  الشبكة  على  املكي  العربية 
والدكتور عبداهلل بن عويقل السلمي 
بجدة،  الثقايف  األدبــي  النادي  رئيس 
بن صالح احلمادي  والدكتور عيسى 
للغة  الــتــربــوي  للمركز  الــعــام  املــديــر 
ـــدول اخلــلــيــج بــالــشــارقــة،  الــعــربــيــة ل
الشمراني  عبدالرحمن  والــدكــتــور 
والتدريب،  التعليم  تقومي  هيئة  من 
البنك  من  النحوي  الهادي  واألستاذ 

عضو  وأدارهـــا  للتنمية،  اإلســالمــي 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
ــى فــــرع مــنــطــقــة مكة  املـــشـــرف عــل
 . الــزايــدي  سلمان  األســتــاذ  املكرمة 
وركزت الندوة على ضرورة االهتمام 
وممارساتها  العربية  باللغة  بالتعليم 
يف املؤسسات الرسمية وتوسيع دائرة 
االقتصاد املعريف يف الّدول األعضاء 
تقدمي  االفتتاح  حفل  وتخلل  بالبنك، 
عرٍض عن الذكاء االصطناعي واللغة 
العام  هذا  شعار  ميثل  الذي  العربية 
إسهامات  عن  وعرض  العربية،  للغة 
النجاح يف  البنك وقصص  وإجنازات 
تنمية مجاالت تعليم اللغة العربية يف 
مسابقة  جانب  إلى  األعضاء،  الدول 
خالل  إلــكــتــرونــي  وتــصــويــت  شعرية 
عن  شعرية  قصائد  وإلقاء  الفعالية، 
الــبــنــك، ومت تــوزيــع بعض  إجنــــازات 
الكتب واملطبوعات ذات العالقة على 

جميع احلضور.
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ف������رع اجل���م���ي���ع���ة ب���اجل���وف 

ي�سارك بالعديد من الأيام 

العاملية التي تعنى بحقوق 

الأطفال

التي  العاملية  األيام  مبناسبة حدوث 
ضمت كاًل من: اليوم العاملي حلماية 
األطــفــال مــن االســتــغــالل و الــيــوم 
فرع  شـــارك  فقد  للطفل،  الــعــاملــي 
و  فيهما  اجلــوف  مبنطقة  اجلمعية 
اإلدارات  مخاطبة  خــالل  من  ذلــك 
إرفاق  باملنطقة، حيث مت  احلكومية 
التعريف  تتضمن  الــتــي  الكتيبات 
وأســبــابــه  األطـــفـــال،  ضــد  بالعنف 
اإلرشادي  الدليل  وكذلك  وأشكاله، 
األطفال،  ضد  العنف  وقف  حلملة 

وحقوق الطفل باإلسالم.
اإلرشــاديــة  اللوحات  وضــع  مت  كما 
التي  العامة  واملــيــاديــن  الــطــرق  يف 
توضح دور اإلسالم يف حماية حقوق 
يف  واملجتمع  األســرة  ودور  الطفل، 
دور  للجمعية  أن  و  سيما  ال  ذلــك، 
و  املجتمع،  أفـــراد  توعية  يف  كبير 
املهرجانات  حضور  خالل  من  ذلك 
تقام  التي  باإلحتفاالت  واملشاركة 
باملنطقة بتوزيع النشرات التي تُعرف 
وتوزيع  وحمايتهم  األطفال،  بحقوق 
التواصل  وآلية  اخلاصة  النشرات 
مع اجلمعية حيال جميع مايتعرض 
مساعدتهم  يكفل  ومبــا  حلقوقهم، 

للتغلب على أي عقبات تواجههم.
لهم  األطــفــال  أن جلميع  شــك  فــال 
احلـــــق يف احلـــمـــايـــة مــــن الــعــنــف 
واالستغالل واإليــذاء، إال أن ماليني 
العالم  ــحــاء  أن جميع  يف  األطـــفـــال 
االجتماعية  اخلــلــفــيــات  كــافــة  ــن  م
ــات الــعــمــريــة  ــئ ــف واالقــتــصــاديــة وال
واألديان والثقافات يعانون يومياً من 
وهناك  واإليذاء.  واالستغالل  العنف 
للمخاطر،  معرضون  آخرين  ماليني 

وفقاً لليونيسيف.
والفتيان  الفتيات  بعض  ويتعرض 
اجلنس  نــوع  بسبب  خاصة  ألخطار 
الــوضــع  أو  األصــــل  أو  الـــعـــرق  أو 
ما  وغالباً  واالقتصادي،  االجتماعي 
للمخاطر  التعرض  مستويات  ترتبط 
اإلعــاقــة  ذوي  ــال  ــاألطــف ب الــعــالــيــة 
ـــام ومـــن جــمــاعــات الــســكــان  ـــت واألي
األصليني واألقليات العرقية وغيرهم 

من اجلماعات املهمشة.
وهناك مخاطر أخرى على األطفال 
مرتبطة بالعيش والعمل يف الشوارع، 
ــؤســســات الــرعــايــة  ــش يف م ــي ــع وال
مجتمعات  يف  والعيش  واالحــتــجــاز 
بها تركيزات عالية من عدم املساواة 

الكوارث  أن  كما  والفقر،  والبطالة 
املسلحة  ـــزاعـــات  ـــن وال الــطــبــيــعــيــة 
والنزوح قد تعّرض األطفال ملخاطر 
املثيرة  الــقــطــاعــات  ــن  وم إضــافــيــة، 
الــالجــئــون  األطـــفـــال  ــضــاً  أي للقلق 
واألطفال النازحون داخلياً واألطفال 

املهاجرون الغير مصحوبني.
كما يرتبط التعرض للمخاطر أيضاً 
بــالــعــمــر؛ فــاألطــفــال األصــغــر سناً 
يكونون أكثر عرضة ألنواع معينة من 
العنف وتختلف املخاطر بتقدمهم يف 

السن.
وكثيراً ما ميارس العنف واالستغالل 
معروف  شخص  قبل  مــن  واإليــــذاء 
للطفل، مبا يف ذلك اآلباء واألمهات 
واملربون  األسرة  أفراد  من  وغيرهم 
وسلطات  العمل،  وأرباب  واملعلمون، 
الفاعلة  واجلــهــات  الــقــانــون،  إنــفــاذ 
ــة،  ــي ــوم احلـــكـــومـــيـــة، وغـــيـــر احلــك
صغيرة  ونسبة  اآلخــرون،  واألطفال 
العنف واالستغالل  أعمال  فقط من 
والتحقيق  عنها  االبالغ  يتم  واإليذاء 
فيها، ويتعرض عدد قليل من اجلناة 

للمساءلة.
واإليذاء  العنف واالستغالل  ويحدث 

البيوت واألســر واملــدارس ونظم  يف 
الــرعــايــة والــعــدالــة وأمــاكــن العمل 
جميع  يف  ــة  ــي احملــل ــات  ــع ــم ــجــت وامل
نتيجة  ذلـــك  يف  مبـــا  ــات،  ــاق ــســي ال

للصراعات والكوارث الطبيعية.
ويتعرض العديد من األطفال ألشكال 
واالســتــغــالل  الــعــنــف  مــن  مختلفة 
ـــك االعــتــداء  ــــــذاء، مبــا يف ذل واإلي
ــعــنــف  ـــالل اجلــنــســي وال ـــغ واالســـت
وعمالة  باألطفال  واإلجتـــار  املسلح 
نوع  على  القائم  والعنف  األطــفــال 
على  والترهيب  والترهيب،  اجلنس، 
وختان  العصابات،  وعنف  االنترنت، 
واملمارسات  األطفال،  وزواج  اإلناث 
الــتــأديــبــيــة املــصــحــوبــة بــالــعــنــف 
اجلسدي أو العاطفي، وغير ذلك من 

املمارسات الضارة األخرى.
العنف  أن  على  كثيرة  أدلــة  وهناك 
تؤثر  أن  واإليــذاء ميكن  واالستغالل 
ـــال اجلــســديــة  ــى صــحــة األطـــف عــل
القصير  املــــدى  ــى  عــل والــنــفــســيــة 
على  قدرتهم  يضعف  والطويل، مما 
ويؤثر  املجتمع،  يف  واالندماج  التعلم 
مع  البلوغ  مرحلة  إلى  انتقالهم  على 

آثار سلبية الحقاً يف احلياة.
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حتديات  تواجه  الــزراعــة  أن  شك  ال 
مستوى  عــلــى  مسبوقة  غــيــر  كــبــيــرة 
من  يكفي  ما  توفير  أجــل  من  العالم 
السكانية  الزيادة  مع  يتناسب  غــذاء 
يف  الــوضــع  سيكون  فكيف  الهائلة، 
ــرار الـــزيـــادة  ــم املــســتــقــبــل؟ مـــع اســت
والتي  العالم  مستوى  على  السكانية 
نحو  إلى  تقديرات  بحسب  تصل  قد 
10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، 
كميات  إنتاج  الــضــروري  من  سيكون 
الطعام  لتوفير  الــغــذاء  مــن  هــائــلــة 
ولهذا  البشر،  من  الكبير  العدد  لهذا 
السبب ال بد من تغيير منط الزراعة 
أردنــا  إن  احلالي  بشكلها  التقليدية 

توفير الطعام على الكوكب.
ويف هذا اإلطار، نشرت BBC تقريراً 
حــول هــذا املــوضــوع وقــّدمــت خمسة 
الطعام  توفير  تساعدنا يف  حلول قد 
ــقــاًل عن  ــارات نــســمــة ن ــي ــل لــعــشــرة م

العلماء:

املزارع اآللي:

خم�س 

طرق 

جديدة توفر 

الطعام لأكرث من 10 

مليارات ن�سمة يف العامل 

بحلول 2050

يف  طويلة  ساعات  املزارعون  يقضي 
احلقول وقيادة اجلرارات، وهي فترة 
كان بإمكانهم استغاللها يف أداء أعمال 
أخرى حيوية تتعلق بعملهم األساسي. 
واستطاعت شركة »الروبوت الصغير« 
ــة مــن أجــهــزة الــروبــوت  إنــتــاج ثــالث
»توم«  أسماء  عليها  أطلقت  الصغيرة 
الروبوت  يلتقط  و«هـــاري«،  »ديــك«  و 
زراعية  ببيانات  مــزودة  »تــوم« صــوراً 
الروبوت  يؤدي  بينما  دراستها،  ميكن 
بدقة،  احملاصيل  رّش  أعمال  »ديــك« 
ويــحــّد مــن تــســرب املــبــيــدات امللوثة 
للبيئة ويرشد التكلفة، يف حني يغرس 
مستعيناً  النباتات  »هــاري«  الروبوت 

بذراع حفر آلية. 

التربة:
الصغيرة  الــروبــوت  أجــهــزة  ستقوم 
ــأعــمــال كــثــيــرة بــــدالً من  املــتــنــقــلــة ب
اســـتـــخـــدام اجلـــــــرارات الـــزراعـــيـــة 
تضغط  والتي  الوزن  ثقيلة  التقليدية 
على التربة وجتعلها فارغة من الهواء 

ــتــرك مــســاحــة كــافــيــة لــدخــول  وال ت
الــذي يؤثر على  ــاء، األمــر  وامل الهواء 
قدرة التربة على االحتفاظ بالرطوبة 
والعناصر  لها  الــنــبــات  وامــتــصــاص 
استخدام  ويــعــّد  املطلوبة،  الغذائية 
الوزن  خفيفة  صغيرة  روبــوت  أجهزة 
ــدالً مــن اجلـــرارات حــاًل لكثير من  ب

املشكالت السابقة.

