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اجلمعية تصدر بيانًا حول وفاة طفلة أثناء تنفيذ 
إزالة التعديات

حلقوق  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية  ت��اب��ع��ت 
اإلنسان ما تداولته وسائل التواصل 
أثناء  طفلة  وف��اة  ح��ول  اإلجتماعي 
محافظة  يف  التعديات  إزال��ة  تنفيذ 
وإذ  عسير،  منطقة  جنوب  احلرجة 
ال��ت��ع��ازي  ب��ص��ادق  اجلمعية  ت��ت��ق��دم 
واملواساة ألسرة الطفلة، فإنها تؤكد 
صاحب  م��ن  ص��در  م��ا  أهمية  على 
عسير  منطقة  أمير  امللكي  السمو 
ب��ش��أن ال��ت��ح��ق��ق م��ن أس��ب��اب وف��اة 
يثبت  م��ن  ك��ل  ومحاسبة   الطفلة  

تسببه يف ذلك.
تراعي  ب��أن  اجلمعية  تطالب  كما 
جلان  ومنها  العالقة  ذات  اجلهات 
إزالة التعديات يف املناطق، الظروف 
احمليطة مبا يتم اتخاذ قرار بإزالته، 
له  بنى  من  بني  التفريق  يتم  بحيث 
مأوى أو منزالً ليأوي فيه أسرته وال 
يتعمد  من  وب��ني  غيره،  لديه  يوجد 
البيضاء  األراض�����ي  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دي 

التكسب  ب��ه��دف  ال���دول���ة  وأم����الك 
والتربح.

وأال تتم اإلزالة يف احلالة األولى إال 
بعد توفير السكن البديل لألسرة،ألن 
تنفيذ النظام وحسن تطبيقه يقتضي 

أال يزال الضرر مبا هو أشد منه.
مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئيس  وقال 
يتوجب  أن��ه  القحطاني  ربيعان  ب��ن 
التعامل  عدم  اإلزاالت  منفذي  على 
قرارت  بحقهم  مع من يصدر  بعنف 
تصدر  من  على  يجب  كما  باإلزالة، 
لها  االنقياد  ال��ق��رارت  ه��ذه  بحقهم 
وسلوك الطرق النظامية يف املطالبة 

بحقوقهم.
ويف سياق متصل فقد أصدر النائب 
العام يف السعودية سعود بن مبارك 
مبباشرة  توجيهه  م��ؤخ��راً  املعجب، 
مالبسات  بشأن  التحقيق  إج��راءات 
وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات 
يف محافظة احلرجة جنوب منطقة 

مالبسات  ع��ل��ى  وال���وق���وف  عسير 
وتداعيات تلك الواقعة.

كما طلب إجراء الكشف الطبي على 
الشرعي  الطب  قبل  م��ن  اجلثمان 
سبيل  على  ال��وف��اة  سبب  لتحديد 
التحقيق  إج��راءات  وإحاطة  اليقني، 
للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال 
ما  ض��وء  يف  النظامية  اإلج����راءات 
يقضي به نظام اإلجراءات اجلزائية، 
ف��ي��م��ا ن��ق��ل ال��ن��ائ��ب ال���ع���ام ت��ع��ازي��ه 

ومواساته لذوي الطفلة.
إم��ارة عسير أص��درت  ه��ذا، وكانت 
بياناً حول ما تداولته وسائل التواصل 
أثناء  طفلة  وف��اة  بشأن  االجتماعي 
محافظة  يف  التعديات  إزال��ة  تنفيذ 
امل��ن��ط��ق��ة، مقدمة  احل��رج��ة ج��ن��وب 
الطفلة  ل��وال��د  وامل���واس���اة  ال��ت��ع��ازي 
اإلمارة  أن  للجميع  مؤكدة  وأسرتها، 
ترى يف إزهاق أي روح شبهة جرمية 
االهتمام  م��ن  تستحقه  م��ا  ستأخذ 

واالستقصاء  والتحقيق  وامل��ت��اب��ع��ة 
وأن  الكاملة،  احلقيقة  تتجلى  حتى 
أشد  أخذ  مسؤولية  تتحمل  اللجنة 
لتنفيذ قرارات  االحتياطات الالزمة 
اإلزالة بطريقة حتفظ كرامة الناس 
سالمتهم  ع���ن  ف��ض��اًل  وح��ق��وق��ه��م 
اإلم���ارة  وستعمل  ذوي��ه��م،  وس��الم��ة 
بكل حزم وحياد على االنتصاف من 
نتائج  ض��وء  يف  إنصافها  أو  اللجنة 

التحقيق.
بدوره، وّجه أمير منطقة عسير فرع 
برصد  املنطقة  يف  العامة  النيابة 
والتحقيق  احلادثة  مالبسات  جميع 
مع جميع األطراف املعنية واإلشعار 

بنتيجة التحقيقات.
كما وّجه األمير تركي بن طالل بنقل 
حتى  الئ��ق  ملنزل  املفجوعة  األس��رة 
وستصدر  التحقيق،  إجراءات  تنتهي 
اإلم������ارة ب��ي��اًن��ا إحل���اق���ًي���ا إلع���الن 

التفصيالت بكل دقة ووضوح. 
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فريق من فرع �جلمعية باجلوف يف �ضيافة �أمني 

�أمانة منطقة �جلوف

قام فريق من فرع اجلمعية باجلوف 
ض���م ك���اًل م���ن: ال��دك��ت��ور ط���ارش 
الشمري مشرف الفرع، و األستاذ 
ظاهر بريد الفهيقي مدير الفرع، و 
األستاذ خليفة املسعر عضو اللجنة 
االستشارية، و األستاذ علي دوش 
منسق الفرع، بزيارة ألمانة منطقة 
اجل�����وف، وك����ان يف اس��ت��ق��ب��ال��ه��م 
آل محفوظ  درويش علي  املهندس 

أمني أمانة منطقة اجلوف.
ت���ب���ادل  مت  ال�����زي�����ارة  ب����داي����ة  يف 
العالقة،  ذات  املشتركة  املواضيع 
تعريفية  ن��ب��ذة  ال��ط��رف��ان  وق��دم��ا 
مع  تعاملهم  آلية  و  اجلهتني،  عن 
جتول  ثم  العالقة،  ذات  القضايا 
دون  و  األم��ان��ة  أقسام  يف  الفريق 
اإليجابية  امل��الح��ظ��ات  م��ن  ع���دداً 
من  عليها ع���دداً  ب��ن��اءاً  ومت وض��ع 

التوصيات و التي تضمنت التالي:
1 �� التعاون امللحوظ من سعادة أمني 
املنطقة ألهداف وأدوار األمانة يف 

تقدمي خدمات املواطنني.
2 ��  مت تفعيل احلكومة اإللكترونية 
يف أقسام األمانة املختلفة لتسهيل 
اجناز املعامالت وخدمة املراجعني.
خدمة  مكتب  اس��ت��ح��داث  مت   ����  3

العمالء وهي خدمة ذاتية للتسهيل 
على املراجعني.

4 ��  مت تدريب عدداً من املوظفني 
الوظيفي من خالل  السلوك  على 

ورش عمل لهذا الغرض.
5 �� األمانة تعمل حالياً على إيجاد 
عبد  امللك  حديقة  باسم  حديقة 
على  ت��ك��ون  سكاكا،  مبدينة  اهلل 
أعلى املستويات وتوجد فيها كامل 

اخلدمات.
ويوفر  جديد  األمانة  مبنى    ����  6

بيئة عمل جديدة.
ع��دم  أس��ب��اب  مناقشة  مت    �����  7
التي  العقارات  ألصحاب  السماح 
تقع أمالكهم على شوارع رئيسية 
أسوة  األدوار  بتعدد  لهم  بالسماح 

بالشوارع األخرى.
على  التوصيات  أبرز  جاءت  فيما 

النحو التالي:
استكمال  سرعة  على  العمل   -1
الطريق السريع ) الرديف ( املوازي 
لطريق املطار واملوصل بني جامعة 
وربطه  سكاكا  وم��دي��ن��ة  اجل���وف 
ملعاجلة  الرئيسية  الطرق  بأحد 
واحلوادث  املزدحمة  املرور  حركة 

املتكررة على هذا الطريق.

2- سرعة نقل مقر جمع النفايات 
يف شرق جنوب قارا و إبعادها عن 

األحياء املأهولة بالسكان.
التركيبة  فحص  على  العمل   �  3
السفلتة  املخصصة لإلسفلت قبل 
من قبل الشركات ملدى صالحيتها 
اإلسفلت سميكة  طبقة  تكون  وأن 
ووفق املعايير املطلوبة ضماناً لعدم 
تلفها والعمل على تساوي اإلسفلت 
بعدم وجود منخفضات فيه تتسبب 
احلركة،  ويعيق  األمطار  يف جتمع 
تصريف  باجتاه  ميوله  يكون  وأن 

السيول.
4 � العمل على إعادة تأهيل شوارع 
و  السفلتة سيئة  املخططات حيث 

وجود كثير من احلفر فيها.
الطرق  سفلتت  على  العمل   �  5
يف  املدينة  يف  امل��ردوم��ة  الترابية 

املخططات.
تصريف  إي��ج��اد  على  العمل   �  6
للسيول جنوب الفيصلية و األحياء 
هذه  أن  حيث  املشابهة  األخ���رى 
األحياء متضررة من مياه األمطار 
و ركودها يسبب األمراض و إعاقة 

اخلدمة.
املوظفني  عمل  أداء  متابعة   �  7

وكذلك املكاتب الهندسية باملنطقة 
املطلوبة  املتطلبات  وف��ق  لتكون 

خلدمة املواطن.
8 � ال��ع��م��ل ع��ل��ى إي��ج��اد ح��دائ��ق 
ومتابعة  األح���ي���اء  يف  من��وذج��ي��ة 

صيانتها وحتسينها.
األمير  طريق  مسار  حتسني   �  9
ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��س��دي��ري بحيث 
ي��ك��ون ال��ط��ري��ق م��س��ت��ق��ي��م��اً ق��در 

اإلمكان.
السماح ألصحاب  ض���رورة    �  10
ش��وارع  على  تقع  التي  ال��ع��ق��ارات 
رئيسية لها بالبناء أكثر من دورين 
وملحق وكذلك األراضي التي تقع 
أكثر  بالبناء  رئيسية   شوارع  على 
كانت  ح���ال  يف  أدوار  ث��الث��ة  م��ن 
امل��خ��ط��ط��ات ح��س��ب امل��واص��ف��ات 

املطلوبة.
وجتهيز  استكمال  ض���رورة   �  11
احلدائق العامة يف املرافق العامة 
على أن تشمل   , املخصصة لذلك 
جميع املرافق املخصصة للحدائق  
يف جميع األحياء مع ضرورة إعالن 
اخلدمة  ه��ذه  مثل  توفير  معايير 
وغيرها للجمهور لكي يكونوا على 

علم بذلك.
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�جلمعية ترحب ب�ضدور قر�ر  �ملحكمة �لعليا �ملبني على �لأمر 

�ل�ضامي �لقا�ضي بعدم �إ�ضد�ر  �أحكام باجللد يف �لعقوبات 

�لتعزيرية

رح��ب��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حلقوق 
العامة  الهيئة  قرار  بصدور  اإلنسان 
األم��ر  على  املبني  العليا  باحملكمة 
السامي القاضي بعدم إصدار أحكام 
باجللد يف العقوبات التعزيرية، وقال 
رئيس اجلمعية الدكتور مفلح ربيعان 
تأتي   اخل��ط��وة   ه��ذه  أن  القحطاني 
حقوق  تطبيقات  ت��ع��زي��ز  اط����ار  يف 
ستساهم  حيث  اململكة  يف  اإلن��س��ان 
إيقاع  يف  القاضي  سلطة  تقييد  يف 
لوحظ  حيث  ت��ع��زي��راً  اجللد  عقوبة 
املبالغة يف إيقاعها من بعض القضاة 
يف ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة ب��ال��رغ��م من 
ال  والفقهية  الشرعية  النصوص  أن 

