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فريق من فرع اجلمعية بالق�ضيم ينفذ العديد من الفعاليات من خالل 

زيارة �ضرطة البطني و ي�ضارك يف معر�ض الكتاب يف مدينة عنيزة

تخصصات  و  أه��داف  من  انطالقاً 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان و 
املنصوص عليها يف النظام األساسي، 
وبعد االطالع على األحكام الشرعية 
و  الداخلية  القرارات  و  األنظمة  و 
حقوق  بشأن  ال��دول��ي��ة  االتفاقيات 
اإلنسان، قام فريق من أعضاء فرع 
اجلمعية بالقصيم مكون من الباحث 
بن  األستاذعبدالرحمن  القانوني 
القانوني  الباحث  و  الفريح،  علي 
عبدالعزيز  عبدالرحمن  األس��ت��اذ 
معرض  ب��امل��ش��ارك��ة يف  ال��س��ن��ي��دي، 
للكتاب يف محافظة عنيزة  القصيم 
ملدة  استمر  و  م��ؤخ��راً  أق��ي��م  ال���ذي 
الفريق  مشاركة  ج��اءت  أي��ام،  أربعة 

تثيقيفي،  ت��وع��وي  جناح  خ��الل  م��ن 
مت م��ن خ��الل��ه ت��وزي��ع ال��ع��دي��د من 
اجلمعية  اص����دارات  و  مطبوعات 
و  أسئلة  على  اإلجابة  و  احلقوقية، 
تقدمي  مت  كما  ال��زوار،  استفسارات 
نبذة تعريفية عن اجلمعية و أهدافها 
و رؤيتها ورسالتها و آلية تواصلها مع 
اجلهات ذات العالقة من أجل إيجاد 

احللول الالزمة لهم.
امل��ع��رض دشنه  ب��ال��ذك أن  اجل��دي��ر 
صاحب السمو امللكي األمير الدكتور 
ف��ي��ص��ل ب���ن م��ش��ع��ل ب���ن س��ع��ود بن 
القصيم،  منطقة  أمير  عبدالعزيز 
الثالثة وجاء حتت شعار  يف نسخته 
عشرة  مل��دة  امتد  ت��ق��رأ«،  »القصيم 

دار   250 م��ن  أكثر  مبشاركة  أي���ام، 
وعدداً  وعلمية،  ثقافية  محلية  نشر 
والتعليمية  احلكومية  اجلهات  من 
والنشر،  بالتأليف  املعنية  واجلامعية 
احلضاري  فهد  امللك  مبركز  وذل��ك 

مبحافظة عنيزة.
وأشاد سمو األمير فيصل بن مشعل 
بكل ما مت بذله يف معرض القصيم 
الثالثة مبحافظة  للكتاب يف نسخته 
عنيزة، مقدماً شكره حملافظ عنيزة 
على  عملت  التي  املشتركة  واللجان 
رآه  ما  على  مثنياً  امل��ع��رض،  إجن��اح 
من دور نشر وكتب ومكتبات رقمية 
وجهات حكومية وتعليمية وجامعية.

ويف سياق متصل واستمراراً لرسالة 

اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
زي��ارة  و  احلقوقية  الثقافة  نشر  يف 
العالقة   ذات  اجل��ه��ات  م��ن  العديد 
ق���ام م��دي��ر ف���رع اجل��م��ع��ي��ة املكلف 
الشريدة  عبدالرحمن  األستاذمحمد 
كان  و  البطني  ش��رط��ة  إل��ى  ب��زي��ارة 
فهد  عيد  رقيب  وكيل  اسقباله  يف 

الرشيدي.
يف بداية الزيارة مت تبادل األحاديث 
مت  و  العالقة  ذات  امل��واض��ي��ع  ح��ول 
اجلمعية  ع��ن  تعريفية  نبذة  تقدمي 
ذات  اجل��ه��ات  م��ع  تواصلها  آل��ي��ة  و 
العديد  توزيع  مت  ثم  من  و  العالقة 
من اصدارات و مطبوعات اجلمعية 

احلقوقية التوعوية التثقيفية.
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فرع اجلمعية باملنطقة ال�ضرقية ي�ضارك يف فعاليات الحتفال بالي�م 

العاملي حلق�ق الطفل

ش�����ارك ف���ري���ق م���ن ف����رع اجل��م��ع��ي��ة 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة ب��ال��ع��دي��د من 
من  العديد  أقامتها  التي  الفعاليات 
اجل��ه��ات حيث ج���اءت امل��ش��ارك��ة من 
احتوى  تعريفي  ت��وع��وي  رك��ن  خ��الل 
على العديد من االصدارات احلقوقية 
عن  اإلجابة  إلى  باإلضافة  والتوعوية 
استفسارات الزوار للركن، و من ضمن 

تلك الفعاليات:
1- تزويد العديد من املراكز و اجلهات 

مبطبوعات اجلمعية و منها:
العدل  ل���وزارة  التابع  شمل  مركز   -

مبجموعة من االصدارات.
ال���روض���ة األول����ى احل���ادي���ة عشر   -

بالدمام.

للرعاية  املستقبل  غ��ص��ون  م��رك��ز   -
اخلاصة  االحتياجات  لذوي  النهارية 

باخلبر.
- ري���اض األط��ف��ال و االب��ت��دائ��ي��ة يف 
مدارس رواد اخلليج األهلية بالدمام.

- مجمع العثيم يف مركز حي غرناطة 
بالدمام.

اليوم  تأسيس  مت  أنه  بالذكر  اجلدير 
العاملي للطفل يف عام 1954، ويحتفل 
به يف 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز 
الترابط الدولي، والتوعية بني األطفال 
يف جميع أنحاء العالم، وحتسني رفاه 

األطفال.
األمهات  للطفل  العاملي  اليوم  وميكن 
واآلباء واملعلمني واملمرضني واألطباء 

املجتمع  وناشطي  احلكوميني  والقادة 
واملجتمعات  ال��دي��ن  وش��ي��وخ  امل��دن��ي، 
احمل���ل���ي���ة، وأص����ح����اب ال���ش���رك���ات، 
واإلع����الم����ي����ني، وك����ذل����ك ال��ش��ب��اب 
واألطفال أنفسهم أن يلعبوا دوراً هاماً 
صلة  ذا  العاملي  الطفل  ي��وم  جعل  يف 

مبجتمعاتهم، واملجتمعات واألمم.
العاملي للطفل لكل واحد  اليوم  ويتيح 
عن  للدفاع  ملهمة  دخ��ول  نقطة  منا 
واالحتفال  وتعزيزها  الطفل  حقوق 
بها، وترجمتها إلى حوارات وإجراءات 

ستبني عاملاً أفضل لألطفال.
مساهمة اليوم العاملي للطفل يف تغيير 

حياة األطفال:
- انخفاض معدل وفيات األطفال حتت 

سن اخلامسة بشكل كبير وملحوظ يف 
بلدان  بعض  خاصًة  البلدان  من  كثير 
قارة إفريقيا، وبلدان الشرق األوسط، 

مثل: النيجر، والصومال، وأنغوال.
التغذية  س���وء  م��س��ت��وى  ان��خ��ف��اض   -
أفغانستان،  مثل:  البلدان،  بعض  يف 
وال���ي���م���ن، وب����رون����اي، وال���ص���وم���ال، 

والكونغو، وكوريا.
العالم،  الفقر يف  انخفاض مستوى   -
منه،  األول  املتضرر  هو  الطفل  ك��ون 
حيث ميوت طفل واحد كّل ثالث ثوٍن 
حول العالم، أّي حوالي 30,000 طفل 
مّم��ا يجعل من  الفقر  ي��وم بسبب  ك��ّل 
دول  جميع  لدى  أولويًة  عليه  القضاء 

العالم. 

اتفاقية حقوق الطفل هي ميثاق دولي يوضح احلقوق والواجبات األساسية التي يجب توفيرها لألطفال حول 
العالم، وهذا يشمل احلقوق املدنية والتعليمية واالجتماعية والصحية وغيرها من احلقوق األساسية، تشرف 
على تنفيذ ومتابعة هذه احلقوق ونتائجها جلان مختصة يف األمم املتحدة ملراقبة وضع األطفال يف الدول 

األعضاء يف االتفاقية.
فعلى الصعيد الداخلي فإن سياسات اململكة العربية السعودية شملت حقوق الطفل مبا يضمن له الرعاية 

زمنية  بجداول  محددة  جميعها  وغيرها،  واالجتماعية  والصحية  التعليمية 
ملراقبة النتائج والنهوض بها، على سبيل املثال فإن نظام احلماية من العنف 
واإليذاء يف اململكة يهتم مبتابعة قضايا كحاالت العنف اجلسدي واإلهمال 
األسري الذي يتعرض له األطفال، ويشمل التدخل جميع أفراد األسرة التي 
تعرض فيها الطفل للضرر، وتتخذ اجلهات املعنية جميع اإلجراءات الواجب 
اتخاذها ومتابعتها مبا يحقق أفضل سبل الرعاية للطفل واستقراره، إضافة 
لهذا، فإن جزءاً كبيراً من دور املؤسسات يتمثل يف التثقيف ونشر الوعي نحو 

املشاكل التي قد يتعرض لها األطفال وسبل احلد منه.
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فرع اجلمعية باجل�ف 

ي�ضارك الي�م العاملي 

ملناه�ضة العنف �ضد 

املراأة

ش�����ارك ف���ري���ق م���ن ف����رع اجل��م��ع��ي��ة 
العاملي  ال��ي��وم  فعاليات  يف  ب��اجل��وف 
ملناهضة العنف ضد املرأة، و ذلك من 
االدارات  للعديد من  خالل مخاطبته 
ذات  و اجلهات  و اجلهات احلكومية 
من  مبجموعة  تزويدهم  و  العالقة، 
اجلمعية  م��ط��ب��وع��ات  و  اص�����دارات 
من  ع���دداً  وض��ع  مت  كما  احلقوقية، 
يف  االرش��ادي��ة  اللوحات  و  الالفتات 
ذل��ك  و  للمدينة  ال��رس��م��ي��ة  ال��ط��رق 
و  امل��رأة  ثقافة حقوق  نشر  أج��ل  من 

التوعية بها لكافة أفراد املجتمع.

ال��ي��وم ال��ع��امل��ي مل��ن��اه��ض��ة ال��ع��ن��ف ضد 
املرأة:

اجلدير بالذكر أنه قد وقع وقع اختيار 
 25 يف  ال��ت��اري��خ  ه��ذا  على  النشطاء 
ملناهضة  كيوم  األول/نوفمبر  تشرين 
 .1981 ع��ام  منذ  امل��رأة  ضد  العنف 
االغتيال  إث��ر  على  االخ��ت��ي��ار  وج���اء 
الوحشي عام 1960 لألخوات ميرابال 
من  ناشطات سياسيات  وهن  الثالثة 
بناء  وذل��ك  الدومينيكان،  جمهورية 
الدومينيكي  احلاكم  من  أوام��ر  على 

رافاييل ترخيو )1961-1930(.
 ،1993 األول/ديسمبر  كانون   20 يف 

ات��خ��ذت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ق��راره��ا 
104/48 والذي اعتمدت فيه اإلعالن 
بشأن القضاء على العنف ضد املرأة.
اجلمعية  ح��ددت  السياق،  ه��ذا  ويف 
العامة لألمم املتحدة يوم 25 تشرين 
اليوم   1999 عام  يف  الثاني/نوفمبر 
ضد  ال��ع��ن��ف  ع��ل��ى  للقضاء  ال��دول��ي 
واملنظمات  احلكومات  ودعت  امل��رأة، 
احلكومية  غير  واملنظمات  الدولية 
لتنظيم فعاليات ذلك اليوم املخصص 
ميهد  امل��ش��ك��ل��ة.مم��ا  ب��ه��ذه  للتعريف 
العنف  على  ال��ق��ض��اء  نحو  ال��ط��ري��ق 
ضد النساء والفتيات يف جميع أنحاء 

العالم.