النفايات الغذائية:
املــتــحــدة  األمم  تــقــديــرات  بــحــســب 
سلة  املنتج يف  الــطــعــام  ثـُـلــث  »يـُـلــقــى 
قمامة املستهلك أو كنفاية لدى تاجر 
التجزئة، أو يتلف من جراء سوء النقل 
وســـوء وســائــل احلـــصـــاد«،  وتعاني 
هولندا، وهي ثاني أكبر دولة مصدرة 
الــواليــات  بعد  الــزراعــيــة  للمنتجات 
املتحدة، من مشكلة إهدار كبرى، إال 
أول  تصبح  بأن  تعهدت  احلكومة  أن 
كّم  مــن حيث خفض  ــة  ــي أوروب دولـــة 
الغذاء املهدر إلى النصف بحلول عام 
ستنّفذ  عديدة  أفكار  وهناك   ،2030

املستقبل مثل استخدام تطبيقات  يف 
كتطبيق يُعرف باسم »تو غود تو غو« 
تطبيق  وهــو   ،)Too Good To Go(
أغذية  طــرح  املتجر  لصاحب  يتيح 
بأسعار  للمستهلك  لــأكــل  صــاحلــة 

مخفضة بدالً من التخلص منها. 
عمر الفاكهة:

وهو  األشجار  على  من  املــوز  يُقطف 
فترة  ويقضي  اللون،  أخضر  يــزال  ال 
منت  على  يــومــاً   40 نحو  ــى  إل تصل 
رفــوف  على  يستقر  أن  قبل  السفن 
أصفر  ليباع  السوبرماركت،  متاجر 
لونه،  اســوداد  قبل  للمستهلك  اللون 
ورعاية  هائلة  إدارة  يتطلب  أمر  وهو 
قبل  واحدة  ولو نضجت موزة  فائقة، 
وصولها إلى يد املستهلك فإنها تطلق 
نضج  إلى  يــؤدي  الــذي  اإليثيلني  غاز 
بقية املوز، األمر الذي يؤدي إلى تلف 
بسبب  بأكملها  املوز  شحنة  من   ٪15
هـــذه املــــوزة الــتــالــفــة، ويــقــوم علماء 
البريطانية  »نــوريــتــش«  مؤسسة  يف 
للموز  الوراثية  اخلريطة  تعديل  على 
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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

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

بهدف تقليل كميات غاز اإليثيلني الذي 
اخلسارة  حجم  تقليل  وبالتالي  يطلقه، 
وإطالة  والنقل،  الشحن  عمليات  أثناء 
رفوف  على  الفاكهة  وباقي  املــوز  عمر 

املتاجر. 

عملية اإلختيار:
يف  حالياً  بها  نستعني  التي  الوسائل 
ــع األغـــذيـــة غير  ــي ــقــل وب ـــزراعـــة ون ال
سيتعني  املــســتــقــبــل  ويف  مــســتــدامــة، 
شــراء  عــن  يتوقف  أن  املستهلك  على 
خضراوات »ال تبدو مناسبة« من حيث 
السوبر  متاجر  تشجيع  مــع  الــشــكــل، 
بشأن  معلومات  إضــافــة  على  مــاركــت 
املــاء  كمية  لنا  توضح  الغذائي  املنتج 
الغذاء،  عليها  يحتوي  التي  والكربون 
ثمرة  شــراء  للمستهلك  ميكن  وبالتالي 
مياه  كميات  زراعــتــهــا  يف  استُخدمت 
أقل، أو استخدام تقنيات جديدة للحّد 
من اإلهدار، ال سيما وأننا منلك الكثير 
للحفاظ على طعامنا وتقدير ما يبذله 
منتجوه من جهد، وبالتالي يتوقع العلماء 

أن تتغير طريقة الشراء يف املستقبل.

ال���غ���ذاء  ت��وف��ي��ر  امل���ت���ح���دة:مي���ك���ن  األمم 
للعالم دون إزالة الغابات:

قالت منظمة األغذية والزراعة التابعة 
الزراعة هي  إن  )الفاو(  املتحدة  لأمم 
عاملياً  الغابات  إزالة  وراء  محرك  أكبر 
مع  الــغــذاء  على  الطلب  تــزايــد  نتيجة 
للعالم  الــغــذاء  توفير  املمكن  مــن  ــه  أن
تقرير  الفاو يف  وأضافت  إزالتها،  دون 
أن معظم عمليات إزالة الغابات جرت 
يف املناطق االستوائية من العالم والتي 
فقدت سبعة ماليني هكتار سنوياً فيما 
الوقت  يف  و2010   2000 عــامــي  بــني 
الزراعية  األراضـــي  فيه  زادت  الــذي 
وقالت  الــعــام،  يف  هكتار  ماليني  ستة 
أفريقيا  يف  ــــدول  ال بــعــض  إن  ــاو  ــف ال
من  متكنت  الالتينية  وأمريكا  وآسيا 
حتسني  خــالل  من  النمط  هــذا  تغيير 
حقوق األراضي وزيادة اإلنتاج الزراعي 
مولر  إيــفــا  وقــالــت  الــغــابــات،  وحماية 
واملــوارد  الغابات  سياسة  إدارة  مديرة 
أنــه من  دائــمــا فكرة  الــفــاو، هناك  يف 
الطعام  لتوفير  أكثر  طعام  إنتاج  أجل 
للعدد املتزايد من السكان فعليك إخالء 

مساحات أكبر من األراضي للزراعة، 
ولكنها أردفت قائلة ملؤسسة تومسون 
رويترز يف مقابلة »من املمكن )إنتاج 
قـــدر أكــبــر مــن الــطــعــام دون إزالـــة 
أنه  املتحدة  األمم  وتقدر  الغابات(، 
إلى  العالم  سيحتاج   2050 بحلول 
توفير الطعام لعدد من السكان يزيد 
على تسعة مليارات نسمة بزيادة عن 
اآلن  وحتى  اليوم،  نسمة  مليار   7.4
األراضــي  من  املئة  يف   80 تُستخدم 
لــلــزراعــة عــاملــيــاً، وقالت  الــصــاحلــة 
من  وغانا  وفيتنام  تشيلي  إن  الفاو 
بني أكثر من 20 دولة حسنت خالل 
العشرين عاما املاضية أمنها الغذائي 
يف  الزراعي  اإلنتاج  زيادة  من خالل 
بغطاء  فيه  احتفظت  ــذي  ال الــوقــت 
الغابات أو زادت منه، وقالت مولر إن 
أحد العوامل الرئيسية هو االستثمار 
االنتاج، وأضافت  لزيادة  الزراعة  يف 
يهدف  الـــزراعـــة  يف  االســتــثــمــار  إن 
ــادة اإلنــتــاج الزراعي  أســاســاً إلــى زي
إخالء  من  بــدالً  التكثيف  خــالل  من 
إن  وقالت  للزراعة«،  جديدة  أراض 
وتعزيز  األراضـــي  تخطيط  حتسني 
ــي تسهم يف  ــت وال حــقــوق األراضــــي 
ــات وحتسن  ــاب ــغ ال حتــســني حــمــايــة 
املتعلقة  الــســيــاســات  بــني  التنسيق 
بــالــغــابــات والـــزراعـــة عــوامــل مهمة 
أيــضــاً، وأضــافــت أن«وجــــود حيازة 
آمنة وواضحة عامل أساسي ألنه إذا 
األرض  الناس ميلكون احلق يف  كان 
إذا  عما  مختلف  بشكل  سيعاملونها 
لم يكن لهم حق فيها«، وقالت الفاو 
إن الغابات مهمة للزراعة ألنها حتمي 
التربة من التآكل وحتافظ على املياه 

وتقلص خطر الفيضانات.

دراس��ة حديثة : 50 نوع من األغذية 
مستقبل  ع��ل��ى  أن حت��اف��ظ  مي��ك��ن��ه��ا 

العالم:
طالبت دراسة علمية حديثة بضرورة 
النظام  تغيير  عــلــى  اجلـــاد  الــعــمــل 
احلرص  خالل  من  العاملي  الغذائي 
بني  الــتــداخــل  مــن  حــالــة  خلق  على 
ونظام غذائي  نظام غذائي مستدام 
صــحــي، مــحــذرة مــا أن االســتــمــرار 
النمط احلالي يف اإلقبال على  على 

أنواع معينة من الغذاء وطرق تنميتها 
ـــؤدي إلـــى تدمير  وإنــتــاجــهــا عــاملــًيــا ت
يف  وتتسبب  الــهــواء،  وتلويث  التربة، 
بإختفاء  ينذر  ما  وهو  الغابات،  إزالــة 
احملاصيل الزراعية التي لن تزيد عن 
إزالة  استمرار  حالة  60 محصول يف 
الغابات وفًقا ملنظمة الواليات املتحدة 

للغذاء والزراعة.
ــتــي أصــدرتــهــا  ـــدراســـة ال ــــدت ال وأك
»كنور«، أحد أكبر العالمات التجارية 
التابعة  العالم  يف  األغــذيــة  لتصنيع 
ــاون مع  ــع ــت ــال ــشــركــة يــونــيــلــيــفــر، ب ل
 )WWF( للطبيعة  العاملي  الصندوق 
حكومية  غير  دولية  منظمة  وهــي   -
 - البيئة  على  احلــفــاظ  على  تعمل 
من  ذلك  يتجنب  أن  للعالم  أنه ميكن 
على  حتتوي  بقائمة  االهتمام  خالل 
اسم  عليها  أُطلق  الغذاء  من  نوع   50
ميكن  التي  املستقبل«  »أغذية  قائمة 
السلبي  التأثير  تقليل  يف  تسهم  أن 
على  املــعــتــادة  األطــعــمــة  مــن  لبعض 
البيئة، كما ميكن أن تساعد يف توفير 
الطعام لتكفي الزيادة املتوقعة يف عدد 

السكان يف العالم.
لكنها  معروفة  ــواع  أن القائمة  وتضم 
العدس،  مثل  كبير  بشكل  تستهلك  ال 
وأيضاً  األجعد،  والكرنب  واحلمص، 
على  مــشــهــورة  الغير  األنــــواع  بعض 
وبــذور  اجلــوز،  مثل  العاملي  املستوى 
الــكــتــان، والــكــيــنــوا، تلك األنــــواع مت 
الغذائية،  القيمة  على  بناء  اختيارها 
ومدى  والطعم،  البيئة،  على  والتأثير 
قبولها لدى العمالء وسهولة الوصول 
إليها والسعر املتداول. كما أن إنتاجية 
بعضهم أعلى من أغذية مشابهة كثيرة 
املناخ  حتديات  ملواجهة  قابلة  منهم 
الصعبة،  البيئية  والــظــروف  املتغيرة 

مما يعني إنهم قد ال يقدروا بثمن يف 
يشهده  الذي  املتغير  املناخ  تزايد  ظل 
العالم، نسبة إلى تقرير الكوكب احلي 
 )WWF( للطبيعة  العاملي  للصندوق 
يذكر أن احلياة البرية تراجعت بنسبة 
60٪ عاملًيا يف أقل من 50 عام، وذلك 
يرجع بشكل كبير إلى غذائنا، وبحلول 
2050، من املتوقع زيادة سكان العالم 
إلـــى 10 مــلــيــار شــخــص، ممــا يضع 
الغذاء  ومنو  البيئة  على  أكبر  ضغط 

يف العالم.
قال أبريل ريدموند، نائب رئيس كنور 
العاملية »أن 75٪ مما يأكله العالم يأتي 
فصائل  و5  فقط،  محصول   12 من 
انعكاسات خطيرة  له  حيوانية، وهذا 
املتنامي  الــعــالــم  ســكــان  صحة  على 
من  نغير  ــم  ل وإذا  كــوكــبــنــا،  وصــحــة 
زراعته،  وطريقة  نأكله  الذي  الطعام 
سوف يكون من الصعب توفير الغذاء 