تذهب لهذا األمر.
التعزيرية  العقوبة  ب��أن  املعلوم  وم��ن 
والتي  احلدية  العقوبة  عن  تختلف 
ال اجتهاد للقاضي فيها ولن يشملها 

الشريعة  للنص عليها يف  القرار  هذا 
الكثير  القاضي  وسيجد  اإلسالمية، 
عقوبة  غير  البديلة  العقوبات  م��ن 
اجل��ل��د ال��ت��ي س��ت��س��اه��م يف إص��الح 

اجلاني وتفيد املجتمع.
هذا  ب��أن  اجلمعية  رئ��ي��س  وأض���اف 
نوعية يف فلسفة  نقلة  القرار سيمثل 
العقاب أمام القضاء السعودي ونأمل 
أن ي��واك��ب ذل��ك إق���رار ال��ع��دي��د من 
عقوبة  جانب  إلى  البديلة  العقوبات 
السجن والغرامة، كما أن هذا القرار 
ص��ورة  حتسني  يف  أي��ض��اً  سيساهم 
البعض  يعمد  حيث  خارجياً  اململكة 
إلى انتقاد اململكة لتطبيقها مثل هذه 

العقوبة.
وق����ال ال��دك��ت��ور م��ح��م��د اجل��ذالن��ي، 
له  تصريح  يف  واحمل��ام��ي،  ال��ق��اض��ي 
»هناك  األوس��ط«،  »الشرق  لصحيفة 

األول اجللد  النوع  نوعان من اجللد؛ 
املبني بحدود شرعية كجلد  الشرعي 
ال ميكن  وهذا  غير احملصن،  الزاني 
املساس به، والثاني هو التعزير، وهو 

ما لم يأت فيه بيان من الشرع«.
ويضيف اجلدالني أن هذا اإللغاء جاء 
وعدم  التوسع  منها  اعتبارات؛  لعدة 
وكان هذا  أحكام اجللد،  التفاوت يف 
األحكام  بني  والتفاوت  منتقداً،  أم��راً 
لبعض املخالفات التي قد يصدر بها 
100 جلدة، وتأتي مخالفة أشد منها، 
ثم يحكم بأقل من 100 جلدة، أي أنه لم 
يكن هناك ضابط للجلد، إضافة إلى 
والهيئات  املنظمات  بعض  مالحظات 
احلقوقية التي ترى أن اجللد يتنافى 
ولكن  وك��رام��ت��ه،  اإلن��س��ان  م��ع حقوق 
موقف اململكة من هذه املنظمات هو 
ترفض  ال  فاململكة  الشرعي،  املوقف 

فاألمور  تقبله،  وال  منهم  جاء  ما  كل 
الدينية،  األح��ك��ام  مع  تتعارض  التي 
هي  البلد،  سياسة  م��ع  تتعارض  أو 
اململكة  وترفضها  لها،  ينظر  ال  أمور 
ج��م��ل��ًة وت��ف��ص��ي��اًل، وأم���ا إذا ج��اءت 
فتقبلها،  املقبولة،  املالحظات  بعض 
وجمعية  منظمات  لديها  اململكة  ألن 
حقوق اإلنسان احمللية التي تتناغم مع 
منظمات حقوق اإلنسان الدولية، التي 

تتوافق مع اإلسالم.
يف  موجود  اجللد  أن  اجلذالني  وبنّي 
اإلسالمية،  الدول  من  الكثير  قوانني 
مرتبطاً  ول��ي��س  اإلس��الم��ي��ة،  وغ��ي��ر 
ب�����اإلس�����الم، ب��ش��ك��ل خ������اص، ع��ل��ى 
السنغافوري  النظام  يف  املثال  سبيل 
وامل��ال��ي��زي أي��ض��اً، ولكن اإلل��غ��اء جاء 
التفاوت  عدم  وهي  اعتبارات،  لثالثة 

يف األحكام وما للحكم من مبالغات.
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�إد�رة مركز فر�ضان �لتحدي ي�ضتقبل فريق من فرع �جلمعية 

باجلوف

مبنطقة  اجلمعية  فرع  من  فريق  قام 
الدكتور  طارش   : اجل��وف مكون من 
بن مسلم الشمري املشرف العام على 
فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
بن  األستاذ  ظاهر  اجل��وف،  مبنطقة 
بريد الفهيقي مدير الفرع، و األستاذ 
ال��ف��رع،  منسق  دوش  م��ب��خ��وت  ع��ل��ي 
التحدي  فرسان  مركز  تفقدية  بزيارة 
لذوي اإلعاقة اخلاصة من البنني فوق 
األستاذ  استقبالهم  يف  وك��ان  16سنة 
أكرم العيد مدير مركز براعم التحدي 

لإلعاقة للبنني.
األحاديث  تبادل  مت  الزيارة  بداية  يف 
ثم  ومن  العالقة  ذات  املواضيع  حول 
جتول الفريق يف أنحاء املركز و رصد 
عدداً من اإليجابيات و بناًء عليها مت 

وضع عدداً من التوصيات مت تضمينها 
يف تقرير لرفعه للجهات ذات العالقة 

و من أهم اإليجابيات:
العمل  وزارة  م��ن  ترخيص  أخ��ذ   ����  1
لذوي  التحدي  فرسان  مركز  بإنشاء 
 16 إل��ى  سنة   12 من  للبنني  اإلعاقة 

سنة  وكذلك من 16 سنة فما فوق.
2 �� يعد املركز الوحيد يف الشمال الذي 
اإلحتياجات  ل��ذوي  باإلعاقة  يعتني 
اخلاصة للبنني فوق سن 16 سنة فما 

فوق حسب إفادة مدير املركز.
3 �� مت اإلعالن عن توظيف الكفاءات 
م���ن امل��خ��ت��ص��ني يف م��ج��ال اإلع��اق��ة 

والتربية اخلاصة.
4 �� املركز استعان بآراء املختصني يف 
آراءه��م حيال  ومعرفة  اإلعاقة  مجال 

النهوض باملركز.
فيما جاء من أبرز التوصيات التالي:

أخصائيني يف  إلى  املركز  احتياج   -1
اإلعاقة لتشخيص حالة املعاق ومعرفة 

الطرق األمثل له.
املهنية  التهيئة  إلى  يحتاج  املركز   -2
استطاعتهم  ق���در  ع��ل��ى  ل��ل��م��ع��اق��ني 

وحسب رغبتهم.
تدريبية  ج����والت  إل���ى  احل��اج��ة   -3

ورياضية للمعاقني.
4- احلاجة إلى مشاركة األهل حيال 

متابعة أبنائهم املعاقني يف املركز.
اجلدير ذكره أنه وفقاً لألمم املتحدة 
فإن معنى اإلعاقة: هي حالة أو وظيفة 
قياساً  ق��درة  أق��ل  بأنها  عليها  يحكم 
باملعيار املستخدم لقياس مثيالتها يف 

املصطلح  ويستخدم  املجموعة،  نفس 
الفردي،  األداء  إلى  اإلش��ارة  عادة يف 
والعجز  البدني،  العجز  ذل��ك  يف  مبا 
والقصور  اإلدراك،  وضعف  احلسي، 
الفكري، واملرض العقلي وأنواع عديدة 
بعض  ويصف  املزمنة،  األم��راض  من 
األشخاض ذوي اإلعاقة هذا املصطلح 
الطبي  بالنموذج  مرتبطاً  باعتباره 
ل��إلع��اق��ة، وامل��ع��وق��ون أق���ّل ح��ظ��اً من 
الصحية  احلالة  يخص  فيما  غيرهم 
واإلجن�������ازات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ف��رص 
فقراً  أك��ث��ر  أّن��ه��م  كما  االق��ت��ص��ادي��ة، 
عدة  أسباب  وهناك  بغيرهم.  مقارنة 
اخلدمات  نقص  أساساً،  منها،  لذلك 
التي  الكثيرة  والعقبات  لهم  املتاحة 

يواجهونها يف حياتهم اليومية.
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فريق من فرع اجلمعية 
بالقصيم يشارك يف 
معرض الكتاب الثاني

اجلمعية  ف����رع  م���ن  ف��ري��ق  ش����ارك 
بالقصيم  اإلن��س��ان  حلقوق  الوطنية 
ضم كاًل من األستاذ محمد الشريدة، 
 ، السنيدي  عبدالرحمن  األس��ت��اذ  و 
معرض  يف  احلمد،  محمد  واألستاذ 

الكتاب الثاني يف مدينة القصيم.
خالل  من  اجلمعية  مشاركة  ج��اءت 
ركن توعوي تعريفي باجلمعية مت من 
خالله التعريف باجلمعية، و أهدافها 
و رؤيتها، ورسالتها، و آلية تعاملها مع 
ذات  اجلهات  مع  وتعاونها  القضايا 
لها،  املناسبة  العالقة إليجاد احللول 
العديد من اصداراتها  توزيع  كما مت 
و مطبوعاتها احلقوقية على الزوار و 

اإلجابة على أسئلتهم.
امل���ع���رض ج��اء  اجل���دي���ر ذك�����ره أن 

مبشاركة أكثر من 200 دار نشر، حتت 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  رعاية 
سعود  بن  مشعل  بن  فيصل  الدكتور 
القصيم،  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن 
على مدى عشرة أيام، وذلك يف صالة 
القصيم للمعارض واملؤمترات مبدينة 
بريدة، الذي نظمته جمعية الناشرين 
ال��س��ع��ودي��ني ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ش��رك��ة 

الوطنية للتوزيع.
املعرض، مشاركات متنوعة من  وشهد 
املنطقة،  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  قبل 
من  وع���دد  وال��ش��رك��ات  ال��ن��ش��ر  ودور 
فعاليات  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  امل��ؤل��ف��ني، 
تطوير  يف  لإلسهام  متنوعة،  ثقافية 
اململكة،  يف  والتأليف  النشر  صناعة 
وإبراز قيمة الثقافة السعودية، وابتكار 

أس��ال��ي��ب ج��دي��دة ل��ل��ت��واص��ل امل��ع��ريف 
والتبادل الثقايف، وتقدمي ما هو جديد 

الثقافة واإلسهام يف تشجيع  يف عالم 
القراءة واالطالع على كل محتوى نافع.
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البلدية  ال���ش���ؤون  وزارة  أص����درت 
للمطاعم  إل��زام��ي��اً  ق���راراً  وال��ق��روي��ة 
الطعام  ه��در  ملنع  األف���راح  وق��اع��ات 

الزائد.

املكلف،  البلدية  الشؤون  وزير  ووجه 
جميع  القصبي،  عبداهلل  بن  ماجد 
ب��إل��زام امل��ط��اع��م وقصور  األم��ان��ات 
وقاعات األفراح بالتعاقد مع جمعيات 
حفظ النعمة، وفقاً للحساب الرسمي 

للوزارة على موقع »تويتر«، مؤخراً.

وي��ه��ت��م م���ش���روع ح��ف��ظ ال��ن��ع��م��ة يف 
األطعمة  فائض  بحفظ  السعودية، 
لصالح  وتقدميها  تأهيلها  وإع���ادة 
األسر احملتاجة واملستفيدة؛ رغبة يف 
حماية املجتمع من العواقب الوخيمة 
ال��ت��ي ق��د ت��ق��ع ج���راء اإلس����راف يف 

األطعمة.
على  النعمة  حفظ  برنامج  وأوض��ح 
موقعه، أنه يعمل من خالل ستة فروع 

يف اململكة، والتي توفر إطعام الغذاء 
الصحي، كل يوم للمستفيدين.