م�����ب�����ادرة ت��س��ل��ي��ط ال����ض����وء م����ن أج���ل 
ال���ق���ض���اء ع��ل��ى ال��ع��ن��ف ض���د ال��ن��س��اء 

والفتيات:
شرع االحتاد األوروبي واألمم املتحدة 
متعددة  ج��دي��دة  عاملية  م��ب��ادرة  يف 
ال��ق��ض��اء على  ت��رك��ز على  ال��س��ن��وات 
النساء  ض��د  العنف  أش��ك��ال  جميع 
مبادرة  اسم  عليها  ويطلق  والفتيات، 

تسليط الضوء.
ألنها  االس��م  بهذا  امل��ب��ادرة  وسميت 
املسألة،  ه��ذه  على  االه��ت��م��ام  تركز 

وتدفع بها إلى دائرة الضوء وتضعها 
يف طليعة اجلهود الرامية إلى حتقيق 
امل����س����اواة ب���ني اجل��ن��س��ني ومت��ك��ني 
التنمية  مع خطة  يتماشى  امل��رأة مبا 

املستدامة لعام 2030.
يف  أول��ي��اً  استثماراً  امل��ب��ادرة  وت��ق��دم 
سيكون  ي����ورو  م��ل��ي��ون   500 ح����دود 
الرئيسي  املساهم  األورب���ي  االحت��اد 
ف��ي��ه، وس����وف ت��وج��ه ال���دع���وة إل��ى 
امل���ان���ح���ني وال����ش����رك����اء اآلخ���ري���ن 
لالنضمام إلى املبادرة لتوسيع نطاقها 
وفرص االستفادة منها. وسوف تتمثل 
استئماني  صندوق  يف  التنفيذ  آلية 
م��ت��ع��دد أص��ح��اب امل��ص��ل��ح��ة ي��دي��ره 
املتعدد  االستئماني  الصندوق  مكتب 
الشركاء بدعم من الوكاالت الرئيسية 
املتحدة  األمم  ب��رن��ام��ج  يف  املتمثلة 
املتحدة  األمم  وص��ن��دوق  اإلمن��ائ��ي 
للمرأة  املتحدة  األمم  وهيئة  للسكان 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  إش����راف  وحت���ت 

لألمني العام.
وي��ع��د ال��ع��ن��ف ض��د امل����رأة ان��ت��ه��اك��اً 
يف  كبيرة  وعقبة  اإلنسانية  حلقوقها 
م��ج��االت  مبختلف  ت��ط��وره��ا  ط��ري��ق 
على صحتها  سلباً  يؤِثّر  كما  احلياة، 
وطموحها يف التعليم والعمل وقدرتها 

على املشاركة بفاعلية يف املجتمع.
العنف  إَنّ  امل��ت��ح��دة  األمم  وت��ق��ول 
أكثر  أحد  هو  والفتيات  النساء  ضد 
انتشاراً  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  انتهاكات 
اليوم،  عالم  يف  وتدميراً  واستمراراً 
غير أَنّ معظمه ال يزال غير مبلغ عنه 
النعدام العقاب والصمت واإلحساس 
بالفضيحة ووصمة العار احمليطة به.
امل��رأة  العنف ض��د  وت��ت��ع��دد أش��ك��ال 
وجنسية،  ونفسية  جسدية  ب��ني  م��ا 
النفسية  واإلس����اءة  ال��ض��رب  ومنها 
واالغتصاب والقتل واألفعال اجلنسية 
على  واالع��ت��داء  والتحرش  القسرية 
واملالحقة  القسري  والزواج  األطفال 

واملضايقة اإللكترونية.
ويُعِرّف إعالن اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة، الصادر يف عام 1993، العنف 
ضد املرأة بأنَّه »أي فعل عنيف تدفع 
أو  ويترتب عنه  إليه عصبية اجلنس 
يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة 
الناحية اجلسمانية  من  للمرأة سواء 
أو اجلنسية أو النفسية، مبا يف ذلك 
أو  القبيل  ه��ذا  من  بأفعال  التهديد 
من  التعسفي  احل��رم��ان  أو  القسر 
احلياة  ذلك يف  احلرية، سواء حدث 

العامة أو اخلاصة«.

هل تعلموا؟
- أن العنف ضد املرأة والفتاة هو اليوم واحد من أكثر 

انتهاكات حقوق اإلنسان انتشاًرا واستمرارًا وأشدها 
بشاعة.

 -أن ثلث نساء العالم تعرضن لشكل من أشكال العنف.
- أن النساء والفتياة يتعرضن — بصورة غير متناسبة 

— للعنف، مبا يف ذلك القتل، واالجتار بالبشر وغيره 
من املمارسات الضارة.
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الأمم املتحدة ت�ؤكد 

اأن الي�م العاملي 

للبيئة فر�ضة لزيادة 

ال�عي للمجتمعات 

و�ضانعي القرار 

باأهمية حماية 

البيئة و احلفاظ 

على �ضالمة 

الطبيعة

يوم البيئة العاملي: 
حتول  نقطة  مبثابة   1972 ع��ام  ك��ان 
يف تطوير السياسات البيئية الدولية، 
حيث عقد يف هذا العام حتت رعاية 
األمم املتحدة، املؤمتر الرئيسي األول 
حول القضايا البيئية، يف الفترة من 5 
إلى 16 حزيران/يونيو يف ستوكهولم 
املؤمتر،  من  الهدف  وكان  )السويد(، 
البشرية،  البيئة  مب��ؤمت��ر  امل��ع��روف 
رؤية  صياغة  ستوكهولم،  مؤمتر  أو 
أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة 
البشرية  البيئة  على  احلفاظ  حتدي 

وتعزيزها.

ديسمبر  األول/  ك���ان���ون   15 ويف 
اجلمعية  اعتمدت  ال��ع��ام،  نفس  م��ن 
 2994/A/RES( رقم  قرارها  العامة 
حزيران/  5 يوم  بوصف   ،))XXVII(
وحتث  للبيئة  العاملي  باليوم  يونيو 
منظومة  يف  واملنظمات  احل��ك��وم��ات 

بهذا  االضطالع  على  املتحدة  األمم 
اليوم كل عام، بالقيام بنشاطات على 
على حرصها  وتؤكد  العاملي،  مستوى 
وتعزيزها،  البيئة  على  احلفاظ  على 
ومتابعة  البيئي  الوعي  زي��ادة  بهدف 
ال��ق��رار ال���ذي مت اإلع����راب ع��ن��ه يف 
امل��ؤمت��ر. وي��ت��زام��ن ه��ذا ال��ت��اري��خ مع 

تاريخ اليوم األول للمؤمتر.

دي��س��م��ب��ر،  األول/  ك���ان���ون   15 ويف 
اعتمدت اجلمعية العامة كذلك قراراً 
 ،))XXVII(  3000/A/RES( آخ��ر 
أدى إلى إنشاء برنامج األمم املتحدة 
املعنية  الوكالة  وهي   ،)UNEP( للبيئة 

بالقضايا البيئية.

 ،1974 عام  يف  األول  االحتفال  منذ 
برنامج  للبيئة  العاملي  اليوم  ساعد 
األمم املتحدة للبيئة على زيادة الوعي 
املخاوف  حول  سياسي  زخم  وتوليد 

األوزون  طبقة  استنفاد  مثل  املتنامية 
والتصحر  السامة  الكيميائية  وامل��واد 
واالح���ت���رار ال��ع��امل��ي، و ت��ط��ور ال��ي��وم 
ليصبح منصة عاملية التخاذ إجراءات 
بشأن القضايا البيئية العاجلة، شارك 
السنني،  مر  على  الناس  من  املاليني 
تغيير يف  إح���داث  على  س��اع��د  مم��ا 
وكذلك يف  لدينا،  االستهالك  عادات 

السياسة البيئية الوطنية والدولية.

موضوع عام 2020:
يف عام 2020، مت تسليط الضوء على 
موضوع التنوع البيولوجي – وهي أحد 
املواضيع التي تثير القلق والتي تتسم 
والوجودية  امللحة  املواضيع  من  بأنها 
ع��ل��ى ح��د س����واء، وت��ظ��ه��ر األح���داث 
األخيرة، بدءاً من حرائق الغابات يف 
البرازيل والواليات املتحدة وأستراليا 
وص��وال إل��ى غ��زو اجل��راد عبر شرق 
إفريقيا - واآلن وباء مرض عاملي - 

احلياة  وشبكات  البشر  بني  الترابط 
ترسل  الطبيعة  إن  فيها،  توجد  التي 

لنا رسالة.

رس��ال��ة األم���ن ال��ع��ام مبناسبة ال��ي��وم 
العاملي للبيئة:

رسالة الطبيعة إلينا رسالة واضحة.
 – الطبيعة  بعالم  األذى  نلحق  إن��ن��ا 

وسندفع نحن ثمَن ذلك.
ف��م��ع��دالت ب��ت��ده��ور امل��وائ��ل وف��ق��دان 

التنوع البيولوجي تتسارع.
واضطراب املناخ آخٌذ يف التفاقم.

واحل���رائ���ق وال��ف��ي��ض��ان��ات وح���االت 
زادت  العاتية  وال��ع��واص��ف  اجل��ف��اف 

وتيرتها واشتد ما تخلّفه من ضرر.
واحمل����ي����ط����ات ت��������زداد س��خ��ون��ت��ه��ا 
وح���م���وض���ت���ه���ا، ف���ت���دم���ر ال���ن���ُظ���م 

اإليكولوجية للِشعاب املرجانية.
من  ج��دي��د  ف��ي��روس  اآلن  وق��د ظهر 
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يف اليوم العاملي للبيئة.. األمم املتحدة تطلق مبادرة مناخية جديدة:
أطلقت أمانة األمم املتحدة لتغير املناخ مبادرة جديدة ملكافحة تغير املناخ، 

بالتزامن مع اليوم العاملي للبيئة.
وحتت شعار »سباق إلى الصفر«، فإن احلملة تهدف لوقف انبعاثات الغازات الدفيئة 

الضارة باملناخ مثل ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 »على أقصى تقدير«.
ووفًقا لألمم املتحدة، فإن ما يقرب من الف شركة و 458 مدينة و24 والية ومنطقة و 
500 جامعة و 36 مستثمًرا رئيسًيا قد التزموا بالفعل بخفض االنبعاثات إلى الصفر 

بحلول عام 2050.
كما أعربت أكثر من 120 دولة عن التزامها بأن تصبح محايدة مناخيًا بحلول عام 

.2050
وكان رئيس مؤمتر املناخ العاملي املقبل، وزير الطاقة البريطاني ألوك شارما، قد ذكر 

يف وقت سابق إنه يجب إعادة بناء اقتصادات العالم بشكل أكثر استدامة ونظافة 
بعد جائحة فيروس كورونا.

بني  يتفشى  أخ��ذ  ك��ورون��ا  فيروسات 
سبل  وق��ّوض  صحتهم  فدمر  البشر، 

عيشهم.
ولكي نعتني بالبشرية، ال بد ثم ال بد 

من العناية بالطبيعة.
مجتمعنا  يغّير  أن  إل��ى  بحاجة  إننا 

العاملي كله مساره.
ف��ل��ن��ِع��د ال��ت��ف��ك��ي��ر ف��ي��م��ا ن��ب��ت��اع��ه 

ونستخدمه.
ول��ن��ك��ت��س��ب ع�����ادات ت���راع���ي م��ب��دأ 
للزراعة  أساليب  ونعتمد  االستدامة 

ومناذج للعمل التجاري متتثل له.
الطبيعية  املواقع  من  تبقى  ما  ولنحِم 

واألحياء البرية.
ولنلتِزم بتأمني مستقبل أخضر يثّمن 

القدرة على الصمود.
البناء  إع��ادة  على  عملنا  يف  ولنعمد، 
الطبيعة  وض��ع  إل��ى  أف��ض��ل،  بشكل 
- يف صميم  ت��ك��ون  أن  ي��ج��ب  ح��ي��ث 

عملية صنع القرار.

حان  للبيئة،  العاملي  اليوم  ه��ذا  ففي 
وقت الطبيعة.

اإلي��س��ي��س��ك��و ت���دع���و يف ال���ي���وم ال��ع��امل��ي 
للحفاظ  املشترك  العمل  إل��ى  للبيئة 

على التنوع البيولوجي:
دعت منظمة العالم اإلسالمي للتربية 
إلى   - إيسيسكو   - والثقافة  والعلوم 
التنوع  على  للحفاظ  املشترك  العمل 
العمل  م��ق��ت��رح  وت��ب��ن��ي  ال��ب��ي��ول��وج��ي، 
الدروس  على  القائم  املشترك  البيئي 
كورونا  ف��ي��روس  أزم��ة  م��ن  املستفادة 
امل��س��ت��ج��د، وخ���اص���ة ت��ل��ك امل��رت��ب��ط��ة 
وتوازنه  البيئي  التنوع  على  باحلفاظ 
يف مختلف النظم البيئية، يف الغابات 
والبحار واألنظمة الزراعية والسياحة 

البيئية والبيئة احلضرية.
أص��درت��ه  ب��ي��ان  يف  املنظمة،  وأك���دت 
مب��ن��اس��ب��ة اح��ت��ف��ال ال��ع��ال��م ب��ال��ي��وم 
العمل  لبرامج  دعمها  للبيئة،  العاملي 

ال��دول  وتنفذها  تعدها  التي  البيئي 
واحلكومات واملنظمات املهتمة بالبيئة 
إمياناً  والعلماء،  املشاريع  وأصحاب 
معرض  ال��ب��ش��ري  اجل��ن��س  ب��أن  منها 
لالنقراض ما لم تنتظم هذه اجلهات 
كلها يف تعاون وثيق بينها للحفاظ على 

الطبيعة.
م��ؤش��رات  أن  امل��ن��ظ��م��ة  وأوض���ح���ت 
ج��ودة  يف  أظ��ه��رت حتسنا  إي��ج��اب��ي��ة 
ال���ه���واء، وت��وس��ع احل��ي��اة ال��ب��ري��ة يف 
الطبيعية  واحملميات  امل��دن  ضواحي 
دفاع  مدى  عن  متسائلة  للحيوانات، 
عن  ال��دول��ي  للمجتمع  ال��وض��ع  ه��ذا 
إعادة تقييم مفاهيم التنمية املستدامة 
بالنسبة  أهميتها  وك���ذا  وأه��داف��ه��ا 

للطبيعة.
وأش�����ارت امل��ن��ظ��م��ة إل���ى أن ال��ت��ن��وع 
لبيئة  األم���ان  صمام  ه��و  البيولوجي 
يحظى  أن  ي��ج��ب  وت��ن��م��وي��ة  ص��ح��ي��ة 
برامج  ضمن  يستحقها  التي  باملكانة 

أن  م��ب��رزة  املشتركة،  البيئي  العمل 
بنظم  رهينة  البشري  اجلنس  حياة 
بيئية مستقرة وصحية، ويتعني اتخاذ 
على  العالم  لوضع  عاجلة  إج���راءات 
أكثر  لبلوغ مستقبل  الصحيح  الطريق 

استدامة.
إيالء  يجب  أنه  املنظمة على  وش��ددت 
مزيد من االهتمام للحلول املستندة إلى 
والعمل  البيئية،  احلوكمة  يف  الطبيعة 
السياسات،  تطوير  وأث��ن��اء  امل��ن��اخ��ي، 
التداعيات  استباق  وجوب  إلى  إضافة 
امل��وارد  الستنزاف  والتنموية  البيئية 
الطبيعية بغية جتنب التسبب يف أزمات 
أملها يف  القادمة، معبرة عن  لألجيال 
تضافر جهود الشعوب والعمل املشترك 
داخ����ل ال��ع��ال��م اإلس���الم���ي وخ��ارج��ه، 
ذات  م��ب��ادرات  إط��الق  إل��ى  والطموح 
عليها  واحلفاظ  البيئة  حلماية  مغزى 
حماية  يف  مستمر  بشكل  واملساهمة 

األرض التي هي بيتنا جميعاً.
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عام  إط���الق  امل��ت��ح��دة  األمم  أعلنت 
النباتية«  للصحة  ال��دول��ي��ة  »السنة 
هذا  يعد  حيث   )2020( ع��ام  على 
العاملي  الوعي  لزيادة  فرصة  العام 
حماية  بها  التي ميكن  الكيفية  حول 
بها  املساعدة  لتعزيز  النبات  صحة 
يف القضاء على اجل��وع، واحل��د من 
الفقر، وحماية البيئة، وتعزيز التنمية 

االقتصادية.