الكايف إلطعامنا جميعاً. 
تناول  للناس  نيسر  أن  هــو  هدفنا 
اجليد  الغذاء  من  متنوعة  مجموعة 
بالطبع  ويــكــون  لكوكبنا،  وجــيــد  لنا 
شهي«، مشيراً إلى أن اخلبراء ذكروا 
أنه يوجد هناك ما يقرب من 20 ألف 
النباتات  مــن  فصيلة  ــف  أل  50 ــى  إل
القابلة لأكل، لكننا نستهلك بني 150 
نوع  زراعـــة  أن  كما  فــقــط،  إلـــى200 
واحد من احملاصيل واالعتماد بكثرة 
تهدد سالمة  األغذية احليوانية  على 
الغذاء، وتؤثر بشكل كبير على نظامنا 
أحد  الــهــش،  الطبيعي  اإليــكــولــوجــي 
مفاتيح التغيير هو زيادة أنواع الغذاء 
التقرير  ويشير  ونأكله.  نزرعه  الذي 
أيًضا أن إنتاج الغذاء، خاصة اللحوم، 
يعد مساهم كبير يف انبعاث الغازات 

الدفيئة الضارة، والتغير املناخي.
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يف اليوم العاملي لل�سرطان

دول العامل تكاثف 

جهودها ملكافحته

فبراير  من  الرابع  يف  العالم  احتفل 
2020 حتت  للسرطان  العاملي  باليوم 
شعار »أنا وسأفعل«، حيث ميثل عام 
التي  احلملة  انــطــالق  بــدايــة   2019
 ،)2021 تستمر 3 سنوات ) 2019 – 
حيث يتم السعي إلى إنقاذ املاليني من 
الوفيات سنوياً من خالل زيادة وعي 
دول  واحلــكــومــات يف جميع  األفـــراد 
العالم بشأن السرطان، باإلضافة إلى 
تصحيح املفاهيم اخلاطئة واخلرافات 

الشائعة حول املرض.
الرئيسي  الــســبــب  ــو  ه ــســرطــان  وال
العالم،  مستوى  على  للوفاة  الثاني 
حيث ميثل ما يقدر بنحو 9.6 مليون 
وعلى   ،2018 عـــام  يف  وفـــاة  حــالــة 
ــإن 1 مــن كــل 6  الــعــاملــي، ف الصعيد 
ويعد  السرطان،  بسبب  وفــاة  حــاالت 
والقولون  والبروستاتا  الرئة  سرطان 
أكثر  من  والكبد  واملــعــدة  واملستقيم 
الرجال   بني  شيوعاً  السرطان  أنــواع 
والقولون  الثدي  سرطان  يعد  بينما 
واملــســتــقــيــم والـــرئـــة وســـرطـــان عنق 
ــغــدة الــدرقــيــة هــو األكثر  الــرحــم وال

شيوًعا بني النساء.
لقد نشأ اليوم العاملي للسرطان، الذي 
مت إنشاؤه عام 2000 ، ليصبح حركة 
لتتحد  كل مكان  للجميع، يف  إيجابية 
حتت صوت واحد ملواجهة واحدة من 

هذا اأنا

وهذا ما 

�ساأفعل

2020

الرابعة  املرتبة  السرطان  يحتل  املتوسط،  ش��رق  إقليم  يف 
ضمن األسباب الرئيسية للوفاة، ومن املتوقع أن يتضاعف 
هذا املعدل يف العقدين القادمني ، ليرتفع من نحو 676500 
حالة جديدة يف عام 2018 إلى حوالي 1.35 مليون حالة يف 
عام 2040، وهذا ُيَعُدّ أعلى زيادة نسبية بني جميع األقاليم.

أعظم حتدياتنا يف التاريخ.
 4 كل  للسرطان  العاملي  اليوم  وميثل 
يقودها  عاملية  توحيد  مبادرة  فبراير 
السرطان  ملكافحة  الــدولــي  االحتـــاد 
)UICC( من خالل رفع مستوى الوعي 
وحتسني  الــعــالــم،  ــحــاء  أن جميع  يف 
الشخصي  العمل  وحتفيز  التعليم 
نعمل  فإننا  واحلكومي،  واجلماعي 
سوًيا على إعادة تخيل عالم يتم فيه 
عن  الناجمة  الوفيات  ماليني  إنقاذ 
السرطان والوصول إلى عالج ورعاية 
قدم  على  للحياة  املنقذ  الــســرطــان 

املساواة للجميع.

عـــام يشمل  والـــســـرطـــان مــصــطــلــح 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن األمـــــراض 
أجــزاء  كــل  تصيب  أن  ميكنها  الــتــي 
ــراض  اجلــســم، ويــشــار إلــى تلك األم
واخلراجات.  اخلبيثة  بــاألورام  أيضاً 
السرطان  تطبع  التي  السمات  ومــن 
ميكنها  شــاذة  خلاليا  السريع  التوّلد 
ومن  املعروفة  حدودها  خــارج  النمو 
املتاخمة  اجلسم  أجـــزاء  اقتحام  ثــم 
ويطلق  أخرى،  إلى أعضاء  واالنتشار 
على تلك الظاهرة اسم النقيلة، ومتثل 
الوفاة من جراء  أسباب  أهم  النقائل 

السرطان.
ــر تــقــاريــر االحتـــــاد الـــدولـــي  ــشــي وت

السرطان  أن   ،2018 لعام  للسرطان 
للوفاة  الثاني  الرئيسي  السبب  هــو 
على مستوى العالم ، وتتأثر كل عائلة 
وهو  بالسرطان،  تقريباً  العالم  يف 
مسؤول عن ما يقدر بنحو 9.6 مليون 
وتعزى   ،2018 عــام  يف  وفـــاة  حــالــة 
أصل  مــن  تقريباً  واحـــدة  وفـــاة  إلــيــه 
؛ وأن ما  العالم  6وفيات على صعيد 
يقرب من 70 ٪ من الوفيات الناجمة 
عــن الــســرطــان حتـــدث يف الــبــلــدان 

املنخفضة واملتوسطة الدخل.

الناجمة  الوفيات  ثلث  حوالي  ويعزى 
السلوكية  املخاطر  إلى  السرطان  عن 
ارتفاع  اخلمسة:  الرئيسية  والغذائية 
مــؤشــر كــتــلــة اجلـــســـم، وانــخــفــاض 
مـــدخـــول الــفــاكــهــة واخلــــضــــراوات، 
ونقص النشاط البدني، وتعاطي التبغ 
الــكــحــول، ويــعــد تعاطي  واســتــخــدام 
التبغ أهم عامل خطر للسرطان وهو 
وفيات  من   ٪22 حوالي  عن  مسؤول 

السرطان.

للسرطان،  املسببة  االلتهابات  ومتثل 
ــورم  ال وفــيــروس  الكبد  التهاب  مثل 
مسؤولة   ،)HPV( البشري  احلليمي 
عن نسبة تصل إلى 25٪ من حاالت 
املنخفضة  ــدان  ــل ــب ال يف  ــســرطــان  ال

ومن  الدخل،  املتوسطة  وتلك  الدخل 
يف  السرطان  أعــراض  ظهور  الشائع 
إتاحة خدمات  متأخرة وعدم  مرحلة 

تشخيصه وعالجه.

ولــم تفد يف عــام 2017 ســوى نسبة 
الدخل  املنخفضة  البلدان  من   ٪26
متاحة  ــراض  األم علوم  خدمات  بــأن 
فيما  العام،  القطاع  يف  عموماً  لديها 
زادت على 90٪ نسبة البلدان املرتفعة 
خدمات  بإتاحة  أفــادت  التي  الدخل 
بنسبة قلت عن  لديها مقارنة  العالج 
الدخل  املنخفضة  البلدان  من   ٪  30
السرطان  أثر  إن  بذلك  أفــادت  التي 
على االقتصاد كبير وآخذ يف الزيادة.

إجمالي  أن  إلى  التقديرات  وأشــارت 
التي  السنوية  االقتصادية  التكاليف 
نحو  بلغ   2010 عــام  يف  عنه  تكبدت 
1.16 تريليون دوالر أمريكي، وهناك 
بلدان   5 كل  واحد فقط من بني  بلد 
الدخل  ومتوسطة  الدخل  منخفضة 
لسياسات  الــالزمــة  الــبــيــانــات  لــديــه 

مكافحة السرطان .

أنــواع  أكثر  أن  اإلحصائيات  وتشير 
السرطان شيوعاً هي : سرطان الرئة 
الثدي  سرطان  ؛  حالة  مليون   2.09



11

2.09 مليون حالة ؛ سرطان القولون 
؛  ــة  حــال مــلــيــون   1.80 واملــســتــقــيــم 
سرطان البروستاتا 1.28 مليون حالة 
امليالنوما(  )غــيــر  اجلــلــد  ســرطــان  ؛ 
املعدة  سرطان  ؛  حالة  مليون   1.04

1.03 مليون حالة. 

املتوسط  شرق  إقليم  منطقة  يف  أما 
فأشار التقرير أن السرطان هو أحد 
للوفاة  الرئيسية  األربــعــة  األســبــاب 
يحصد  إذ  املتوسط؛  شرق  إقليم  يف 
أرواح ما يقرب من 400 ألف شخص 
تتضاعف  أن  املتوقع  ومــن  عــام،  كل 
تقريباً  بالسرطان  اإلصابة  معدالت 
من  لترتفع  الــقــادمــني،  العقدين  يف 
عام  يف  جديدة  حالة  ألف   555318
2012 حسب التقديرات إلى ما يقرب 
 ،  2030 يف  حالة  ألف   961098 من 
بني  األعــلــى  النسبية  ــادة  ــزي ال وهــي 
جميع أقاليم منظمة الصحة العاملية.

األطــفــال، فقد كشف  أمــا بخصوص 
السبب  هــو  الــســرطــان  أن  الــتــقــريــر 
الرئيسي يف وفاة األطفال واملراهقني 
يف جميع أنحاء العالم ويتم تشخيص 
تتراوح  ألف طفل  يقرب من 300  ما 
سنة   19 إلــــى   0 بـــني  أعـــمـــارهـــم 
أنــواع  أكثر  وأن  ؛  سنوياً  بالسرطان 
سرطان األطفال شيوعا هي اللوكيميا 
اللمفية  واألورام  املـــخ  وســـرطـــان 
اخلاليا  ورم  مثل  الصلبة،  واألورام 
ويف  ويلمز،  وورم  العصبية  البدائية 
يتم  املــرتــفــع  ــدخــل  ال ذات  ــدان  ــل ــب ال
األطفال  من   ٪  80 من  أكثر  الشفاء 
املصابني بالسرطان، ولكن يف العديد 
واملتوسطة  املنخفضة  الــبــلــدان  مــن 
الدخل ال يتم عالج سوى حوالي ٪20.

 ، الهام  املعلم  هــذا  من  الرغم  وعلى 
مهمة، حيث  هناك حتديات  تــزال  ال 
أن 100 دولة تغطي 30 ٪ فقط من 
سكان العالم املستهدف، وقد أدخلت 
والبلدان  الدخل  املنخفضة  البلدان 
املنخفضة الدخل لقاح فيروس الورم 
احلليمي البشري مبعدالت أقل بكثير 
من البلدان ذات الدخل املرتفع ، مما 
حدوث  يف  العاملية  التباينات  يعكس 

وفيات سرطان عنق الرحم.

ولقاح فيروس الورم احلليمي البشري 

مينع  أن  ميكن  ألنــه   ، األرواح  ينقذ 
الرحم.  عنق  سرطان  حــاالت  معظم 
من  املراهقات  الفتيات  تطعيم  ويعد 
فعالية  العامة  الصحة  تدابير  أكثر 
عنق  سرطان  ضد  التكلفة  حيث  من 
الرحم ، وهو أحد الركائز األساسية 
على  للقضاء  شاملة  الستراتيجية 
صحية  كقضية  الرحم  عنق  سرطان 
القضاء على سرطان عنق  إن  عامة. 
عامة  باعتباره مشكلة صحية  الرحم 

يف متناول جميع البلدان.

جمعية  ستناقش   ،  2020 عــام  ويف 
استراتيجية  مسودة  العاملية  الصحة 
عنق  ســرطــان  على  للقضاء  عاملية 
يتم  عــامــة،  صحية  كقضية  الــرحــم 
تــقــدميــهــا لــلــمــوافــقــة عــلــيــهــا، والــتــي 
وإجـــراءات  ــا  أهــداًف للبلدان  ستوفر 

استراتيجية للبلدان يف جهودها.