بالشراكة  أن��ه  إل��ى  البرنامج،  ون��وه 
ال��ط��ع��ام م��ع أك��ث��ر م��ن 200  حلفظ 
والكثير  أفراح  وقصر  وفندق  مطعم 
مليون   2.4 توفير  مت  ال��ع��وائ��ل  م��ن 
وجبة، ومنع هدر ألف طن من الغذاء.

تكافح  السعودية  امل��ال��ي��ة..  بالغرامة 
»هدر الطعام« واإلسراف يف املوائد:

ال��ش��ورى  أع��ض��اء يف مجلس  ت��ق��دم 
بتشريع ملكافحة هدر الطعام، ووفقاً 
لصحيفة الرياض، فقد قدم كاًل من: 
احلليسي  وه���دى  ال��ف��اض��ل  فيصل 
مبقترح جديد لتشريع نظام مكافحة 
هدر الطعام مكون من 13 مادة، وقد 
تضمن الدواعي واألسباب األساسية 
ومن  واأله����داف،  عليها  يقوم  التي 
وجود  إل��ى  احلاجة  املسّوغات  أب��رز 
نظام يسد الفراغ التشريعي ويتضمن 

الطعام  إلدارة  متكامل  عمل  إط��ار 
واحل���د م��ن ه����دره، وم��خ��اط��ر ه��در 
فإن  بالفقر،  وارتباطه  عاملياً  الطعام 
املنتجة  األغذية  ثلث  من  يقارب  ما 
طن(  مليار   1.3 )حوالي  العالم  يف 
تهدر وتبلغ اخلسائر الغذائية والهدر 
البلدان  يف  دوالر  مليار   680 حوالي 
يف  دوالر  مليارات  و310  الصناعية 
البلدان النامية، ووفقاً لتقرير الوكالة 
إهدار  يتم  والطاقة  للبيئة  الفرنسية 
سنوياً  األغذية  من  طن  ماليني   10
ما يكلف 16 مليار يورو ويف اململكة 
املتحدة وحدها يبلغ حجم هدر املواد 

الغذائية 1.9 مليون طن سنوياً.
وحسب تقرير مقترح نظام مكافحة 
ظاهرة  انتشار  ففي  الطعام،  ه��در 
اإلس�����راف وه����در األط��ع��م��ة حتتل 
العالم،  يف  األول���ى  امل��رت��ب��ة  اململكة 
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة البيئة 
من   %  30 فحوالي  وال��زراع��ة  واملياه 
قيمتها  وتبلغ  تهدر  املنتجة  األغذية 

ري���ال س��ع��ودي،  مليار  م��ن 49  أك��ث��ر 
إضافة إلى تهديد االقتصاد الوطني 
األطعمة،  لهدر  نتيجة  معاً  والبيئة 
إقرار عدد من  إلى  الدولي  والتوجه 
إهدار  لتجرمي  اجلديدة  التشريعات 
األطعمة ووضع عقوبات للمخالفني، 
الطاقة  الكثير من  وكذلك استهالك 
إلنتاج  وغيرها  الكهرباء  امل��اء،  مثل 

الطعام ومن ثم هدره.

قدمه  ال��ذي  املقترح  للمشروع  وفقاً 
م���ؤخ���راً، فيسند  امل��ج��ل��س  ع��ض��وي 
البلدية  الشئون  وزارة  إل��ى  تطبيقه 
وال���ق���روي���ة واألج����ه����زة امل��خ��ت��ص��ة 
واملجالس  وال��ب��ل��دي��ات،  ك��األم��ان��ات، 
البلدية، ويقصد بالطعام كل ما يؤكل 
لالستهالك  الصاحلة  األغ��ذي��ة  من 
البشري سواء أكان طازجاً أم مصنعاً 
أم شبه مصنع أم مطبوخاً أم معداً، 
كما أن منتج الطعام هو الشخص ذو 
الصفة الطبيعية أو االعتبارية الذي 

بالغر�مة �ملالية.. �ل�ضعودية تكافح »هدر �لطعام« و�لإ�ضر�ف يف 

�ملو�ئد



9

 © �ضفحة تهتم بن�ضر �أه��م �أخبار �جل��وع يف �لعامل و جهود �ملنظمات و 

�ملخت�ضني و �ملهتمني بحقوق �لإن�ضان للق�ضاء عليه من �أجل �لعمل على 

حت�ضني حقوق �لإن�ضان يف �لعامل

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

أو  يحضر  أو  يعد  أو  يصنع  أو  ي��زرع 
يعبئ أو يجهز أو يقدم الطعام.

ما  م��راع��اة  -م��ع  النظام  ه��ذا  ويطبق 
على  األخ����رى-  األن��ظ��م��ة  ب��ه  تقضي 
جميع العمليات املتعلقة بهدر الطعام، 
وزارة  تتولى  ال��راب��ع��ة  امل���ادة  وح��س��ب 
مهمات  وال��ق��روي��ة  البلدية  ال��ش��ؤون 
الطعام،  ه��در  مكافحة  ومسئوليات 
وتشمل هذه املهمات واملسئوليات دون 
الطعام  إدارة  وتنفيذ  تنظيم  حصر 
العامة،  املصلحة  يحقق  مب��ا  امل��ه��در، 
املتطلبات  ودراس���ة  البيئة،  وس��الم��ة 
وحتديدها،  املختلفة  واالح��ت��ي��اج��ات 
ووض���ع ال��ب��رام��ج واخل��ط��ط ال��الزم��ة 
الطعام،  ه��در  ملكافحة  وت��ط��وي��ره��ا؛ 
وبناء  م��ش��روع��ات��ه��ا،  تنفيذ  ومتابعة 
املختصة،  األجهزة  وتطوير  القدرات 
البرامج  ووضع  باملعلومات،  وتزويدها 

التدريبية للعاملني فيها.

النظام  من  اخلامسة  امل��ادة  وش��ددت 
الطعام  منتج  ال��ت��زام  ع��ل��ى  امل��ق��ت��رح 
املختصة  واألجهزة  ال��وزارة  بتعليمات 
املتعلقة بتنظيم عمليات احلد من هدر 
وبذل  الطعام  إت��الف  وع��دم  الطعام، 
الطعام  ع��ن  للتخلي  املعتادة  العناية 
وأك��دت  صالحيته،  م��دة  انتهاء  قبل 
املادة السادسة أن على محالت املواد 
األغذية  ومصانع  وامل���زارع  الغذائية 
وغ��ي��ره��ا م���ن احمل����الت ال��ت��ي ت��ق��دم 
حت��دده  مل��ا  وف��ق��اً  الغذائية  املنتجات 
على  مساحتها  تزيد  التي  الالئحة، 
االتفاق  الالئحة،  حت��دده  ال��ذي  احلد 
أو  اجلمعيات  من  أكثر  أو  واح��دة  مع 
بحفظ  املعنية  األه��ل��ي��ة  امل��ؤس��س��ات 
أو  ال��ط��ع��ام  ت��وزي��ع  إع���ادة  أو  النعمة 
يف  استخدامها  أو  احليوانات  تغذية 
األغذية  بتوزيع  واالل��ت��زام  ال��زراع��ة، 
للجمعيات  صالحيتها  ان��ت��ه��اء  ق��ب��ل 
تبينه  ملا  وفقاً  األهلية  املؤسسات  أو 
غير  الطعام  وتخفيض سعر  الالئحة، 
زمن  م��رور  عند  معينة  بنسبة  امل��ب��اع 
وفقاً  انتهاء مدة صالحيته  قبل  معني 

ملا تبينه الالئحة.

املشروع  السابعة من  املادة  كما نصت 

أي شخص  على  يحظر  أنه  املقترح 
أن  اعتبارية  أو  طبيعية  صفة  ذي 
يف  عمداً  يتسبب  أو  الطعام  يهدر 
ه���دره، وحت���دد ال��الئ��ح��ة ال��ش��روط 
لذلك  الالزمة  واملعايير  والضوابط 
وفقاً لهذا النظام واألنظمة األخرى، 
ال��وزارة  تقوم  الثامنة  امل��ادة  وحسب 
تعاقد  بتشجيع  املختصة  واألجهزة 
م��ن��ت��ج��ي ال��ط��ع��ام م���ع اجل��م��ع��ي��ات 
واملؤسسات األهلية اخلاصة بحفظ 
أو  الطعام  توزيع  إع��ادة  أو  النعمة 
تغذية احليوانات أو استخدامها يف 

الزراعة.

عدم  حال  الطعام يف  منتج  ويعاقب 
واألجهزة  ال��وزارة  بتعليمات  التزامه 
عمليات  بتنظيم  املتعلقة  املختصة 
ال  بغرامة  الطعام  ه��در  م��ن  احل��د 
وتشمل  ري���ال،  أل��ف   200 ت��ت��ج��اوز 
وبذل  الطعام  إت��الف  ع��دم  العقوبة 
الطعام  عن  للتخلي  املعتادة  العناية 
ق��ب��ل ان��ت��ه��اء م���دة ص��الح��ي��ت��ه، أم��ا 
أو  االعتبارية  الصفة  ذو  الشخص 
الطبيعية فيعاقب بغرامة ال تتجاوز    
10 آالف ريال، عندما يهدر الطعام 
وجتوز  ه��دره،  يف  عمداً  يتسبب  أو 
للعقوبة  األع��ل��ى  احل���د  م��ض��اع��ف��ة 
املنصوص عليها يف هذه املادة عند 

تكرار املخالفة.

نصائح »الفاو« لتجنب هدر الطعام 
يف 9 نقاط:

هل تعلم أن حوالي ثلث ما ينتج من 
اآلدمي  الصالح لالستهالك  الطعام 
على مستوى العالم سنوياً يتم هدره؟ 
نعم، حيث يتم إهدار 1.3 مليار طن 
العالم  ال��ط��ع��ام ع��ل��ى م��س��ت��وى  م��ن 
الرسمي  ل��إلح��ص��اء  طبقاً  س��ن��وي��اً 
»الفاو«،  والزراعة  األغذية  ملنظمة 
إنتاج ما يقرب من 4 مليارات  ويتم 
طن طعام معد لالستهالك كل عام، 
الكمية  تلك  ثلث  ه��در  يتم  وب��ذل��ك 

الهائلة.
للحد  الفاو  نصائح  نسرد  أن  وقبل 
من إهدار الطعام، يجب أوالً تعريف 
ما  ك��ل  وه��و  “ما ه��و ه��در الغذاء”: 

ص��ورة  يف  يكون  الطعام  م��ن  يهدر 

واألك��ل،  لالستهالك  وصاحلة  جيدة 
الثالجة  الذي يفسد يف  الطعام  مثل 
ب��س��ب��ب ع���دم اس��ت��خ��دام��ه أو وض��ع 
ورميها  األط��ب��اق  يف  كبيرة  كميات 
بعد االن��ت��ه��اء م��ن ال��وج��ب��ة ب���دالً من 

استخدامها يف وقت الحق.

وت�����أت�����ي ن���ص���ائ���ح م���ن���ظ���م���ة األغ����ذي����ة 
والزراعة للحد من إهدار الطعام كما 

يلي:

1- ابدأ بتقليل الطعام:
صغيرة  كميات  بتناول  وجبتك  اب��دأ 
ووض����ح ك��م��ي��ات ق��ل��ي��ل��ة يف ال��ط��ب��ق، 
عندما  امل��زي��د  طلب  دائ��م��اً  وميكنك 

تريد.

2- ال ترم أي شيء:
ولكن  الطعام  م��ن  يتبقى  م��ا  ت��رم  ال 
الغد  ل��وج��ب��ات  كمقادير  استخدمه 
وقم  أخ��رى،  كوجبة  تسخينه  أعد  أو 
أو  الثالجة  يف  الطعام  بقايا  بتخزين 
الفريزر يف خالل ساعتني من تخزينه.