النظام  بأنها  النبات  صحة  وتعرف 
الذي يستخدم مجموعة من التدابير 
واألع��ش��اب  اآلف���ات  على  للسيطرة 
الضارة والكائنات املسببة لألمراض 
جديدة  مناطق  يف  انتشارها  ومنع 
البشري  التفاعل  خ��الل  من  خاصة 

مثل التجارة الدولية.

ودع���ا أن��ط��ون��ي��و ج��وت��ي��ري��ش األم��ني 

اأهمية ال�ضحة النباتية يف ا�ضتدامة الزراعة وتاأمني الغذاء 

وامل�ضاهمة يف مكافحة اجل�ع واحلد من الفقر 

والأمم املتحدة تعلن �ضنة 2020 »�ضنة دولية 

لل�ضحة النباتية«

له،  رسالة  يف  املتحدة-  لألمم  العام 
مبناسبة إطالق هذه السنة الدولية- 
وكوكب  الناس  أج��ل  من  العمل  إل��ى 
ال��ع��ام  ه���ذا  أن  م��وض��ح��اً  األرض، 
أه���داف  أج���ل حتقيق  م��ن  س��ي��ك��ون 
املوارد  وتكريس  املستدامة،  التنمية 
الالزمة ورفع مستوى االلتزام بصحة 

النبات.

ومن جانبها، أعلنت منظمة األغذية 
أن  )الفاو(  املتحدة  لألمم  والزراعة 
الدولية  املتحدة  األمم  سنة  إط��الق 
للصحة النباتية 2020 يهدف إلى رفع 
أهمية  حول  العاملي  الوعي  مستوى 
للمساعدة  ال��ن��ب��ات  ص��ح��ة  ح��م��اي��ة 
من  واحل��د  اجل��وع  على  القضاء  يف 
التنمية  وتعزيز  البيئة  الفقر وحماية 

االقتصادية.

وك���ان���ت )ال���ف���او( ق���د اع��ت��م��دت يف 
 2018 ديسمبر  يف   73 ال���  دورت��ه��ا 
بالسنة  لالحتفال   2020 عام  اعتبار 
واعتمدت  النبات،  لصحة  الدولية 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار 
سنة   2020 ع��ام  باعتبار   252/73

دولية لصحة النبات.

للفاو،  العام  املدير  دونيو  شو  وق��ال 
»إن النباتات تعد األساس اجلوهري 
للحياة على األرض والدعامة الوحيدة 
اإلن��س��ان،  تغذية  يف  أهمية  األك��ث��ر 
وبالتالي يجب أال نغفل أهمية صحة 
واألنشطة  املناخ  تغير  وأن  النبات، 
اإليكولوجية،  النظم  يغير  البشرية 
ويهيئ  البيولوجي  التنوع  من  ويقلل 
العيش  لآلفات  تتيح  التي  الظروف 
والنمو.. مضيفا: »كما هو احلال مع 
صحة اإلنسان أو احليوان، فإن وقاية 

النبات أفضل من العالج«.

أن  والزراعة  األغذية  منظمة  وتقدر 
احملاصيل  م��ن   %40 إل��ى  يصل  م��ا 
ال��غ��ذائ��ي��ة ت��ض��ي��ع ب��س��ب��ب اآلف����ات 
وه��ذا  س��ن��وي��اً،  النباتية  واألم����راض 
يترك ماليني الناس بدون طعام كاف 
ويضر الزراعة بشكل خطير، املصدر 
الرئيسي للدخل للمجتمعات الريفية 
توسع  مع  ذلك  على  عالوة  الفقيرة، 
التجارة والسفر الدوليني بشكل كبير 
واألمراض  اآلفات  انتشار  زاد خطر 

النباتية إلى مناطق جديدة.

والزراعة  األغذية  منظمة  تقدر  كما 
يرتفع  أن  يجب  الزراعي  اإلنتاج  أن 
بنحو 60% بحلول عام 2050 من أجل 
بشكل  ث��راًء  وأكثر  أكبر  عدد  إطعام 

عام من السكان.

إضاءة:
يعد تقييم القدرات يف مجال الصحة النباتية مبثابة عملية جتمع كل أصحاب املصلحة الوطنين املعنين بهدف 

مساعدة البلدان على حتديد مواطن القوة والضعف يف نظم الصحة النباتية اخلاصة بها، ونظرًا ألن الزراعة متثل 
ما يقرب من 8 يف املائة من إجمالي الناجت احمللي لنيكاراغوا، وافق معهد احلماية والصحة الزراعية يف نيكاراغوا 

)IPSA(، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة، على إجراء عملية تقييم للقدرات يف مجال الصحة النباتية. 
وسيكون أحد النواجت الرئيسية لهذا التقييم هو مراجعة تشريعات الصحة النباتية يف نيكاراغوا، كما سيكون هناك 
ناجت آخر يتمثل يف وضع استراتيجية وطنية لتطوير قدرات الصحة النباتية، مع تقدمي تفاصيل دقيقة للغاية عن 

األنشطة التي يتعن القيام بها لتحسن االتفاقية الدولية.
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اأخ��ب��ار اجل���ع يف العامل و جه�د املنظمات و  اأه��م  © �ضفحة تهتم بن�ضر   

املخت�ضني و املهتمني بحق�ق الإن�ضان للق�ضاء عليه من اأجل العمل على 

حت�ضني حق�ق الإن�ضان يف العامل

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

النباتية  للصحة  الدولية  السنة  وتركز 
منع  ع��ل��ى  األول  امل��ق��ام  يف   #IYPH#
النباتية،  واألم���راض  اآلف���ات  انتشار 
كما هو احلال مع صحة اإلنسان، فإن 
الوقاية من األمراض أكثر فاعلية من 
طوارئ  حالة  إدارة  من  التكلفة  حيث 

صحية كاملة.

الدولية  واالت��ف��اق��ي��ة  )ال��ف��او(  وت��ق��ود 
العاملية  اجلهود  اآلن  النباتات  لوقاية 
تنسيق  على  والعمل  النبات،  حلماية 
واحلد  اآلف��ة  إلدارة  العاملية  اجلهود 
من انتشارها من خالل تطوير وتعزيز 
تقنيات مبتكرة للرصد واإلنذار املبكر، 
وتزويد احلكومات واملزارعني بأفضل 

األدوات واملعارف حملاربة هذه اآلفة.

بالتعاون مع منظمة  أنه  ذكره  اجلدير 
املتحدة  ل���ألمم  وال���زراع���ة  األغ���ذي���ة 
اتخذت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
 2020 احلالية  السنة  باعتبار  ق��راراً 
النباتية«.  للصحة  ال��دول��ي��ة  »السنة 
القرار الصادر يف  وقد جاء يف وثيقة 
األول/ديسمبر  ك��ان��ون  م��ن  العشرين 
تش���كل  الس���ليمة  النباتات  أن   2018
األس�����������اس ال����ذي ت��ق��وم ع��ل��ي��ه كافة 
أش��ك��ال احل��ي��اة ع��ل��ى وج���ه األرض، 
واألمن  األيكولوجي،  النظام  ووظائف 
الص��������������حة  ف��إّن  وعليه،  الغذائي. 
الزراعية  التنمية  مفتاح  هي  النباتية 
املس��������������تدامة من أجل إطعام العدد 
عام  بحلول  العالم  سكان  من  املتزايد 

.2050

النباتية  الص������حة  على  احلفاظ  وأن 
ي��ح��م��ي ال��ب��ي��ئ��ة وال���غ���اب���ات وال��ت��ن��وع 
ال��ب��ي��ول��وج��ي م���ن اآلف�����ات ال��ن��ب��ات��ي��ة، 
ويعالج آثار تغير املناخ، ويدعم اجلهود 
وس�����وء  اجلوع  على  للقضاء  املبذولة 
بالتنمية  والفقر، ويدفع قدماً  التغذية 
احلاجة  وت��ؤك��د  االقتص��������������ادية، 
امللحة إلى إذكاء الوعي وتعزيز وتيسير 
ش��ؤون  إدارة  إل��ى  سعياً  اإلج�����راءات 
يف  اإلسهام  أجل  من  النباتية  الصحة 

تنفيذ خطة عام 2030.
ثقتها  عن  الدولية  املنظمة  تعرب  وإذ 
سيهيئ  دول��ي��ة  بس��نة  االحتفال  ب��أن 
الرامية  لألنش��طة  للترويج  م��ن��ب��راً 
العاملية  النباتية  امل���وارد  ص��ون  إل��ى 

على  وسيشجع  عليها،  واحل��ف��اظ 
اتخاذ اإلجراءات الهادفة إلى ذلك، 
الص���ح�ة  بأهمية  الوعي  وسيذكي 
ذات  القضايا  مواجه�ة  يف  النب�اتي�ة 
االهتمام العاملي، مبا يف ذلك اجلوع 
وال��ف��ق��ر وال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي حتدق 
بالبيئة، فقد تقرر أن تكون سنة 2020 
هي السنة الدولية للصحة النباتية، 
وتدعو املنظمة الدولية جميع الدول 
األع���ض���اء وم���ؤس���س���ات م��ن��ظ��وم��ة 
املنظمات  وس��ائ��ر  امل��ت��ح��دة  األمم 
ال���دول���ي���ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع 
امل���دن���ي، مب���ا يف ذل���ك امل��ن��ظ��م��ات 
وس�����ائر  واألف���راد  احلكومية  غير 
املص�����لحة  ص�����احبة  اجل��ه��ات 
بهذه  االحتفال  إلى  الص�����لة،  ذات 
االقتضاء،  حسب  الدولية،  الس�����نة 
زيادة  إلى  تهدف  أنشطة  من خالل 
النباتية  الص���������حة  بأهمية  الوعي 
واآلثار االقتص���������ادية واالجتماعية 
يف  النباتية  للص���������حة  والبيئية 
األم���ن ال��غ��ذائ��ي  ووظ��ائ��ف النظم 
االيكولوجية، وإلى تبادل املمارسات 

الفضلى يف هذا الصدد.

وبناء على ذلك، فقد قررت منظمة 
املساهمة  العربي  العلمي  املجتمع 
من  بعدد  السنة  ه��ذه  فعاليات  يف 
األنشطة تبدأها بدعوة املختصني يف 
النباتية  بالصحة  واملهتمني  الزراعة 
علمية  مقاالت  كتابة  يف  للمشاركة 
لنشرها عبر موقع املنظمة، وجتميع 
يف  »إض����اءات«  ملف  يف  منها  املهم 

نهاية السنة بإذن اهلل.

والباحثات  الباحثني  ت��دع��و  كما   
يف  لنشرها  علمية  بحوث  لتقدمي 
م��ج��ل��ة امل��ن��ظ��م��ة احمل��ّك��م��ة »امل��ج��ل��ة 

العربية للبحث العلمي«.

م���ن امل���وض���وع���ات ال��ت��ي س��ت��غ��ط��ى يف 
املقاالت والبحوث واملؤمتر، ما يلي:

تصيب  التي  واألم���راض  اآلف��ات   -
النباتات يف الوطن العربي: النخيل، 
اخلضروات،  احلمضيات،  الزيتون، 

الفواكه، احلبوب، القطن، ....
- املكافحة املتكاملة لآلفات.

- صحة البذور.
على صحة  وأثرها  التربة  - صحة 

النبات.
النبات:  على صحة  وأث��ره  التلوث   -
ت��ل��وث امل���ي���اه، ت��ل��وث ال��ت��رب��ة، تلوث 

الهواء،...
صحة  على  املناخي  التغير  آث���ار   -

النبات والتصدي لها.
- األساليب الوقائية حلماية النبات.

النبات  لصحة  املتوارثة  األساليب   -
ال���زراع���ة  يف  احل����ض����اري  )اإلرث 

احمللية(.
- قصص جناح حول مكافحة اآلفات 

الزراعية.

ما هي أهمية الصحة النباتية؟
الذي  الهواء  مصدر  النباتات  تعتبر 
نتنفسه ومصدر معظم األغذية التي 
صحة  على  احلفاظ  ويعد  نتناولها، 
األهمية لضمان  بالغ  ًا  أمر  النباتات 
األغذية  ونظم  املستدامة  ال��زراع��ة 
اإليكولوجية.  والنظم  البيئة  وحماية 
وب��ال��ت��ال��ي، ف���إن ال��ن��ب��ات��ات وب��ال��رغ��م 
كثير من  نولي يف  ذل��ك، نحن ال  من 
األحيان اهتماًماباحلفاظ على صحة 
النباتات،وميكن أن يكون لذلك نتائج 
تقدر  امل��ث��ال،  سبيل  فعلى  م��دم��رة، 
يتم  أن��ه  وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  منظمة 
فقدان ما يصل إلى 40 يف املائة من 
اآلف��ات  بسبب  الغذائية  احملاصيل 
وه��ذا  س��ن��وي��اً،  النباتية  واألم����راض 
غذاء  دون  األشخاص  ماليني  يترك 
املصدر   - ب��ال��زراع��ة  وي��ض��ر  ك��ا ٍف 
الرئيسي للدخل للمجتمعات الريفية.