ــواليــات  وتــشــيــر اإلحــصــائــيــات يف ال
ــة، أنـــه يف عــام  ــي ــك ــري ــحــدة األم ــت امل
 1.8 حـــوالـــي  تــشــخــيــص  مت   2019
بالسرطان  مــصــاب  شــخــص  مــلــيــون 
اكتشاف  ومت  املتحدة،  الــواليــات  يف 
و  امــرأة  ألــف  بـ 268.600  يقدر  ما 
2670 رجاًل مصابني بسرطان الثدي، 
مما يجعله تشخيص السرطان األكثر 
شيوعاً، ويعد سرطان الرئة والشعب 
السرطان  حاالت  أكثر  ثاني  الهوائية 
املصابني  عــدد  يقدر  حيث  شيوعاً، 
بحوالي 228،150 ألف حالة جديدة. 
تشخيص  هــو  البروستاتا  وســرطــان 
السرطان الرئيسي بني الرجال وثالث 
عام  بشكل  األكثر شيوعاً  التشخيص 
حالة  ــف  أل  174،650 اكــتــشــاف  مــع 

جديدة متوقعة.

تقارير دولية حول السرطان:
االحتــاد  مــن  الــصــادر  للتقرير  وفــقــاً 
فإن   ،2018 عــام  للسرطان  الــدولــي 
السرطان هو السبب الرئيسي الثاني 
للوفاة على مستوى العالم، وتتأثر كل 
بالسرطان،  تقريباً  العالم  يف  عائلة 

ويعزى حوالي ثلث الوفيات الناجمة 
أنــواع  أكثر  أن  اإلحصائيات  وتشير 
السرطان شيوعاً هي : سرطان الرئة 
الثدي  سرطان  ؛  حالة  مليون   2,09
القولون  ؛ سرطان  2,09 مليون حالة 
؛  ــة  حــال مــلــيــون   1.80 واملــســتــقــيــم 

سرطان البروستاتا 1,28 مليون حالة 
امليالنوما(  )غــيــر  اجلــلــد  ســرطــان  ؛ 
املعدة  سرطان  ؛  حالة  مليون   1,04

1,03 مليون حالة.

أمـــــا بـــخـــصـــوص األطـــــفـــــال، فــقــد 
ــســرطــان هو  ال الــتــقــريــر أن  كــشــف 
األطفال  وفــاة  يف  الرئيسي  السبب 
العالم  أنــحــاء  جميع  يف  واملــراهــقــني 
مــن 300  يــقــرب  مــا  ويــتــم تشخيص 
ألــف طفل تــتــراوح أعــمــارهــم بــني 0 

إلـــى 19 ســنــة بــالــســرطــان ســنــويــاً ؛ 
وأن أكــثــر أنــــواع ســرطــان األطــفــال 
املخ  وسرطان  اللوكيميا  هي  شيوعاً 
 ، الصلبة  واألورام  اللمفية  واألورام 
العصبية  البدائية  اخلاليا  ورم  مثل 
وورم ويلمز، ويف البلدان ذات الدخل 
املرتفع يتم الشفاء أكثر من 80 ٪ من 
ولكن   ، بالسرطان  املصابني  األطفال 
املنخفضة  الــبــلــدان  مــن  الــعــديــد  يف 
واملتوسطة الدخل ال يتم عالج سوى 

حوالي ٪20 .

10 حقائق ال تعرفها عن السرطان
1- يعتبر السرطان ثاني أكثر األسباب املؤدية للوفاة على مستوى 
العالم، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات بهذا املرض عام 2018 إلى 

6 مليون حالة، من إجمالي 18.1 مليون إصابة.
2- ال تقتصر اإلصابة بالسرطان على البالغني فقط، بل هناك أنواع 
محددة منه تهدد األطفال على وجه اخلصوص، ومنها »اللوكيميا، 
وسرطان املخ، سرطان ويلمز، وسرطان الغدد الليمفاوية، واألورام 

العصبية«.
3- ه��ن��اك أن����واع م��ح��ددة م��ن ال��س��رط��ان تصيب ال��رج��ال أك��ث��ر من 
والقولون، واملستقيم،  والبروستاتا،  الرئة،  النساء، ومنها »سرطان 

والكبد، واملعدة«.
4- س��رط��ان ال��ث��دي، وال��ق��ول��ون، واملستقيم، وع��ن��ق ال��رح��م، وال��غ��دة 

الدرقية، هي أنواع السرطانات التي تهدد صحة السيدات.
5- 22 % م���ن وف���ي���ات ال��س��رط��ان حت���دث ب��س��ب��ب ال��ت��دخ��ني، إح���دى 
امل��م��ارس��ات اخل��اط��ئ��ة ال��ت��ي ت��زي��د م��ن ف��رص اإلص��اب��ة ب��ه��ذا امل��رض 

اخلبيث.
6- بلغ حجم التكاليف االقتصادية التي مت إنفاقها على مكافحة 

السرطان عام 2010، نحو 1.16 تريليون دوالر أمريكي.
السببان  هما  احلليمي،  ال���ورم  وف��ي��روس  الكبد  التهاب  يعتبر   -7
البلدان  يف  بالسرطان  اإلص��اب��ة  ح��االت  م��ن   %25 وراء  الرئيسيان 

منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومتوسطة  منخفضة  البلدان  يف  السرطان  من  الشفاء  نسبة   -8
الدخل ال تتعَد 20%، مع العلم أن البالد مرتفعة الدخل يصل نسبة 

الشفاء فيها إلى %80.
بالسرطان  واح��دة مصابة  أن هناك حالة  أثبتت اإلحصائيات   -9

بني كل خمسة رجال، وإصابة واحد بني كل ست سيدات.
ال��والي��ات  أل��ف شخص يف  وف���اة 60.680  ال��س��رط��ان يف  10- تسبب 

املتحدة األمريكية، عام 2019.
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تقرير عربي ي�سيد بالتدابري وال�سيا�سات 

واآليات الدول يف حماية حقوق الأطفال

أشـــــادت جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، 
التي  واآلليات  والسياسات  بالتدابير 
اتخذتها سلطنة عمان، حلماية حقوق 

األطفال ووقف العنف ضدهم.
من  الــثــالــثــة  النسخة  يف  ذلـــك  جـــاء 
مسودة  التقرير العربي املقارن ملنتدى 
لأمم  العام  األمني  توصيات  أعمال 
األطفال،  العنف ضد  لوقف  املتحدة 

والتي أصدرتها اجلامعة حديثاً.

وقال التقرير، إن القوانني النافذة يف 
الطفل  حقوق  كفلت  عمان،  سلطنة 
بكل  حقوقه  ملمارسة  حماية  ومتنحه 
يسر وسهولة يف إطار حياة مجتمعية 
الــدولــة  تعمل  كــمــا  ومطمئنة  آمــنــة 
بصورة مستمرة على تعديل القوانني 
ــنــافــذة، واســتــصــدار مــا يــلــزم من  ال
تشريعات جديدة مبا يوافق متطلبات 
الفضلى  الطفل  ومصلحة  ــواقــع  ال

لينعم بحياة طيبة ونشأة صاحلة.
تلك  ــرز  أب مــن  أن  التقرير،  وأوضـــح 
الطفل  قــانــون  صـــدور  التشريعات، 
 ،»2014/22« رقم  سلطاني  مبرسوم 
حيث أخذت مجاالت حماية األطفال 
واسعاً يف أحكام قانون الطفل  حيزاً 
آلــيــات جــديــدة حلماية  واســتــحــدث 
الطفل  حماية  كتشكيل جلان  الطفل 
من  وغيرها  الطفل  حماية  ومندوب 

التدابير.

حالياً  يجرى  أنــه  التقرير،  وأضــاف 
للقانون  التنفيذية  الالئحة  إعـــداد 
والتدابير  اإلجــراءات  والتي ستفصل 
بحماية  املعنية  املؤسسات  ملختلف 

ــــى أن  ـــاً إل ـــت ــــال، الف األطــــف
التدابير  من  عــدد  اتخاذ 
ـــة حلــظــر  ـــي ـــع ـــشـــري ـــت ال

ــع أشــــكــــال الــعــنــف  ــي جــم
مواد  يف  متثلت  األطــفــال  ضد 

واضحة ومحددة يف كل من قانون 
الطفل  وقانون  العماني  اجلــزاء 

وقــــانــــون مــكــافــحــة االجتــــار 
بالبشر وقانون العمل.

وأكد التقرير، على أنه توجد بسلطنة 
معنيتان  أساسيتان  جلنتان  عــمــان 
الوطنية  اللجنة  الطفل وهما  بحقوق 
تنفيذ  متابعة  وجلنة  األســرة  لشئون 
اتفاقية حقوق الطفل، مشيراً إلى أن 
األسرة  لشئون  الوطنية  اللجنة  دور 
اجلهات  مختلف  تنسيقي جلهود  هو 
حـــول قضايا  ــيــة  واألهــل احلــكــومــيــة 
األسرة بشكل عام واملجاالت املرتبطة 
بــســيــاســات حــمــايــة الــطــفــل واملـــرأة 

واألشخاص ذوي اإلعاقة.
وأوضـــح الــتــقــريــر، أن الــعــالقــة بني 
بناء،  وتكامل  ترابط  ذات  اللجنتني 
وتسهم بشكل كبير يف خدمة متطلبات 
املتعلقة  واحتياجات األسرة واملسائل 
بحقوق الطفل، كما أن هناك العديد 
ــي مت  ــت مـــن الــبــرامــج واملـــشـــاريـــع ال
منها  اللجنتني  بني  بالتعاون  تنفيذها 
جلان  وتشكيل  الطفل  قانون  إصدار 
االستراتيجية  وإعداد  الطفل  حماية 

الوطنية للطفولة.
االستراتيجية  أن  التقرير،  وأضــاف 
الوطنية للطفولة 2016-2025 جمعت 
الساعية  الوطنية  العمل  خطط  كل 
حلماية الطفل وهي تهدف إلى إرساء 
تؤدي  عمان  سلطنة  يف  مالئمة  بيئة 
إلى إنفاذ حقوق جميع األطفال داخل 
العامة  واملؤسسات  واملجتمع  األسرة 
والصحة  والنمو  البقاء  واخلاصة يف 
والتعليم والنماء واملشاركة الفعالة فى 
من  واحلماية  تعنيهم  التي  القضايا 
واإليــذاء  والعنف  التمييز  أشكال  كل 

واالستغالل.
ت����ق����ري����ر ج�����دي�����د ل�����ص�����ن�����دوق إن����ق����اذ 

الطفولة:
كشف تقرير جديد أصدره »صندوق 
إنقاذ الطفولة«، عن العوامل الرئيسية 
التي تسهم يف القضاء على الطفولة 
يف جميع أنحاء العالم، ووفقاً للتقرير، 
تعد الطفولة يف البلدان االسكندنافية 
واألوروبية »أكثر سالمة«، فيما تصبح 
أفريقيا  يف  للتهديد«  عرضة  »أكثر 
وقالت  الــكــبــرى«،  الــصــحــراء  جنوب 
التنفيذية  الرئيسة  مايلز«  »كارولني 
يوم  كل  إنــه  الطفولة،  إنقاذ  ملنظمة 
ميوت 16 ألف طفل قبل بلوغهم سن 
الوقاية  ميكن  أسباب  من  اخلامسة، 

منها وعالجها.

وأضافت مايلز، أن 156 مليون طفل 
دون سن اخلامسة يعانون من التقزم 
منا  وكثيرون  التغذية،  ســوء  بسبب 
علة  مجرد  ليس  التقزم  أن  يعرفون 
جسدية، بل هو أيضاً علة ذهنية، إنها 
على هؤالء األطفال طوال  تؤثر حقاً 
حياتهم، ودعت مايلز احلكومات إلى 
إعطاء األولوية لبرامج األطفال، مثل 
التعليم، والصحة، واحلماية، والتأكد 
ــى هــذه  مـــن حـــصـــول كـــل طــفــل عــل

احلقوق األساسية.

