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الوطنية حلقوق  اجلمعية  رئيس  رفع 
ربيعان  ب��ن  مفلح  ال��دك��ت��ور  اإلن��س��ان 
خل��ادم  التهاني  أص���دق  القحطاني 
بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني 
عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده 
وللشعب   - اهلل  حفظهم   - األم���ني 
السعودي الكرمي مبناسبة ذكرى اليوم 
الوطني ال� 90 للمملكة، وجاء يف كلمته 
»نحتفي اليوم مبناسبة اليوم الوطني 
ال� 90 لبالدنا الغالية  اململكة العربية 
أتقدم  املناسبة  ب��ه��ذه  و  ال��س��ع��ودي��ة 
ب��أص��دق ال��ت��ه��ان��ي خل���ادم احل��رم��ني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
االمير  االم��ني  ولي عهده  وال��ى سمو 
و  اهلل  حفظهما  سلمان  ب��ن  محمد 

للشعب السعودي الكرمي.

نستذكر  ال��ذي  اليوم  ه��ذا  يف  ونحن 
فيه تلك املبادئ  السامية التي قامت 
من  منطلقة  الغالية  ب��الدن��ا  عليها 
اإلس��الم اخل��ال��دة  ومرسخة  شريعة 
لقيم العدل واملساواة و التسامح وما 
ال  عبدالعزيز  امللك  املؤسس  سطره 
سعود رحمه اهلل  و من معه من اآلباء 

األوائل من بطوالت تاريخية لتأسيس 
كلمتها  توحيد  و  املباركة  البالد  هذه 
وبسط نفوذها على أرجاء واسعة من 
شبه اجلزيرة العربية،  وما تبع ذلك 
من مرحلة للبناء و التطوير قادها من 
بعد املؤسس رحمه اهلل أبناءه امللوك 
رحمهم اهلل حتى عهد خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
يحفظه اهلل والذي يقود بالدنا برؤية 
ح��ك��ي��م��ة وخ��ط��ى س���دي���دة يف ك��اف��ة 
املجاالت، يشد عضده يف ذلك سمو 
ول���ي ع��ه��ده األم���ني م��ن خ���الل رؤي��ة 
اململكة 2030 والتي تسعى بالدنا من 
متقدماً  مركزاً  تتبوأ  أن  إلى  خاللها 
ب��ني ال����دول امل��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى مستوى 
العالم، إن ما تتمتع به اململكة  اليوم 
بيومها  وه��ي حتتفل  وآم��ان  أم��ن  من 
شكر  إل��ى  يدعونا  التسعون  الوطني 
اهلل أوالً ثم العمل على تعزيز اللحمة 
واالخ��ت��الف  ال��ف��رق��ة  ون��ب��ذ  الوطنية 
حقوق  بحماية  االه��ت��م��ام  وت��ع��زي��ز  
اإلن��س��ان يف ب��الدن��ا و ن��ش��ر ال��وع��ي 
بثقافتها بني املواطن واملسؤول، حيث 
تعلو و تسمو الدول كلما زاد اهتمامها 

واملقيمني  شعوبها  بحقوق  بالعناية 
ال��ع��ام  ع��ل��ى أراض���ي���ه���ا، و يف ه���ذا 
االستثنائي شهدنا حرص قيادة  هذا 
الوطن املبارك على أبنائه  واملقيمني 
أعلى  تبني  خ��الل  من  أراض��ي��ه  على 
ملواجهة  وال��س��الم��ة  الصحة  معايير 
فشل  شهدنا  حني  يف  كورونا  جائحة 
ومنها  العالم  حول  احلكومات  بعض 
بعض الدول املتقدمة يف مواجهة هذه 

اجلائحة.

الوطني  باليوم  االحتفال  أن  والش��ك 
من  م��امت  تقييم  ال��ى  الفرصة  يتيح 
االنطالق   إل��ى  واالستعداد  إجن��ازات 
نحو حتقيق مستقبل أكثر اشراقاً من 
خالل تعاون وتشارك كافة القطاعلت 
للتمكني  الدولة  يف  املعنية  واجلهات 
عام  بشكل  للخدمات،  ال��وص��ول  من 
وتسهيل  حق الوصول الى اخلدمات 
الرقمية بشكل خاص يف ظل االعتماد 
احلقوق  م��ن  بالكثير  ل��ل��وف��اء  عليها 
والصحة  التعليم  يف  كاحلق  اخلدمية 
وغ��ي��ره��ا م��ن احل��ق��وق األخ���رى مما 
يتطلب تظافر جهود اجلميع  لضمان 

بدون  للجميع  احلقوق  بهذه  ال��وف��اء 
استثناء.

التحديات  بعض  م��ن  ال��رغ��م  على  و 
ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��ا اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 
ب���ح���ق���وق اإلن����س����ان يف ب����الدن����ا يف 
لدى  احلقوقية  الثقافة  نشر  سبيل 
الدعم  مع  أنه  إال  واملسؤول  املواطن 
ال���الم���ح���دود م���ن خ�����ادم احل��رم��ني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
بن  محمد  األمير  عهده  ولي  سمو  و 
سلمان حفظهما اهلل، حلقوق اإلنسان 
يجعلنا  بالدنا  يف  املستدامة  والتنمية 
من  مبزيد  الوطنية  أيامنا  نستقبل 
املزيد من  األمل والطموح يف حتقيق 
التقدم يف مجال متكني املواطنني وكل 
من يقيم على هذه األرض املباركة من 
بإيجابية  التعامل  خ��الل  من  حقوقه 
الصلة  ذات  والتعليمات  األنظمة  مع 
ب��ت��وف��ي��ر اخل���دم���ات وال��ت��م��ك��ني من 
والتطرف  التعصب  ومحاربة  احلقوق 
والسعي نحو حتقيق التعاون والتنسيق 
بالدنا  وتقدم  خير  فيه  ملا  املشترك 
والتكاتف  التالحم  ظل  يف  ومجتمعنا 

بني الشعب والقيادة.
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اجلمعية 

ي�شيد بجهود 

وزارة التعليم 

لدعم  

التعليم عن 

بعد

مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئيس  أش��اد 
به  تقوم  مب��ا  القحطاني  ربيعان  ب��ن 
سبيل  يف  ج��ه��ود  م��ن  التعليم  وزارة 
تسهيل »حق التعليم عن بعد« للجميع، 
بني  التكامل  لقاء   مشاركته يف  أثناء 
عن  التعليم  لدعم  املجتمع  مؤسسات 
االفتراضية، و  املدرسة  زيارة  و  بعد، 
لتسجيل  ع��ني  ق��ن��وات  استوديوهات 
التجهيزات  واإلط��الع على  ال��دروس، 
تضمها  ال��ت��ي  والتعليمية  التقنية 
اململكة،  بُعد يف  عن  التعليم  منظومة 
منصة  عن  مرئية  عروض  ومشاهدة 
ع���ني، بحضور  وق��ن��وات  م��درس��ت��ي، 
حمد  ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي��ر  معالي 
ال��وزي��ر وع��دد من  ون���واب  الشيخ  آل 
املهتمني بالشأن التعليمي يف اململكة.

م��ا مت  أن  اجلمعية  رئ��ي��س  وأض���اف 
الكبيرة  اجلهود  يبني  عليه  االط��الع 
ال��ت��ي ب��ذل��ت م��ن م��س��ؤول��ي ال����وزارة 
خلف الكواليس لتسهيل »حق التعليم 
على  التغلب  ومبا ساهم يف  للجميع« 
الكثير من الصعوبات يف هذا الشأن.

وزي��ر  معالي  ق��ال  متصل  سياق  ويف 
آل  محمد  بن  حمد  الدكتور  التعليم 

أصبح  بُعد  ع��ن  التعليم  أن  الشيخ، 
للمستقبل؛  إس��ت��رات��ي��ج��ي��اً  خ���ي���اراً 
على  ال��ع��م��ل  اس��ت��م��رار  يتطلب  مم��ا 
داخل  التغيير  ثقافة  وتبني  تطويره، 
التعليمية  البيئة  مع  للتعامل  املجتمع 
أو  باألحداث  ربطها  دون  اإللكترونية 
األزمات، عاداً املرحلة احلالية فرصة 
للتغيير والتطوير، ومواجهة التحديات 

والتغلّب على كثير منها.
لقائه  الشيخ خالل  آل  الوزير  وأشار 
املجتمعية؛  النخب  من  ع��دداً  مؤخراً 
لتعزيز التكامل بني مؤسسات املجتمع 
عن  التعليم  دع��م  يف  التعليم  ووزارة 
إلى  اإللكتروني،  التعليم  وبرامج  بُعد 
أن الوزارة استطاعت أن تتيح منصة 
وجيزة  م��دة  ويف  النوعية  مدرستي 
خدمات  لتقدمي  وطنية؛  وب��ك��ف��اءات 
واملعلمني  للطالب  شاملة  تعليمية 
وامل��ش��رف��ني وق���ادة امل���دارس وأول��ي��اء 
األم����ور، م��ن��وه��اً ب��ال��دع��م وااله��ت��م��ام 
بقطاعيه  التعليم  يجدهما  اللذين 
)العام واجلامعي(، من خادم احلرمني 
األمني  عهده  ول��ي  وسمو  الشريفني 
جميع  وت��وف��ي��ر  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه��م��ا 

اإلمكانات الستمرار الرحلة التعليمية 
رغم  وال��ط��ال��ب��ات،  للطالب  بُعد  ع��ن 

ظروف جائحة كورونا.
وقال: »إن وزارة التعليم تنشد التكامل 
م���ع م��ؤس��س��ات امل��ج��ت��م��ع واجل��ه��ات 
بُعد  عن  التعليم  لدعم  العالقة  ذات 
كمشروع وطني يف مرحلة استثنائية، 
العملية  الوزارة قّيمت  إلى أن  مشيراً 
بُعد بعد مضي خمسة  التعليمية عن 
أس��اب��ي��ع م��ن ب��داي��ة ال��ع��ام ال��دراس��ي 
السامي؛  للمقام  بالنتائج  وال��رف��ع 
للخروج بقرار العودة إلى املدارس أو 