3- تسوق بذكاء:
حتتاجها  التي  باألشياء  قائمة  اكتب 
وال���ت���زم ب��ه��ا وال ت��ش��ت��ري م���ا ي��ف��وق 
وأن��ت  للتسوق  ت��ذه��ب  وال  حاجتك، 

جائع.

4- اشتر الطعام غير املتجانس:
ال ت��ش��ت��ر ال��ف��اك��ه��ة واخل����ض����راوات 
بنفس  ألنها  املتجانسة  أو  املتماثلة 
قلياًل،  مختلفة  تبدو  ولكنها  اجل��ودة 
ه��در  أي  ت���ري���د  ال  أن����ك  وإلظ���ه���ار 

للمنتجات.

5- افحص ثالجتك:
خزن الطعام على درجات حرارة من 
األماكن  ويف  مئوية،  درج��ة   5 إل��ى   1
املخصصة له، واتبع تعليمات التخزين 
مبلء  تقم  وال  والثالجة،  املنتج  على 
ال��ث��الج��ة ك��ام��ل��ة ح��ت��ى ال ت��ن��س��ى ما 

اشتريته.

6- ما يشترى أوالً يستهلك أوالً:
املنتجات  ضع  ثالجتك  متلئ  عندما 
املنتجات  وانقل  اخللف  يف  اجلديدة 
أو  فسادها  ملنع  األم��ام  إلى  القدمية 

انتهاء صالحيتها.

7- افهم تاريخ صالحية الطعام:
فترة  انتهاء  بعد  آم��ن  غير  الطعام 
ال��ص��الح��ي��ة، وال���ت���ي ي���ش���ار إل��ي��ه��ا 
تاريخ  الحظ  ولكن  قبل”،  ب�”يستخدم 
ال��ط��ع��ام  ج����ودة  ح��ي��ث  قبل”  “أفضل 
ميكن  ولكن  التاريخ  ذلك  قبل  أفضل 
اس��ت��خ��دام��ه ب��ع��د ه���ذا ال��ت��اري��خ مع 

مالحظة الطعم والرائحة والقوام.

8- حول الفاقد لسماد:
من  مهدر  ج��زء  م��ن  مفر  ال  ك��ان  إذا 
الطعام، استخدمه كسماد عن طريق 
ع��م��ل ص��ن��دوق ل��ل��س��م��اد وض���ع فيه 
مخلفات األطعمة واملنتجات املستهلة 

الستخدامها كسماد للحديقة.

“تبرع  ال��ت��راح��م  م��ن  ال��ت��ق��اس��م   -9
بالفائض”:

مل��ن يحتاجه،  ال��ط��ع��ام  ف��ائ��ض  اع��ط 
ت���ع���رف ع��ل��ى م����ب����ادرات امل��ط��اع��م 
الدعم  جمعيات  ملساندة  واحمل���الت 

الغذائية ولتقليل الهدر.
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دول �لعامل حتيي �ليوم �لعاملي 

لل�ضحافة حتت �ضعار

»مز�ولة �ل�ضحافة دون خوف �أو 

حماباة«

العاملي حلرية الصحافة  اليوم  أصل 
وهدفه:

أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ال���ي���وم ال��ع��امل��ي حل��ري��ة ال��ص��ح��اف��ة 
 ،1993 ديسمبر  األول/  ك��ان��ون  يف 
العام  املؤمتر  من  توصية  على  بناًء 
يتم  احل��ني  ذل��ك  وم��ن��ذ  لليونسكو، 
إلعالن  السنوية  بالذكرى  االحتفال 
العالم يف  ويندهوك يف جميع أنحاء 
العاملي  اليوم  باعتباره  أيار/مايو   3

حلرية الصحافة.

تذكير  مبثابة  أي��ار/م��اي��و   3 ي��وم  إن 
التزامها  احترام  للحكومات بضرورة 
ب��ح��ري��ة ال��ص��ح��اف��ة، وك��م��ا أن���ه ي��وم 
قضايا  حول  اإلعالميني  بني  للتأمل 
املهنة.  وأخالقيات  الصحافة  حرية 

وإنه فرصة ل� :
- االحتفال باملبادئ األساسية حلرية 

الصحافة. 
يف  الصحافة  حرية  حالة  تقييم   -

جميع أنحاء العالم.
- ال��دف��اع ع��ن وس��ائ��ل اإلع���الم من 

االعتداءات على استقاللها.
فقدوا  ال��ذي��ن  الصحفيني  نحيي   -

أرواحهم يف أداء واجباتهم.

اليونسكو حتيي اليوم العاملي حلرية 
ال���ص���ح���اف���ة حت����ت ش���ع���ار »م��ك��اف��ح��ة 
األخ�����ب�����ار امل���ض���ل���ل���ة« ح������ول ف���ي���روس 

كورونا:
أح��ي��ت م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون��س��ك��و ال��ي��وم 
العاملي حلرية الصحافة، حتت شعار 
املتعلقة  املضللة«  األخبار  »مكافحة 

املتاعب  مهنة  وحتتفي  بكوفيد-19، 
بيومها السنوي الذي يأتي هذا العام 
وسط أجواء استثنائية بسبب تفشي 

وباء فيروس كورونا حول العالم.

الصحافة  حلرية  العاملي  ال��ي��وم  يف 
امل��واف��ق للثالث م��ن م��اي��و/ أي��ار من 
العام لألمم  كل ع��ام، وصف األم��ني 
األخبار  غوتيريس  أنطونيو  املتحدة 
ب�  كورونا  بفيروس  املتعلقة  الكاذبة 
»وباء التضليل اخلطير«، كما حتدثت 
م��ن��ظ��م��ة »م���راس���ل���ون ب���ال ح����دود« 
مرحلة  الصحافة  مهنة  دخ��ول  ع��ن 

حاسمة. 

وحتيي اليونسكو اليوم العاملي حلرية 
على موضوع  التركيز  مع  الصحافة، 

وال  خ��وف  ب��دون  الصحافة  ’’مزاولة 
محاباة‘‘ يف ظل مشهد إعالمي يزداد 
املوقع  على  ورد  م��ا  وف��ق  ت��ع��ق��ي��داً، 
وش��ددت  امل��ت��ح��دة.  ل��ألمم  الرسمي 
املنظمة على ضرورة معاجلة التضليل 

يف سياق جائحة كوفيد-19.

رس��ال��ة األم���ن ال��ع��ام ل���أمم املتحدة 
اليوم  مبناسبة  غوتيريش  أنطونيو 

العاملي حلرية الصحافة:
يف  والعاملون  الصحفيون  يضطلع 
األهمية  بالغ  ب��دور  اإلع��الم  وسائل 
ق��رارات  ات��خ��اذ  على  مساعدتنا  يف 
يكافح  ال��ذي  الوقت  ويف  مستنيرة، 
فإن  كوفيد-19،  جائحة  العالم  فيه 
حياة  تنقذ  أن  ال��ق��رارات ميكن  تلك 

الناس من املوت.

اقترن تفشي هذه اجلائحة ]جائحة كوفيد-19[ أيضًا بجائحة ثانية تتمثل يف تضليل 

الناس سواًء عن طريق نشر نصائح صحية مضرة أم بالترويج لنظريات املؤامرة بطريقة 

ال تعرف حدًا تقف عنده،  والصحافة هي التي تقدم الترياق مبا تقدمه من أنباء 

وحتليالت علمية مؤكدة ومدعومة بالوقائع
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3
�آيار )مايو(

حرية التعبير - حق من حقوق اإلنسان
إن حرية التعبير حق أساسي من حقوق اإلنسان على النحو املنصوص 

عليه يف املادة 19 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان:
 

لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا احلق حرية 
اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها 

بأية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية.

ومب��ن��اس��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي حل��ري��ة 
ال���ص���ح���اف���ة، ن��ن��اش��د احل��ك��وم��ات 
متكن  ت��ض��م��ن  أن   - وغ���ي���ره���ا   -
ط��وال  عملهم  أداء  م��ن  الصحفيني 
وما  كوفيد-19  جائحة  تفشي  فترة 

بعدها.
اجلائحة  ه���ذه  تفشي  اق��ت��رن  وق���د 
أيضاً بجائحة ثانية تتمثل يف تضليل 
الناس سواًء عن طريق نشر نصائح 
بالترويج لنظريات  أم  صحية مضرة 
املؤامرة بطريقة ال تعرف حداً تقف 

عنده.
الترياق  تقدم  التي  هي  والصحافة 
مبا تقدمه من أنباء وحتليالت علمية 

مؤكدة ومدعومة بالوقائع.
والعديد  اجلائحة  ان��دالع  منذ  ولكن 
من الصحفيني يتعرضون للمزيد من 

القيود والعقوبات ال لشيء سوى أنهم 
يؤدون عملهم.

املفروضة  املؤقتة  القيود  كانت  ولئن 
للتغلب  ضرورية  التنقل  حرية  على 
أال  فيجب  كوفيد-19،  جائحة  على 
إلضعاف  كذريعة  استعمالها  يساء 
قدرة الصحفيني على القيام بعملهم.
نوجه  ال��ي��وم،  ه���ذا  مبناسبة  وإن��ن��ا 
تقدمي  على  اإلع��الم  لوسائل  الشكر 
والتحليالت؛ وعلى مساءلة  احلقائق 
القادة - يف جميع القطاعات؛ وعلى 

مواجهة السلطة باحلقيقة.
ون��ق��در ب��وج��ه خ��اص أول��ئ��ك الذين 
يسهمون يف إنقاذ حياة الناس بفضل 
قضايا  عن  تقارير  من  يقدمون  ما 

الصحة العامة.
ويف سياق متصل قالت املديرة العامة 

لليونيسكو، أودري أزوالي، يف رسالة  
لها نشرت بالتزامن مع اليوم العاملي 
حل��ري��ة ال��ص��ح��اف��ة ال����ذي ي��ص��ادف 
الثالث من أيار كل عام، إن  املنظمة 
وس��ائ��ر امل��ن��ظ��م��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ألمم 
مكافحة  مواجهة   يف  تقف  املتحدة 
“ال����وب����اء اإلع����الم����ي” ال��ن��اج��م عن 
الزائفة  واألخبار  الشائعات  انتشار 
إلى  تؤدي  التي  اخلاطئة  واملعلومات 

تفاقم جائحة كورونا.
إعالميتنَي  حملتنَي  إل��ى  وأش����ارت 
ال���ت���واص���ل  م����واق����ع  ك���ب���ي���رتَ���ني يف 
تدعو  إط��الق��ه��م��ا،  مت  االج��ت��م��اع��ي 
معاً  والعمل  ال��وح��دة  إل��ى  إحداهما 
من أجل نشر احلقائق وتعزيز العلم 
 Together for Facts,( والتضامن 
وتدعو   ،)Science and Solidarity

“وباء  تفشي  مكافحة  إل��ى  األخ���رى 
نشر  طريق  عن  اإلعالمي”  التضليل 
 Don‘t go( الصحيحة  امل��ع��ل��وم��ات 

.)viral

مركزاً  اليونسكو  أنشأت  ذل��ك،  إل��ى 
مل��واج��ه��ة جائحة  ال��الزم��ة  ل��ل��م��وارد 
اإلعالم  وسائل  أجل  من  كوفيد-19 
مل��س��اع��دة ال��ص��ح��ف��ي��ني ع��ل��ى رص��د 
األخبار الزائفة وكشف زيفها بحسب 
املعلومات  على  وال��وق��وف  أزوالي، 
صحيحة  معلومات  وتقدمي  اخلاطئة 
عن األزمة الصحية الراهنة بطريقة 
آم��ن��ة وف��ع��ال��ة، ب��ح��س��ب ال��رس��ال��ة، 
العاملي  اليوم  أن موضوع  إلى  منوهة 
وهو   ،2020 لعام  الصحافة  حلرية 
“الصحافة من دون خوف أو محاباة”.