لالستفادة  أيضاً  اجلمهور  دعت  كما 
هذه  مثل  عــن  التحدث  فــرصــة  مــن 

القضايا يف اليوم العاملي للطفل.
يف الوقت نفسه، قالت مارتا سانتوس 
العام  لأمني  اخلاصة  املمثلة  بايس، 
املعنية بالعنف ضد األطفال، إن أحد 
اجلوانب املهمة جداً يف هذا التقرير 
هو كيف أن العنف املتكرر يشكل حياة 
األطفال يف العديد من اجلوانب، مبا 
ـــدارس أو  يف ذلــك إخــراجــهــم مــن امل

إرغام الفتيات على الزواج.

أرى  أنني  »أعتقد  بايس:  وأضــافــت 
أذهب يف جميع  عندما  يوم  كل  هذا 
والكثير  بالكثير  وألتقي  العالم  أنحاء 
يعرفون  إنهم  والفتيان،  الفتيات  من 
بشكل   - بكلمتني  دائـــمـــاً  حــيــاتــهــم 
منهجي مهما كانت املنطقة أو نسبة 
التنمية يف البالد- يعرفونها باخلوف 
تعريف  نقبل  أن  ميــكــن  ال  ــــم،  واألل
احملزنتني  الكلمتني  بهاتني  احلــيــاة 

جداً«.
وكــشــفــت دراســــة حــديــثــة أن 3 من 
العالم  أنحاء  أطفال يف جميع   4 كل 
يتعرضون للعنف يف كل عام، وذلك يف 
البلدان الغنية والفقيرة على السواء.

ــصــادرة مــؤخــراً  ــدراســة ال وأكـــدت ال
يف  العنف  على  »تعرف  مؤسسة  عن 
نيويورك  من  تتخذ  التي  الطفولة«، 
مرحلة  يف  الــعــنــف  أن  ــهــا،  ل مــقــراً 
املرأة،  بالعنف ضد  مرتبط  الطفولة 
يشهدون  الذين  األطفال  إن  وقالت 
املرجح  من  أمهاتهم،  معاملة  إســاءة 
مرتكبني  أو  ضــحــايــا،  يصبحوا  أن 

العتداءات عندما يكبرون.

ووجدت الدراسة، التي حملت عنوان 
الطفولة«،  العنف يف مرحلة  »أوقفوا 
يكاد  الطفولة  مرحلة  يف  العنف  أن 
يــكــون عــاملــيــاً، ممــا يــؤثــر على 1.7 
الواحد،  العام  مليار طفل على مدار 
البلدان  يف  األطــفــال  من    ٪58 وأن 
الصناعية يعانون من العقاب البدني 
املمارس عليهم يف البيت، بينما تبلغ 
بلدان  يف  أطفال   10 من   8 النسبة 

أفريقيا وآسيا.
وأشار التقرير إلى وجود 261 مليون 
لعنف  يتعرضون  العالم  حــول  طفل 
تتعدى 10  أعمارهم ال  وأن  األقــران 
املغرب  أن  بالذكر  واجلدير  سنوات، 
على  العالم  يف  نسبة  أقل  سجل  قد 
البدني  والــشــجــار  التسلط  مستوى 
ــدره  املـــمـــارس ضــد األطـــفـــال، إذ ق
جتــاوزت  فيما   ،  ٪1 بنسبة  التقرير 
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زامــبــيــا  مـــن  كـــل  50٪ يف  الــنــســبــة 
وموريتانيا.

ــطــرقــت الـــدراســـة إلـــى صــنــوف  وت
األطفال،  لها  يتعرض  التي  العنف 
والضرب  والعراك  البلطجة  وبينها 
البدني  والعقاب  اجلنسي  واالعتداء 
يف املنزل واملدرسة والعنف اجلنسي.

القائم  العنف  على  الباحثون  وركــز 
ــي والــطــفــل، ولـــم تشمل  بــني اجلــان
ــاجــم عـــن احلـــــروب أو  ــن الــعــنــف ال
غيرها من األحداث، وقد استغرقت 
لتوثيق  سنوات   3 من  أكثر  الدراسة 
حجم العنف الذي يعاني منه ماليني 

األطفال يف العالم.
املديرة  سوبرامانيان،  رميــا  وقالت 
التنفيذية ملؤسسة »تعرف على العنف 
يف الطفولة«، إن األطفال يتعرضون 
منذ  وجــســديــة  عاطفية  لــعــقــوبــات 

سنتني من العمر.

متجذر  سلوك  العنف  أن  وأضافت 
الــضــرب  أن  إذ  عـــدة،  ثــقــافــات  يف 
بعض  يف  يعتبر  املــثــال  سبيل  على 
ــات شـــكـــاًل مـــن أشــكــال  ــع ــم ــجــت امل
االنضباط، وأشارت الدراسة إلى أن 
8٪ من إجمالي الناجت احمللي العاملي 
األضرار  إصالح  على  عام  كل  تنفق 
األطفال،  ضد  العنف  عن  الناجمة 
صحية  مبشكالت  معظمها  ويتعلق 
وبدنية وعقلية واضطرابات نفسية.

أكد تقرير صادر  الوقت نفسه،  ويف 
عن اليونيسيف بعنوان »حالة األطفال 
لعام 2017«، أنه يف عام 2016 شهد 
وفاة 15 ألف طفل يومًيا قبل عامهم 
اخلامس، ومات 46٪ منهم أي 7000 
طفل يف غضون األيام 28 األولى من 

حياتهم.

ــات  ــوي ــســت وقـــــد كـــشـــف تـــقـــريـــر امل
واالجتاهات يف وفيات األطفال لعام 
أن  من  الرغم  على  أنــه  عن   ،2017
عدد األطفال الذين ميوتون قبل سن 
اخلامسة انخفض من جديد - 5.6 
مقارنة   2016 عــام  يف  طفل  مليون 
عــام  طــفــل يف  مــلــيــون  بــنــحــو 9.9 
2000 ، وإن نسبة املواليد يف وفيات 
األطفال دون اخلامسة قد زادت من 

41٪ إلى 46٪ خالل الفترة نفسها.
وقال ستيفان سوارتلينغ بيترسونن 

األمم  منظمة  الصحة يف  قسم  رئيس 
ــحــدة لــلــطــفــولــة )الــيــونــيــســيــف(:  ــت امل
دون  طفل  مليون   50 أرواح  »أنــقــذت 
سن اخلامسة منذ عام 2000، ويشهد 
ذلــك على االلــتــزام اجلــاد مــن جانب 
بالتصدي  التنمية  وشركاء  احلكومات 
تالفيها،  ميكن  التي  األطفال  لوفيات 
وفــاة  ملنع  املــزيــد  نفعل  لــم  إذا  ولــكــن 
أيام من  بعد  أو  يوم مولدهم  األطفال 
مولدهم، فإن هذا التقدم سيظل غير 
مكتمل، ولدينا املعارف والتكنولوجيات 
الالزمة، وليس علينا إال أن نحملها إلى 

حيث متس احلاجة إليها«.

احلالية، سيموت  االجتاهات  ويف ظل 
اخلامس  عامهم  قبل  طفل  مليون   60
نصفهم  و2030،   2017 عــامــي  بــني 
وفًقا  الـــوالدة،  احلديثي  األطفال  من 
اليونيسيف،  عــن  الــصــادر  للتقرير 
والبنك  الــعــاملــيــة،  الــصــحــة  ومنظمة 
التابعة إلدارة  الدولي، وشعبة السكان 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  الــشــئــون 
بــاألمم املــتــحــدة، وهــي اجلــهــات التي 
الوكاالت  بني  املشترك  الفريق  تشكل 

املعني بتقدير وفيات األطفال.
املــوالــيــد يف  ــات  وحــدثــت معظم وفــي
آسيا  جــنــوب  وهــمــا:  اثــنــني،  إقليمني 
الــصــحــراء  ــوب  جــن وأفــريــقــيــا   ،٪39
الكبرى 38٪، وشهدت 5 بلدان نصف 
العدد اإلجمالي لوفيات املواليد، على 
وباكستان   ،٪24 الهند  التالي:  النحو 
10٪، ونيجيريا 9٪، وجمهورية الكونغو 

الدميقراطية 4٪، وإثيوبيا ٪3.
بوستريو«،  »فالفيا  الدكتورة  وقالت 
لدائرة صحة  املساعدة  العامة  املديرة 
والــطــفــل يف منظمة  واملــــرأة  األســـرة 
التغطية  لتحقيق  إنه  العاملية،  الصحة 
ــة وضـــمـــان بــقــاء  ــشــامــل الــصــحــيــة ال
احلياة  قيد  على  املواليد  مــن  املــزيــد 
األسر  علينا خدمة  يجب  وازدهارهم، 
تكون  أن  يلزم  املرض  فلمنع  املهمشة، 
يكون  وأن  املالية  القدرة  لديها  األسر 

لها  يتاح  وأن  مسموع  لها صوت 
احلـــصـــول عــلــى الــرعــايــة 

ــــــدة، ويـــجـــب  اجلــــــي
األولوية  إعطاء 

لــتــحــســني 

جــودة اخلــدمــات والــرعــايــة املالئمة 
التوقيت أثناء الوالدة وبعدها.

إنقاذ  إمكانية  إلــى  التقرير  ويشير 
من  بـــاحلـــد  األرواح  مـــن  الـــعـــديـــد 
العاملي،  الصعيد  على  اإلجــحــافــات 
حققت  قد  البلدان  جميع  كانت  فلو 
الذي حققته  الوفيات  متوسط معدل 
من  لكان  الــدخــل،  املرتفعة  البلدان 
املمكن تاليف 87٪ من وفيات األطفال 
ماليني   5 وإنقاذ  اخلامسة  سن  دون 
من األرواح يف عــام2016، وقال »تيم 
الصحة  شعبة  مديري  كبير  إيفانز«، 
والتغذية والسكان يف مجموعة البنك 
املعقول يف عام  إنه من غير  الدولي، 
من  والـــوالدة  احلمل  يكون  أن   2017
وأن  املــرأة،  تهدد حياة  التي  احلاالت 

ميوت 7000 مولود يومًيا.

ويتمثل أفضل مقياس لنجاح التغطية 
أن  يف  فقط  ليس  الشاملة  الصحية 
تكون كل أم قادرة على احلصول على 
وأن  بــل  بسهولة،  الصحية  الرعاية 
وميسورة  جيدة  الرعاية  هــذه  تكون 
أطفالها  متتع  تضمن  وأن  التكلفة 
منتجة،  وبحياة  بالصحة  وأســرتــهــا 
التمويل  يف  بالتوّسع  ملتزمون  ونحن 
البلدان يف  لطلب  دعًما  نقدمه  الذي 
هــذا املــجــال، مبا يف ذلــك من خالل 
التمويل  مرفق  مثل  ابتكارية  آليات 

العاملي.
واإلسهال  الرئوي  االلتهاب  ويتصدر 
التي حتصد  املعدية  األمراض  قائمة 
سن  دون  األطـــفـــال  ــني  مــالي أرواح 
يف  ويتسببان  الــعــالــم،  يف  اخلامسة 
بالترتيب،  الــوفــيــات  مــن  و٪8   ٪16
حتــدث  الــتــي  املــضــاعــفــات  وتسببت 
الوالدة يف 30٪ من  أو  أثناء املخاض 
وفيات املواليد يف عام 2016، وفضاًل 
عن األطفال دون سن اخلامسة الذين 
 5.6 عددهم  والبالغ  سنوًيا  ميوتون 
مليون طفل، حتدث 2.6 مليون حالة 
إمــــــالص ســـنـــوًيـــا، 
وهـــــــــي يف 

ميكن  الــتــي  احلــــاالت  مــن  معظمها 
لوفيات  نهاية  وضع  وميكن  تالفيها، 
التي ميكن تالفيها بتحسني  األطفال 
إتاحة الفنيني يف مجال الصحة أثناء 
التدخالت  وإجــراء  والـــوالدة،  احلمل 
املنقذة للحياة التي تُعد اآلن يف غير 
متناول أشد املجتمعات احمللية فقًرا، 
الطبيعية  والــرضــاعــة  التمنيع  مثل 
واألدوية الرخيصة، وزيادة إتاحة املياه 

وخدمات اإلصحاح.