للتهديد  النباتية  الصحة  تتعرض 
املناخ  تغير  أدى  فقد  متزايد،  بشكل 
النظم  تغير  إلى  البشرية  واألنشطة 
التنوع  من  قلل  حيث  اإليكولوجية، 
جديدة  م��ج��االت  وخ��ل��ق  البيولوجي 
ويف  اآلف���ات،  فيها  تزدهر  أن  ميكن 

السفر  نفسه، تضاعف حجم  الوقت 
وال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ث��الث��ة أض��ع��اف 
للسفر  امل��اض��ي، ومي��ك��ن  ال��ع��ق��د  يف 
وال��ت��ج��ارة نشر اآلف���ات واألم���راض 

بسرعة يف جميع أنحاء العالم.

ال��ب��ذور  صناعة  تعد  ال��واق��ع،  يف 
حيث  وديناميكياً،  عاملياً  نشاطاً 
واإلنتاج  التربية  عمليات  جت��ري 
البلدان  من  العديد  يف  والتجارة 
ال��دول��ي��ة بشكل  وع��ب��ر احل����دود 
البذور  ش��رك��ات  وتساهم  ي��وم��ي. 
يف ال��ص��ح��ة ال��ن��ب��ات��ي��ة م��ن خ��الل 
يتم  التي  الصحية  ال��ب��ذور  توافر 
أو  ملنع  روتيني  بشكل  اختبارها 
النباتية  اآلف���ات  على  السيطرة 
البذور،  جودة  على  تؤثر  قد  التي 
ومن خالل حركة البذور وإدخالها 
املبادرة  وتقوم  مناطق جديدة،  يف 
محاصيل  ب��ذور  لصحة  ال��دول��ي��ة 
اخلضروات، وهي منصة لصناعة 
 1993 ع���ام  يف  تشكلت  ال��ب��ذور 
حت���ت رع���اي���ة االحت�����اد ال���دول���ي 
مرجعية  ط��رق  بتطوير  ل��ل��ب��ذور، 
إلى  تهدف  اخلضروات  حملاصيل 
إجراء تقييم متسق لصحة البذور. 
ف��ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال، تُ��س��ت��خ��دم 
طرقها اخلاصة بالتقرح البكتيري 
وال��ف��ي��روس��ات يف ال��ط��م��اط��م يف 
تلعب  كما  ال��ع��ال��م،  أن��ح��اء  جميع 
صناعة البذور دوًرا ُمهًما يف جمع 
املعارف وتبادلها، وأطلقت مبادرة 
القائمة املنظمة للحشرات يف عام 
2007 وأسفرت عن قاعدة بيانات 
معلومات  إل��ى  تستند  ديناميكية 
كمصدر  ت��ع��م��ل  س��ل��ي��م��ة  ع��ل��م��ي��ة 
التنظيمية  وال��ه��ي��ئ��ات  للصناعة 
عند تقييم مخاطر البذور كوسيلة 

حلركة اآلفات.
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منظمة اليونيسكو 
تدعو إلى 

حتّمل املسؤولية 
اجلماعية حلماية 
الضعفاء يف خضم 

املعركة العاملية 
على كوفيد-19

الدولية  اليونسكو  جلنة  أص���درت 
واللجنة  البيولوجيا  ألخ��الق��ي��ات 
العلمية  املعارف  العاملية ألخالقيات 
لتوجيه  مشتركاً  بياناً  والتكنولوجية 
عامة  وإط��الع  السياسات  واضعي 
األخالقية  االعتبارات  على  الشعب 
األس��اس��ي��ة ال��واج��ب م��راع��ات��ه��ا يف 
العالم  يخوض  التي  املعركة  خضم 

غمارها ضد جائحة كوفيد-19.
بعنوان  ال��ص��ادر  ال��ب��ي��ان  يسترعي 
األخالقية  االعتبارات  »كوفيد-19: 
م��ن م��ن��ظ��وٍر ع��امل��ي«، االن��ت��ب��اه إلى 
م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ق��ض��اي��ا ال��ه��ام��ة 
الواجب مراعاتها يف هذه الفترة ال 
سيما وأّن السلطات الصحية العامة 
اجلائحة.  هذه  محاربة  يف  منهمكٌة 
قد  اجلائحة  أّن  إلى  كذلك  ويُشير 
النفسي  التوتر  تفاقم  يف  تتسبب 
ل����دى األش����خ����اص وامل��ج��م��وع��ات 
وقد  العالم،  يف  واملهّمشة  الضعيفة 

يكون تأثيرها أشد وقعاً يف البلدان 
النامية.

احملنة  على  الضوء  البيان  ويسلّط 
ال���ت���ي مي����ّر ب��ه��ا األف�������راد ال��ذي��ن 
واخلطاب  الفقر،  براثن  يف  وقعوا 
الذين  وأولئك  والعنف،  التمييزي، 
وفقدوا  أمراض سابقة،  من  يعانون 
ويتطرق  وع��م��ل��ه��م،  استقالليتهم 
أيضاً إلى قضايا اجلنسني، والعمر، 
والسجن،  والعنصرية،  واإلع��اق��ة، 
والهجرة، والصعوبات التي يواجهها 

الالجئون وعدميو اجلنسية.
وب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك، يُ��ق��ّر البيان 
التي  الشديدة  باحملنة  خاص  بوجه 
إلى  يفتقرون  الذين  أولئك  بها  مير 
والصابون  كاملاء  األساسية  امل��وارد 
الصحية  ال��ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  للحفاظ 
األس��اس��ي��ة، وي��ل��ف��ت االن��ت��ب��اه إل��ى 
ص��ع��وب��ة ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي يف 
ال���ظ���روف امل��ك��ت��ظ��ة ال���س���ائ���دة يف 

األحياء الفقيرة ومخيمات الالجئني 
على سبيل املثال، كما يلفت التقرير 
العنف  خطر  تفاقم  إل��ى  االن��ت��ب��اه 
األُسري خالل فترة احلجر الصحي 

والعزلة.
بأن  اليونسكو  قناعة  البيان  يجّسد 
تتطلب  ك��وف��ي��د-19  امل��ع��رك��ة ض��د 
اع��ت��راف��اً ج��م��اع��ي��اً ب��ت��ن��ام��ي أوج��ه 
الضعف املُستجّدة وبالتالي احلرص 
على أن تشمل االستجابات املتعلقة 
واالجتماعية  الصحية  بالسياسات 

اجلميع دون استثناء.
األوبئة  تفشي  ف��ت��رات  خ��الل  تَ��ب��رز 
أهميُة التعاضد بني الدول من أجل 
وصياغة  الوقائية،  املعدات  توفير 
وتعزيز  العامة  الصحة  سياسات 
املعايير.  ب��أع��ل��ى  العلمي  ال��ب��ح��ث 
الدولية  اليونسكو  جلنة  دعت  وقد 
واللجنة  البيولوجيا  ألخ��الق��ي��ات 
العلمية  املعارف  العاملية ألخالقيات 

املشترك،  بيانهما  والتكنولوجية، يف 
تدهور  احتواء  أجل  من  العمل  إلى 
املهّمشة  ال��ف��ئ��ات  ل���دى  األوض�����اع 
ملعاجلة  استراتيجيات  وض��ع  وإل��ى 
اخلبراءُ  يناشد  كما  الظروف،  هذه 
إلى  ال��دول��ي  واملجتمع  احل��ك��وم��ات 
تعزيز التعاون الدولي وروح التضامن 
فيما بينهم من أجل اتخاذ إجراءات 
عاجلة، مؤكدين يف هذا السياق أن 
الفقيرة  البلدان  مساعدة  مسؤولية 
تقع على عاتق البلدان الثرية، ويجب 
يف  السياسية،  القرارات  ترتكز  أن 
مثل ه��ذه احل���االت ال��ط��ارئ��ة، على 
باألخالقيات.  تسترشد  وأن  العلم 
التمييزي  اخلطاب  مكافحة  ويجب 
اتخاذ  لضمان  الوصم  ومم��ارس��ات 
تدابير فعالة للصحة العامة، ويجب 
أن يتجاوز البحث العلمي والتدابير 
السياسية  االن��ق��س��ام��ات  الصحية 
واجلغرافية والثقافية ويترفع عنها.
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امللعب القومي يف العاصمة الصينية بيجن يضاء برسالة »ممنوع التدخن«، سياسات حظر التدخن العامة، وإضافة الرسومات والصور احملذرة على علب التبغ  
  © WHO China Office                                                                                                                    .وعبواته من الوسائل الفعالة ملكافحة تعاطي واستخدام التبغ

منظمة الصحة العاملية تؤكد ضرورة تكثيف اخلدمات 
احلكومية املدعومة للمساعدة يف اإلقالع عن التبغ

العديد  إن  جديد  أممي  تقرير  قال 
كبيراً  تقدماً  احلكومات حققت  من 
يف مكافحة التبغ، عبر تبنيها لتدابير 
التدخني  فعالة مثل سياسات حظر 
العامة، وإضافة الرسومات والصور 
وعبواته،  التبغ  علب  على  احمل��ذرة 
التقرير  يشدد  ذلك،  ومع  وغيرها، 
مبا  تقوم  ال  عديدة  ب��الداً  أن  على 
شأنها  من  »سياسات  لتنفيذ  يكفي 
أن تنقذ األرواح« بالفعل، مثل تقدمي 
التبغ،  ملستخدمي  املساعدة  أشكال 

لإلقالع عنه.
التقرير العاملي السابع عن مكافحة 
آفة التبغ العاملية يحلل جهود الدول 
يف تنفيذها »ألكثر التدابير فعالية«، 
منظمة  »اتفاقية  قدمتها  التي  تلك 
ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة اإلط���اري���ة بشأن 
بالفعل  ثبت  والتي  التبغ«،  مكافحة 

أنها تقلل من الطلب على التبغ.
ال��ك��ث��ي��ر م��ن ه���ذه ال��ت��داب��ي��ر، مثل 
ت���دخ���الت ال���س���ي���اس���ات ال��رام��ي��ة 

إل����ى دح����ر وب����اء ال��ت��ب��غ، امل��س��م��اة 
يف  فعاليتها  أثبتت   ،)MPOWER(�ب
تكلفة  وتقليل  ال��ن��اس،  أرواح  إنقاذ 
مت  وق��د  الصحية،  الرعاية  نفقات 
لتقوي   2007 ع���ام  يف  إط��الق��ه��ا 
م��ن اإلج������راءات احل��ك��وم��ي��ة لست 
من  التبغ  ملكافحة  استراتيجيات 

اتفاقية املنظمة وهي:
- سياسات استخدام التبغ والوقاية 

منه؛
- حماية الناس من دخان التبغ؛

امل��س��اع��دة على  - ع���رض ف��رص��ة 
اإلقالع عن التدخني للمدخنني؛

- حتذير الناس من مخاطر التبغ؛
التبغ  إعالنات  على  فرض حظر   -

والترويج له ورعايته؛
- وأخيراً زيادة الضرائب على التبغ؛
وي��ن��ص��ب ت��رك��ي��ز ال��ت��ق��ري��ر األخ��ي��ر 
البلدان  أحرزته  ال��ذي  التقدم  على 
على  ال��ت��ب��غ  مستخدمي  مل��س��اع��دة 
اليوم  ويتم  التدخني،  ع��ن  اإلق���الع 

البرازيل،  دول��ة  من  التقرير  إط��الق 
كونها أصبحت اآلن ثاني دولة، بعد 
لتدابير  كامل  بتنفيذ  تقوم  تركيا، 
من  ن��س��ب��ة  ب��أع��ل��ى   )MPOWER(

مستوى اإلجناز.
ملنظمة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ذك����ر  وق����د 
تيدروس  الدكتور  العاملية،  الصحة 
غ��ب��ري��س��وس أن ع��ل��ى احل��ك��وم��ات 
اإلق��الع  »خ��دم��ات  بتنفيذ  تقوم  أن 
ع���ن ال��ت��ب��غ« ك��ج��زء م���ن ج��ه��وده��ا 
الشاملة  الصحية  التغطية  لضمان 
ملواطنيها، وأضاف الدكتور تيدروس 
أحد  هو  التدخني  عن  »اإلق��الع  أن 
يقوم  أن  التي ميكن  األشياء  أفضل 
أج���ل صحته«،   م��ن  ال��ش��خ��ص  ب��ه��ا 
تعطي   )MPOWER( ح��زم��ة  وأن 
احلكومات األدوات العملية ملساعدة 
الناس على التخلص من هذه العادة، 
»مما ميكنهم من العيش حياة أطول 

وأكثر صحة«، حسب تعبيره.
التقدم  م��ع  أن���ه  ال��ت��ق��ري��ر  وي��وض��ح 

مليار   2.4 أص��ب��ح  اآلن  احمل����رز 
تقدم  ب��ل��دان  يف  يعيشون  ش��خ��ص 
التبغ  عن  لإلقالع  شاملة  خدمات 
مليار شخص   2 إل��ى  تصل  )زي���ادة 

مقارنة بعام 2007(.
التدخني  عن  اإلق��الع  خدمات  لكن 
يف  متوفرة  األف��ض��ل  املستوى  ذات 
من  يجعل  ف��ق��ط،  مم��ا  دول���ة   23
من  تنفيذاً«  »أق��ل  اخل��دم��ات  ه��ذه 
حيث عدد البلدان التي تقدم تغطية 