مبنا�ضبة �ليوم �لدويل للتنوع �لبيولوجي

 �لأمني �لعام يوؤكد �أن �حللول �لتي نتطلع �إليها 

تكمن يف �لطبيعة
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للتنوع  ال��دول��ي  اليوم  العالم،  يحيي 
البيولوجي 2020 حتت شعار »حلولنا 
توجد يف الطبيعة«، حيث إنه يف حني 
إلع��ادة  م��دع��و  ال��ع��امل��ي  املجتمع  أن 
متحيص عالقتنا مع العالم الطبيعي، 
ف��إن��ه م��ن امل��ؤك��د أن��ن��ا ع��ل��ى ال��رغ��م 
التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  جميع  م��ن 
على  مت��ام��اً  نعتمد  ن��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
واحليوية  الصحية  البيئية  النظم 
وغذائنا  مياهنا  على  احل��ص��ول  يف 
وأدويتنا، ومالبسنا، ووقودنا، ومأوينا 
ويؤكد  نستخدمها،  ال��ت��ي  وال��ط��اق��ة 
على  الطبيعة«  يف  »حلولنا  موضوع 
أهمية  وعلى  التضامن  وعلى  األم��ل 
املستويات  كل  على  اجلماعي  العمل 
مع  منسجم  معيشي  مستقبل  لبناء 

الطبيعة.
البيولوجي  التنوع  يُفهم  ما  وغالباً 
للنباتات  الكبير  ال��ت��ن��وع  حيث  م��ن 
ول��ل��ح��ي��وان��ات ول��ل��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة 
ال��دق��ي��ق��ة، ول��ك��ن��ه ي��ش��ت��م��ل ك��ذل��ك 
كل  يف  اجلينية  االخ��ت��الف��ات  ع��ل��ى 
أن��واع  ب��ني  امل��ث��ال،  ن��وع -على سبيل 

وتنوع  املاشية-  وس��الالت  احملاصيل 
والغابات،  )البحيرات  البيئية  النظم 
الطبيعية  وامل��ن��اظ��ر  وال���ص���ح���اري 
أن��واع��اً  تستضيف  ال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة( 
متعددة من التفاعالت بني أعضائها 

البشر والنباتات واحليوانات.
أن هناك اعترافاً متزايداً بأن التنوع 
قيمة  ذو  عاملية  ثروة  هو  البيولوجي 
بعض  فإن  القادمة،  لألجيال  هائلة 
تتسبب  ت��زل  ل��م  البشرية  األنشطة 

بشكل كبير يف تقليل عدد األنواع.

التراجع  ه��ذا  م��ن  احل��د  أج��ل  فمن 
من  بات  فقد  نتائجه  عكس  رمبا  أو 
ال��دور  تغيير على  إج��راء  ال��ض��روري 
وممارساتهم  األف����راد  يلعبه  ال���ذي 
وعالقاتهم مع التنوع البيولوجي، من 
احللول  من  العديد  هنالك  فإن  هنا 
للتدهور  ن��ه��اي��ة  ل��وض��ع  امل��ط��روح��ة 
البيولوجي  ال��ت��ن��وع  ع��ل��ى  احل��اص��ل 
خالل  م��ن  اليونسكو  استطاعت  إذ 
ش��ب��ك��ات��ه��ا ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف أش��ك��ال��ه��ا 
وب��رام��ج��ه��ا وش��رك��ائ��ه��ا رص���د ب��ذور 

العالم.  حول  وإيجابية  ملهمة  تغيير 
الدول  اليونسكو مبرافقة  كما تسعى 
اجلهود  بذل  إلى  وشعوبها  األعضاء 
الرامية إلى احلد من اخلسائر التي 
خالل  م��ن  البيولوجي  بالتنوع  تلم 
إبداء بوادر الفهم والتقدير ألعمالهم 
التنوع  واستخدام  وحماية  جهة  من 
من  مستدام  نحو  على  البيولوجي 

جهة أخرى.
أجل  م��ن  للتحرك  ال��وق��ت  ه��و  ه��ذا 
األمم  أعلنت  إذ  البيولوجي!  التنوع 
العاملي  اليوم  مايو  أيار/   22 املتحدة 
تقدمي  أج��ل  م��ن  البيولوجي  للتنوع 
بالقضايا  أعمق  ومعرفة  أوس��ع  فهم 

املتعلقة بالتنوع البيولوجي.
ال��ع��ام ل��ألمم املتحدة  وق���ال األم���ني 
أنطونيو غوتيريش إن انتشار فيروس 
البرية،  من  انبثق  ال��ذي  كوفيد-19، 
اإلن��س��ان  أن صحة  كيف  أظ��ه��ر  ق��د 
بعالم  بعالقتنا  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط 

الطبيعة.
وأكد األمني العام أن رسالته مبناسبة 
هذا  البيولوجي  للتنوع  الدولي  اليوم 

احللول  بأن  ومفادها  واضحة،  العام 
الطبيعة،  تكمن يف  إليها  نتطلع  التي 
التنوع  على  احلفاظ  أن  إلى  مشيراً 
البيولوجي وإدارته على نحو مستدام 
من  التخفيف  أج��ل  م��ن  ض��روري��ان 
األمن  وضمان  املناخي،  االضطراب 
امل��ائ��ي وال��غ��ذائ��ي، ب��ل وم��ن��ع تفشي 

اجلوائح أيضاً.

الطبيعة  على  نتعدى  نحن  فبينما 
ونستنزف املوائل احليوية، قال السيد 
غ��وت��ي��ري��ش إن ع���ددا م��ت��زاي��داً من 
للخطر، »وميتد هذا  يتعرض  األنواع 
واملستقبل  اإلنسانية  ليشمل  اخلطر 
 : ق��ائ��اًل  فيه، وأض���اف  ال��ذي نصبو 
بعد  أفضل  بصورة  البناء  »فلنعاود 
األزمة احلالية، ولنعمل سوياً يف إطار 
التنوع  على  احلفاظ  أج��ل  من  ذل��ك 
بلوغ  م��ن  نتمكن  ح��ت��ى  ال��ب��ي��ول��وج��ي 
أهدافنا يف مجال التنمية املستدامة، 
صحة  حماية  إل��ى  سبيلنا  هو  فهذا 

األجيال املقبلة ورفاهها«.
لألمم  العامة  اجلمعية  رئيس  ق��ال 
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امل��ت��ح��دة، ت��ي��ج��ان��ي م��ح��م��د ب��ان��دي 
بسبب  م��زدوج��اً،  حتدياً  نواجه  إننا 
ال��ذي  ال��وج��ودي  التهديد  اس��ت��م��رار 
البيولوجي  ال��ت��ن��وع  ف��ق��دان  يشكله 
جميع  أن  إل��ى  مشيراً  املناخ،  وتغير 

هذه القضايا مترابطة.
وقال السيد باندي، خالل حديثه يف 
مؤخراً،  عقدت  افتراضية،  فعالية 
للتنوع  ال��دول��ي  ب��ال��ي��وم  ل��الح��ت��ف��ال 
البيولوجي، الذي يتم إحياؤه يف 22 
استمرار  إن  عام،  كل  من  أيار/مايو 
وتغير  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ال��ت��ن��وع  ف��ق��دان 
خطر  من  يزيد  اإليكولوجي  النظام 
ظ��ه��ور األم�����راض وان��ت��ش��اره��ا بني 
احلية  واألن���واع  واحليوانات  البشر 
األخرى، »عالوة على ذلك، فإن إزالة 
الغابات هي مساهم رئيسي يف تغير 

املناخ«.

وأشار رئيس اجلمعية العامة إلى أن 
اجل��وع آخ��ذ يف االرت��ف��اع على مدى 
السنوات الثالث املاضية، فحتى قبل 
الفيروس  سببه  ال��ذي  االض��ط��راب 

التاجي، كان هناك 821 مليون شخص 
ي��ع��ان��ون م��ن ن��ق��ص ال��ت��غ��ذي��ة وم��ل��ي��ارا 

شخص يعانون من سوء التغذية.
األمن  إن  باندي  تيجاني  السيد  وقال 
ال��غ��ذائ��ي ي��ت��ده��ور ب��ف��ق��دان ال��ت��ن��وع 
ال��ب��ي��ول��وج��ي وال��ت��ص��ح��ر وال��ص��دم��ات 
»تعتمد  إذ  امل��ن��اخ،  تغير  عن  الناجمة 
على  ال��ع��ال��م  محاصيل  أرب����اع  ث��الث��ة 
امل���ل���ق���ح���ات، ح���ي���ث س���اه���م���ت ه���ذه 

 577 من  بأكثر  الصغيرة  احلشرات 
مليار دوالر يف االقتصاد العاملي، ومع 
ذلك، فإن أعداد هذه احلشرات، التي 
العاملي،  الغذائي  األمن  تشكل أساس 

تنهار بسرعة.

ودع���ا امل��س��ؤول األمم���ي إل���ى ات��خ��اذ 
إج�������راءات ع��اج��ل��ة ل���وق���ف ف��ق��دان 
البيولوجي - مبا يف ذلك بني  التنوع 

على  ع  للغاية جتَمّ ثمينًا  وتراثًا  عامًة،  منفعًة  البيولوجي  التنوع  »ميّثل 
ف التنوع  مدى مالين السنن، ورأس مال ننقله إلى األجيال املقبلة، ويعَرّ
املوجودة  احلياة  ألشكال  االستثنائية  املجموعة  يشمل  بأنه  البيولوجي 
هذه  فيها  تنمو  التي  الطبيعية  البيئات  ع��ن  فضاًل  األرض،  كوكب  على 
األشكال، أّي النظم اإليكولوجية. ويعتمد وجودنا يف حد ذاته على التنّوع 

البيولوجي الذي يوّفر جميع املوارد الطبيعية الالزمة لتنمية الفرد«.
املديرة العامة لليونسكو، السيدة أودري أزوالي

احل���ش���رات وامل��ل��ق��ح��ات »ك��م��ا يجب 
علينا إنقاذ مليون نوع من احليوانات 
والنباتات التي تواجه خطر االنقراض 

الوشيك«.

ويصادف هذا العام بداية عقد العمل 
لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة وهو 

»عام رائع« يركز على الطبيعة.
ق��ادة  العامة  اجلمعية  رئ��ي��س  وح��ث 
باتفاق  االل��ت��زام  إع���ادة  على  العالم 
التنمية  خ��ط��ة  و  ل��ل��م��ن��اخ،  ب���اري���س 
عمل  وخطة   ،2030 لعام  املستدامة 
»تقع على عاتقنا  قائاًل:  أبابا،  أديس 
مسؤولية مشتركة لتأمني كوكب سليم 
التي  احلياة،  أشكال  وجلميع  للبشر، 

ال ميكن للبشرية أن تعيش بدونها«.

وي��ؤك��د م��وض��وع االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم 
»حلولنا يف  البيولوجي  للتنوع  الدولي 
التضامن  وعلى  األمل  على  الطبيعة« 
على  اجلمعي  العمل  أهمية  وع��ل��ى 
معيشي  مستقبل  لبناء  املستويات  كل 

منسجم مع الطبيعة.