استمرار التعليم عن بُعد«.
أنه  إل��ى  الشيخ  آل  ال��دك��ت��ور  وأش���ار 
مبتابعة  التعليم  ملديري  التوجيه  مت 
اجلاهزية  ورف��ع  التعليمية  العملية 
إلى  الفتاً  بُعد،  عن  التعليم  لعمليات 
لعدد  اختبارات  ستجري  ال��وزارة  أن 
من املقررات الدراسية جلميع طالب 
ورسم  النتائج  ملعرفة  العام؛  التعليم 
الطلبة  ألداء  التحسينية  اخل��ط��ط 

خالل فترة التعليم عن بُعد.
وأبان وزير التعليم أنه خالل األسابيع 
اخلمسة املاضية، كانت املدرسة مُتثل 

مركز الدعم األول للطالب واملعلمني 
لذلك،  وباإلضافة  أم��وره��م؛  وأول��ي��اء 
من  النفسي  ال��دع��م  امل��درس��ة  تُ��ق��دم 
خ��الل االج��ت��م��اع م��ع أول��ي��اء األم��ور 
بشأن  والتثقيفية  النفسية  للتهيئة 
للطالب،  واملتابعة  التقومي  عمليات 
مبدياً فخره بوجود مناذج مشّرفة من 
املعلمني واملعلمات جتاوزوا التحديات، 
وإيصال  واجبهم،  تقدمي  يف  وتفانوا 
رسالتهم التعليمية عن بُعد لطالبهم.

التعليم  وزارة  أن  معاليه  وأوض����ح 
استطالعات  م��ن  مجموعة  ن��ف��ذت 
املستفيدين  جت��رب��ة  ل��ق��ي��اس  ال����رأي 
)منصة  تقدمها  التي  اخلدمات  من 
مهما  م��دخ��اًل  بوصفها  م��درس��ت��ي(، 
قد  التي  التحديات  وجتاوز  للتطوير، 
والتعليم  بُعد  ع��ن  التعليم  يواجهها 
عن  كاشفاً  ع��ام،  بشكل  اإللكتروني 
مدرستي«  »تطبيق  ال����وزارة  إط���الق 
أمورهم،  وأولياء  والطالبات  للطالب 
جميع  على  وتثبيته  حتميله  وميكن 
أنظمة التشغيل للهواتف الذكية، حيث 
يوفر أكثر من 16 خدمة تعليمية سيتم 

تفعيلها على مراحل.



5
5

توقيع اتفاقية بني فرع اجلمعية الوطنية حلقوق 

الإن�شان وتعليم ع�شري

الوطنية  اجلمعية  ف��رع  من  وف��د  ق��ام 
يوم  عسير  مبنطقة  اإلنسان  حلقوق 
األح���د امل��واف��ق : 1442/02/03ه������ 
عيسى  ب��ن  علي  الدكتور  م��ن  يتكون 
وال��دك��ت��ور  ال��ف��رع،  م��ش��رف  الشعبي 
عضو  م��زه��ر  آل  يحيى  ب��ن  محمد 
اجلمعية ، واألستاذ الدكتور  منصور 
بن عوض القحطاني عضو اجلمعية، 
مفرح   آل  محمد  بن  حمد  واألس��ت��اذ 
لتعليم  ب��زي��ارة  اجلمعية،  ف��رع  مدير 
على  لإلطالع  وذل��ك  عسير،  منطقة 
وآلية  بعد،  عن  التعليم  يف  جتربتهم 
يف  ومن  البدون  وبنات  ألبناء  القبول 
توقيع  آلية  مناقشة  وكذلك  حكمهم، 
اجلمعية  ف��رع  ب��ني  التعاون  إتفاقية 
يف  كان  حيث  التعليم،  وإدارة  بعسير 
التعليم  ع��ام  مدير  ال��وف��د  استقبال 
بن  سعد  األس��ت��اذ  س��ع��ادة  باملنطقة 

أحمد اجلوني.
وق���د ُع��ق��د اج��ت��م��اع م��ع م��دي��ر ع��ام 
بن  س��ف��ر  األس���ت���اذ  ح��ض��رة  التعليم 
عام  مدير  مساعد  البريدي  محمد 
الهاللي  عيسى  واألس��ت��اذ  التعليم، 
واألس��ت��اذة  وال��ق��ب��ول،  التقومي  مدير 
إجناز،  وح��دة  مديرة  الشعيل  خيرية 
وب��ع��ض م��ن��س��وب��ي ال��ت��ع��ل��ي��م، وذل���ك 

وق��د  ال���زي���ارة  م��ن  ال��ه��دف  لتوضيح 
نظام  ح��ول  ش��رح  ال��ي  الوفد  استمع 
الذي  الكبير  وال��دور  بعد  التعليم عن 
الطارئة  الظروف  اإلدارة يف  به  تقوم 
، ومت مناقشة بعض املوضوعات الي 
عدم  وضمان  الطالب  بحقوق  تتعلق 
من  حقه  من  ك��ان  طالب  أي  حرمان 

التعليم ألي سبب و يف أي مكان من 
آلية  ح��ول  التفاهم  مت  كما  املنطقة، 

توقيع مذكرة التفاهم بني الطرفني.
ف���رع اجلمعية  امل��ش��رف ع��ل��ى  وق���ال 
مبنطقة  اإلن��س��ان  حل��ق��وق  الوطنية 
عسير الدكتور علي الشعبي، أنه من 
منطلق اختصاص اجلمعية، فإنها تقوم 

الشكاوى،  وتلقي  ميدانية  ب��زي��ارات 
املختصة بهدف  وتتابعها مع اجلهات 
السلبيات.  وإزال��ة  االيجابيات  تعزيز 
عام  مدير  لسعادة  شكره  ق��دم  وق��د 
التعليم وفريق العمل معه على حسن 
يحقق  ملا  الزيارة  وتسهيل  االستقبال 

الغرض منها.
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ال�شعودية حتتفي باليوم العربي ملحو الأمية 

بانخفا�س ن�شبتها يف اململكة

يناير م��ن كل  ال��ث��ام��ن م��ن  ي��ص��ادف 
عام اليوم العربي حملو األمية والذي 
العربية  ال����دول  ج��م��ي��ع  ب��ه  حت��ت��ف��ي 
الكتابية  األمية  املعدة حملو  بالبرامج 

واحلسابية.
وال سيما أن اململكة العربية السعودية 
لها سبق ريادي يف هذا املجال حيث 
امللك  عهد  يف  األم��ي��ة  نسبة  ك��ان��ت 
املؤسس املغفور له امللك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن آل سعود من 60 % 
نسبة  تتجاوز  ال  واليوم   ،  %  70 الي 
األمية يف السعودية 5% وهذا اإلجناز 
لم يأتي من فراغ حيث أعدت اخلطط 
 ( برامج  مثل:  األمية  والبرامج حملو 
احلمالت الصيفية - وبرنامج مجتمع 
وزارة  عليه  تشرف  والتي  أمية(  بال 
البرامج  تستهدف هذه  التعليم حيث 

املدن والقرى والهجر.
ويف ظ���ل ح��ك��وم��ة خ����ادم احل��رم��ني 
الشرفني امللك سلمان بن عبد العزيز 
السعودية  العربية  اململكة  ش��ه��دت 
وتعليم  األمية  كبيراً يف محو  تطويراً 
برنامج  أه����داف  م��ن  وك���ان  ال��ك��ب��ار 
إلى  نصل  أن  الوطني 2020  التحول 
أال  وال���دع���م   %  2.5 األم��ي��ة  نسبة 
م��ن حكومتنا  ال���ذي جن��ده  م��ح��دود 
ومراكز  الفصول  فتح  يف  الرشيدة 

تعليم الكبار.
الرائدة مراكز األحياء  املشاريع  ومن 
امل��ت��ع��ل��م��ة وه���و ع��ب��ارة ع��ن م��ب��ادرة 
التعلم مدى احلياة ولها دور بارز يف 
السعودي،  للمجتمع  الرفاهة  حتقيق 
اجلوانب  على  إيجابياً  ستؤثر  حيث 
والتنموية  واالجتماعية  االقتصادية 
امل��ب��ادرة  تلك  وتستهدف  للمملكة، 
خارج  ف��وق  فما  سنة   15 من  الكبار 
فرص  م��ن  بتمكينهم  التعليم  سلك 
والوصول  املتنوعة  والتدريب  التعلم 
قيم  يعزز  مب��ا  املعرفة  م��ص��ادر  إل��ى 

التعلم مدى احلياة.
للتعليم  العامة  اإلدارة  مدير  وأوضح 
الدكتور  التعليم  وزارة  يف  املستمر 
توحيد  م��ن��ذ  أن���ه  م��ف��رح،  آل  يحيى 
بثبات نحو محو  اململكة وهي تخطو 
أم��ي��ة م��واط��ن��ي��ه��ا، وإث����راء أف��ك��اره��م 
اململكة  أن  إل��ى  م��ش��ي��راً  وت��ن��وي��ره��ا، 
امل���دارس،  بإنشاء  ذل��ك  ت��درج��ت يف 
نسبة  محققًة  النور،  قوافل  وتسيير 

أمية أقل من %6.
مع  س�����ارت  امل��م��ل��ك��ة  أن  وأض������اف 
ضمن  العربية  ال��دول  من  شقيقاتها 
ال��ع��ق��د ال��ع��رب��ي حمل���و األم���ي���ة، من 
ت��ن��وي��ع األس��ال��ي��ب، وحتسني  خ���الل 
األحياء  مراكز  املخرجات عبر  جودة 