على  مـــرة  ألول  الــتــقــريــر  ــمــل  واشــت
األطفال  بوفيات  اخلاصة  البيانات 
أعمارهم  تتراوح  الذين  سًنا  األكبر 
وسجل  عـــاًمـــا،  و14  ــــوام  أع  5 بــني 
احلوادث  مثل  األخرى  الوفاة  أسباب 
مليون طفل  توفى  وقــد  واإلصــابــات، 
تــتــراوح  الــذيــن  األطــفــال  مــن  تقريًبا 

أعمارهم بني 5 أعوام و14 عاًما.
وقال »ليو جنمني«، وكيل األمني العام 
االقتصادية  للشئون  املتحدة  لــأمم 
واالجتماعية، إن هذا التقرير اجلديد 
امللحوظ  التقدم  على  الــضــوء  يلقي 
احملــرز منذ عام 2000 يف احلد من 
اخلامسة،  سن  دون  األطفال  وفيات 
وعلى الرغم من هذا التقدم، فمازال 
بقاء  معدالت  يف  كبير  تفاوت  هناك 
األطفال على قيد احلياة على صعيد 
األقاليم والبلدان، والسيما يف أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى.

يف  الوفيات  مــن  فالعديد  ذلــك  ومــع 
املــمــكــن تالفيها  مــن  األعــمــار  هـــذه 
ــة عـــن طـــريـــق الــتــدخــالت  ــول ــســه ب
م قبل  البسيطة وذات املردود التي تقَدّ
بعده، ويعد احلد  أو  أثناءه  أو  امليالد 
من اإلجحافات والوصول إلى املواليد 
تأثًرا،  واألطــفــال واألمــهــات األســرع 
املدرجة يف  الغاية  لتحقيق  ضروريني 
أهداف التنمية املستدامة والتي تنص 
على وضع نهاية لوفيات األطفال التي 
ميكن تالفيها وضمان أال يتخلف أحد 

عن الركب.

يف  الــتــقــديــرات  أن  التقرير  وكــشــف 
الكبرى  الــصــحــراء  جــنــوب  أفريقيا 
تشير إلى أن طفاًل واحًدا من كل 36 
طفاًل ميوت يف شهره األول، يف حني 
املرتفعة  العالم  بلدان  يف  املعدل  يبلغ 

الدخل 1 إلى 333.
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إلى حتسني  اجلديد  املشروع  يهدف 
اخلدمات يف 600 مرفق من مرافق 
ـــة و27  ـــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األول
احلكومة  جهود  ومساندة  مستشفى، 
الرامية إلى تنظيم األسرة بقيمة 35 
مليون دوالر، فضاًل عن توسيع نطاق 
املجتمعي  الصحي  الــرائــد  برنامج 
والتغذية،  الصحة  مستوى  لتعزيز 
وفــحــص مــلــيــون وحـــدة دم ســنــويــاً، 
الكبد  التهاب  فحص  نطاق  وتوسيع 

مليون   35 حلــوالــي  ســي  ــي  ــائ ــوب ال
مليون   1.5 نــحــو  وعــــالج  ــواطــن  م
فحص  املشروع  يشمل  كما  مريض، 
عن  للكشف  بالغ  مليون شخص   20

األمراض غير املعدية.
نظام  »حتــويــل  مــشــروع  مــدة  وتبلغ 
خمس  مصر«  يف  الصحية  الرعاية 
الصحة  وزارة  وســتــنــفــذه  ــوات  ســن
والسكان، ويشكل هذا املشروع مكوناً 
أساسياً من مكونات برنامج احلكومة 

الطموح إلصالح قطاع الصحة. 
على  الطلب  يتزايد  أن  املتوقع  ومن 
اجليدة  الصحية  الرعاية  خــدمــات 
الصحي  التأمني  قانون  صــدور  مع 
الــشــامــل مـــؤخـــراً، وهـــو مــا يسعى 

املشروع لتحقيقه.
يذكر أن برنامج التهاب الكبد الوبائي 
سي يف مصر أصبح منوذجاً للبلدان 
حصول  ضــمــان  مــجــال  يف  النامية 
العالج  على  فقراً  األشــد  الشريحة 

 مشروع بقيمة 530 مليون دوالر 
للمساهمة يف حتسني الرعاية 

الصحية العامة يف مصر
 أعلن البنك الدولي عن مشروع جديد بقيمة 530 مليون دوالر مساهمة يف حتقيق هدف مصر القومي 

لتحسني الرعاية الصحية العامة، ويشمل املشروع توسيع نطاق خدمات تنظيم األسرة، واملساهمة يف برنامج 
مكافحة التهاب الكبد الوبائي سي، فضاًل عن مساندة نظام التأمني الصحي الشامل اجلديد.
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احلديث بتكلفة معقولة على الدولة. 
املتوقع أن يساهم هذا املشروع  ومن 

يف تخفيض التكلفة أكثر.

من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، 
الدولي،  والتعاون  االستثمار  ــرة  وزي
مجلس  يف  أيــضــاً  مصر  متثل  الــتــي 
»يتماشى  الــدولــي  البنك  محافظي 
الرئيس  السيد  رؤيـــة  مــع  ــشــروع  امل
االستثمار  إلى  تهدف  التي  السيسي 
يف الشعب املصري، ونرحب مبساندة 
برنامجنا  تنفيذ  يف  الــدولــي  البنك 
الصحة  ــطــاع  ق إلصــــالح  ــطــمــوح  ال
املعيشي  املستوى  حتسني  أجــل  مــن 

للمواطن«.

ويف هذا الصدد، قالت الدكتورة هالة 
زايد، وزيرة الصحة والسكان، »متثل 
للحكومة.  قــصــوى  ــة  ــوي أول الصحة 
ويــهــدف هــذا املــشــروع إلــى التعامل 
يف  الصحة  أجندة  أولويات  أهم  مع 
التهاب  على  الــقــضــاء  وهــي  مــصــر، 
خدمات  وتعزيز  سي،  الوبائي  الكبد 
والثانوية،  األولية  الصحية  الرعاية 
ومعاجلة مشكالت الصحة العامة مبا 
يف ذلك سالمة الدم، وتنظيم األسرة، 
على  وبناء  املعدية.  غير  واألمـــراض 
بتحقيق  املشروع  لنا  سيسمح  ذلــك، 
حصول  ضــمــان  يف  املتمثل  هــدفــنــا 
الرعاية  خــدمــات  على  مــصــري  كــل 
من  ستمكنه  التي  اجليدة  الصحية 
يف  واملساهمة  مزدهرة  حياة  العيش 

تنمية مصر«.
املشروع،  على  التعقيب  معرض  ويف 
ــم، املــديــر  قـــال الــدكــتــور أســعــد عــال
مصر  يف  ــي  ــدول ال للبنك  اإلقليمي 
والــيــمــن وجــيــبــوتــي: »هـــذا املــشــروع 
الــبــشــر«.  يف  االســتــثــمــار  يستهدف 
وأضاف قائاًل »حتسني نظام الرعاية 
البشري  املال  الصحية سيدعم رأس 
للنمو  األســــــاس  ويـــضـــع  ـــصـــري  امل

واالزدهار«.
وميول البنك الدولي برامج ومشاريع 
الفقر  ملساعدة مصر على احلد من 
وتــعــزيــز الــرخــاء املــشــتــرك، وتــركــز 
شبكات  على  الدولي  البنك  مشاريع 
األمان االجتماعي، والطاقة، والنقل، 

الريف،  الصحي يف  والصرف  واملياه 
واإلســـكـــان االجــتــمــاعــي، والــرعــايــة 
الــصــحــيــة، والــتــعــلــيــم، وخــلــق فــرص 
الصغيرة  املشروعات  ومتويل  العمل، 

ومتناهية الصغر.

البنك  استثمارات  محفظة  وتتألف 
ــاً مـــن 16  ــي الـــدولـــي يف مــصــر حــال
ــاطــات  ــب مــشــروعــاً تــبــلــغ جــمــلــة ارت

إقراضها 6.69 مليار دوالر.
وقد شهد الدكتور مصطفي مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء ، وزير اإلسكان 
العمرانية،  واملــجــتــمــعــات  واملـــرافـــق 
تطوير  لدعم  اتــفــاق  توقيع  مــراســم 
 530 بقيمة  الصحية  الرعاية  قطاع 
بالتوقيع  قـــام  حــيــث  دوالر،  مــلــيــون 
الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار 
ــعــاون الـــدولـــي، والــســيــد ناجي  ــت وال
 ، الــدولــي  بالبنك  مدير  حسني،  بــن 
وزيرة  زايــد،  هالة  الدكتورة  بحضور 

الصحة.
والتعاون  االستثمار  وزيـــرة  وأكـــدت 
الدولي، أن االتفاق يعكس ثقة البنك 
يحتلها  الــتــي  األولـــويـــة  يف  املطلقة 
القيادة  لــدى  احلــيــوي  القطاع  هــذا 
تولي  ــي  ــت ال مــصــر،  الــســيــاســيــة يف 
اهتماًما خاًصا بتطوير مختلف أوجه 
السيما  الصحية،  الرعاية  خدمات 
األولية واملجتمعية، وتعزيز اخلدمات 
املقدمة لتنظيم األسرة، ودفع اجلهود 
واملتعلقة  املكثفة  والوقائية  العالجية 
يعكس  كما  ســي،  فيروس  مبكافحة 
وفعالية  بجدية  البنك  اقتناع  أيضاً 
احلكومة  تتخذها  التي  اإلصالحات 
خدمات  يف  شاملة  طــفــرة  إلحـــداث 
الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع 

تطلعات الشعب املصري.
ــرة أن الــدعــم الــذي  ــوزي وأضــافــت ال
من  ــر  ــب األك يــعــد  االتـــفـــاق  يتضمنه 
الــدولــي  البنك  يقدمه  الـــذي  نــوعــه 
ـــذي  ملــصــر يف مــجــال الــصــحــة، وال
الذي  احلكومة  لبرنامج  تفعياًل  يأتي 
مدبولي،  مصطفي  الدكتور  عرضه 
مجلس  على  الـــوزراء،  مجلس  رئيس 
النواب، يف ضوء ما يسهم به يف رفع 
بهدف  للدولة  املؤسسية  ــقــدرات  ال
ضمان استدامة اإلصالحات اجلارية 

عن  فضاًل  الصحي،  القطاع  لتطوير 
دعم جهود احلد من انتشار فيروس 
التهاب الكبد الوبائي »سي« يف مصر، 
والتي ساهمت حتى اآلن يف عالج ما 
يقرب من مليوني مواطن، يف الوقت 
لتحديد  أكبر  جــهــوداً  تتطلب  ــذي  ال
يعلمون  الذين ال  املزيد من املصابني 
بإصابتهم وتقدمي العالج الالزم لهم.