22
�آيار )مايو(
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�أفكار وم�شاريع

 © �ضفحة تهتم بن�ضر �أهم �مل�ضاريع �لدولية للعديد من �ملنظمات و �ملخت�ضني و �ملهتمني بحقوق �لإن�ضان من �أجل �لعمل على حت�ضني حقوق �لإن�ضان يف �لعامل

ال��دول��ي  ال��ب��ن��ك  مجموعة  أط��ل��ق��ت 
إستراتيجية جديدة ملساعدة الشعوب 
املتأثرة  البلدان  يف  واالق��ت��ص��ادات 
بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. 
على  اإلستراتيجية  ه��ذه  وتساعد 
وحتسني  البنك،  سياسات  حتديث 
التمويلية  األدوات  وتنويع  خبراته، 

م�رشوع للبنك الدويل من اأجل م�ضاعدة 
بلدان ال�رشق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 

على اخلروج من دائرة اله�ضا�ضة
كانت السنوات الثماني األخيرة سنوات صعبة على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ويف استجابة 
لظروف املنطقة اآلخذة يف التغير، أطلقت مجموعة البنك الدولي مؤخرًا إستراتيجية جديدة بعنوان - 
»االحتواء االقتصادي واالجتماعي من أجل تعزيز السالم واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا: إستراتيجية جديدة ملجموعة البنك الدولي«، وهذه اإلستراتيجية املبنية على 4 ركائز - جتديد 
العقد االجتماعي، التعاون اإلقليمي، القدرة على مجابهة الصدمات الناشئة عن أزمة الالجئن والهجرة، 

وإعادة اإلعمار والتعايف - تركز على تعزيز السالم واالستقرار ونتج عنها عدة ابتكارات.

املصممة للتصدي لتحديات البلدان 
التي  ال��دخ��ل  ومتوسطة  منخفضة 
والصراع  الهشاشة  أوض��اع  تواجه 

والعنف.

اإلستراتيجية  ه���ذه  واس��ت��رش��دت 
مشاركات  من  املستفادة  ب��ال��دروس 

أثناء  ال��ب��ل��دان،  يف  األخ��ي��رة  البنك 
العمليات  السيما  وب��ع��ده،  ال��ص��راع 
الرائدة يف بلدان مثل العراق واألردن 
ولبنان واليمن، وتؤيد اإلستراتيجية 
بشكل كامل النهج العام للبنك القائم 
الهشاشة  أوض��اع  معاجلة  أن  على 
صميم  يف  تقع  والعنف  وال��ص��راع 
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رسالته اإلمنائية وأن إحالل السالم 
واالستقرار شرط أساسي للحد من 

الفقر وزيادة النمو.

يف  اجل��دي��دة  اإلستراتيجية  وتَ����ِرد 
أن  ��ح  ي��وِضّ ال��دول��ي  للبنك  ت��ق��ري��ر 
بالعالم  مدقعاً  فقراً  الفقراء  ثلثي 
ومتأثرة  هشة  بلدان  يف  سيعيشون 
بالصراعات بحلول عام 2030، وقد 
زاد عدد َمن يعيشون على مقربة من 
مناطق الصراع بواقع الضعف تقريباً 
يف السنوات العشر األخيرة، ويعيش 
ح��ال��ي��اً ب��ال��ق��رب م��ن ب���ؤر ال��ص��راع 
أشخاص  كل خمسة  بني  من  واح��د 
وشمال  األوس��ط  الشرق  منطقة  يف 
أفريقيا، وتشدد اإلستراتيجية أيضاً 
والهشاشة  الصراع  أوض��اع  أن  على 
متوسطة  البلدان  إل��ى  متتد  ب��دأت 
الضعف  مواطن  تؤدي  حيث  الدخل 
املؤسسية واإلقصاء االجتماعي إلى 

وقوع العنف.

بلحاج  على ذلك، قال فريد  وتعليقاً 
لشؤون  ال��دول��ي  البنك  رئيس  نائب 
وش��م��ال  األوس����ط  ال��ش��رق  منطقة 
انزالق  ملنع  »أفضل طريقة  أفريقيا: 
األوسط  الشرق  منطقة  يف  البلدان 
وشمال أفريقيا إلى أوضاع الهشاشة 
هي ضمان قوة مؤسساتها يف املقام 
الدولي  املجتمع  على  ويتعنَيّ  األول، 
الهشاشة  ألوض����اع  ت��ص��دي��ه  رب���ط 
التنمية  بتحقيق  والعنف  وال��ص��راع 
أراهن  واملستدامة،  للجميع  الشاملة 
على الشباب باملنطقة وقدرتهم على 
خلق الفرص وفتح نوافذ أمل جديدة 
ل��ك��ي ي��ح��ل ال��ن��م��و وال��ت��ك��ام��ل محل 

الصراع والتوترات«.

للطبيعة  ن��ظ��راً  أن���ه  ال��ب��ن��ك  وي��ؤك��د 
الصعبة  البيئات  يف  للعمل  املعقدة 
ال��ت��ي ت��ع��ان��ي ال��ه��ش��اش��ة وال��ص��راع 
األطراف  على  يتعنَيّ  فإنه  والعنف، 
الفاعلة يف مجال التنمية االنخراط 
ومواصلة  العنف،  وق��وع  ملنع  مبكراً 
املستمر،  الصراع  ح��االت  يف  العمل 
وم��ن��ع اآلث���ار غير امل��ب��اش��رة م��ن أن 
ت��ؤدي إل��ى زي���ادة زع��زع��ة استقرار 
مع  العمل  ذل��ك  ويتطلب  املنطقة، 

مجموعة متنوعة من الشركاء وقبول 
أعلى.  اق��ت��ص��ادي��ة  مخاطر  ��ل  حت��ُمّ
مبا  التنمية  سياسات  تعديل  ويجب 
تتميَّز  التي  ال��ظ��روف  م��ع  يتناسب 
الهشاشة  تعاني  التي  البيئات  بها 
والصراع والعنف، مع صياغة برامج 
مخصصة ملعاجلة األسباب اجلذرية 

لهذه األوضاع. 

اإلستراتيجية،  ه��ذه  تنفيذ  وط��وال 
البلدان  ال��دول��ي  البنك  سيساعد 
على اخلروج من دائرة الهشاشة عن 
وقدرتها  مؤسساتها  تدعيم  طريق 
على مواجهة الصدمات االقتصادية.

البنك،  مت��ك��ن  امل��ث��ال،  سبيل  ع��ل��ى 
مستفيًدا من الشراكات، من مواصلة 
العمل يف اليمن أثناء الصراع الدائر. 
الدولية  املؤسسة  من  منح  وحشدت 
اإلجمالية  قيمتها  بلغت  للتنمية، 
اخلدمات  لتوفير  دوالر،  مليار   1.7
والفرص  للحياة،  املنقذة  الضرورية 
االق���ت���ص���ادي���ة ل��ل��م��س��ت��ض��ع��ف��ني من 
التي  ال��ص��دم��ة  ظ��ل  ويف  اليمنيني، 
واألردن  ل��ب��ن��ان  م��ن  ك��ل  ي��واج��ه��ه��ا 
م��ن ج���راء ت��دف��ق م��الي��ني الالجئني 
السوريني، أطلق تسهيل جديد لتزويد 
البلدين بتمويل ميسر، هو األول من 
الدخل.  متوسطة  البلدان  يف  نوعه 
البرنامج  إلى  التسهيل  هذا  وحتول 
ر  امليَسّ التمويل  لتسهيالت  العاملي 
من 2.5  أكثر  اآلن  قدم حتى  الذي 
مليار دوالر من التمويل امليسر. وقد 
أسهمت هذه املبادرات يف التخفيف 

من حدة التوترات باملنطقة.

التحديات،  بقاء  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
واستمرارها ملدة مقبلة، بدأ اقتصاد 
فشيًئا.  ش��ي��ًئ��ا  ال��ظ��ه��ور  يف  ج��دي��د 
اجلديد،  االقتصاد  ه��ذا  وملساندة 
وسعت مجموعة البنك الدولي نطاق 
إستراتيجية منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.

بالغ  أم��راً  االستقرار  تعزيز  ويبقى 
األه��م��ي��ة ل����دى م��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك 
تصميم  يف  ستستمر  التي  ال��دول��ي؛ 
الركائز  تقوم على  تدخلية  إجراءات 

اغتنام  يف  املنطقة  وملساندة  األرب��ع، 
ال��ف��رص اجل��دي��دة، أض��ي��ف��ت ث��الث 
أول���وي���ات أخ���رى إل���ى ال��رك��ائ��ز األرب���ع 

األصلية:
1- االستفادة من رأس املال البشري 
يكون  ما  أبعد  فاملنطقة   - للمنطقة 
عن االستفادة من اإلمكانات الكاملة 
مؤشر  وسجل  البشري،  لرأسمالها 
الشرق  ملنطقة  البشري  امل��ال  رأس 
متوسطاً  أفريقيا  وشمال  األوس��ط 
ش��ب��اب  أن  ي��ع��ن��ي  مم���ا   ،%49 ب��ل��غ 
املنطقة لن يحقق يف املتوسط سوى 
التي  اإلنتاجية  م��ن  فقط  النصف 
على  حصل  لو  حتقيقها  ميكنه  كان 
عالي  وتعليم  كاملة  صحية  رع��اي��ة 
اجلودة، وقد اصطفت بلدان املنطقة 
حيث  التفاوتات:  هذه  ملواجهة  مًعا 
مع  الرائدة  البلدان  من  عدد  يعمل 
خطط  إع���داد  على  ال��دول��ي  البنك 
بناء  يف  استثمارها  لتحسني  عمل 
من  إن��ه  كما  ال��ب��ش��ري،  امل���ال  رأس 
ال���ض���روري إج����راء إص���الح���ات يف 
أن  ينبغي  والتي  التعليمية؛  األنظمة 
تبدأ من التعليم قبل االبتدائي، وأن 
التركيز  م��ع  امل��ه��ارات  بتنمية  تعنى 
على الصالحية للتشغيل يف القطاع 

اخلاص.

أجل  م��ن  التكنولوجيا  تسخير   -2
بنية  إقامة   - جديد  رقمي  اقتصاد 
حت��ت��ي��ة م���ن أج���ل إن���ش���اء اق��ت��ص��اد 
إلى  السبيل  هو  تطوراً  أكثر  رقمي 
االستفادة من معرفة شباب املنطقة 
بالتكنولوجيا، ويجب أن يقترن بهذا 
مواءمتها  ميكن  تنظيمية  إصالحات 
فمتى  الرقمية،  باملدفوعات  للسماح 
م��ا ت��وف��ر اإلن��ت��رن��ت ع��ال��ي السرعة 
فسيتمكن  الرقمي،  الدفع  وإمكانية 
م��ن استخدام  ال��ن��اس  م��ن  ال��ع��دي��د 
ال��ن��م��و  أج���ه���زت���ه���م احمل���م���ول���ة يف 
املنتجة.  واألغ�����راض  االق��ت��ص��ادي 
وإرساء  االقتصادي،  التحول  ولدعم 
يجب  جديد،  رقمي  اقتصاد  أس��س 
للضمان  مرونة  أكثر  أنظمة  إع��داد 

االجتماعي.

ال��ق��ط��اع اخل����اص عن  ت��ن��م��ي��ة   -3
أجل  من  التمويل  تعظيم  نهج  طريق 

التنمية - يجمع نهج مجموعة البنك 
أجل  م��ن  التمويل  »تعظيم  ال��دول��ي 
اإلمنائية  التحديات  ب��ني  التنمية« 
ويستمر  اخل���اص،  القطاع  وح��ل��ول 
ألول  طبق  ال��ذي  النهج،  هذا  تنفيذ 
األوس���ط  ال��ش��رق  منطقة  يف  م���رة 
التنسيق  أفريقيا، من خالل  وشمال 
بني البنك الدولي، ومؤسسة التمويل 
لضمان  الدولية  والوكالة  الدولية، 
قطاع  احلال يف  كما هو  االستثمار، 
فيها  أدى  وال��ت��ي  مب��ص��ر،  ال��ط��اق��ة 
ساندها  ال��ت��ي  السياسات  إص���الح 
البنك إلى إتاحة استثمارات خاصة 
تزيد قيمتها على 20 مليار دوالر يف 
الوقت  والغاز، ويف  املتجددة  الطاقة 
نفسه، وسعت املنطقة هذا النهج إلى 

القطاعات االجتماعية.