مناطق  جميع  يف  واملنتشرة  املتعلمة 
استفاد  التي  اململكة،  ومحافظات 
منها حوالي 250 ألفاً من اجلنسني، 
أثمرت عن  تلك اجلهود  أن  موضحاً 
الفتاً  العمل،  لسوق  امل��ئ��ات  تخريج 
الصيفية  احلمالت  ع��دد  زي��ادة  إل��ى 

واملستفيدين منها.
على  املشرفة  أوض��ح��ت  جهتها  م��ن 
وزارة  يف  التعليمية  البرامج  وك��ال��ة 
عبدالعزيز  بنت  تهاني  د.  أ.  التعليم 
يف  ري��ادي��اً  سبقاً  للمملكة  أن  البيز 
م��ج��ال م��ح��و األم��ي��ة، ح��ي��ث وصلت 
نسبة األمية يف العام 1374ه� %60، 

وحالياً ال تتعدى نسبتها 5,6 %.
حملو  العربي  اليوم  مبناسبة  وقالت 
األم��ي��ة إن خ��ف��ض م��ع��دالت األم��ي��ة 
ي��ع��ود إل��ى ج��ه��ود ال����وزارة ممثلًة يف 
التي  املستمر  للتعليم  العامة  اإلدارة 
أعدت اخلطط والبرامج حملو األمية 
كبرامج احلمالت الصيفية، وبرنامج 
األمن العام بال أمية، والدفاع املدني 
وبرنامج  أمية،  بال  ووزارة  أمية،  بال 
برامج  من  وغيرها  أمية  بال  مجتمع 
وزارة  عليها  تشرف  التي  الشراكات 
التعليم،   واستهدفت األميني يف املدن 

والقرى والهجر واألماكن النائية.
وأضافت أن اململكة شهدت يف مجال 

التعليم املستمر تطوراً كبيراً يف محو 
األمية وتعليم الكبار، من خالل الدعم 
االستثنائي الذي تقدمه وزارة التعليم 
ب��رام��ج وم���دارس  يف اس��ت��م��رار فتح 
واملتوسطة  االبتدائية  الكبار  تعليم 
عدد  امللتحقني  بلغ  حيث  والثانوية، 
 44765 االب��ت��دائ��ي��ة  امل������دارس  يف 
واملتوسطة  42994 والثانوية 60595 
دارساً، مشيرًة إلى أن مبادرة افتتاح 
مراكز األحياء املتعلمة تستهدف فئة 
الكبار من 15 سنة فما فوق ملن هم 
من  بتمكينهم  التعليم  سلك  خ���ارج 
املتنوعة،  وال��ت��دري��ب  التعلّم  ف��رص 
املعرفة مبا  م��ص��ادر  إل��ى  وال��وص��ول 

يعزز قيم التعلّم مدى احلياة.
تدعم  التعليم  وزارة  أن  إلى  وأشارت 
الشراكة  عبر  املستمر  التعليم  برامج 
من  ع��دد  مع  املجتمعية  واملسؤولية 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة، وم��ؤس��س��ات 
األمية،  قضية  جتاه  املدني  املجتمع 
وتفعيل دور اجلامعات يف دعم برامج 
امل��ؤس��س��ات  وج��ه��ود  ال��ك��ب��ار،  تعليم 
ال��وط��ن��ي��ة واجل���م���ع���ي���ات اخل��ي��ري��ة 
يف  وال��دول��ي��ة  اإلقليمية  واملنظمات 
دعم برامج تعليم الكبار ومحو األمية 
والتعليم املستمر يف اململكة؛ للقضاء 

على األمية مبختلف أنواعها.
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النيابة العامة 

ذر من 6  حتحُ

ت�شرفات تنتهك 

حقوق الطفل

و متيز �شعودي 

يف حماية الطفل 

من الإيذاء

كل  أن  على  ال��ع��ام��ة،  النيابة  أك���دت 
طفل باململكة يتمتع بحقوق وضمانات 
مقررة لصاحله شرعاً ونظاماً، ويُحظر 

املساس بها حتت أي ذريعة كانت.
على  الرسمي  حسابها  عبر  وأضافت 
»تويتر«، أن الطفل يحظى بتوفير كافة 
وسائل األمن والسالمة فيما يقدم له 

من ألعاب ترفيهية تتناسب مع سنه.
ورص�����دت 6 ت��ص��رف��ات ت��ع��د إي����ذاًء 
وإهماالً للطفل ويعاقب عليها القانون؛ 

وهي كالتالي:
سلطة  أو  والي��ة  دون  الطفل  ت��رك   -

رقابية أو رعاية أسرية
- استغالله يف التسويق التجاري

غير  أو  م��ب��اش��ر  بشكل  ت��ع��ري��ض��ه   -
املخلة  اإلعالمية  امل���واد  إل��ى  مباشر 
باآلداب، أو اإلجرامية أو غير املناسبة 
لسنه، أو التي تعرض معتقده أو فكره 

و سلوكه للخطر.
- استغالل الطفل استغالاًل اقتصادًيا.
أعمارهم  تقل  الذين  األط��ف��ال  قيادة 
الركوب  لدراجات  سنة  عشر   12 عن 
املخصصة لألطفال يف الطريق العام؛ 
حيث يكون ولي األمر هو املسؤول عن 

ما يترتب على ذلك من أضرار
الركوب املخصصة  دراج��ات  تأجير   -
ل��ألط��ف��ال مل��ن ي��ق��ل ع��م��ره��م ع��ن 12 

الدراجات  مؤجري  يتحمل  حيث  سنة؛ 
املسؤولية يف هذه احلالة.

والعنف  اإلي���ذاء  م��ن  الطفل  فحماية 
وضمان  له  رعاية  لكنها  تدلياًل،  ليس 
ملستقبله ووقاية للمجتمع بأسره، وهي 
أولى خطوات استقرار األسرة، وأثبتت 
الذي  الطفل  أن  احلديثة  ال��دراس��ات 
نحو  مياًل  أكثر  يكون  للعنف  يتعرض 
املتقدمة،  سنينه  يف  العنف  استخدام 
الطفل  ع��ل��ى  ال��ع��ن��ف  ت��أث��ي��ر  ويختلف 
العنف  ون��وع��ي��ة  ش��خ��ص��ي��ت��ه،  ح��س��ب 

املمارس والشخص الذي يقوم به.
وتوسع نظام حماية الطفل باململكة يف 
اإلبقاء  ليشمل:  الطفل  إي��ذاء  تعريف 
استخراج  ع��دم  أو  عائلي،  سند  دون 
وثائقه الثبوتية، أو استكمال تطعيماته 
ال��ص��ح��ي��ة ال��واج��ب��ة، أو ال��ت��س��ب��ب يف 
يف  وج���وده  أو  التعليم،  ع��ن  انقطاعه 
ب��ي��ئ��ة ق��د ي��ت��ع��رض ف��ي��ه��ا ل��ل��خ��ط��ر، أو 
جنسّياً،  به  التحرش  أو  معاملته،  سوء 
أو  اجلنسي،  لالستغالل  تعريضه  أو 
أو  اإلج����رام،  يف  أو  م��ادّي��اً،  استغالله 
مخلة  ملشاهد  تعريضه  أو  التسول،  يف 
مناسبة  غير  أو  إجرامية،  أو  ب��األدب، 
يف  املتواصل  البنّي  التقصير  أو  لسنه، 
له  السماح  وك��ذل��ك  ورع��اي��ت��ه،  تربيته 
بقيادة املركبة دون السن النظامية، وكل 

اجلسدية  أو صحته  يهدد سالمته  ما 
أو النفسية.

وتؤكد ديباجة اتفاقية حقوق الطفل أن 
جلميع  املتأصلة  بالكرامة  »االعتراف 
وبحقوقهم  البشرية  األس���رة  أع��ض��اء 
للتصرف  ال��ق��اب��ل��ة  وغ��ي��ر  امل��ت��س��اوي��ة 
يشكل أساس احلرية والعدالة والسلم 
العاملي  اإلع��الم  ينص  كما  العالم،  يف 
»للطفولة  أن  على  اإلن��س��ان  حل��ق��وق 

احلق يف رعاية ومساعدة خاصتني«.
بأن  الطفل  ح��ق��وق  اتفاقية  وتقضي 
تعمل الدول على »أال يعرض أي طفل 
املعاملة  لغيره من ضروب  أو  للتعذيب 
أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 
املهينة«. على أن »تتخذ جميع التدابير 
حلماية الطفل من كافة أشكال العنف 
أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية 
على  املنطوية  املعاملة  أو  واإله��م��ال 
االستغالل  أو  املعاملة  وإس��اءة  إهمال 

مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية«.