والتعاون  االستثمار  وزيــرة  وأضافت 
يتضمنها  التي  احملـــاور  أن  الــدولــي 
ــعــزز مــن اإلســتــراتــيــجــيــة  االتـــفـــاق ت
وما  الصحة،  الوطنية إلصالح قطاع 
خطوات  من  بالفعل  الدولة  اتخذته 
مــهــمــة يف هـــذا الــصــعــيــد، خــاصــًة 
ملكافحة فيروس سي، وقانون التأمني 
واألولويات  وتتسق  الشامل،  الصحي 
مبا  القادمة  الفترة  خــالل  الوطنية 
يف ذلـــك حتــســني نــوعــيــة اخلــدمــات 
الصحية يف كافة احملافظات، مشيرة 
التعاون القائم مع صندوق حتيا  إلى 
مصر ضمن مشروع مكافحة فيروس 

سي.
وزيــرة  ــد،  زاي هالة  الدكتورة  وأكــدت 
الصحة والسكان أن املشروع اجلديد 
يتضمن إجراء حمالت واسعة النطاق 
نحو  تشمل  الــبــالد  أنــحــاء  كــافــة  يف 
سيتم  حيث  بالغ،  مواطن  مليون   45
بالعدوي  مصاب  شخص  أي  إحالة 
ــى الــعــالج املــجــانــي )حــوالــي 1.5  إل
املشروع  سيدعم  كما  حالة(،  مليون 
أول فحص شامل حملددات األمراض 
مستوي   ، الــدم  )ضغط  املعدية  غير 
السكر بالدم و مؤشر كتلة اجلسم (، 
جودة  تعزيز  يف  املشروع  وسيساعد 
األساسية  الصحية  الرعاية  خدمات 
يف 600 وحدة صحية و 27 مستشفى 
يف 10 محافظات كمرحلة أولى هي 
السويس  ) بورسعيد ـ اإلسماعيلية – 
قنا  جنوب سيناء –  شمال سيناء –   –
 – اإلسكندرية   – أســوان   – األقصر   –
املرحلة  محافظات  وهــي   ) مطروح 
الصحي  التأمني  قــانــون  مــن  األولـــى 

اجلديد.
الوزيرة أن املشروع سيعزز  وأضافت 
احلفاظ  إلــى  تهدف  التي  األنشطة 
الــدم األمــن للسكان،  إمـــدادات  على 

مصادر  أعلى  من  واحــدة  من  للحد 
وســيــوفــر   ،Hepatitis C الـــعـــدوى 
املــســاعــدة الـــالزمـــة خلــدمــات نقل 
التابعة لوزارة الصحة والسكان  الدم 
الدم  أكياس  جميع  فحص  حيث  من 
بأحدث التقنيات للكشف عن العدوى 
املنقولة بالدم )مليون كيس دم سنوياً( 
لأسطول  واستبدالها  واستكمالها 
احلالي من املركبات احملمولة للتبرع 
بالدم، كما سيتم شراء 30 وحدة تبرع 
الدم  لنقل  سيارة  و15  جديدة  بالدم 

لدعم األسطول احلالي.
وأوضــحــت الــدكــتــورة هالة زايــد أن 
توجيهات  تنفيذ  يف  سيسهم  االتفاق 
ــاح الــســيــســي،  ــت ــف ــس عــبــد ال ــي ــرئ ال
مبــواجــهــة الـــزيـــادة الــســكــانــيــة غير 
جزء  توجيه  عبر  ــك  وذل املنضبطة، 
مصر..  »تنمية  مــشــروع  لدعم  منه 
طفلني وبــس«، والــذي تنفذه الــوزارة 
لتوعية املواطنني بفوائد املباعدة بني 
على صحة  للحفاظ  الــوالدة،  فترات 
لتوفير  بــاإلضــافــة  ــال،  واألطــف األم، 
األســرة،  لتنظيم  منطية  غير  وسائل 
التأمني  قانون  ميكنة  يف  يسهم  كما 
الصحي ليكون التطبيق بشكل ميسر 
لضمان  مــنــه  للمستفيدين  وســهــل 

تقدمي اخلدمة بالشكل املطلوب.
من جانبه أكد مسئول البنك الدولي، 
أن هذا االتفاق يجسد الدعم الكامل 
البنك جلــهــود اإلصــالح  مــن جــانــب 
مصر،  يف  واالجتماعي  االقتصادي 
واتفاقه التام مع الرؤية املصرية حتت 
السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  قيادة 
والـــتـــي تـــؤمـــن بــــأن اإلصـــالحـــات 
كذلك  تستلزم  الكلية  االقــتــصــاديــة 
تعزيز  تستهدف  مــوازيــة  إصــالحــات 
للفقراء  شبكات احلماية االجتماعية 
ومــحــدودي الــدخــل، وإجـــراء تطوير 
شامل ملنظومة اخلدمات االجتماعية 
وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة، 
مشيداً مبا يتم تنفيذه من مشروعات 
يف مــقــدمــتــهــا الــعــاصــمــة اإلداريـــــة 
ــــذا نــتــائــج اإلصـــالح  اجلـــديـــدة، وك
قامت  التي  والتشريعات  االقتصادي 
بها مصر خالل الفترة املاضية، التي 
االستثمار  بيئة  حتسني  يف  ساهمت 

واألعمال.
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�سراكة بني اليون�سكو والحتاد الأوروبي لتح�سني الفر�س 

ال�سانحة لل�سباب وترميم الرتاث يف اليمن

يـــؤثـــر الــــنــــزاع اجلــــــاري يف الــيــمــن 
اليمنيني،  واملجتمع  االقتصاد  على 
ويتسبب  والنساء  الشباب  وخصوصاً 
يف نزوح السكان والتدهور االقتصادي 
الشديد والضرر الكبير للبنية التحتية 

واألصول يف مختلف أنحاء البالد.
االحتاد  قدم  القضايا،  هذه  وملعاجلة 
األوروبــي دعم بقيمة 10 مليون يورو 
“النقد  اليونسكو:  تنفذها  ــادرة  ملــب
املعيشة  فــرص  تعزيز  العمل:  مقابل 
يف  احلــضــريــة  املــنــاطــق  يف  للشباب 
ــادة  زي ــى  إل ــادرة  ــب امل هــدفــت  اليمن”، 
اليمني  للشباب  الدخل  إدرار  فرص 
يف املراكز احلضرية مع احلفاظ على 
اجلهد  هذا  الثقايف،  املوروث  وترميم 
اليونسكو  مــدن  على  يــركــز  الـــذي   –

احلضري  والــتــراث  العاملي،  للتراث 
يف  سيسهم   – الــبــالد  يف  الــتــاريــخــي 
والسالم  االجتماعي  التماسك  تعزيز 
مع  املقبلة  الــثــالث  الــســنــوات  خــالل 
فرص  زيـــادة  على  الــواضــح  التركيز 

العمل.
البرنامج  هــذا  من  الرئيسي  الهدف 

للشباب يف  املعيشة  تعزيز فرص  هو 
التجديد  أنشطة  خــالل  مــن  اليمن 
مباٍن  ترميم  ستشمل  التي  احلضري 
معينة يف املواقع احلضرية التاريخية 
اجلاري.  النزاع  خالل  تضررت  التي 
تعزيز  املـــشـــروع يف  ســيــســاهــم  كــمــا 
التماسك االجتماعي وبناء السالم من 
تسعى  التي  الثقافية  األنشطة  خالل 

لدعم املجتمع املدني.
خاص  بوجه  املــشــروع  هــذا  سيسهم 
ومن  الفقراء  صمود  وبناء  تعزيز  يف 
يواجهون ظروف صعبة وكذلك احلد 
والــكــوارث؛  للصدمات  تعرضهم  من 
واملثمر  الكامل  التشغيل  يحقق  مبا 
النساء  الالئقة جلميع  العمل  وفرص 
وذوي  الشباب  ذلك  يف  مبا  والرجال 
يف  واملــســاواة  اخلاصة،  االحتياجات 
ورسم  العمل،  مقابل  املتكافئ  األجر 
السياحة  تعزيز  ســيــاســات  وتنفيذ 
املستدامة التي من شأنها خلق فرص 
واملنتجات  للثقافة  والترويج  العمل 
ودعــم  2030؛  الــعــام  بحلول  احمللية 
الثقايف  جهود حماية وتأمني املوروث 

إلى  باإلضافة  العالم  يف  والطبيعي 
مــن خالل  البلدان األقــل منــواً  دعــم 
إنشاء  يف  والفنية   املالية  املساعدة 
باستخدام  وصامدة  مستدامة  مباٍن 

املواد احمللية.
وقالت رئيسة بعثة االحتاد األوروبي، 
السفيرة أنطونيا كالفو بويرتا: “ميثل 
للتشغيل  ــة  ــي ــوات امل الـــظـــروف  خــلــق 
الثقافة  عــلــى  واحلـــفـــاظ  ــدام  املــســت
اليمنية عنصراً هاماً للغاية يف جهود 
ــــي يف الــيــمــن، نحن  االحتـــاد األوروب
املبادرة ستساهم يف  هذه  أن  واثقون 
واحلفاظ على  البطالة  خفض معدل 
وتنمية  الثقافية  األصــــول  وتــرمــيــم 

املهارات ودعم القطاع الثقافية”.
كما أضافت أنا باوليني ممثلة ومديرة 
التعاون  مجلس  يف  اليونسكو  مكتب 
اخلليجي واليمن »نحن سعداء للغاية 
بــهــذه الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة مع 
االحتاد األوروبي ولهاذا النهج املبتكر 
الثقايف  التراث  حماية  على  للحفاظ 
متكني  خـــالل  مــن  للخطر  ــعــرض  امل
لن  املشروع  هذا  اليمن،  يف  الشباب 

وأسرهم  للشباب  عيش  فرص  يوفر 
يف هذه األوقات فحسب بل سيحافظ 
أيًضا على كفاءة احلفاظ على وترميم 
ضرورًيا  سيكون  الذي  األمر  التراث 

يف مرحلة تعايف البلد«.
اجلدير ذكره أن اليونسكو هي منظمة 
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة. 
السالم  بــنــاء  ــى  إل اليونسكو  تسعى 
مجال  يف  الدولي  التعاون  خالل  من 
وتسهم  والــثــقــافــة،  والــعــلــوم  التعليم 
أهداف  حتقيق  يف  اليونسكو  برامج 
أجندة  احملددة يف  املستدامة  التنمية 
اجلمعية  تبنتها  والتي   2030 العام 

العامة لأمم املتحدة يف 2015.
أمـــا عــن االحتــــاد األوروبــــــي: فيعد 
بني  فريداً  واقتصادياً  سياسياً  تكتاًل 
معظم  معا  تغطي  أوروبــــي  بلد   28
الـــقـــارة األوروبـــيـــة. وحـــول الــعــالــم، 
هاما  دوراً  األوروبـــي  االحتـــاد  يلعب 
على  ويعمل  الدبلوماسية  مجال  ًيف 
واالزدهــار  واألمــن  االستقرار  تعزيز 
األساسية  واحلريات  والدميقراطية 
وسيادة القانون على املستوى الدولي.
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اجلزء اخلامس 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 التاسعة عشر
جميع  األطـــــراف  ــــدول  ال تــتــخــذ   .1
الــتــدابــيــر الــتــشــريــعــيــة واإلداريــــــة 
املالئمة  والتعليمية  واالجــتــمــاعــيــة 
حلماية الطفل من آافة أشكال العنف 
أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية 
على  املنطوية  املعاملة  أو  واإلهــمــال 
إهمال، وإساءة املعاملة أو االستغالل، 
مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية، وهو يف 
الوصي  أو  )الوالدين(  الوالد  رعاية 
القانوني )األوصياء القانونيني( عليه، 

الطفل  يتعهد  آخـــر  شــخــص  أي  أو 
برعايته.