الرعاية الصحية الكاملة.
وتشمل خدمات اإلقالع عن التدخني 
توفير أرقام الهواتف املجانية لتلقي 
الوطني،  املستوى  على  امل��س��اع��دة 
التدخني«  ع��ن  »اإلق���الع  وخ��دم��ات 
للوصول عبر الهواتف احملمولة إلى 
باإلضافة  السكان،  من  أكبر  أعداد 
إل���ى ت��ل��ق��ي امل���ش���ورة م���ن األط��ب��اء 
الرعاية  وم��راك��ز  ال��ع��ام��ة  الصحة 
العالج  وتوفير  األساسية،  الصحية 

املجاني لبدائل النيكوتني.
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على  ت��ؤك��د  امل��ت��ح��دة  األمم 

ضرورة بذل املزيد من اجلهود 

إلنهاء التمييز بني اجلنسني

تقرير دويل ي�ضع العديد 

من ال�ضرتاتيجيات 

ملكافحة ال�ضتغالل بني 

اجلن�ضني 

أص��در األم��ني ال��ع��ام ل��ألمم املتحدة 
مؤخراً تقريره بعنوان “تدابير خاصة 
واالنتهاك  االستغالل  م��ن  للحماية 

اجلنسيني: نهج جديد”.
عمل  مجموعة  العام  األم��ني  وأنشأ 
جني  بقيادة  املستوى  رفيعة  متعددة 
هول لوت، املنّسقة اخلاصة له، وكلّف 
هذه املجموعة بالقيام مبهّمة عاجلة 
لتحقيق  اس��ت��رات��ي��ج��ّي��ة  ت��ط��وي��ر  ه��ي 
للقياس  وقابلة  واض��ح��ة  حتسينات 
االستغالل  ملنع  املنظومة  طريقة  يف 
واالستجابة  اجلنسيني  واالن��ت��ه��اك 

لهما.
ويف رس��ال��ة ل��ه، ق��ال األم���ني ال��ع��ام: 
ينبغي  الوحشية  األع��م��ال  تلك  “إن 
أال حت����دث ع��ل��ى اإلط�������الق، وم��ن 
املؤّكد أن أي شخص يعمل مع األمم 
يكون  أال  ينبغي  صفة،  بأية  املتحدة 
املشينة  اجلرائم  بهذه  ارتباط  أي  له 

والنكراء”.
االستغالل  أن  على  التقرير  وي��ؤّك��د 
واالنتهاك اجلنسيني ليسا محصورين 
ب��ق��ّوات ح��ف��ظ ال��س��الم ف��ق��ط، إمن��ا 
ممكن أن يحدثا داخل أي منظمة كما 

املتحدة.  آخ��ر يف األمم  ج��زء  أي  يف 
لذلك، من الضروري أن تعالج األمم 
املتحدة هذه املشكلة من خالل اعتماد 

نهج جديد على نطاق املنظومة.
“الغالبّية  ب��أن  ال��ع��ام  األم��ني  ويُسلّم 
ال��ع��ظ��م��ى م���ن أف�����راد ق����وات األمم 
عملهم  ي����ؤّدون  وموظفيها  امل��ت��ح��دة 
لألشخاص  واح��ت��رام  وك��رام��ة  بفخر 
ال���ذي���ن ي���ق���ّدم���ون ل��ه��م امل��س��اع��دة 
تكون  ما  كثيراً  واحلماية، يف ظروٍف 
م��ح��ف��وف��ة ب��امل��خ��اط��ر وامل��ص��اع��ب، 
مقّدمني يف ذلك تضحيات شخصّية 
كبيرة”. وأضاف: “غير أن منظمتنا ال 
تزال تصارع آفة االستغالل واالنتهاك 
اجلهود  من  الرغم  على  اجلنسيني، 
الكبيرة التي بذلت على مدى سنوات 

عديدة للتصدي لها”.

املنسقة  ل���وت،  ك���ررت ج��ني ه��ول  و 
استجابة  بتحسني  املعنية  اخل��اص��ة 
واالنتهاك  لالستغالل  املتحدة  األمم 
اجلنسيني، قلق األمني العام أنطونيو 
املساواة  »ان��ع��دام  أن  من  غوتيريش 
ال��ع��م��ي��ق ب����ني اجل���ن���س���ني ه����و ل��ب 

االستغالل واالنتهاك اجلنسيني«.
مع  ح��وار  ل��وت يف  السيدة  وأضافت 
أخبار األمم املتحدة، قبيل نشر تقرير 
األمني العام املعنون التدابير اخلاصة 
واالنتهاك  االستغالل  من  باحلماية 
مشكلة  »إن  جديد،  نهج  اجلنسيني: 
اجلنسيني  واالن��ت��ه��اك  االس��ت��غ��الل 
املتحدة،  األمم  على  ج��دي��دة  ليست 
نوعها،  م��ن  ف��ري��دة  ليست  أنها  كما 
ولكن األمم املتحدة أصبحت مرتبطة 
إنها  ال��ق��ض��ي��ة،  ب��ه��ذه  ف��ري��د  بشكل 
أجزاء منظومتنا.  حتدث يف مختلف 
وهذا يحدث يف كل مجتمع يف جميع 
حصرياً  ليس  فاألمر  العالم،  أنحاء 
ال��واق��ع  يف  ب��ل  ال��ق��وات،  على  فقط 

اإلنسانية  امل��س��اع��دة  عمليات  ف��إن 
تخلق مخاطر أكبر بسبب استمرارها 
ال��وث��ي��ق وم��ش��ارك��ت��ه��ا ال��ع��م��ي��ق��ة مع 
السكان الضعفاء للغاية، نحن بحاجة 
إلى البدء يف التفكير بعناية يف كيف 
ملنظمة  عاملياً  مثاالً  نصبح  أن  ميكن 
وهنا  املمارسات،  أفضل  على  تقوم 
ي��ج��ب أن ن��ك��ون واض��ح��ني ج���داً يف 

ماهية معاييرنا«.

استراتيجية من أربعة عناصر:
وب���ي���ن���م���ا وص���ف���ت ال���س���ي���دة ل���وت 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة اجل����دي����دة ل��ألمم 
املتحدة ملعاجلة االستغالل واالعتداء 
نفعل  أن  »علينا  ق��ال��ت:  اجلنسيني 

األفضل، وعلينا أن نفعل املزيد«.
لوت  السيدة  تؤكد  أوالً:  الضحايا   -
ع��ل��ى »وض����ع اح��ت��ي��اج��ات وك��رام��ة 
ليس  جهودنا،  صميم  يف  الضحايا 
الطبية،  املساعدات  حيث  من  فقط 

بل أيضاَ من ناحية حقوقهم«.
حيث  العقاب:  من  اإلف��الت  إنهاء   -
ينظر األمني العام عبر نطاق املنظومة 
ككل يف سبل العودة إلى قيم املنظمة، 
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حماور ا�ضرتاتيجية مكافحة ال�ضتغالل و النتهاك 

بني اجلن�ضني

وضع حقوق وكرامة ضحايا االستغالل واالنتهاك اجلنسين يف   *

طليعة جهودنا.

والتحقيقات يف  التقارير  إع���داد  الشفافّية يف  م��ن  امل��زي��د  ترسيخ   *

محاولة إلن��ه��اء إف��الت امل��دان��ن ب��ارت��ك��اب اجل��رائ��م واالن��ت��ه��اك��ات من 

العقاب.

* بناء شبكة من اجلهات املعنّية املتعددة لدعم جهود األمم املتحدة 

يف منع االستغالل واالنتهاك اجلنسين واالستجابة لهما.

* إذكاء الوعي وتبادل أفضل املمارسات إلنهاء هذه اآلفة.

احلوادث  اإلب��الغ عن هذه  وحتسني 
وتعزيز التحقيقات وإيجاد قدر أكبر 

من الشفافية واملتابعة.
خارجيني  خ��ب��راء  إل���ى  ال��وص��ول   -

بشكل أوسع.
االستراتيجي:  ال��ت��واص��ل  زي���ادة   -
بشأن  اجل��م��ه��ور  تثقيف  أج���ل  م��ن 
اجلنسيني،  واالن��ت��ه��اك  االس��ت��غ��الل 
ملكافحتهما  م��ع��اَ  ال��ع��م��ل  وك��ي��ف��ي��ة 
عناصر  جميع  يف  الشفافية  وزي��ادة 

استراتيجية االستجابة.
وم��ن خ��الل ج��ه��ود وض��ع الضحايا 
غوتيريش  العام  األم��ني  أعلن  أوالً، 
ع��زم��ه ت��ع��ي��ني م���داف���ع ع���ن ح��ق��وق 
الضحايا يف مقر األمم املتحدة، كما 
دعا كل بعثة من بعثات األمم املتحدة 
امليدانية األربع التي متثل أكبر عدد 
من احل���وادث، إل��ى تعيني واح��د يف 

امليدان أيضاً.
وتوجد بعثات حفظ السالم األربع يف 
وهايتي  الوسطى  أفريقيا  جمهورية 
الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية 

وجنوب السودان.

ومن جانبه أوضح أتول كاري، رئيس 
األمم  يف  امل��ي��دان��ي  ال���دع���م  إدارة 
معاجلة  ي��ت��ن��اول  ال���ذي   - امل��ت��ح��دة 
اجلنسيني  واالن��ت��ه��اك  االس��ت��غ��الل 

ل��ألمم  ال��ت��اب��ع��ة  ال��س��الم  عمليات  يف 
أن��ه  منفصلة  مقابلة  يف   - امل��ت��ح��دة 
الوثيق  بالتعاون  تدابير  اتخاذ  يجري 
مع الدول األعضاء ملعاجلة هذه اآلفة 
يف امليدان وتوفير املساعدة األساسية 
أهم  »أحد  قائاًل:  وأض��اف  للضحايا. 
األعمال التي يقوم بها حفظة السالم 
ذلك  من  الهدف  املدنيني،  حماية  هو 
هو أن يكون هناك فهم واضح بأنه يف 
يجب  الناس  فيه  يحمون  الذي  الوقت 
ميكن  ال  احلامي  جناة.  يصبحوا  أال 
أن يصبح مفترساً، وال ميكن أن يكون 
تعرفون  أنتم  الناس.  يستغل  شخصا 
السالم  حفظة  م��ن  اآلالف  مئات  أن 
ل��ق��د ضحى  ع��ظ��ي��م،  بعمل  ي��ق��وم��ون 
اآلالف من حفظة السالم بحياتهم من 
أجل قضية السالم واألمن، ال أريد أن 
ما  أعمال  بسبب  اجلهد  هذا  يشوش 
يقرب من ثالثني أو أربعني أو خمسني 
شخصاً، لذلك نحن بحاجة إلى وقف 
تلك األعمال قبل أن تنتشر، وهذا هو 
السبب يف أنني ما زلت أشعر بالقلق. 
لذلك رجاًء اسمحوا لنا وساعدونا يف 
السيطرة على هذه القلة، رجاًء أبلغونا 
عن احلاالت، وتقدموا إلينا واثقني من 
وسنحاول  احلماية  لكم  سنوفر  أننا 
تقدمي املساعدة لكم واتخاذ إجراءات 
ولكن  احل����وادث،  ه��ذه  مرتكبي  ض��د 

أبلغوا عنها«.
التدريب  الوقائية  التدابير  وتشمل 
تعزيز  امل��خ��اط��ر،  وإدارة  اإلل���زام���ي 
ال����واردة،  فحص ال��ق��وات وال��ش��رط��ة 
ممنوعة«  األع���ذار  »بطاقات  وت��وزي��ع 
النظاميني  امل��وظ��ف��ني  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
امليدان كجزء  ليحملوها يف  واملدنيني 

من اجلهود التعليمية.
االستجابة  ف��رق  نشر  أيضاً  وتشمل 
وإعادة  التأديبية،  والتدابير  الفورية، 
األف�����راد ال��ن��ظ��ام��ي��ني إل���ى ال��وط��ن، 
وامل��س��اءل��ة اجل��ن��ائ��ي��ة، مب��ا يف ذل��ك 

السجن احملتمل.
كما حسنت الدول األعضاء من تدابير 
وسهلت  ب��ه��ا،  ق��ام��ت  ال��ت��ي  التحقيق 

تقدمي املساعدة إلى الضحايا.
قد  األع���ض���اء  ال����دول  أن  ح��ني  ويف 
التعاون، يجري  أكبر من  وفرت قدراً 
يف  أي��ض��اً  جماعي  بعمل  االض��ط��الع 
تعيش  التي  املجتمعات احمللية  توعية 
املتحدة،  األمم  ق��واع��د  م��ن  بالقرب 
التي  مبا يف ذلك من خالل الرسائل 
لألمم  التابعة  اإلذاعة  تبثها محطات 

املتحدة على األرض.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ن��ه��ج االس��ت��ج��اب��ة 
اجلنسيني،  واالن��ت��ه��اك  لالستغالل 
ه��ذه مشكلة  أن  ل��وت  السيدة  أك��دت 
منظومة  نطاق  على  معاجلتها  يتعني 
التفكير يف  املتحدة، من خالل  األمم 
كيفية إرساء مثال عاملي ملنظمة تقوم 

على معايير أفضل املمارسات.
واالحتراف  التميز  ثقافة  وعلى غرار 
بتنقيح  ال��ع��ام  األم���ني  ق���ام  امل��ه��ن��ي، 
سياسة حماية املبلغني عن املخالفات، 
كما تقول السيدة لوت »أصدر األمني 
املبلغني  بشأن  منقحة  سياسة  العام 
إلى  بحاجة  ال��ن��اس  املخالفات.  ع��ن 
أبلغوا  ما  إذا  أنهم  بالثقة يف  الشعور 
معاقبتهم،  تتم  فلن  مخالفات  ع��ن 
يقلقهم  م��ا  س��ت��أخ��ذ  ق��ي��ادت��ه��م  وأن 
سنحقق  وأن��ن��ا  اجل���د،  محمل  ع��ل��ى 
وشامل.  منصف  بشكل  شكواهم  يف 
ولدينا احلق يف أن نتوقع األفضل من 

بعضنا البعض«.