أهمية حقوق الطفل:
إف��راد  إل��ى  تدعو  عديدة  أسباب  ثمة 
منفصلة  اتفاقية  يف  الطفل  ح��ق��وق 

حلقوق اإلنسان:
ليسوا  فاألطفال  أف��راد،  هم  األطفال 
ملكية لوالديهم وال للدولة، وهم ليسوا 

مجرد أشخاص يف طور التدريب؛ فلهم 
األس��رة  يف  كأعضاء  مساوية  وضعية 

اإلنسانية.
ال��ط��ف��ل ح��ي��ات��ه ك��ك��ائ��ن معتمد  ي��ب��دأ 
يعتمد  أن  بد  ال  اآلخرين،  على  متاماً 
على  للحصول  البالغني  على  األطفال 
يحتاجونهما  اللذين  واإلرشاد  الرعاية 
ويف  مستقلني،  يصبحوا  حتى  لينموا 
ال��وض��ع امل��ث��ال��ي، ت��ق��دم أس���رة الطفل 
هذا الدعم، ولكن عندما يكون مقدمو 
على  قادرين  غير  األساسيون  الرعاية 
األمر  يتوقف  الطفل،  احتياجات  تلبية 
باملسؤولية  مكلفة  كجهة  الدولة  على 
املصلحة  مع  يتماشى  بدياًل  جتد  ألن 

الفضلى للطفل.
أم��راً  ل��ألط��ف��ال  الصحي  ال��ن��م��اء  يعد 
ألي  املستقبلي  للرفاه  األهمية  حاسم 
طور  يف  هم  األطفال  أن  مبا  مجتمع، 
بصفة  معرضون  فهم  والتطور  النمو 
لظروف  وأكثر من البالغني —  خاصة — 
املعيشة السيئة من قبيل الفقر ونقص 
وامل��ي��اه  وال��ت��غ��ذي��ة  الصحية  ال��رع��اي��ة 
البيئي.  وال��ت��ل��وث  وال��س��ك��ن،  امل��أم��ون��ة 
وتهدد تأثيرات األمراض وسوء التغذية 
وبالتالي  األط��ف��ال،  مستقبل  والفقر 
املجتمعات  مستقبل  على  تؤثر  فإنها 

التي يعيشون فيها.
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ل��ل��م��رة األول�����ى يف ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي 
متخصصة  كويتية  ش��رك��ة  افتتحت 
ال��ذك��ي��ة،  ال���زراع���ة  تقنيات  بتطوير 
أملانية،  هندسية  شركات  مع  بشراكة 
مزرعة عمودية ذكية مغلقة لألغراض 
التجارية يف دولة الكويت، قائمة على 

الزراعة العضوية املراعية للبيئة.

املشروع  املزروعة يف  املساحة  وتصل 
ويتوقع  مربع،  متر  آالف   3 نحو  إلى 
 250 نحو  تنتج  أن  عليها  القائمون 
ن���وع���اً م���ن اخل����ض����روات ال��ورق��ي��ة 
تربة،  دون  الزراعة  بتقنية  العضوية، 
كيلوغراماً   550 تبلغ  إنتاجية  بقدرة 
من اخلضروات يومياً، ما يدعم األمن 
كانت  أن  بعد  الكويت،  يف  الغذائي 
تعتمد على الواردات اخلارجية لتلبية 

حاجة السوق احمللية.

أهم  أح��د  الذكية  العمودية  وامل���زارع 
تغير  أن  ويُتوقع  الغذاء،  إنتاج  حلول 
وجه الزراعة يف املستقبل وأن تسهم 
الغذائي  األم���ن  يف  ث���ورة  حتقيق  يف 

العاملي، وبشكل خاص يف املناطق ذات 
املناخ القاسي، إذ تتبنى أساليب عالية 
نظام  يف  محاصيل  إلن��ت��اج  التقنية 
بيئي مغلق يسهل التحكم بعوامله من 
درجات حرارة وإضاءة، باالعتماد على 
احلاجة  أو  تربة  دون  املائية  الزراعة 
إلى استخدام مبيدات حشرية وذلك 

على رفوف متتد رأسياً.

وت��ق��ل��ل ط��ري��ق��ة ال���زراع���ة ال��ع��م��ودي��ة 
 90 إلى  تصل  بنسبة  املياه  استخدام 
التقليدية،  بالزراعة  مقارنة  املئة  يف 
بنسبة  األسمدة  استخدام  من  وتقلل 
املبيدات  استخدام  دون  املئة  يف   60

احلشرية.

وتكفل حفظ قيمة املنتجات الغذائية 
حتى وصولها إلى املستهلكني، بفضل 
من���وذج م��س��ت��دام ي��ق��وم ع��ل��ى إت��اح��ة 
إلى  امل��زرع��ة  م��ن  مباشرة  املنتجات 

املائدة.

الفاو حُتذر من ارتفاع معدالت انعدام 

األمن الغذائي.
مؤخراً،  »ف��او«  منظمة  ح��ذرت  وق��د 
االقتصادية  ال��ص��دم��ات  تهديد  م��ن 
الصحراوي،  واجل��راد  والفيضانات 
حققت  التي  الغذائي  األمن  ملكاسب 

مؤخًرا.

توقعات  هناك  أن  املنظمة،  وأك��دت 
ب��ارت��ف��اع ع���دد األش���خ���اص ال��ذي��ن 
يواجهون مستويات عالية من انعدام 
مليون   2 من  احل��اد،  الغذائي  األم��ن 

إلى 3.2 مليون يف األشهر.

مواجهة  م��ش��روع  إط��اق  موريتانيا.. 
انعدام األمن الغذائي:

أط��ل��ق��ت ال��س��ل��ط��ات امل��وري��ت��ان��ي��ة من 
والية لعصابة شرقي البالد، مشروع 
تعزيز القدرات ملواجهة انعدام األمن 
الغذائي يف الساحل، املمول بالشراكة 
للتنمية  اإلس����الم����ي  ال��ب��ن��ك  ب���ني 

واحلكومة املوريتانية.

ويشمل املشروع وفق ما أعلنته وزارة 

التنمية الريفية،  سبع واليات داخلية، 
من خالل إنشاء 143 مدجنة، وتوزيع 
مجاني للمواشي علي األسر الفقيرة٬ 
باإلضافة إلى إقامة 18 سداً زراعياً 
منها  انطلق  التي  لعصابه  والي��ة  يف 

املشروع.

وقال وزير التنمية الريفية الدي ولد 
الزين٬ “إن مثل هذه املشاريع، تسعى 
من  للتخفيف  خاللها  من  احلكومة 
جديدة”،  دخل  مصادر  وخلق  الفقر 
املعقلن  “االستغالل  إل����ى  داع���ي���اً 
املسؤول  والتسيير  التدخالت  لهذه 
للمنشآت الزراعية لضمان املردودية 

املنتظرة”.

كلير،  بلدية  عمدة  طالب  جهته  من 
على  والعمل  املائية  احلواجز  بترميم 
بناء  ع��ن  الناجتة  املستنقعات  ردم 
خطراً  تشكل  والتي  باركيول  طريق 
على احليوانات إضافة لدعم مشاريع 

اخلضروات وتسييج املزارع.

حلول ذكية لتحقيق الأمن الغذائي و الفاو 

ذر من ارتفاع معدلت انعدام الأمن الغذائي حتحُ
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اأخ��ب��ار اجل��وع يف العامل و جهود املنظمات و  اأه��م  © �شفحة تهتم بن�شر   

املخت�شني و املهتمني بحقوق الإن�شان للق�شاء عليه من اأجل العمل على 

حت�شني حقوق الإن�شان يف العامل

ال���ع���ال���م  ح������ول  ش���خ���ص  م���ل���ي���ون   135
ي��واج��ه��ون ان���ع���دام األم����ن ال��غ��ذائ��ي .. 

حتذيرات أممية من تفاقم األزمة:
املتحدة  األمم  عن  ص��ادر  تقرير  حذر 
م��ن أن وب���اء »ك��وف��ي��د 19« ق��د ي��ؤدي 
السكان  وض��ع  تفاقم  إل��ى   2020 يف 
الذين هم على شفير املجاعة وسجلت 
أساساً يف عام  كبيراً  أعدادهم تزايداً 

.2019
التقرير  أف��اد  »الفرنسية«،  وبحسب 
للعام  الغذائية  األزم��ات  ح��ول  العاملي 
نحو  أن  م��ؤخ��راً  ن��ش��ره  ال���ذي   2020
135 مليون شخص يف 55 دولة طالتها 
يف  كانوا  املناخ  ومشكالت  النزاعات 
وضع »انعدام أمن غذائي حاد« يف عام 

.2019
أربعة  األع��ل��ى منذ  ال��رق��م ه��و  وه���ذا 
الذي  التقرير  إصدار  بدأ  حني  أعوام 
لألغذية  املتحدة  األمم  منظمة  رفعته 
وال���زراع���ة »ف����او« وب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة 
ال��دول��ي  األم���ن  إل���ى مجلس  ال��ع��امل��ي 

مؤخراً.
الفائت  العام  دفعت  إفريقيا  أن  ويبدو 
الغذائي  األم��ن  »ان��ع��دام  ثمن  م��ج��دداً 
ال��ذي طال 73 مليون شخص  احل��اد« 

هم أكثر من نصف سكان القارة.
وب��ني ال���دول األك��ث��ر ت��ض��رراً م��ن هذه 
املائة«  يف   61« السودان  جنوب  اآلف��ة 
واليمن »53 يف املائة« وأفغانستان »37 
وهايتي  إلى سورية  املائة«، إضافة  يف 
الكونغو  وجمهورية  وإثيوبيا  وفنزويال 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وال���س���ودان وال��ش��ط��ر 

الشمالي من نيجيريا.
وأورد التقرير أن »النزاعات كانت دائماً 
الغذائية يف  الرئيس لألزمات  احملرك 
2019، لكن الظروف املناخية القصوى 
أكبر«،  باتت  االقتصادية  والصدمات 
محذراً من أن فيروس كورونا املستجد 

قد يشكل عاماًل يفاقم هذا الوضع.
أحصى  أن��ه  إل��ى  التقرير  معدو  ولفت 
أو  دول  إض��ايف يف  مليون شخص   22
لكن  السابق،  بالتقرير  مقارنة  مناطق 
عبر مقارنة الدول ال�50 التي تضمنها 
عدد  أن  يتبني  و2020   2019 تقريرا 
من  »ارتفع  باألزمات  املتأثرين  األفراد 

112 مليونا إلى 123 مليون نسمة«.
تفاقم  أن  أي���ض���اً  ال��ت��ق��ري��ر  والح����ظ 
انعدام األمن الغذائي هو موضوع بالغ 
مثل  ن��زاع��ات  مناطق  يف  احلساسية 
جمهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب 

السودان، أو يف دول تعرضت جلفاف 
حاد أو تدهور اقتصادها مثل هايتي 

وباكستان وزميبابوي.
أن  االقتصادي، ميكن  الصعيد  على 
يتفاقم الوضع بشكل سريع جدا يف 
غذائية  بأزمات  املعنية  ال�55  الدول 
املدرجة يف التقرير نظراً إلى انتشار 

فيروس كورونا املستجد.
وحذر التقرير من أن تلك الدول التي 
تشملها هذه األزمات الغذائية »لديها 
معدومة  ورمب��ا  جدا  محدودة  ق��درة 
الصحية  التداعيات  مواجهة  على 

واالقتصادية« لهذه األزمة.
اللوجستية  امل��ش��ك��الت  ج��ان��ب  إل��ى 
تهدد  التي  األزمة  تخلفها هذه  التي 
إمدادات دول واردة يف التقرير فإن 
الوباء ميكن أن يزيد مستوى انعدام 

األمن الغذائي لدول أخرى.
لدول  االقتصادية  املجموعة  وب��ني، 
غرب إفريقيا هناك بعضها من أكبر 
مصدري األرز يف العالم، وسط قلق 
األسابيع  يف  األرز  سوق  تقلبات  من 

املاضية.