وتسعى مجموعة البنك الدولي، من 
إستراتيجيتها  نطاق  توسيع  خ��الل 
االنتقال  يف  املنطقة  مساعدة  إل��ى 
إح���داث  إل���ى  األوض����اع  تثبيت  م��ن 
حتول، إلى إطالق العنان لإلمكانات 
االقتصادية الهائلة للشباب والنساء، 
املثبطة  ال��ق��ي��ود  م���ن  وال��ت��خ��ف��ي��ف 

لطاقاتهم اإلبداعية.

تعكف  الديناميات،  يف مواجهة هذه 
تغيير  على  الدولي  البنك  مجموعة 
بيئات  يف  بها  تعمل  التي  الطريقة 
ت��ع��ان��ي م���ن ال��ه��ش��اش��ة وال���ص���راع 
مجموعة  عمل  تطور  لقد  والعنف، 
البنك الدولي من التركيز على إعادة 
إلى  ال��ص��راع  ان��ت��ه��اء  بعد  اإلع��م��ار 
بيئات  كافة  يف  التحديات  معاجلة 
“تقرير  وّشددت مطبوعة  الهشاشة. 
عن التنمية يف العالم 2011: الصراع 
واألمن والتنمية” على الصلة الوثيقة 
بني األمن والعدالة والتنمية. ودعت 
املتحدة  ل��ألمم  املشتركة  ال��دراس��ة 
ومجموعة البنك الدولي التي صدرت 
م��س��ارات  ع��ن��وان  حت��ت   2018 يف 
“التركيز على  إلى  للسالم املجموعة 
لنهج شاملة  أولوية  بإعطاء  الوقاية” 
الوقاية  املساعدة يف  للتنمية ميكنها 
م��ن م��خ��اط��ر ال��ه��ش��اش��ة وال��ص��راع 
والعنف والتخفيف من آثارها قبل أن 

يتجذر الصراع والعنف.
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May
يف يوم �لعمال �لعاملي

�لفرق �لطبية �أبطال 

عيد �لعمال هذ� �لعام

يحتفل العديد من الدول حول العالم 
ب�عيد  مايو/أيار  شهر  من  األول  يف 
اليوم  ه��ذا  ويعتبر  العاملي،  العمال 
عطلة رسمية يف أكثر من 100 دولة. 

لكن ما قصة هذا العيد؟
عشر  التاسع  ال��ق��رن  أواس���ط  منذ 
بداية  تعيش  املتحدة  الواليات  كانت 
ال���ث���ورة ال��ص��ن��اع��ي��ة وك����ان ال��ع��م��ال 
إل��ى العالم  امل��ه��اج��رون  األوروب��ي��ون 
األكبر يف  الشريحة  ميثلون  اجلديد 

القوة العاملة يف أمريكا.
واألجور  مريعة  العمل  ظروف  كانت 
طويلة،  ال��ع��م��ل  وس��اع��ات  متدنية 
يف  العمالية  االض��راب��ات  وأصبحت 
التاسع  ال��ق��رن  م��ن  ال��ث��ام��ن  العقد 
عشر شائعة جداً، وكان من بني قادة 
عدد  األمريكية  العمالية  احل��رك��ة 
والشيوعيني  االشتراكيني  من  كبير 
وغ��ي��ره��م م���ن ال��ي��س��اري��ني ال��ذي��ن 
على  القضاء  بضرورة  يؤمنون  كانوا 
إنهاء  أج��ل  من  الرأسمالي  النظام 
هؤالء  من  العديد  وكان  االستغالل، 

القادة مهاجرون من أصول املانية.
نقابات  احت��اد  دع��ا   1886 ع��ام  يف 
ال��ع��م��ال يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة إلى 
اضراب يف األول من مايو للمطالبة 
بثماني ساعات عمل يومياً، وشارك 
ألف  م��ن 300  أك��ث��ر  االض����راب  يف 
التي يعملون فيها  عامل يف املصانع 

يف جميع أنحاء البالد.
العمال  م��ن  ع���دد  ق��ت��ل  م��اي��و   3 يف 
أحد  شيكاغو،  مدينة  يف  املضربني 
أيدي  على  االحتجاج،  حركة  مراكز 

الشرطة.
يف  قنبلة  انفجرت  التالي  اليوم  ويف 
ختام جتمع عمالي وأدت إلى مقتل 7 
من رجال الشرطة وعدد من العمال 

هيماركيت  س��اح��ة  يف  امل��ض��رب��ني 
العمال  جتمع  شيكاغو،  مدينة  يف 
دعماً  سلمياً  اليوم  ذل��ك  املضربون 
العمل  ملطلب حتديد سقف ساعات 
واحتجاجاً  ساعات  بثماني  اليومي 
على  ي��وم  قبل  زمالئهم  مقتل  على 
يد قوات األمن، ألقى مجهول قنبلة 
كانت  عندما  الشرطة  رج��ال  على 
يف  املضربني  العمال  تفريق  حت��اول 
القنبلة  انفجار  وأدى  التجمع،  ختام 
مقتل  إلى  تاله  ال��ذي  النار  واط��الق 
7 م��ن رج���ال ال��ش��رط��ة وأرب��ع��ة من 

العمال.
ال��ت��ي جرت  ويف أع��ق��اب احمل��اك��م��ة 
ال��ق��ادة  م��ن  ثمانية  على  احل��ك��م  مت 
النقابيني بتهمة الضلوع يف الهجوم، 
واعدم أربعة منهم عام 1887 بينما 
البقية  ايلينوي عن  والية  عفا حاكم 

عام 1893 وندد باحملاكمة.
عام 1889 كتب رئيس احتاد نقابات 
العمال يف أمريكا إلى املؤمتر األول 
لألممية الثانية الذي عقد يف باريس، 
داعيا الى توحيد نضال العمال حول 
العمل  ساعات  عدد  لتحديد  العالم 

بثماني ساعات يف اليوم.

وقرر املؤمتر االستجابة لهذا املطلب 
حول  »مظاهرات  إل��ى  الدعوة  عبر 
العالم« يف األول من شهر مايو/آيار 
يف العام التالي، 1890، وأصبح هذا 
للعمال  عيداً  العام  ذلك  منذ  اليوم 

حول العالم.
العمال  بعيد  العالم، مؤخراً  واحتفل 
ي��وم  أي��ض��اً  ال���ذى يسمى  ال��ع��امل��ي، 
م��ن كل  م��اي��و  ي��وم 1  وي��ح��ل  العمل، 
عام، ويعتبر هذا اليوم إجازة رسمية 
العام  ويتمتع  العالم،  دول  أغلب  يف 
2020 بطابع خاص من االحتفاالت 
الشعوب  تعتبر  حيث  املناسبة،  بهذه 
يف شتى بقاع األرض، الفرق الطبية 
هذا  أب��ط��ال  ه��م  البلدان  جميع  يف 
العام واألكثر تضحية من أجل إنقاذ 
البشرية يف ظل أزمة تفشى فيروس 
الذي   ،»19 »كوفيد  املستجد  كورونا 
تسبب بأزمة اقتصادية عاملية وتردي 
أوضاع العمال وحتول املاليني منهم 
يقبع  فيما  العمل،  عن  عاطلني  إلى 
املليارات يف منازلهم بسبب إجراءات 
اإلغ������الق ال���ت���ي ات���خ���ذت ك��ت��دب��ي��ر 

احترازي ملواجهة تفشي الفيروس.
عدد  ارتفع  املتحدة،  ال��والي��ات  ويف 

العاطلني عن العمل إلى أكثر من 30 
مليونا، ويف إسبانيا، وصل هذا الرقم 
إلى حوالي 4 ماليني، ومثلهم تقريباً 
يف ال��ع��دي��د م��ن ال���دول األوروب��ي��ة، 
إندونيسي  عامل  ماليني   10 ونحو 
أو  العمل  إل��ى  ي��ذه��ب��وا  ي��ع��ودوا  ل��م 
إضافة  األزم���ة،  بسبب  منه  ط��ردوا 
إلى 300 ألف شخص يف أملانيا، كما 
اختفت ماليني الوظائف يف دول مثل 

بنغالديش وكمبوديا وميامنار.
ك��ورون��ا  ف��ي��روس  تفشي  أث��ن��اء  ويف 
العمل  م��ن��ظ��م��ة  ق����درت  اجل���دي���د، 
الدولية، يف تقرير لها صدر مؤخراً، 
العالم  يف  العاملة  القوى  نصف  أن 
باتت مهددة بخسارة مصادر رزقها، 
كما انخفض دخل العاملني يف املهن 
إلى نحو 60 يف  احلرة بنسبة تصل 

املئة.
وقدرت املنظمة أن نحو 436 مليون 
جسيمة،  خلسائر  معرضة  منشأة 
يف  تعمل  منشأة  مليون   232 منها 
جتارة التجزئة، و111 مليون مصنع 
خدمات  تقدم  منشأة  مليون  و51 
الطعام، و42 مليون منشأة تعمل يف 

مجال العقارات.
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اجلزء السابع 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 الثانية و العشرون )2/2(
2. ول���ه���ذا ال���غ���رض، ت��وف��ر ال���دول 
مناسباً،  ت��راه  م��ا  حسب  األط����راف، 
األمم  تبذلها  جهود  أي  يف  التعاون 
امل��ت��ح��دة وغ��ي��ره��ا م���ن امل��ن��ظ��م��ات 
احل��ك��وم��ي��ة ال���دول���ي���ة امل��خ��ت��ص��ة أو 
املتعاونة  احلكومية  غير  املنظمات 
مع األمم املتحدة، حلماية طفل كهذا 
ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل 
الجئ ال يصحبه أحد أو عن أي أفراد 
آخرين من أسرته، من أجل احلصول 
شمل  جلمع  الالزمة  املعلومات  على 
يتعذر  ال��ت��ي  احل����االت  ويف  أس��رت��ه، 
أو األفراد  الوالدين  العثور على  فيها 
ذات  الطفل  مينح  ألسرته،  اآلخرين 
احل��م��اي��ة امل��م��ن��وح��ة ألي ط��ف��ل آخ��ر 

من  مؤقتة  أو  دائ��م��ة  بصفة  م��ح��روم 
هو  مم��ا  س��ب��ب،  ألي  العائلية  بيئته 

موضح يف هذه االتفاقية.

املادة الثالثة و العشرون
بوجوب  األط��راف  ال��دول  تعترف   .1
أو جسدياً  عقلياً  املعوق  الطفل  متتع 
بحياة آاملة وآرمية، يف ظروف تكفل 
له كرامته وتعزز اعتماده على النفس 

وتيسر مشارآته الفعلية يف املجتمع.

األط�����راف بحق  ال����دول  ت��ع��ت��رف   .2
الطفل املعوق يف التمتع برعاية خاصة 
لذلك  امل��ؤه��ل  طفل  وت��ك��ف  وتشجع 
بتوفر  رهناً  رعايته،  عن  وللمسؤولني 
يقدم  التي  املساعدة  تقدمي  امل���وارد، 

حالة  م��ع  ت��ت��الءم  وال��ت��ي  طلب،  عنها 
غيرهما  أو  وال��دي��ه  وظ��روف  الطفل 

ممن يرعونه.