وأش��ارت إلى أن  األمني العام يعتزم 

إعادة ربط أفراد األمم املتحدة بقيم 
ومبادئ املنظمة، لفهم ما يعنيه ارتداء 
العلم  العمل حتت  أو  الزرقاء  اخلوذة 
األزرق، أو كشريك مع املنظمة األممية 

أو بتفويض منها، ويف كل مجال.
وهي استجابة يرغب األمني العام يف 
توطيدها مع جميع أصحاب املصلحة، 
مبا يف ذلك الدول األعضاء واملجتمع 
امل���دن���ي وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة غير 

احلكومية.
وب��ح��س��ب ال��ت��ق��ري��ر ف���إن االس��ت��غ��الل 
واالن���ت���ه���اك اجل��ن��س��ي��ني ي��ت��ج��ّذران 
بني  والتمييز  ال��الم��س��اواة  يف  بعمق 
بأن  مقتنٌع  العام  واألم��ني  اجلنسني، 
أنشطة  جميع  يف  النساء  عدد  زي��ادة 
اخلدمة  ذل��ك  يف  مبا  املتحدة،  األمم 
العسكرّية،  السالم  حفظ  ق��وات  يف 
من شأنها تعزيز جهود األمم املتحدة 
اجلنسيني  واالنتهاك  االستغالل  ملنع 

واالستجابة لهما.

اجلديد  النهج  أن  التقرير  وأوض���ح 
ملكافحة  ال��ع��ام  األم��ني  وضعه  ال��ذي 
اجلنسيني  واالن��ت��ه��اك  االس��ت��غ��الل 
وثيقة  شراكة  بناء  إل��ى  أيًضا  يسعى 
على  للقضاء  األع��ض��اء  ال����دول  م��ع 
ه��ذه اآلف��ة، األم��ر ال��ذي يتطلّب من 
القّوة  أن جتد  املعنّية  اجلهات  جميع 
كل  ال��ع��ام  األم��ني  ودع��ا  يف وحدتها، 
األط��راف إلى حتقيق هذه األه��داف 
مًعا قائاًل: “فلنفعل ذلك من أجل كل 
الذين يتطلعون إلى األمم املتحدة كي 
توّفر لهم ما يحفظ حياتهم من حماية 
ودع����م، وم���ن أج���ل ع��ش��رات اآلالف 
جميع  يف  املتحدة  األمم  موظفي  من 
أنحاء العالم الذين يقّدمون املساعدة 

بشجاعة والتزام باملثل العليا”.
العام  األم���ني  ال��ت��زام  التقرير  وأك���د 
تنفيذ هذه االستراتيجية، وقد أعطى 
القياديني  امل��س��ؤول��ني  لكل  تعليماته 
إج��راءات  اتخاذ  منهم  ويتوّقع  لديه 
ف��ورّي��ة ب��ه��ذا ال��ص��دد، وق���ال: “نحن 
لكل  نخدمها،  التي  للشعوب  مدينون 
ه���ؤالء ال��ن��س��اء وال���رج���ال واألط��ف��ال 
املتحدة  األمم  علم  يعتبرون  ال��ذي��ن 
رمًزا قّيًما بقدر ما هو غير مادي، أال 

وهو األمل”.
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�أفكار وم�شاريع

 © �ضفحة تهتم بن�ضر اأهم امل�ضاريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�ضني و املهتمني بحق�ق الإن�ضان من اأجل العمل على حت�ضني حق�ق الإن�ضان يف العامل

اإلن��س��ان،  ح��ق��وق  م��ن  ه��و  التعليم 
وأحد  للتنمية  قوياً  محركاً  وميثل 
ال��ف��ق��ر  م���ن  احل����د  أدوات  أق�����وى 
وحت��س��ني ال��ص��ح��ة وامل���س���اواة بني 

اجلنسني والسالم واالستقرار.

مستمرة  كبيرة  عوائد  التعليم  يتيح 
م��ن حيث ال��دخ��ل وه��و أه��م عامل 
وبالنسبة  ال��ف��رص.  تكافؤ  لضمان 
ل���ألف���راد، ف��إن��ه ي��ع��زز ال��ت��وظ��ي��ف 
واإلي������رادات وال��ص��ح��ة واحل���د من 

البنك الدويل يطلق مبادرة للت�ضدي 
لتحديات متويل التعليم

التعليم هو من حقوق اإلنسان، وميثل محركًا قويًا للتنمية وأحد أقوى أدوات احلد من الفقر وحتسن 
الصحة واملساواة بن اجلنسن والسالم واالستقرار.

يتيح التعليم عوائد كبيرة مستمرة من حيث الدخل وهو أهم عامل لضمان تكافؤ الفرص، وبالنسبة 
لألفراد، فإنه يعزز التوظيف واإليرادات والصحة واحلد من الفقر، فعلى الصعيد العاملي، هناك زيادة 
وبالنسبة للمجتمعات،  امل��درس��ي،   التعليم  م��ن  إض���ايف  ع��ام  ك��ل  اإلي����رادات مقابل  بنسبة 9% يف س��اع��ة 
التماسك  ويعزز  املؤسسات  ويدعم  االبتكار  ويحفز  الطويل،  امل��دى  على  االقتصادي  النمو  يدفع  فإنه 
االجتماعي،  وبالفعل، فإن ضخ استثمارات ذكية فعالة يف املواطنن أمر بالغ األهمية لتنمية رأس املال 

البشري الذي سينهي الفقر املدقع.

الفقر، فعلى الصعيد العاملي، هناك 
زيادة بنسبة 9% يف ساعة اإليرادات 
التعليم  من  إض��ايف  ع��ام  كل  مقابل 
للمجتمعات،  وبالنسبة  امل��درس��ي. 
على  االقتصادي  النمو  يدفع  فإنه 
امل���دى ال��ط��وي��ل، وي��ح��ف��ز االب��ت��ك��ار 
التماسك  ويعزز  املؤسسات  ويدعم 
االج��ت��م��اع��ي. وب��ال��ف��ع��ل، ف��إن ضخ 
استثمارات ذكية فعالة يف املواطنني 
أمر بالغ األهمية لتنمية رأس املال 
البشري الذي سينهي الفقر املدقع.

مع إعالن البنك الدولي عن هدف 
التعلم  فقر  من  للحد  جديد طموح 
)نسبة األطفال يف سن 10 سنوات 
قصة  ق���راءة  يستطيعون  ال  ال��ذي��ن 
البلدان  ستحتاج  وفهمها(،  بسيطة 
إلى تعبئة املزيد من التمويل وإيجاد 
أكثر  نحو  على  الستخدامه  ط��رق 
ولدعم  وفعالية،  وإن��ص��اًف��ا  ك��ف��اءة 
الدولي  البنك  أطلق  اجلهود،  هذه 
منصة عاملية لتمويل التعليم تهدف 
إلى مساعدة احلكومات على تقوية 
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أن��ظ��م��ة مت��وي��ل ال��ت��ع��ل��ي��م، وحتسني 
مخرجات التعلم يف نهاية املطاف. 

يف الشهر املاضي، انضم وزراء وكبار 
املسؤولني من أكثر من 10 بلدان إلى 
ممثلني من البنك الدولي واملنظمات 
ال��ش��ري��ك��ة إلط����الق م��ن��ص��ة مت��وي��ل 
املشاركون حتديات  وناقش  التعليم، 
متويل التعليم، من نقص التمويل إلى 
واملوارد  مالًيا  املستدامة  السياسات 
وال��دور   - استخدامها  يساء  التي 
الذي ميكن أن تلعبه هذه املنصة يف 
التصدي لها، وقالت آنيت ديكسون، 
لشؤون  الدولي  البنك  رئيس  نائبة 
املنصة  ه��ذه  إن  البشرية،  التنمية 
احلكومات  مع  املناقشات  ثمرة  هي 
إلى  الرامية  التمويل  خطط  بشأن 
حتسني مخرجات التعلم. وأضافت: 
النامية  ال��ب��ل��دان  أن  ن��ع��ل��م  »ن��ح��ن 
أكثر  استثمارات  تنفيذ  إلى  بحاجة 
التعلم.  مخرجات  لتحسني  وأفضل 
التعليم  مت��وي��ل  منصة  وستساعد 
خططها  تنفيذ  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ات 

للتمويل لتحقيق نتائج أسرع«.

الدولي عن هدف  البنك  إعالن  مع 
التعلم  فقر  من  للحد  طموح  جديد 
األطفال يف سن 10 سنوات  )نسبة 
قصة  ق���راءة  يستطيعون  ال  ال��ذي��ن 
البلدان  ستحتاج  وفهمها(،  بسيطة 
إلى تعبئة املزيد من التمويل وإيجاد 
أكثر  نحو  على  الستخدامه  ط��رق 
ك��ف��اءة وإن��ص��اًف��ا وف��ع��ال��ي��ة، ولدعم 
الدولي  البنك  أطلق  اجلهود،  ه��ذه 
تهدف  التعليم  لتمويل  عاملية  منصة 
إلى مساعدة احلكومات على تقوية 
أن��ظ��م��ة مت��وي��ل ال��ت��ع��ل��ي��م، وحتسني 

مخرجات التعلم يف نهاية املطاف. 

اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال���ب���ن���ك ال�����دول�����ي و 
التعليم:

البنك  مجموعة  استراتيجية  تركز 
الصعيد  على  التعليم  بشأن  الدولي 
العاملي على حتقيق »التعلم للجميع« 
وضمان أن يتمكن جميع األطفال من 
يتعلموا.  وأن  املدرسة  إلى  الذهاب 
ملتزمة  ال��دول��ي  البنك  ومجموعة 
مبساعدة مختلف البلدان على بلوغ 

التنمية  أه��داف  من  الرابع  الهدف 
إتاحة  إل��ى  يدعو  ال��ذي  املستدامة 
وتوفير  جيد  تعليم  على  احلصول 
بحلول  اجلميع  أم��ام  للتعلم  ف��رص 
املجموعة  وس��اع��دت   ،2030 ع��ام 
التعليم  ع��م��ل  إط���ار  ع��ل��ى ص��ي��اغ��ة 
املوقعة.  األط��راف  من  وهي   2030
وت��س��ت��رش��د ب��ه��ذا اإلط����ار ال��ب��ل��دان 
حتقيق  على  عملها  خالل  املختلفة 
التنمية  أه��داف  من  الرابع  الهدف 

املستدامة.

واقعة،  حقيقة  الرؤية  ه��ذه  وجلعل 
ت��ع��م��ل م��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال��دول��ي 
حتسني  على  ال��ب��ل��دان  مختلف  م��ع 
أفضل  وحت��دي��د  التعليمية  نظمها 
الطرق لتعلم األطفال والشباب ومن 
مرحلة  يف  م��ه��ارات  إل��ى  يحتاجون 
الح��ق��ة يف م��رح��ل��ة ال��ب��ل��وغ وال��ذي��ن 
حتديات  أمامهم  املستقبل  يشكل 

جديدة.

فيما يلي بعض نتائج التعليم التي 
ال��دول��ي  ال��ب��ن��ك  مجموعة  حققتها 

على مستوى البلدان:
يف بيالروسيا، يعمل مشروع حتديث 
حتسني  على  بيالروسيا  يف  التعليم 
جودة التعليم العام من خالل إعادة 
أن��ح��اء  جميع  امل����دارس يف  ت��أه��ي��ل 
ال��ب��الد، ب��اإلض��اف��ة إل��ى ب��ن��اء نظام 
واملعلومات.  التعليم  إلدارة  شامل 
م��ن خ��الل ه��ذا امل��ش��روع، تشارك 
بيالروسيا أيًضا ألول مرة يف برنامج 
2018 لتقييم الطالب الدوليني، يف 
يف  ال��ط��الب  أداء  لقياس  م��ح��اول��ة 
كما  وال��ق��راءة.  والعلوم  الرياضيات 
مع  ال��دول��ي  البنك  مجموعة  تعمل 
آلية  وجتريب  تطوير  على  احلكومة 
متويل الطالب للفرد الواحد، والتي 
ح��وال��ي  أي  م��درس��ة،   642 تغطي 

خمس جميع املدارس يف البالد. 

مجموعة  دع��م  ي��ق��دم  هاييتي،  يف 
ألف   437 من  أكثر  ال��دول��ي  البنك 
مما  الدراسية،  الرسوم  من  إعفاء 
ألف   180 نحن  ذه��اب  معه  يتسنى 
شاب محروم إلى املدرسة، باإلضافة 
إلى ذلك، سمحت الوجبات الساخنة 

اجليدة اليومية ألكثر من 372 ألف 
بنحو  يقدر  ملا  املالي  والدعم  طالب 
العديد  فتح  بإعادة  مدرسة   2800
عقب  التعليمية  امل��ؤس��س��ات  م��ن 
ال��دم��ار ال���ذي أح��دث��ه زل����زال ع��ام 
البنك  مجموعة  دعم  يركز   ،2010
التعليم:  ج��ودة  على  أيًضا  ال��دول��ي 
بتدريب  للتعجيل  ب��رن��ام��ج  وأس��ف��ر 
املعلمني قبل التحاقهم باخلدمة عن 
مؤهاًل  إضافياً  معلماً   3570 توفير 

باملدارس االبتدائية.