وأكد عبدالرضا عباسيان أبرز خبير 
األرز،  أن  »ف��او«  ال���  ل��دى  اقتصادي 
ال��غ��ذاء األس����اس، ش��ه��د يف اآلون���ة 
األخيرة »ارتفاعا كبيرا« يف األسعار.
وذكر أرنو سوليه الوسيط يف شركة 
»إس سي بي« السويسرية أن فيتنام 
حظراً  »فرضت  عاملي  مصدر  ثالث 
أن  م��ؤك��داً  عمليا«،  التصدير  على 
هذا احلظر تزامن مع شلل منشآت 
إج���راءات  بسبب  الهندية  امل��وان��ئ 

العزل.

األرز  سعر  ارت��ف��ع  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
ال��ت��اي��الن��دي، ال��وح��ي��د امل��ت��ب��ق��ي يف 
إلى 570 يورو للطن  السوق، سريعاً 
 525 إل��ى  م��ج��دداً  يتراجع  أن  قبل 
للسوق  إع��ادة فتح جزئية  بعد  ي��ورو 
أدى  ما  املاضي  األسبوع  الفيتنامية 
إلى تنفس الدول املستوردة الصعداء.
األسعار  مسألة  »إن  عباسيان  وقال 
مهمة، لكن هناك كثيرا من القضايا 
األخ�����رى ال���ت���ي ي��ج��ب أخ���ذه���ا يف 

احلسبان«.
الغرب  »امل��دارس مغلقة يف  وأضاف 
وك��ث��ي��ر م��ن ال��ن��اس ي��ش��ت��ك��ون، لكن 
األوالد،  إلى  تقدم  تزال  ال  الوجبات 

ويف ال���دول األك��ث��ر ف��ق��راً ح��ني تغلق 
احلصول  ع��دم  يعني  ه��ذا  امل���دارس 

على وجبة غداء«.
أوكسفام  منظمة  حذرت  جهتها،  من 
نحو  أن  من  م��ؤخ��راً،  احلكومية  غير 
إفريقيا  غرب  يف  شخص  مليون   50
امل��ج��اع��ة بسبب  م��ع��رض��ون خل��ط��ر 
التي   »19 »ك��وف��ي��د  وب���اء  ت��داع��ي��ات 
وان��ع��دام  اجل��ف��اف  مشكالت  فاقمت 

األمن يف املنطقة.

135 مليون شخص يعانون من انعدام 
األمن الغذائي احلاد بالعالم:

أشار املتحدث باسم أمني عام  األمم 
امل��ت��ح��دة   س��ت��ي��ف��ان دوج���اري���ك ، إل��ى 
معاناة  يتسبب يف  ك��ورون��ا   »وب���اء   أن 
على  إض��ايف  وضغط  هائلة  إنسانية 
واملجتمعات  واالق��ت��ص��ادات  ال��ن��ظ��م 
الصحية، وخاصة تلك التي أضعفتها 
املسلح«،  الصراع  من  سنوات  بالفعل 
ينشر  ال   »  19 ك��وف��ي��د   « أن  م��وض��ًح��ا 
املرض والوفاة فقط، بل يدفع الناس 

إلى الفقر واجلوع«.

ولفت دوجاريك إلى أن »بعض القادة 
ي��س��ت��غ��ل��ون ال���وب���اء الع��ت��م��اد ت��داب��ي��ر 
الصعب  م��ن  أص��ب��ح  ول��ذل��ك  قمعية، 
الفئات األكثر ضعفاً، وينطبق  حماية 
هذا بشكل خاص على مناطق النزاع، 
حيث تعرض املدنيون بالفعل ملخاطر 
كبيرة«، منّوًها بأن »بعثة األمم املتحدة 
يف  ليبيا  وثقت مقتل ما ال يقل عن 58 
مدنياً وجرح 190 آخرين بني 1 نيسان 

و18 أيار«.

كما أفاد بأن »عمليات األمم املتحدة 
حل��ف��ظ  ال���س���الم  ه���ي إح�����دى أك��ث��ر 
يف  املدنيني  حلماية  فعالية  الوسائل 
منّوًها  العالم«،  حول  الصراع  مناطق 
بالتقرير الذي أشار إليه األمني العام 

غوتيريش  أنطونيو  امل��ت��ح��دة  ل��ألمم 
جرح  أو  قتل  ع��ن  فيه  كشف  وال���ذي 
أل���ف م��دن��ي يف عشر  أك��ث��ر م��ن 20 
وجمهورية  أفغانستان  فقط:  نزاعات 
وليبيا  وال��ع��راق  ال��وس��ط��ى  إفريقيا 
ونيجيريا والصومال وجنوب السودان 
وسوريا وأوكرانيا واليمن، موضًحا أن 
»الرقم فقط للحوادث التي مت التحقق 
منها من قبل األمم املتحدة، هو مجرد 

جزء من املجموع«.

»للسنة  ب��أن��ه  دوج���اري���ك  وأض�����اف 
من   %90 ال��ت��وال��ي  ع��ل��ى  ال��ت��اس��ع��ة 
بسبب  هم  قتلوا،  الذين  األش��خ��اص 
األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة 
جميع  حاًثا  املدنيني«،  من  بالسكان 
احل��ك��وم��ات ع��ل��ى االل���ت���زام ال��ق��وي 
املتفجرة  األسلحة  استخدام  بتجنب 
ذات اآلثار واسعة النطاق يف املناطق 
أن »هناك  بالسكان«، مؤكًدا  املأهولة 
135 مليون شخص يعانون من انعدام 
األمن الغذائي احلاد يف العالم يعيش 
أكثر من النصف يف البلدان واألقاليم 
توقعات  وهناك  النزاع.  من  املتضررة 
بسبب جائحة  العدد  بزيادة حادة يف 

كورونا«.

مبوازاة ذلك، أشار إلى أنه »مت اإلبالغ 
املجال  يف  العاملني  ضد  العنف  عن 
اإلنساني واألصول على نطاق واسع. 
عاماًل   32 قتل  حيث  أفغانستان،  يف 
وخطف   52 وجرح  اإلغاثة  مجال  يف 
532. يف اليمن، كان هناك ما يقرب 
من 400 حادثة عنف ضد العاملني يف 
املجال اإلنساني واألصول اإلنسانية. 
من  أكثر  الوطنيون  املوظفون  وميثل 
ل  ووفًقا  واجلرحى  القتلى  من   %90
 199 ُقتل   ، العاملية   الصحة  منظمة 
أكثر  يف  الصحية  الرعاية  يف  عاماًل 

من 1000 هجوم يف عام 2019«.

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع
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دول العامل حتتفي باليوم العاملي للم�شنني 

حتت �شعار »حماية كبار ال�شن خالل كوفيد -19 وما 

بعده و التمتع بال�شحة يف مرحلة ال�شيخوخة

هذا  مثل  يف  املتحدة  األمم  حتتفي 
باليوم  ع��ام  ك��ل  م��ن  أكتوبر   1 ال��ي��وم 
العاملي للمسنني أو اليوم العاملي لكبار 
املتحدة  األمم  أعياد  أحد  هو  السن، 
إحيائها  يتم  عاملية  سنوية  ومناسبة 
يف 1 أك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع���ام، وك��ان��ت 
 14 يف  العامة  املتحدة  األمم  جمعية 
يوم  إلقامة  صوتت  1990م  ديسمبر، 
1 أكتوبر مبثابة اليوم العاملي للمسنني 

واملسجل يف رؤية 106/45 وكان أول 
احتفال لليوم العاملي للمسنني بتاريخ 
التي  1 أكتوبر، 1991م أي يف السنة 

تليها مباشرًة.
ويتم االحتفال باليوم العاملي للمسنني 
التي  باملشكالت  الوعي  نسبة  لرفع 
وإس��اءة  كالهرم  ال��س��ن،  كبار  ت��واج��ه 
يوم  أيًضا  وه��و  السن،  كبار  معاملة 
ل��الح��ت��ف��ال مب��ا أجن����زه ك��ب��ار السن 
مشابهة  االحتفالية  وه��ذه  للمجتمع، 

ليوم األجداد يف أمريكا وكندا وكذلك 
يف  املضاعف  التاسع  احتفالية  إل��ى 
ال��ص��ني وي����وم اح���ت���رام امل��س��ن��ني يف 

اليابان.

اليوم  اعتماد  ب��داي��ة  سبق  ق��د  وك��ان 
العاملي لكبار السن عدة مبادرات حتى 
السنوي،  بعيدها  املسنني  فئة  توجت 
ال��دول��ي��ة  فيينا  ع��م��ل  خ��ط��ة  م��ن��ه��ا: 
اجلمعية  اعتمدتها  والتي  للشيخوخة 
عام  يف  للشيخوخة  األول���ى  العاملية 
1982 وأيدتها اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة بعد ذلك.
من  كمرأة  معينة  فئات  واستهدفت 
الشيخوخة،  م��رح��ل��ة  يف  امل��ك��س��ي��ك 
وي��ع��م��ل ك���ب���ار ال���س���ن ع��ل��ى ت��ق��دمي 
خالل  م��ن  للمجتمع  ع��دة  إسهامات 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ون��ق��ل اخل��ب��رات 

خالل  من  األخرى  لألجيال  واملعرفة 
احلياة،  يف  إكتسبوها  التي  خبرتهم 
من  )األكثر  السن  كبار  ع��دد  وويبلغ 
60 عاما( يف العالم نحو 600 مليون 
نسمة )2012(، والذي يتوقع أن يرتفع 
إلى ملياري نسمة بعد خمسني عاما.