3. إدراكاً لالحتياجات اخلاصة للطفل 
وفقاً  املقدمة  املساعدة  توفر  املعوق، 
كلما  مجاناً  امل��ادة  هذه  من   2 للفقرة 
املالية  املوارد  ذلك، مع مراعاة  أمكن 
يقومون  مم��ن  غيرهما  أو  للوالدين 
تهدف  أن  وينبغي  ال��ط��ف��ل،  ب��رع��اي��ة 
الطفل  حصول  إمكانية  ضمان  إل��ى 
والتدريب،  التعليم  على  فعاًل  املعوق 
وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات 
ملمارسة  واإلع����داد  التأهيل،  إع���ادة 
عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك 
ب��ص��ورة ت��ؤدى إل��ى حتقيق االن��دم��اج 

االجتماعي للطفل ومنوه الفردي، مبا 
يف ذلك منوه الثقايف والروحي، على 

أكمل وجه ممكن.
4. على ال��دول األط��راف أن تشجع، 
بروح التعاون الدولي، تبادل املعلومات 
الصحية  الرعاية  ميدان  املناسبة يف 
والنفسي  الطبي  وال��ع��الج  الوقائية 
والوظيفي لألطفال املعوقني، مبا يف 
املتعلقة مبناهج  املعلومات  نشر  ذلك 
املهنية  واخل��دم��ات  التأهيل  إع���ادة 
بغية  وذلك  إليها،  الوصول  وإمكانية 
ال��دول األط��راف من حتسني  متكني 
خبرتها  وتوسيع  ومهاراتها  قدراتها 
يف ه��ذه امل��ج��االت، وت��راع��ى بصفة 
احتياجات  الصدد،  هذا  يف  خاصة، 

البلدان النامية.
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تأسيسها:
ت���أس���س���ت ط���ب���ق���اً ألح����ك����ام الئ��ح��ة 
اخليرية  امل��ؤس��س��ات  و  اجل��م��ع��ي��ات 
الصادرة بقرار مجل��س الوزراء بتاريخ 
25/6/1410ه� و قواعدها التنفيذية 
الصادرة بقرار وزير العمل و الشؤون 
اجلمعية  خدمات  تشمل  االجتماعية 
كافة مناطق اململكة حيث مقر املركز 

الرئيس يف مدينة الرياض. 

رؤيتها:

مبخاطر  وع��ي��اً  أك��ث��ر  املجتمع  جعل 
بالعوامل املسببة له  الكلوي و  الفشل 
لتلبية  الصحي  القطاع  قدرة  وتعزيز 
الكلوي  الفشل  م��رض��ى  احتياجات 
ووض����ع اخل��ط��ط ال���الزم���ة ل��ت��أم��ني 
و  االختصاصيني  م��ن  مؤهلة  ك���وادر 
البرامج  وتوفير  السعوديني  الفنيني 
العون ملرضى  تقدم  التي  االجتماعية 
إعداد  يف  واملساهمة  الكلوي  الفشل 
األبحاث العلمية النشطة يف مجاالت 
الوقاية و العالج والعمل على تبني و 
بني  بالكلى  التبرع  لفكرة  أوسع  قبول 

اجلمهور.

رسالتها:
ت���ق���دمي اخل���دم���ات  امل��س��اه��م��ة يف   
الوقائية  و  االجتماعية  و  الصحية 
ملرضى الفشل الكلوي و دعم األبحاث 
و  باألعضاء  التبرع  برامج  و  العلمية 

التوعية الصحية ألفراد املجتمع. 

أهدافها:
 تهدف اجلمعية إلى تقدمي خدماتها 
امل��ادي  ال��رب��ح  هدفها  يكون  أن  دون 
مساعدة  اخل��دم��ات  ه���ذه  تشمل  و 
احملتاجني،  الكلوي  الفشل  م��رض��ى 
اإلسهام يف تأمني األجهزة و األدوية و 
بالفشل  اخلاصة  الطبية  املستلزمات 
الكلوي، تشجيع ودعم البحث العلمي 
بأمراض  اخل��اص��ة  التوعية  وب��رام��ج 
التبرع  برامج  ودع��م  وزراعتها  الكلى 

باألعضاء. 

خدماتها:
الكلوي  الفشل  مرضى  نسبة  ت��زداد 
عددهم  ليبلغ  سنوياً   %9 إل��ى  لتصل 
 ، م��ري��ض(  أك��ث��ر 18,000   ( احل��ال��ي 
وتيرة الزيادة السريعة تتطلب املتابعة 
وص���رف امل��زي��د م��ن االه��ت��م��ام لهذه 
اخلاص  القطاع  ب��إش��راك  الشريحة 
بإمكاناته املتطورة واالستثنائية ليكّمل 

احلكومي،  للقطاع  الرئيسي  ال��دور 
الطبية  الرعاية  تقدم اجلمعية  لذلك 
مبقابل  الكلوي  الفشل  ملرضى  املثلى 
مادي معقول تدفعه اجلمعية بالوكالة 

عن املتبرعني.

فكرتها:
وجود عدد ال يستهان به من مرضى 
اململكة  أن��ح��اء  يف  ال��ك��ل��وي  ال��ف��ش��ل 
خدمات  يف  نقص  م��ن  يعانون  مم��ن 
كان  مادية  ألسباب  الكلوي  الغسيل 
منبع الفكرة والتي بدورها تتوافق مع 
املستقبلية  ونظرتها  أهداف اجلمعية 
اململكة  يف  ال��ك��ل��وي  الفشل  مل��رض��ى 
املتمثلة بتأمني الرعاية الطبية املثلى 
بحيث ت��واك��ب أح��دث ال��ت��ط��ورات يف 

هذا املجال.

جمعية األمير فهد بن سلمان اخليرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي
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منظمات دولية تطلق مبادرة »بقعة 

�ضوء« للق�ضاء على �لعنف �ضد 

�لن�ضاء و�لفتيات

أح��ي��ت ن��ائ��ب��ة األم���ني ال��ع��ام، أمينة 
محمد، اليوم الدولي للمرأة يف بابوا 
التي  ال��دول��ة  وه��ي  اجل��دي��دة  غينيا 
تعاني من أعلى معدالت العنف ضد 
من  أطلقت  حيث  العالم،  يف  امل���رأة 
على  للقضاء  تهدف  م��ب��ادرة  هناك 
»بقعة  مبادرة  وتأتي  الظاهرة،  هذه 
ضوء« بالشراكة مع االحتاد األوروبي 
القضاء  إلى  وتهدف  املتحدة،  واألمم 
على كافة أشكال العنف ضد النساء 
وتُعّد   ،2030 ع��ام  بحلول  والفتيات 
املبادرة أكبر جهد عاملي وتعتمد على 
متعددة،  أط���راف  م��ع  ش��راك��ات  بناء 
وتقّدم دعماً واسع النطاق لها، وتبلغ 
امل��ب��ادرة  ل��دع��م  املخصصة  القيمة 
منها  مليون   22 ي��ورو،  مليون  نصف 

مخصصة لبابوا غينيا اجلديدة.

تبني مبادرة »بقعة ضوء« على العمل 
احلثيث الذي حتقق حتى اآلن بقيادة 
املتحدة  األمم  ومبشاركة  احلكومة، 
واالحتاد األوروبي ومنظمات املجتمع 
املدني وشركاء التنمية، وستركز على 
مقاطعة   11 يف  أعمق  استثمارات 
ب��اب��وا غينيا  األرب���ع يف  امل��ن��اط��ق  يف 
يستفيد  أن  املتوقع  وم��ن  اجل��دي��دة، 
أو  مباشرة  إم��ا  امل��ب��ادرة  من  اجلميع 
بشكل غير مباشر، وستدعم املبادرة 
واملنظمات  املدني  املجتمع  منظمات 
الدينية واملدافعني عن حقوق اإلنسان 
والدينيني  والقادة احملليني  واملدارس 
تغيير  يف  ج��ه��وده��م  ن��ط��اق  لتوسيع 
والتصرفات  االجتماعية  ال��ع��ادات 
ملعاجلة األسباب اجلذرية للعنف ضد 

املرأة.

ما �خت�ضا�ضات كتابة �لعدل �لأوىل و �لثانية؟

األول��ى  ال��ع��دل  كتابة  تقوم 
بتوثيق كل ما يتعلق بالثروة 
من  امللكية  ونقل  العقارية 
شخص إلى آخر سواء بيعاً 
أو  أو هبة  أو جزئياً  كاماًل 

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

األراضي بأنواعها.

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

عقاراً،  يكن  لم  إذا  امليراث 
والكفاالت، وتعديل األسماء 
الشركات  عقود  وتسجيل 
استمارات  على  والتوقيع 

ذوي الدخل احملدود.

نهاية �لألعاب �لكرتونية
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ثقافة حقوق اإلنسان

يحتفل العالم بالطفل يف يومه العاملي والذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام حيث تعتبر هذه املناسبة 
فرصه لتكثيف البرامج التوعوية املوجهة للطفل مبا يزيد الوعي بحقوق الطفل و يساهم يف احلفاظ 

عليها من أي جتاوز او انتهاك .
ويرجع االحتفال ب�اليوم العاملي للطفل إلى توصية منظمة األمم املتحدة عام 1954 والذي تقرر فيه 
الدولي  املستوى  الطفل على  تعزيز حقوق  أجل  العالم، من  دول  للطفل يف جميع  يوم عاملي  إقامة 
والتعليمي  املعيشي  املستوى  وحتسني  العالم،  أنحاء  جميع  يف  األطفال  بحقوق  والتوعية  واحمللي، 
يتجزأ من حقوق  ال  باعتبارها جزءاً  األثر يف مستقبله وحياته  بالغ  له  يكون  للطفل مبا  والصحي 

اإلنسان.
ويعتبر يوم 20 نوفمبر يوماً مهماً جًدا يف تاريخ وحياة الطفولة حول العالم، حيث مت إعالن حقوق 
اتفاقية حقوق  املتحدة  العمومية لألمم  اعتمدت اجلمعية  الطفل يف عام 1959.. ويف عام 1989 

الطفل يف اليوم ذاته.
ومنذ عام 1990 ودول العالم حتتفل باليوم العاملي للطفل؛ لتعزيز التعاون والوعي الدولي بني األطفال 

يف جميع أنحاء العالم والتذكير مبا نصت عليه االتفاقيات الدولية الراعية حلقوق األطفال.
ويف اململكة العربية السعودية والتي تعتبر من أوائل الدول املنظمة التفاقية حقوق الطفل واستشعاراً 
منها بأهمية الطفل واحلفاظ على حقوقه  وإن التنشئة السليمة تخلق منه عنصراً فاعاًل يف املجتمع 
فقد وافق املقام السامي يف عام 1436 ه� على نظام حماية الطفل والئحته التنفيذية والذي يتضمن 
العديد من السلوكيات املجرمة والتي تعتبر جتاوزاً وانتهاكاً حلقوق الطفل حيث تتولى وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية من خالل وحدات احلماية متابعة تنفيذ النظام، وتلقي البالغات التي تتضمن 
بيئة  البالغات ) 1919(، والعمل على توفير  لتلقي  الرقم املوحد  جتاوزاً حلقوق الطفل من خالل 
اليوم  تفعيل  من خالل  للطفل  موجهة  توعوية  برامج  بعمل  التعليم  وزارة  تقوم  كما  للطفل  مناسبة 
العاملي حلقوق الطفل يف مؤسسات التعليم العام بهدف نشر الوعي بهذه احلقوق بني األطفال كما 
قامت وزارة احلرس الوطني ممثلة يف برنامج األمان االسري الوطني مشكوراً بأطالق خط مساندة 
الطفل، والذي يهدف الى تلقي البالغات من األطفال الي اساءات قد يتعرضون لها هذا باإلضافة 
الدور الكبير الذي تقوم به اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وهيئة حقوق اإلنسان يف التوعية بحقوق 
الطفل وحمايته من أي جتاوزات من خالل التنسيق مع اجلهات ذات العالقة مبا يضمن حياة سليمة 

للطفل.

اليوم العاملي للطفل                                                           
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