 3600 م��ن  أكثر  يدعم  الهند،  ويف 
مدرسة اآلن تعليم 400 ألف تلميذة 
ع��ام��اً.   14-10 العمرية  الفئة  يف 
وهذه املدارس الداخلية، التي توفر 
التعليم  على  عالوة  والغذاء  السكن 
الكامل، حتظى  ال��دوام  ذي  الثانوي 
مبساندة من املشروع الثالث للتعليم 

االبتدائي بالهند.

مت   ،2016 ع���ام  إن��دون��ي��س��ي��ا  ويف 
تدريب أكثر من 15 ألف معلم يف 25 
تقدمي  على  البالد  بأنحاء  مقاطعة 
التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف 
املبكرة  الطفولة  تعليم  برنامج  إطار 
- جيل ذكي بالقرى، وعزز البرنامج، 
الذي بدأ يف عام 2016، التعاون بني 
مختلف الوزارات لزيادة فرص تنمية 
الطفولة املبكرة، ال سيما يف املناطق 
ففي  البالد،  من  والريفية  الفقيرة 
بنحو  يقدر  م��ا  هناك  إندونيسيا، 
20 ألف قرية - أو حوالي 30% من 
تتوفر  ال   - البالد  يف  القرى  جميع 
مرافق  إل��ى  ال��وص��ول  إمكانية  لهم 

التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة.

بدمج  احلكومة  قامت  األردن،  ويف 
أك��ث��ر م��ن 130 أل���ف ط��ف��ل س��وري 
الجئ يف املدارس احلكومية وتعتزم 
زيادة هذا العدد إلى 160 ألفا بدعم 
التعليم  ب��رن��ام��ج دع��م إص���الح  م��ن 
الدولي.   البنك  من مجموعة  املمول 
البالد  املجموعة  دع��م  يساعد  كما 
ال��دراس��ي��ة  مناهجها  م��راج��ع��ة  يف 
الوصول  وتوسيع  املبكرة  للصفوف 
وذلك  املدرسة،  قبل  ما  مرحلة  إلى 
تسجيل  معدل  إلى  الوصول  بهدف 

السنوات  م���دار  على   %85 بنسبة 
األردن  ق��ام  كما  املقبلة،   اخلمس 
بتطبيق نظام جديد إلدارة معلومات 
وي��ق��وم   ،)OpenEMIS( ال��ت��ع��ل��ي��م 
بإصالح نظام التقييم الوطني لقياس 
ومراقبة تعلم الطالب وتقدمي الدعم 

املناسب للطالب.

بدمج  احلكومة  قامت  لبنان،  ويف 
220 أل���ف ط��ف��ل الج���ئ س���وري يف 
عدد  زاد  مما  احلكومية،  امل��دارس 
الطالب يف املدارس احلكومية بأكثر 
فقط.   س��ن��وات  أرب���ع  يف   %80 م��ن 
ويواصل الدعم املمول من مجموعة 
البنك الدولي لتعليم جميع األطفال 
يف  احلكومة  مساندة   )RACE 2(
ت��وف��ي��ر إم��ك��ان��ي��ة ح��ص��ول األط��ف��ال 
وحتسني  التعليم،  على  ال��الج��ئ��ني 
جودة التعليم للجميع، وتعزيز أنظمة 

التعليم يف البالد.

م��ش��روع  أس��ه��م  ن��ي��ك��اراج��وا،  ويف 
التعليم  قطاع  استراتيجية  مساندة 
يف اعتماد أكثر من 2300 من معلمي 
باملجتمعات  االبتدائية  قبل  املدارس 
اإلجمالي  ربع  حوالي  أي   - احمللية 
الوطني - بعد اجتيازهم عامني من 
ال��ت��دري��ب. وع���الوة على ذل��ك، وزع 
املشروع 191 ألف كتاب على طالب 
م��واد  خمس  يف  الثانوية  امل���دارس 
دراسية رئيسية هي: اللغة اإلسبانية 
وآداب���ه���ا، وال��ري��اض��ي��ات، وال��ع��ل��وم 
االجتماعية،  وال��ع��ل��وم  الطبيعية، 

واللغة اإلجنليزية.

ويف نيجيريا، وافقت مجموعة البنك 
إضايف  متويل  تقدمي  على  ال��دول��ي 
أجل  من  دوالر  مليون   100 مقداره 
مشروع االستثمار يف برامج التعليم 
ع��ودة  يف  سيسهم  ال���ذي  ال��والئ��ي��ة 
إلى  الفتيات،  والسيما  التالميذ، 
امل����دارس ب��والي��ات ب��ورن��و، وي��وب��ي، 
واداماوا، وباوتشي، وجومبو، وتارابا 
نيجيريا.  ش���رق  ب��ش��م��ال  ال��واق��ع��ة 
ومبعاونة الشركاء، سيساعد املشروع 
املتسربني من  األطفال  على حتديد 
ووضع  البنات،  والسيما  امل���دارس، 
استراتيجية إلعادتهم إلى املدرسة.
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الي�ني�ضيف: مت تاليف 25 ملي�ن حالة زواج اأطفال يف العقد 

املا�ضي

انتشار  إن  مؤخراً  اليونيسف  قالت 
زواج األطفال يتناقص على الصعيد 
العاملي، يف الوقت الذي حققت فيه 
كبيرة يف هذا  تقليصات  بلدان  عدة 
املجال يف السنوات األخيرة، وعموماً، 
تراجعت نسبة النساء الالتي تزوجن 
يف سن الطفولة مبقدار 15 يف املئة 
خالل العقد املاضي، وذلك من امرأة 
واحدة من كل أربع نساء، إلى حوالي 

امرأة واحدة من كل 5 نساء.
آسيا  ج��ن��وب  منطقة  حققت  فقد 
أكبر تراجع يف ظاهرة زواج األطفال 
العشر  ال��س��ن��وات  خ��الل  العالم  يف 
امل��اض��ي��ة، إذ ت��ن��اق��ص اخل��ط��ر ب��أن 
تتزوج الفتاة قبل بلوغها سن الثامنة 
عشرة مبقدار يزيد عن الثلث، وذلك 
30 يف  إل��ى  املئة  50 يف  من حوالي 
إلى  كبير  إلى حد  ذلك  ويعود  املئة، 
ومن  الهند،  أح��رزت��ه  ال��ذي  التقدم 
ب��ني األس��ب��اب ال��ت��ي أدت إل��ى هذا 
التغيير، زيادة معدالت تعليم البنات، 
االستباقية  احلكومية  واالستثمارات 
امل���راه���ق���ات،  ال��ف��ت��ي��ات  يف رف�����اه 
عدم  حول  القوية  العامة  والرسائل 
الذي  واألذى  األطفال  زواج  شرعية 

ينشأ عنه.
املستشارة  مالهوترا،  أجن��و  وقالت 
الرئيسية لليونيسف يف مجال النوع 

اجلنساني، "عندما جُتبر الفتاة على 
تواجه  فإنها  طفلة،  وه��ي  ال����زواج 
تبعات فورية وعلى مدى حياتها، إذ 
دراستها،  بإمتام  فرصتها  تتناقص 
تعرضها  احتمالية  ت���زداد  ح��ني  يف 
واحتمالية  زوجها  قبل  من  لإلساءة 
احلمل.  أث��ن��اء  لتعقيدات  تعرضها 
أيضاً،  هائلة  اجتماعية  تبعات  وثمة 
الفقر  حلقات  بتواصل  أكبر  وخطر 
الذي  للتأثير  ون��ظ��راً  األج��ي��ال،  بني 
حياة  ع��ل��ى  األط���ف���ال  زواج  ي��ت��رك��ه 
الدائم  والتغيير  اليافعات  الفتيات 
تقليص  أي  فإن  فيها،  يحدثه  الذي 
إيجابياً، بيد أن  يشهده ميثل تطوراً 

أمامنا شوطاً طوياًل لنقطعه".
ووفقاً للبيانات اجلديدة التي جمعتها 
اإلجمالي  العدد  يُقّدر  اليونيسف، 
سن  يف  ي��ت��زوج��ن  ال��الت��ي  للفتيات 
مليون   12 بحوالي  حالياً  الطفولة 
فتاة سنوياً، وتشير األرقام اجلديدة 
يبلغ  العالم  يف  تراكمي  تقليص  إلى 
أقل مما  أي  زواج،  حالة  مليون   25
ك���ان م��ت��وق��ع��اً ب��ح��س��ب امل��س��ت��وي��ات 
ذلك،  ومع  سنوات،   10 قبل  العاملية 
وبغية إنهاء هذه املمارسة بحلول عام 
2030 — حتقيقاً للغاية التي حددتها 
يجب   — املستدامة  التنمية  أه��داف 
تعجيل التقدم إلى حد كبير، وإذا لم 

يتحقق مزيد من التعجيل، فستتزوج 
150 مليون فتاة أخرى قبل بلوغهن 
سن الثامنة عشرة بحلول عام 2030.
بأن  يُ��ق��ّدر  ال��ع��ال��م،  مستوى  وع��ل��ى 
احلياة  قيد  على  ام��رأة  مليون   650
حالياً تزوجن وهن يف سن الطفولة. 
آسيا  منطقة جنوب  كانت  ويف حني 
زواج  تقليص  مجال  يف  الطليعة  يف 
أخذ  املاضي،  العقد  األطفال خالل 
العبء الدولي لظاهرة زواج األطفال 
جنوب  أفريقيا  منطقة  إل��ى  ينتقل 
ال��ك��ب��رى، ح��ي��ث هناك  ال��ص��ح��راء 
زيادة  التقدم  معدالت  لزيادة  حاجة 
ك��ي تضاهي  امل��ج��ال  ه��ذا  كبيرة يف 
الفتيات  بني  وم��ن  السكاني،  النمو 
احلديثات الزواج يف الفترة األخيرة، 
ف���إن ح��وال��ي واح����دة م��ن ك��ل ث��الث 
أفريقيا  منطقة  يف  ح��ال��ي��اً  يعشن 
باملقارنة  الكبرى،  الصحراء  جنوب 
واح��دة من كل خمس قبل عقد  مع 

من الزمن.
إلى  أيضاً  اجلديدة  البيانات  وتشير 
القارة  يف  التقدم  حتقيق  إمكانية 
التي كانت  األفريقية، ففي إثيوبيا – 
التي  اخلمسة  البلدان  ب��ني  سابقاً 
تشهد أكبر عدد من زيجات األطفال 
يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 
ت���راج���ع ان��ت��ش��ار ه��ذه  ال��ك��ب��رى — 

السنوات  الثلث يف  الظاهرة مبقدار 
العشر املاضية.

وق��ال��ت م��ال��ه��وت��را، "ك��ل ح��ال��ة زواج 
طفلة  مت��ن��ح  منعها  ي��ج��ري  أط��ف��ال 
إمكاناتها.  لتحقيق  فرصة  أخ��رى 
ولكن مبا أن العالم تعّهد بإنهاء زواج 
األطفال بحلول عام 2030، سيتعني 
نضاعف  أن  جماعية  بصفة  علينا 
جهودنا ملنع سلب الطفولة من ماليني 
املمارسة  ه��ذه  ج���راء  م��ن  الفتيات 
انتشار  تقديرات  حُتسب  امل��دِم��رة، 
العالم  صعيد  على  األط��ف��ال  زواج 
التقديرات  إل��ى  اس��ت��ن��اداً  واملناطق 
العاملية  البيانات  قواعد  الوطنية يف 
من  تتألف  وه��ي  اليونيسف،  ل��دى 
أكثر  م��ن  متثيلية  وط��ن��ي��ة  ب��ي��ان��ات 
البيانات  وتُستقى  ب��ل��د،   100 م��ن 
األطفال بصفة  زواج  بشأن  الوطنية 
أساسية من الدراسات االستقصائية 
لألسر املعيشية، مبا يف ذلك املسح 
الذي  امل��ؤش��رات  املتعدد  العنقودي 
واالستقصاءات  اليونيسف،  تدعمه 
الدميغرافية والصحية التي تدعمها 
للتنمية  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  وك��ال��ة 
ال��دول��ي��ة، ال��ب��ي��ان��ات ال��دمي��غ��راف��ي��ة 
م���س���ت���م���دة م����ن ش��ع��ب��ة ال��س��ك��ان 
االقتصادية  الشؤون  إلدارة  التابعة 

واالجتماعية يف األمم املتحدة.
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اجلزء الثامن 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 الرابعة و العشرون
األط�����راف بحق  ال����دول  ت��ع��ت��رف   .1
مستوى  ب��أع��ل��ى  ال��ت��م��ت��ع  ال��ط��ف��ل يف 
صحي ميكن بلوغه وبحقه يف مرافق 
التأهيل  وإع�����ادة  األم�����راض  ع���الج 
ال��ص��ح��ي، وت��ب��ذل ال����دول األط���راف 
يحرم  أال  لتضمن  جهدها  ق��ص��ارى 
على  احلصول  من حقه يف  أي طفل 

خدمات الرعاية الصحية هذه.
2. تتابع الدول األطراف إعمال هذا 
ب��وج��ه خ��اص،  وتتخذ،  ك��ام��اًل  احل��ق 

التدابير املناسبة من أجل:
)أ( خفض وفيات الرضع واألطفال.

الطبية  املساعدة  توفير  كفالة  )ب( 
جلميع  الالزمتني  الصحية  والرعاية 

تطوير  على  التشديد  م��ع  األط��ف��ال 
الرعاية الصحية األولية.