حتتفل  التي  والفئات  املنظمات  ومن 
السن  »كبار  هي:  العاملي  اليوم  بهذا 
احلكومية  املؤسسات  اجلنسني،  من 
ال��ت��ي ت��رع��ى امل��س��ن��ني، اجل��م��ع��ي��ات 
واألسر  األفراد  األهلية،  واملؤسسات 
يف  العاملون  املسنني،  برعاية  املعنية 
وتأهيل  الصحية  الرعاية  م��ج��االت 
امل��س��ن��ني، ال��ع��ام��ل��ون ال��ص��ح��ي��ون يف 
ورسائل  وأه���داف  الصحية،  امل��راك��ز 

اليوم العاملي للمسنني
وتتلخص أهداف اعتماد اليوم العاملي 
هذه  إل��ى  االنتباه  لفت  يف  للمسنني 
الفئة العمرية التي ساهمت يف تنمية 
مواصلة  على  وق��درت��ه��ا  املجتمعات 
تتلخص أهداف هذا  املساهمة، وقد 
بأهمية  »التوعية  يف:  العاملي  اليوم 
لكبار  والعالجية  الوقائية  الرعاية 
الصحية  اخل��دم��ات  ت��ع��زي��ز  ال��س��ن، 
وال���وق���اي���ة م���ن األم������راض، وت��وف��ي��ر 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��الئ��م��ة وال��ت��أه��ي��ل، 
رعاية  مجال  يف  املوظفني  وت��دري��ب 
الالزمة  املرافق  وتوفير  السن،  كبار 
)كدور  السن  كبار  احتياجات  لتلبية 
ال���ع���ج���زة(، وح����ث امل��ن��ظ��م��ات غير 
الدعم  لتقدمي  واألس����ر؛  احلكومية 
جيد،  أسلوب صحي  التباع  للمسنني 
احلكومية  املؤسسات  بني  والتعاون 
جيدة  بيئة  لتوفير  واألف���راد  واألس��ر 

لصحة ورفاهية املسنني.

نتعامل مع  ك��ي��ف  تغير  ه��ل  األوب���ئ���ة: 
العمر والشيخوخة؟

ال��ع��ام لألمم  م��ن جانبه ق��ال األم��ني 
غوتيريش  أنطونيو  كتبها:  املتحدة 

الدولي  اليوم  مبناسبة  له  رسالة  يف 
بالذكرى  ال��ع��ال��م  »يحتفل  للمسنني 
ال��س��ن��وي��ة ال��ث��الث��ني إلع����الن ال��ي��وم 
الدولي لكبار السن ونحن نعاين األثر 
حلق  ال��ذي  املتناسب  وغير  الشديد 
العالم  أن��ح��اء  جميع  يف  ال��س��ن  ك��ب��ار 
من  ال  كوفيد-19،  جائحة  ج��راء  من 
حيث صحتهم وحسب، وإمنا من حيث 

حقوقهم ورفاهيتهم أيضاً.

ويجب أن يحظى كبار السن باألولوية 
جائحة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��غ��ل��ب  ج��ه��ودن��ا  يف 
موضوع  مع  وانسجاماً  ك��وف��ي��د-19، 
يجب  العام،  هذا  باليوم يف  االحتفال 
التي  الكيفية  ن��درس  أن  أيضا  علينا 
تناولنا  طريقَة  اجلائحُة  بها  تغير  قد 
والشيخوخة  السن  يف  التقدم  ملسألة 
األهمية  من  وسيكون  مجتمعاتنا.  يف 
لكبار  املتاحة  الفرص  توسيع  مبكان 
على  حصولهم  ف��رص  وزي���ادة  السن 
الرعاية الصحية واملعاشات التقاعدية 

واحلماية االجتماعية.

الدولي  باليوم  االح��ت��ف��اُل  وي��ص��ادف 
لكبار السن هذا العام احتفاَل العالم 
للممرضات  ال��دول��ي��ة  بالسنة  أي��ض��اً 
مباشرة  صلة  لها  ال��ت��ي  وال��ق��اب��الت 
بالتحديات التي تواجه كبار السن يف 
األخصائيون  ويؤدي  الراهن.  الظرف 
مثل  واالج���ت���م���اع���ي���ون،  ال��ص��ح��ي��ون 
املمرضات والقابالت، دوراً حيوياً يف 
التصدي للجائحة، وغالبية هؤالء من 
النساء، ومن بينهن العديد من كبيرات 
الذين  األش��خ��اص  هم  فهؤالء  السن 
ولرعاية  لرعايتنا  حياتهم  يكرسون 
وهم  واألطفال،  واألمهات  السن  كبار 
بذلك يستحقون دعما أكبر بكثير مما 

م لهم اآلن. يقَدّ

بطرق  معا  ال��ت��ع��ايف  إل��ى  نسعى  وإذ 
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حقائق و اأرقام

بحلول عام 2020، سوف يفوق عدد األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
60 عاًما فما فوق عدد األطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

على مدى العقود الثاثة املقبلة، من املتوقع أن يتضاعف عدد كبار 
السن يف جميع أنحاء العالم ليصل إلى أكثر من 1.5 مليار شخص 
يف عام 2050 وسيعيش 80٪ منهم يف البلدان املنخفضة واملتوسطة 

الدخل.
ق���د ت�����ؤدي ج��ائ��ح��ة ك���وف���ي���د-19 إل����ى ان���خ���ف���اض دخ����ل ك���ب���ار ال��س��ن 
من   ٪20 من  أقل  وبالفعل،  ملحوظ.  بشكل  معيشتهم  ومستويات 

كبار السن يف سن التقاعد يتلقون معاًشا تقاعدًيا.

أفضل، يجب أن نبذل جهودا متضافرة 
التمتع بالصحة يف  على امتداد عقد 
 2030-2020 الشيخوخة  م��رح��ل��ة 
وأسرهم  السن  كبار  حياة  لتحسني 
ومجتمعاتهم احمللية. فاإلمكانات التي 
أساس  السن هي  كبار  عليها  ينطوي 
للتنمية املستدامة، ويجب علينا  قوي 
نصغي  أن  مضى  وق��ت  أي  من  أكثر 
وأفكارهم  واقتراحاتهم  آرائهم  إل��ى 
ورعاية  شموالً  أكثر  مجتمعات  لبناء 

للمسنني«.

يهدف موضوع عام 2020 الى:
ب����األه����داف  امل���ش���ارك���ني  اب������الغ   -
يف  بالصحة  والتمتع  االستراتيجية 

مرحلة الشيخوخة )2030-2020(.
باالحتياجات  الوعي  مستوى  رفع   -
ال��ص��ح��ي��ة اخل���اص���ة ل��ك��ب��ار ال��س��ن 
عمل  ويف  صحتهم  يف  وإسهاماتهم 

املجتمعات التي يعيشون فيها.
القوى  والتقدير لدور  الوعي  زيادة   -
الصحية  الرعاية  مجال  يف  العاملة 
السن  كبار  صحة  على  احل��ف��اظ  يف 
خاص  اهتمام  إي��الء  مع  وحتسينها، 

ملهنة التمريض
الفوارق  لتقليص  مقترحات  تقدمي   -
البلدان  يف  السن  كبار  بني  الصحية 

املتقدمة والنامية.
- زيادة فهم تأثير جائحة كوفيد-19 
على كبار السن وتأثيره على سياسة 

الرعاية الصحية والتخطيط.

اجل���دي���ر ذك����ره ه���و أن���ه ع��ل��ى م��دى 
العقود الثالثة القادمة، من املتوقع أن 
جميع  يف  السن  كبار  عدد  يتضاعف 
أنحاء العالم ليصل إلى أكثر من 1.5 
مليار شخص يف عام 2050، وستشهد 
جميع املناطق زيادة يف حجم السكان 
األكبر سًنا بني عامي 2019 و 2050. 
شرق  يف  مليون(   312  ( زي��ادة  أكبر 
من  يزيد  حيث  آسيا،  ش��رق  وجنوب 
 573 إلى   2019 عام  مليوًنا يف   261
املتوقع  وم��ن   ،2050 ع��ام  يف  مليوًنا 
حدوث أسرع زيادة يف عدد كبار السن 
يف شمال إفريقيا وغرب آسيا، حيث 
يرتفع من 29 مليوًنا يف 2019 إلى 96 
قدرها  )بزيادة   2050 عام  مليون يف 
226 يف املائة(. ومن املتوقع أن تكون 
أفريقيا جنوب  زي��ادة يف  أس��رع  ثاني 
الصحراء الكبرى، حيث ميكن أن ينمو 

عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 
عام  مليوًنا يف   32 من  أكثر  أو  عاًما 
2019 إلى 101 مليون يف عام 2050 
ذلك،  نقيض  على  امل��ائ��ة(،  يف   218(
يُتوقع أن تكون الزيادة صغيرة نسبًيا 
يف أستراليا ونيوزيلندا )84 يف املائة( 
ويف أوروبا وأمريكا الشمالية )48 يف 
املائة(، وهي املناطق التي يكون فيها 
مما  بكثير  سناً  أكبر  بالفعل  السكان 

هو عليه يف أجزاء أخرى من العالم.