التدابير  هــذه  تشمل  أن  ينبغي   .2
إجراءات  االقتضاء،  حسب  الوقائية، 
فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير 
الذين  وألولئك  للطفل  الــالزم  الدعم 
وكذلك  برعايتهم،  الطفل  يتعهدون 
لــأشــكــال األخــــــرى مـــن الــوقــايــة، 
معاملة  إســـــاءة  حــــاالت  ولــتــحــديــد 
واإلبــالغ  اآلن  حتى  املــذكــورة  الطفل 
عنها واإلحالة بشأنها والتحقيق فيها 

لتدخل  وكذلك  ومتابعتها  ومعاجلتها 
القضاء حسب االقتضاء.
املادة العشرون

أو  مؤقتة  بصفة  احملــروم  للطفل   .1
ال  الــذي  أو  العائلية  بيئته  من  دائمة 
مصاحلة  عــلــى  حــفــاظــاً  لـــه،  يسمح 
البيئة،  تــلــك  يف  بــالــبــقــاء  الــفــصــلــي، 
خاصتني  ومساعدة  حماية  يف  احلق 

توفرهما الدولة.
وفقاً  األطــــراف،  ـــدول  ال تضمن   .2
ملثل  بديلة  رعاية  الوطنية،  لقوانينها 

هذا الطفل.
الرعاية، يف  3. ميكن أن تشمل هذه 
الكفالة  أو  احلــضــانــة،  أمـــور،  جملة 
ــي، أو  ــــواردة يف الــقــانــون اإلســالم ال
التبني، أو، عند الضرورة، اإلقامة يف 
األطفال.  لرعاية  مناسبة  مؤسسات 
ينبغي  ـــول،  احلـــل يف  الــنــظــر  ــد  ــن وع
الستصواب  الــواجــب  االعتبار  إيــالء 
االستمرارية يف تربية الطفل وخللفية 
والثقافية  والدينية  اإلثنية  الطفل 

واللغوية.
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اعرف اأكرث عن جمعية كفى

نشأتها:
العظيمة جتاه  املسئولية  من  انطالقاً 
فكرة  ومجتمعنا، جاءت  ووطننا  ديننا 

مسيرتها  بــدأت  والتي  كفى،  جمعية 
وزارة  مــن  بترخيص  1425هـــــ  عــام 
العمل والتنمية اإلجتماعية رقم 270، 
رائدة  مجتمعية  خيرية  جمعية  وهي 
والوقائية  التثقيفية  خدماتها  تقدم 
وحماية  حــصــانــة  لــبــنــاء  والــعــالجــيــة 

للمجتمع.

رسالتها:
واملخدرات  التدخني  ملكافحة  السعي 
ووقاية وتوعية املجتمع من أضرارهما 
ــعــالج  الـــراغـــبـــني يف ال ومـــســـاعـــدة 
ــعــاون مــع اجلــهــات  ــت أوالــتــأهــيــل، وال

املختلفة يف حتقيق ذلك. 

رؤيتها:
كره  ترسيخ  بــدور حيوي يف  نقوم  أن 
التدخني واملخدرات عند الناشئة ويف 

تفعيل دور املجتمع يف الوقاية منها.

أهدافها:
1-  القيام بحمالت إعالمية للتوعية 

واحلــداثــة  بالقوة  تتصف  والتحذير 
والتأثير.

املماثلة  اجلمعيات  مع  التحالف    -2
واملنظمات اإلقليمية والعاملية والتعاون 

معها لتبادل اخلبرات واملعلومات.
ـــرارات واألنــظــمــة  ـــق ال 3-  مــتــابــعــة 
املطالبة  يف  املــتــضــرريــن  ومــســاعــدة 

بحقوقهم.
عالجية  وبــدائــل  وسائل  توفير    -4
ومختلف  اجلنسني  تناسب  متعددة 

األعمار.
ــاً  إداري اجلمعية  ببناء  االهتمام    -5

ومعلوماتياً.
6-  حتقيق االستقرار املالي.

وم�����ن ض���م���ن األه��������داف ال���ت���ي ت��س��ع��ى 
اجلمعية لتحقيقها:

بأثر  املــجــتــمــع  أفــــراد  تبصير    .1
التدخني واملخدرات. 

 2. العمل على إيجاد مجتمع خاٍل من 
هذا الوباء بكافة صوره وأشكاله. 

واملــخــدرات  التدخني  أن  ـــراز  إب  .3  

كسلوك غير حضاري.
 4. توفير قاعدة معلومات شاملة عن 

أضرار التدخني واملخدرات. 
منطقة  تــكــون  أن  عــلــى  الــعــمــل   .5  
التدخني  مــن  املــكــرمــة خــالــيــة  مــكــة 

واملخدرات. 
الــوســائــل  إيــجــاد   6. املــســاهــمــة يف 
ـــإقـــالع عـــن الــتــدخــني  ــة ل ــاســب ــن امل

واملخدرات.
لعالج  إقامة عيادات متخصصة   .7  
واملــخــدرات  التدخني  على  املدمنني 

ومساعدتهم على اإلقالع. 
من  التعليم  إدارات  مع  التعاون   .8  
أجل حماية الشباب وتوعيتهم يف سنة 
التدخني  أضرار  من  ووقايتهم  مبكرة 

واملخدرات.
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اليون�سكو ترحب باإن�ساء �سندوق 

عاملي للدفاع عن و�سائل الإعالم

لليونسكو،  الــعــامــة  ــرة  ــدي امل رّحــبــت 
أودري أزوالي ، بإنشاء صندوق عاملي 
للدفاع عــن وســائــل اإلعــالم  جــديــد 
وإيرلندا  املتحدة  اململكة  من  مببادرٍة 

الشمالية وكندا.
وأضافت »إن الدعم الذي تقّدمه كٌل 
لأعمال  وكندا  املتحدة  اململكة  من 
التي تقوم بها املنظمة يَضمن التداول 
 ، السالم  وإحــالل  للمعلومات  احلــّر 
اللذان يَُعّدان من األهداف التي تلتزم 

اليونسكو بتعزيزها.
تــعــزيــز  الـــصـــنـــدوق ســيــســاعــد يف 
احلماية القانونية للعاملني يف مجال 
تدريبية  ورشــــاٍت  ومتــويــل  اإلعــــالم 
يف  للعاملني  املهنّية  السالمة  بشأن 
حرية  سيعزز  كما  ــزاع،  ــن ال مناطق 

وسائل اإلعالم وسالمة الصحفيني.

حتسني  على  العمل  خطة  وتتلخص 
العاملني  للصحفيني  م  املقَدّ التدريب 
اخلطرة  واملناطق  النزاع  مناطق  يف 
بحقهم  املطالبة  على  ومساعدِتهم 
وحــريــة  التعبير  حــريــة  يف  املتمثل 
الــصــحــافــة والـــــذي ميــثــل عــنــصــراً 
من  عنه  االستغناء  ميكن  ال  رئيسياً 

أجل ضمان احُلكم الرشيد.
ويــعــتــبــر هــــذا الـــصـــنـــدوق اجلــديــد 
األخــرى  التمويل  ملصادر  استكماالً 
ــيــونــســكــو يف  املــخــصــصــة لـــدعـــم ال
سالمة  لتعزيز  تبذلها  التي  اجلهود 
املتعددة  البرامج  وهــي  الصحفيني، 
التعبير  ــة  حلــري ــحــة  ــاِن امل اجلـــهـــات 
من    ٍ بتمويل  الصحفيني  وســالمــة 
السويد و النرويج، و البرنامج الدولي 

لتطوير االتصاالت.

نَظام  به  يقضي  مبا  إخــالل  غير  من 
العامة  للمحاكم  ومبا  املظالم،  ديــوان 
مـــن اخــتــصــاص يف نــظــر الــدعــوى 
اجلزئية  احملــاكــم  تختص  العقارية، 

باحلكم يف الدعاوى اآلتية :
للحيازة  الــتــعــرض  مــنــع  دعـــوى   - أ 

ماهي الدعاوى التي ميكن رفعها و نظرها من قبل 

املحكمة اجلزئية؟

ودعوى استردادها.
قيمتها  تزيد  ال  التي  الــدعــاوى   - ب 
ريـــــال، وحتـــدد  آالف  عـــشـــرة  ــى  عــل
قيمة  تقدير  كيفية  التنفيذية  الالئحة 

الدعوى.
ال  إيجار  بعقد  املتعلقة  الدعوى   - ج 

تزيد األجــرة فيه على ألــف ريــال يف 
الشهر بشرط أال تتضمن املطالبة مبا 

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

مبا يزيد على عشرة آالف ريال.
املبالغ  تعديل  االقتضاء  عند  ويجوز 
من  د   ، ج   ، ب  الفقرات  املذكورة يف 
ــك بــقــرار مــن مجلس  هــذه املـــادة وذل
القضاء األعلى بهيئته العامة بناًء على 

اقتراح من وزير العدل.

درا�سة: الألعاب الإلكرتونية تنمي »العنف« و العدائية 

لدى الطفل
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نتيجة  أو  األنظمة،  عليها  نصت  التي  بحقوقهم  جهلهم  بسبب  لالستغالل  املوظفني  بعض  يتعرض 
القيام  البعض لهم من خالل الطلب منهم  العمل مما يؤدي إلى استغالل  خوفهم من رؤسائهم يف 
بعمل أو االمتناع عن عمل يف مخالفة ملا نصت عليه األنظمة والتعليمات، مما ينتج عنه وقوع املوظف 
يف مخالفات يحاسب عليها شخصياً ومن أبرز اجلرائم التي قد تقع من املوظفني أثناء مباشرتهم 
يف  ملصلحة شخصية  الوظيفة  نفوذ  باستغالل  املوظف  قيام  النظام،  عليها  ويحاسب  عملهم  ملهام 
على  نفسها  العقوبة  وتطبق  للغير  قبولها  أو  طلبها  أو  الرشوة  قبول  أو  وخارجها  الدائرة،  داخل 
الراشي واملرتشي والرائش ) الوسيط على السواء( كما أن سوء االستعمال اإلداري كالعبث باألنظمة 
ينشأ عنه ضرر خاص، أو عام، ويدخل  أو تأخيراً  واألوامر، والتعليمات، وبطرق تنفيذها امتناعاً 
ضمن ذلك تعمد تفسير النظم واألوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو يف غير موضعها 
بقصد اإلضرار مبصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية، واستغالل النفوذ، أياً كان نوعه يف تفسير 
العقود مبا  األوامر وتنفيذها ملصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر وكذلك استغالل 
والعبث  أو غير مباشر ملصلحة شخصية  واملناقصات عن طريق مباشر،  املزايدات  ذلك عقود  يف 
بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها احملدد لها وحجز كل أو بعض ما يستحقه املوظفون والعمال 
من رواتب، وأجور، وتأخير دفعها إليهم بقصد االنتفاع بها شخصيا بعضاً أو كاًل واستعمال معلوماته 
الرسمية الستغالل العملة يف ارتفاعها أو هبوطها صرفا وتبدياًل ،  كما أن بعض املوظفني يقومون 
اإلكراه  أو  املعاملة  كإساءة  بفعل معني  للقيام  املباشرين  رؤسائهم  لهم من  توجيهات صادره  بتنفيذ 
أو القسوة أو مصادرة األموال وسلب احلريات الشخصية ويدخل ضمن  الوظيفة كالتعذيب  باسم 
ذلك التنكيل والتغرمي والسجن والنفي واإلقامة اجلبرية يف جهة معينة ودخول املنازل بغير الطرق 
النظامية املشروعة واإلكراه على اإلعارة أو اإلجارة أو البيع أو الشراء وحتصيل ضرائب تزيد عن 
املقادير املستحقة أو املفروضة نظاماً،  مما يجعل املوظف املباشر للفعل محل مسائله قانونية قد 

ينتج عنها فصله من العمل وسجنه بحسب اجلرمية التي ارتكبها.
بالصورة املطلوبة، و االبتعاد عما يسيء للشرف  الوظيفية  أداء أعمال واجباته  لذا على املوظفني 
والكرامة والتحلي باألخالق الكرمية وحسن السلوك داخل مقر الوظيفة، أو خارجها والتعامل الطيب 
مع من لهم عالقة بوظيفته ويشمل ذلك رؤساء املوظف ومرؤوسيه إن كان يشغل وظيفة إشرافية 
وزمالءه يف العمل وذلك بالتعاون معهم واحترامهم وإيجاد احلوافز التدريبية يف مجال العمل كما 
يشمل املراجعني وذلك بإبداء حسن استقبالهم ومساعدتهم بإنهاء معامالتهم وعدم استغالل السلطة 
واحملافظة على أسرارها، حيث أن الوظيفة خدمة عامة وتكليف ال تشريف هدفها خدمة املواطن 
وتقدم الوطن، واستغاللها ألغراض خاصة أو إفشاء أسرار وظائف ذات أهمية أو حساسية معينة 

يؤدي لإخالل بهذه املبادئ.

جرائم الوظيفة العامة و حقوق اإلنسان
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