)ج( مكافحة األمراض وسوء التغذية 
الصحية  ال��رع��اي��ة  إط����ار  يف  ح��ت��ى 
أم�����ور منها  األول����ي����ة، ع���ن ط���ري���ق 
بسهولة  املتاحة  التكنولوجيا  تطبيق 
املغذية  األغ��ذي��ة  توفير  طريق  وع��ن 
آخذة  النقية،  الشرب  ومياه  الكافية 
البيئة  ت��ل��وث  أخ��ط��ار  اع��ت��ب��اره��ا  يف 

ومخاطره.
املناسبة  الصحية  الرعاية  كفالة  )د( 

لألمهات قبل الوالة وبعدها.
قطاعات  جميع  ت��زوي��د  كفالة  )ه����( 
املجتمع، وال سيما الوالدين والطفل، 
بصحة  املتعلقة  األساسية  باملعلومات 

الرضاعة  وم��زاي��ا  وتغذيته،  الطفل 
الصحة  حفظ  وم��ب��ادئ  الطبيعية، 
واإلص���ح���اح ال��ب��ي��ئ��ي، وال��وق��اي��ة من 
القطاعات  هذه  وحصول  احل��وادث، 
ت��ع��ل��ي��م يف ه�����ذه امل���ج���االت  ع���ل���ى 
هذه  من  االستفادة  يف  ومساعدتها 

املعلومات.
)و( تطوير الرعاية الصحية الوقائية 
والتعليم  للوالدين،  املقدم  واإلرش���اد 

واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة.
جميع  األط�����راف  ال����دول  ت��ت��خ��ذ   .3
إلغاء  بغية  واملالئمة  الفعالة  التدابير 
امل��م��ارس��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ت��ي تضر 

بصحة األطفال.
بتعزيز  األط���راف  ال���دول  تتعهد   .4

وت��ش��ج��ي��ع ال���ت���ع���اون ال����دول����ي من 
إلى  تدريجي  بشكل  التوصل  أج��ل 
به  املعترف  للحق  الكامل  اإلع��م��ال 
يف هذه املادة، وتراعى بصفة خاصة 
هذا  يف  النامية  البلدان  احتياجات 

الصدد.

املادة اخلامسة و العشرون
الطفل  بحق  األطراف  الدول  تعترف 
املختصة  ال��س��ل��ط��ات  ت��ودع��ه  ال���ذي 
ال��رع��اي��ة أو احل��م��اي��ة أو  ألغ����رض 
يف  العقلية  أو  البدنية  صحته  عالج 
للطفل  املقدم  للعالج  دورية  مراجعة 
وجلميع الظروف األخرى ذات الصلة 

بإيداعه.
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نشأتها:
متثل  عاملية  منظمة  ه��ي  أوك��س��ف��ام 
املاليني من األشخاص ممن يشاركون 
العالم  أن  أس��اس  على  القائم  املبدأ 
أم��راً  ليس  الفقر  وأن  ب��امل��وارد  غني 
أوكسفام  منظمة  نشأة  فمنذ  حتمياً، 
ك��م��ؤس��س��ة خ��ي��ري��ة ص��غ��ي��رة يف ع��ام 
أوكسفورد  »جلنة  إسم  حتت   ،1942

أوكسفام  املجاعة«، منت  لإلغاثة من 
أكبر  إحدى  اليوم  لتصبح  كبيراً  منواً 
املستقلة  الدولية  اخليرية  املنظمات 
وت��دار  والتنمية،  اإلغ��اث��ة  مجالي  يف 
يضم  دول��ي  ك��احت��اد  ال��ي��وم  أوكسفام 
منتشرة  مراكزها  زميلة  منظمة   19
حول العالم تعمل يف أكثر من 90 بلد 
بالتشارك مع منظمات محلية وعاملية 
إل��ى حلول  التوصل  أج��ل  م��ن  أخ��رى 

دائمة للفقر.
شركائها  مع  أوكسفام  منظمة  تتبنى 
للشعوب  املنحازة  امل��واق��ف  احملليني 
احمل��اف��ل  يف  واملستضعفة  ال��ف��ق��ي��رة 
أو  إع���ت���ب���ارات  أي  دون  ال���دول���ي���ة 
فعاملياً  دينية.  أو  سياسية  إنتماءات 
املعنية  الهيئات  مع  أوكسفام  تتعاون 
بإنتظام  وت��ش��ارك  املتحدة  األمم  يف 
مع  وكذلك  الدولية  إجتماعاتها  يف 

منها  أخ��رى  دولية  عديدة  منظمات 
منظمة  م��ؤمت��رات  املثال  سبيل  على 
التجارة العاملية، واملنتدى االقتصادي 
العاملي، ومؤمتر األمم املتحدة السنوي 
حول التغير املناخي، وتبذل أوكسفام 
قصارى جهدها للتأثير يف السياسات 

العاملية التي تؤثر على فقراء العالم.

رؤيتها:
حول  أوكسفام  منظمة  رؤي��ة  تتمحور 
والعمل  الفقر  من  خ��ال  عالم  إيجاد 
تعزيز  شأنها  من  حلول  إيجاد  على 
اإلجتماعية  واملساواة  العدل  مفاهيم 
بحقوقهم  اجلميع  فيه  يتمتع  لعالم 

كاملة. 

أهدافها:
هدف املنظمة الرئيس هو العمل على 

من  كجزء  للفقر  دائمة  حلول  إيجاد 
حركة عاملية من أجل التغيير، جتتهد 
األشخاص  لتمكني  بالعمل  أوكسفام 
لتأمني مستقبل آمن وعادل وخال من 

الفقر.

حتقيق أهدافها:
تنفيذ  على  تعمل  أهدافها  لتحقيق 
برامج التنمية املستدامة القائمة على 
الشعوب  ل��دى  الوعي  ورف��ع  احلقوق 
وق����ي����ادة احل���م���الت اجل��م��اه��ي��ري��ة 
وامل���س���اع���دة اإلن��س��ان��ي��ة يف ح���االت 
تعمل  وال��ص��راع��ات، حيث  ال��ك��وارث 
مع شركاء محليني وعاملني يف حتدى 

األسباب املؤدية للظلم والفقر.

اعرف أكثر عن منظمة أوكسفام

OXFAM
أوكسفام
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وزارة العدل ترقمن الأحكام باإطالق 

ال�ضك الإلكرتوين.. وال�ضتئناف 

متاح عرب “ناجز”

خدمة  إط��الق  ال��ع��دل  وزارة  أعلنت 
ال���ص���ك اإلل���ك���ت���رون���ي يف احمل��ك��م��ة 
التجربة  بعد جناح  بالرياض،  العامة 
تسعى  حيث  العمالية،  احمل��اك��م  يف 
للتحول  م��س��ت��م��ر  ب��ش��ك��ل  ال�������وزارة 
والتسهيل  ل��إلج��راءات  اإلل��ك��ت��رون��ي 
اخلدمة  وت��ق��دمي  املستفيدين،  على 

بطريقة ميسرة.
إلى  أنه إضافة  إلى  الوزارة  وأشارت 
الصحيح،  بالشكل  الوقت  استثمار 
فقد فّعلت الوزارة “الصك اإللكتروني” 
حيث  بالرياض  العامة  احملكمة  يف 
ج���رى حت��وي��ل أه���م خ��ط��وات العمل 
القضائي إلى التعامل اإللكتروني؛ إذ 
نقلة  اإللكتروني”  “الصك  تعد خدمة 

نوعية يف اإلجراءات القضائية.
ال����وزارة: إن إص���دار الصك  وق��ال��ت 
قبل  من  يتم  أصبح  عليه  واملصادقة 
يجري  فيما  مباشرة،  الدائرة  رئيس 

ت��س��ل��ي��م ص����ورة احل��ك��م ل��ألط��راف 
على  نصية  برسالة  إلكتروني  بشكل 
اجلوال املسجل يف أبشر دون احلاجة 
احلاجة  ودون  الورقية  ل��إلج��راءات 
للمحكمة  القضية  أط��راف  حلضور 

الستالم صورة الصك.
وبينت الوزارة أن خاصية االعتراض 
على األحكام متاحة لألطراف النزاع 
استالمها  ويجري  البوابة  خالل  من 
ورف��ع��ه��ا حمل��اك��م االس��ت��ئ��ن��اف بشكل 
إل��ك��ت��رون��ي أي���ض���اً، وك��ان��ت احمل��اك��م 
العمالية يف اململكة قد بدأت يف وقت 
سابق بتفعيل الصك اإللكتروني، فيما 
احملاكم  بقية  على  تطبيقها  سيجري 
بشكل تدريجي قريًبا، حيث ستسهم 
ب��االرت��ق��اء باخلدمات  ه��ذه اخل��دم��ة 
املقدمة للمستفيدين مبا يتماشى مع 
التطويرية  الرقمي واخلطط  التحول 

التي تعتمدها الوزارة.

عليه  وامل��دع��ى  املدعي  من  لكل  يحق 
سير  أثناء  العارضة  بطلباتهم  التقدم 
الدعوى و الطلبات التي ميكن للمدعي 

تقدميها أثناء نظر الدعوى وهي:
أ- ما يتضمن تصحيح الطلب األصلي، 
ظروف  ملواجهة  موضوعه  تعديل  أو 

طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب - ما يكون مكماًل للطلب األصلي ، 

هل يحق للمدعي أو املدعى عليه تقدمي طلبات عارضة أثناء نظر الدعوى 
من قبل احملكمة ؟

أو مترتباً عليه ، أو متصاًل به اتصاالً 
ال يقبل التجزئة.

يف  تغييراً  أو  إضافة  يتضمن  ما   - ج 
سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب 

األصلي على حاله.
أو  ب��إج��راء حتفظي  األم��ر  - طلب  د 

وقتي. 
مما  بتقدميه  احملكمة  ت��أذن  م��ا  ه���- 

يكون مرتبطاً بالطلب األصلي.
عليه  للمدعى  ميكن  التي  الطلبات  و 
تقدميها أثناء نظر الدعوى تتمثل فيما 

يلي:
أ - طلب املقاصة القضائية.

عن  بتعويض  ل��ه  احل��ك��م  طلب   - ب 
أو  األصلية،  الدعوى  من  ضرر حلقه 

من إجراء فيها.

أال  إجابته  على  يترتب  طلب  أي   - ج 
يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، 
أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد ملصلحة 

املدعى عليه.
بالدعوى  متصاًل  يكون  طلب  أي   - د 

األصلية اتصاالً ال يقبل التجزئة.
بتقدميه مما  احملكمة  ت��أذن  ما   - ه� 

يكون مرتبطاً بالدعوى األصلية.
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ثقافة حقوق اإلنسان

يتبادر إلى الذهن عند ذكر احلضارة الرومانية، تلك اإلمبراطورية املترامية األطراف والتي أنشأت 
نظاماً خاصاً بها شمل مناطق شتى من العالم، حيث كانت املواطنة فيها ليست مقصورة على أحد 
األمر الذي جعل من اإلمبراطورية قوة عظمى، ومع هذه الصورة البراقة التي تظهر من خالل تقدم 
اإلمبراطورية العمراني، وحكومات بلدياتها ذات احلكم الذاتي، إال أن اإلمبراطورية لم تستطع أن 
تطبق مبادئ العدل، واملساواة، والتي تعتبر من أهم مبادي حقوق اإلنسان، كما فشلت يف وضع أسس 
اقتصادية ثابتة ونظام سياسي عادل قائم على املشاركة السياسية، وعليه فإنها لم تتمكن من حتقيق 

فكرة العدالة بني شعوب إمبراطوريتها.

إذا نظرنا للمساواة يف احلضارة الرومانية فإننا جند أن الطابع املميز للمجتمع الروماني يف عصوره 

كان  فقد  والطبقات،  األفراد  بني  والواجبات  احلقوق  والتفاوت يف  الطبقي،  التقسيم  هو  املختلفة 

املجتمع الروماني عند ظهوره مكونا من طبقتني هما طبقة األشراف، وتضم ربع السكان، وطبقة 

العامة، والعبيد، التي تضم ثالثة أرباع السكان وبناءاً عليه فقد كان التمييز والتفاضل بني طبقة 

األشراف والعامة شاماًل لكافة مجاالت احلياة، أما حقوق املرأة فكانت منتهكة ومسلوبة، فليس لها 

حقوق سياسية حيث حرمت من الترشيح، واالنتخاب، و تولي الوظائف العامة، كما أنها حرمت من 

األس��رة، سيطرة  تكون حتت سيطرة رب  املدنية يف مختلف مراحل حياتها فمنذ والدتها  حقوقها 

مطلقة مسلوبة اإلرادة ليس لها حق يف التصرف يف أي من شؤونها، وقد عرفت احلضارة الرومانية 

مكانة  انحطت  وقد  للعبد،  املالكة  واألسرة  الدولة،  اقتصاد  يف  أساسياً  العبيد عنصراَ  وكان  الرق 

العبيد يف ظل احلضارة الرومانية ليقوم السيد باستغالله بالطريقة التي تناسبه، فالعبيد يعملون 

نهاراً يف اإلقطاعيات، ويكبلون لياًل بالسالسل ويلقى بهم يف الكهوف ليقضوا فيها الليل حتت حراسة 

رجال أشداء، غالظ القلوب، وعقوباتهم كانت تتراوح بني اجللد والصلب، إضافة إلى استخدامهم 

كوسيلة لتسلية األحرار من خالل املبارزات الوحشية، أو مقاتلة األسود، وبذلك نرى أن الرقيق لم 

يكن لهم أي حق يف مال، وال ذمة، وليس من حقهم أن يقاضوا أو يشتكوا، بل كان للسيد عليهم 

حق امللكية من االستعمال، واالنتفاع، والتصرف، واإلعدام، أما احلرية الدينية فقد شهدت العصور 

الرومانية أفظع حاالت االنتهاك حلرية العقيدة خاصة بعد انتشار املسيحية واجتذابها للناس، ويف 

اخلتام نحمد اهلل على نعمة اإلسالم والذي كرم اإلنسان وحفظ له حقوقه من االمتهان واالستغالل.
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