من بني املجموعات اإلمنائية، ستكون 
أقل  باستثناء  من���واً  األق���ل  ال��ب��ل��دان 
ثلثي  من  ألكثر  موطناً  من��واً  البلدان 
مليار(   1.1( املسنني  العالم  سكان 
يف عام 2050، ومع ذلك فمن املتوقع 
أن حتدث أسرع زيادة يف أقل البلدان 
منواً، حيث قد يرتفع عدد األشخاص 
الذين تبلغ أعمارهم 65 عاًما أو أكثر 
من 37 مليوًنا يف عام 2019 إلى 120 

مليوًنا يف عام 2050 )%225(.

رعاية املسنيني:
جميع  تقدمي  املسنني  برعاية  يُقصد 
والنفسية،  االجتماعية،  اخل��دم��ات 
تّتصف  التي  والصحية  واالقتصادية، 
ال��ع��الج��ي��ة  أو  ال��وق��ائ��ي��ة  بصبغتها 
املعنية  املؤسسات  ِقبَل  من  للمسنني 
أكانت  س��واء  بهم  احمليطة  وامليادين 
امليادين التي يعيشون فيها أو يعملون 
ف��ي��ه��ا، وت���ك���ون رع���اي���ة امل��س��ن��ني يف 

شيخوختهم بطريقتني:
مع  بالتعامل  ذلك  ويكون  - عالجية: 
األمراض املصاب بها املُسن وتخليصه 
بعني  األخ��ذ  مع  املستطاع  ق��در  منها 
اإلعتبار قدرته الضعيفة على التحمل 
وض���ع���ف ج���س���ده ع��ل��ى ام��ت��ص��اص 

األدوية.
- وق��ائ��ي��ة: وي��ت��م م��ن خ���الل اّت��ب��اع 
املسّن،  لصحة  مناسب  غذائي  نظام 
له،  املضّرة  امل��أك��والت  أك��ل  واجتناب 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى مم��ارس��ة ال��ري��اض��ة 
اجلسدية  قدراته  مع  يتناسب  بشكل 

وبشكل روتيني.

م��ن��ظ��م��ة ال���ص���ح���ة ال���ع���امل���ي���ة ُت���ط���ِل���ق 
كبار  رع��اي��ة  لتحسني  رق��م��ي��ًا  تطبيقًا 

السّن
أط��ل��ق��ت م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 
مجموعة من األدوات، تشمل تطبيقاً 

رقمياً ملساعدة العاملني يف القطاعني 
توفير  ال��ص��ح��ي واالج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى 

رعاية أفضل لكبار السّن.
التفاعلي  الرقمي  التطبيق  ويتضّمن 
كتِيّب  تطبيق  باسم  املعروف  املبتكر، 
عملية  إرش������ادات   WHO ICOPE
األول��وي��ة، مبا  ذات  ملعاجلة احل��االت 
يف ذل���ك ال��ق��ي��ود احل��رك��ي��ة، وس���وء 
والسمع،  البصر  وف��ق��دان  التغذية، 
اإلدراك،  ع��ل��ى  ال���ق���درة  وت���راج���ع 
والدعم  والرعاية  االكتئاب،  وأعراض 
هذا  يساعد  وس��وف  االجتماعيني.  
باالقتران  استخدامه  عند  التطبيق، 
بينها  من  األدوات  من  مجموعة  مع 
بتدريب  التعجيل  يف  ج��دي��د،  كتّيب 
الصحي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
مختلف  معاجلة  على  واالجتماعي 

احتياجات كبار السّن بشكل أفضل.

أنشو  الدكتور  لسان  على  ورد  وكما 
األم  صحة  إدارة  م��دي��ر  ب��ان��ي��رج��ي، 
والوليد والطفل واملراهق والشيخوخة 
باملنظمة: »من الضروري أن يتم إدراج 
مجموعات  يف  ال��س��ّن  كبار  خ��دم��ات 
الرعاية الصحية الشاملة، ويف الوقت 
ذاته، يلزم أن يتم التنسيق بشكل جيد 
واالجتماعية  الصحية  اخلدمات  بني 
احل��اج��ة.  عند  مثلى  رع��اي��ة  لتوفير 
تدعم  اجل��دي��دة  األدوات  ومجموعة 
الشيخوخة الصحية من خالل منوذج 

منسق للرعاية يتمركز حول البشر«.

العمر  يف  يتقّدمون  العالم  سكان  إن 
 ،2050 عام  فبحلول  سريعة.  بوتيرة 
خمسة  كل  بني  من  واح��د  سيتجاوز 
أن  ويُ��ت��وّق��ع  الستني.  س��ّن  أش��خ��اص 

أعمارهم  تتجاوز  من  عدد  يتضاعف 
الثمانني مبعدل ثالثة أمثال من 143 
إل��ى  ع���ام 2019  م��ل��ي��ون ش��خ��ص يف 
 .2050 ع��ام  يف  شخص  مليون   426
يف  كبير  شخص  من  التفاوت  ورغ��م 
السّن إلى آخر، فإن مختلف القدرات 
البدنية والعقلية تنحو إلى التراجع مع 

ازدياد العمر.

وع��ل��ى ح��د ق���ول ال��دك��ت��ورة إي��زل��ني 
الفريق  رئيس  كارفالهو،  دي  أراج��و 
املعني بالشيخوخة والرعاية املتكاملة 
ب��امل��ن��ظ��م��ة، ف�����إن: »ه�����ذا االب��ت��ك��ار 
مواصلة  على  السّن  كبار  سيساعد 
التي يحبونها ويحول  القيام باألشياء 
االجتماعية  للعزلة  تعّرضهم  دون 
الضروري  ومن  الرعاية.  يف  والتبعّية 
أن يتم التدخل بالقرب من مكان إقامة 
كبار السّن، يف ظل مشاركة فاعلة من 
أنفسهم،  ��ني  وامل��س��نّ احمللي  املجتمع 
مة حسب  أجل وضع خطة مصَمّ من 

الطلب لرعاية هؤالء األشخاص«.
ال��رع��اي��ة  أدوات  م��ج��م��وع��ة  وت��أت��ي 
املتكاملة لكبار السّن كمحّصلة لعامني 
مجموعة  مع  املوّسعة  املشاورات  من 
بارزة من اخلبراء وأصحاب املصلحة 
من بينهم ممثلون عن املجتمع املدني. 
وأه���داف   2030 ع��ام  خطة  وت��س��لّ��م 
ميكن  ال  ب��أن��ه  امل��س��ت��دام��ة  التنمية 
شاملة  كانت  إذا  إال  التنمية  حتقيق 
للناس كافًة من جميع األعمار، ويعّد 
مشاركتهم  وإتاحة  السّن  كبار  متكني 
اجتماعياً  وإدماجهم  وجه  أكمل  على 
للرعاية  ج��ي��د  م��س��ت��وى  حت��ق��ي��ق  يف 
باحلّد  الكفيلة  الوسائل  من  الصحية 

من أوُجه  انعدام املساواة.
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يف �شهر التوعية ب�شرطان الثدي 2020

منظمة ال�شحة العاملية ت�شلط ال�شوء 

على اأبرز الن�شائح للوقاية من خطر 

الإ�شابة ب�شرطان الثدي

ك��ل ش��ه��ر أك��ت��وب��ر، ت��رك��ز احل��م��الت 
ال��ص��ح��ي��ة يف ج��م��ي��ع أن��ح��اء ال��ع��ال��م 
من  الوقاية  حول  الناس  تثقيف  على 
ال��ث��دي وع��الج��ه. سرطان  س��رط��ان 
ي��ح��دث عندما  م���رض  ه���و  ال���ث���دي 
الثدي وتنمو خارج  تتضاعف أنسجة 
نطاق السيطرة وتشكل تورًما أو ورًما. 
الثدي  سرطان  أن��واع  معظم  حت��دث 
أقل  الثدي،  أنسجة  شيخوخة  بسبب 
م��ن 10 يف امل��ئ��ة م��ن احل����االت هي 
املوروثة.  الثدي  سرطان  جينات  من 
يصاب كال الرجال والنساء بسرطان 
غالبية احلاالت حتدث  ولكن  الثدي، 

عند النساء فوق سن 60.
ونوه املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة 
األوس��ط،  الشرق  منطقة  يف  العاملية 
“تويتر”،  على  الرسمي  حسابه  عبر 
إلى أن سرطان الثدي يأتي يف مقدمة 
أنواع السرطان التي تصيب النساء يف 
العالم املتقدم والعالم النامي على حّد 

سواء.
وتُسجل سنوياً نحو 2.1 مليون حالة 

جديدة لإلصابة بسرطان الثدي.
وأشار املكتب اإلقليمي إلى أن حاالت 
ال���ث���دي تشهد  ب��س��رط��ان  اإلص���اب���ة 

ارتفاعاً يف البلدان النامية خصوصاً، 
حيث ال يتم تشخيص معظم احلاالت 

إاّل يف مراحل املرض املتأّخرة.

وفيما يلي خطوات بسيطة للحد من 
خطر اإلصابة بسرطان الثدي، وفقًا 
ل��ت��وص��ي��ات امل��ك��ت��ب اإلق��ل��ي��م��ي ملنظمة 
ال��ش��رق  ال��ع��امل��ي��ة يف منطقة  ال��ص��ح��ة 

األوسط:
- الرضاعة الطبيعية 

- ممارسة األنشطة البدنية 
- احلد من التعرض لإلشعاع 

- اإلقالع عن التدخني 
- التحكم يف الوزن

- احلد من تناول الكحول
تشهد حاالت اإلصابة بسرطان الثدي 
ارتفاعاً يف البلدان النامية خصوصاً، 
حيث ال يتم تشخيص معظم احلاالت 

إاّل يف مراحل املرض املتأّخرة.
آخذ  األم��راض  إمبراطور  السرطان 
يف االزدياد، وأسبابه متعددة العوامل. 
ت��ق��ول ال��دك��ت��ورة أرون���ا م��ورال��ي��دار ، 
النساء  وأم��راض  التوليد  استشاري 
مبستشفى فورتيس ال فيم ، بنغالور: 
»على الرغم من االعتقاد بأن سرطان 

ال��ث��دي م���رض م��ن أم����راض ال��ع��ال��م 
50 يف  م��ن  يقرب  م��ا  ف��إن   ، املتقدم 
امل��ائ��ة م��ن ح��االت س��رط��ان ال��ث��دي و 
يف  الوفيات حتدث  من  املائة  يف   58
أقل -الدول املتقدمة. كما أن التوزيع 
ألن  يتغير  ال��ث��دي  لسرطان  العمري 
أي��ًض��ا يصنب  ال��ن��س��اء األص��غ��ر سنا 

بسرطان الثدي«.
قابل  الثدي  سرطان  أن  إل��ى  وتشير 
يشمل  أن���ه  ح��ي��ث  امل��ب��ك��ر،  للكشف 
عضًوا سطحًيا غير مخفي يف أعماق 
اكتشاف  ميكن  ال��واق��ع،  يف  اجلسم. 

أعراض نفس الشيء بنفسك.

ما هو الفحص الذاتي للثدي؟
ه��ذا ه��و أه��م مستوى أس��اس��ي من 
الفحص للكشف عن سرطان الثدي. 
تكلفة  بدون  مريحة  أداة  هي   »SBE«
اس��ت��خ��دام��ه��ا  ش��خ��ص  ألي  مي��ك��ن 
بانتظام ويف أي عمر، يُجرى الفحص 
مثالي  بشكل  بنفسك  للثدي  الذاتي 

بعد الدورة الشهرية أمام املرآة«.

ب���ش���رى مل���ري���ض���ات س���رط���ان ال���ث���دي.. 
األمل يف الطبيعة:

وذك�����رت م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 
أن معدل اإلصابة بسرطان   )WHO(
امل��ن��خ��ف��ض��ة  ال���ب���ل���دان  ال����ث����دي يف 
واملتوسطة الدخل ارتفع بشكل مطرد 
خالل السنوات األخيرة، بسبب زيادة 
متوسط العمر املتوقع وزيادة التحضر 

واعتماد أمناط احلياة الغربية.

العاملية،  املنظمة  إلحصائيات  ووفقاً 
بإجمالي  ال��وف��ي��ات  غالبية  حت���دث 
املنخفضة  البلدان  269000 حالة يف 
تشخيص  نتيجة  الدخل،  واملتوسطة 
بسرطان  امل��ص��اب��ات  ال��ن��س��اء  معظم 
م��ت��أخ��رة لنقص  ال��ث��دي يف م��راح��ل 
الوعي بالكشف املبكر واحلواجز التي 

تعترض اخلدمات الصحية.
العاملية  الصحة  منظمة  تشجع  ل��ذا 
ب���رام���ج م��ك��اف��ح��ة س���رط���ان ال��ث��دي 
الوطنية  اخلطط  من  كجزء  الشاملة 
أن  إل��ى  مشيرة  ال��س��رط��ان،  ملكافحة 
املوصى  املبكر  الكشف  استراتيجيات 
ومتوسطة  منخفضة  ل��ل��ب��ل��دان  ب��ه��ا 
ال���دخ���ل ه���ي ال���وع���ي ب��ال��ع��الم��ات 
واألع�����راض امل��ب��ك��رة وال��ف��ح��ص عن 
يف  للثدي  السريري  الفحص  طريق 
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21
مليون

امراأة

ت�شاب به 

�شنويًا

مناطق العرض.
ماهية مرض سرطان الثدي:

داخل  يتشكل  األورام  من  النوع  هذا 
خ��الي��ا ال��ث��دي وق��د يصيب ك��ل من 
شيوعاً  أكثر  لكنه  والنساء،  الرجال 

عند النساء.

األمريكية،  السرطان  جلمعية  ووفقاً 
امرأة يف  يبلغ متوسط خطر إصابة 
الواليات املتحدة بسرطان الثدي يف 
وقت ما من حياتها حوالي 13%، ما 
يعني أن هناك فرصة واحدة من كل 
8 إلصابتها بسرطان الثدي،  لذا فإنه 
يعد أكثر األنواع شيوعا عند النساء 

بعد سرطان اجللد يف أمريكا.
 Mayo( بينما ذكر موقع مايو كلينك
يتعلق  م��ا  ب��ك��ل  امل��خ��ت��ص   ،)Clinic
من  ال��ن��ج��اة  م��ع��دالت  أن  بالصحة، 
الكبير  الدعم  بفضل  زادت  امل��رض 
أحدث  ما  األبحاث  ومتويل  للتوعية 
تقدما يف اكتشافه املبكر وتشخيصه 

وعالجه. 
بشكل عام يعرف األطباء أن سرطان 
ال��ث��دي ي��ح��دث ع��ن��دم��ا ت��ب��دأ بعض 
غير  بشكل  النمو  يف  الثدي  خاليا 

من  أكبر  بسرعة  تنقسم  إذ  طبيعي، 
التراكم  يف  وتستمر  السليمة  اخلاليا 
الثدي  عبر  تنتقل  وق��د  كتلة،  وتشكل 
أج��زاء  إل��ى  أو  الليمفاوية  العقد  إل��ى 

أخرى من اجلسم.
بخاليا  غالباً  ال��ث��دي  س��رط��ان  وي��ب��دأ 
)سرطان  للحليب  املنتجة  القنوات  يف 
األق��ن��ي��ة ال��غ��ازي��ة(، وق���د ي��ب��دأ أي��ض��اً 
يف ال��ن��س��ي��ج ال���غ���دي ال�����ذي يُ��س��م��ى 
الفصيص  )س���رط���ان  ال��ف��ص��ي��ص��ات 
األنسجة  أو  اخل��الي��ا  يف  أو  ال��غ��ازي( 

األخرى داخل الثدي.

أسباب سرطان الثدي:
كافية  م��ع��رف��ة  ت��وج��د  ال  اآلن  ح��ت��ى 
بأسباب اإلصابة بسرطان الثدي، لكن 
من  كبيرة  مجموعة  ح��ددوا  الباحثون 
عن  املسؤولة  تكون  قد  التي  العوامل 

ذلك، وهي:
أكثر عرضة  النساء  أنثى:  تكون  أن   -

لإلصابة من الرجال.
ي����زداد خطر  ال��ع��م��ر:  ال��ت��ق��دم يف   -
اإلصابة باملرض مع التقدم يف العمر.

الثدي:  أمراض  من  تاريخ شخصي   -
حال اإلصابة بأي منها خاصة سرطان 

مفصص موضعي )LCIS( أو تضخًما 
ف��ه��ذه السيدة  ل��ل��ث��دي،  غ��ي��ر من��ط��ي 

معرضة خلطر متزايد لإلصابة.
تشخيص  مت  إذا  ع��ائ��ل��ي:  ت��اري��خ   -
ابنتك  أو  أختك  أو  وال��دت��ك  إص��اب��ة 
بسرطان الثدي خاصة يف سن مبكرة، 

فإن خطر إصابتك يزداد.
تنتقل  أن  ميكن  املوروثة:  اجلينات   -
إلى  اآلب��اء  من  معينة  جينية  طفرات 
األط��ف��ال ت��زي��د م��ن خطر اإلص��اب��ة، 
ويقدر األطباء أن نحو 5 إلى 10% من 
بطفرات  مرتبطة  الثدي  سرطانات 

جينية تنتقل عبر أجيال من العائلة.
- التعرض لإلشعاع: إذا تلقيت عالًجا 
طفاًل  كنت  عندما  لصدرك  إشعاعًيا 

أو شاًبا، فإن خطر اإلصابة يزداد.
خطر  م��ن  السمنة  ت��زي��د  ب��دان��ة:   -

اإلصابة بسرطان الثدي.
- ب��داي��ة ال����دورة ال��ش��ه��ري��ة يف سن 
أصغر: أي قبل سن 12 عاما ما يزيد 

من خطر اإلصابة باألورام.
أكبر:  الطمث يف سن  انقطاع  بدء   -
إذا بدأت سن اليأس يف سن أكبر فمن 

املرجح أن تصابي بهذا املرض.
- إجناب الطفل األول يف سن أكبر: 

قد تكون النساء الالتي يلدن طفلهن 
عرضة  أكثر  الثالثني  سن  بعد  األول 

لإلصابة.
تتعرض  ق��ب��ل:  م��ن  ع���دم احل��م��ل   -
مطلًقا  يحملن  ل��م  ال��ل��وات��ي  ال��ن��س��اء 
خل��ط��ر اإلص��اب��ة أك��ث��ر م��ن ال��ل��وات��ي 

أجننب.

الوقاية من سرطان الثدي:
ال شيء ميكنه أن يضمن عدم اإلصابة 
العديد  هناك  ولكن  الثدي،  سرطان 
اتخاذها  ميكن  التي  اخل��ط��وات  م��ن 
بسرطان  اإلص��اب��ة  خطر  م��ن  للحد 

الثدي.
والتي منها الوقاية بوسائل كيماوية

تعني  ك��ي��م��اوي��ة  ب��وس��ائ��ل  ال���وق���اي���ة 
مخاطر  لتقليص  أدوي����ة  اس��ت��خ��دام 

اإلصابة مبرض سرطان الثدي.
اجلراحة كإجراء وقائّي

إجراء  اجلراحة  كون  من  الرغم  على 
اجلراحية  العملية  إن  إال  فيه،  مبالغ 
من  احل����ّد  ميكنها  وق��ائ��ي  ك���إج���راء 
خطر اإلصابة مبرض سرطان الثدي 
لإلصابة  عرضة  األكثر  النساء  لدى 

باملرض.
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يف حني يواجه سكان البلدان النامية 
مبا يف  متعددة،  أزم��ات  العالم  حول 
ذلك جائحة فيروس كورونا املستجد، 
ق��دم��ت م��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال��دول��ي 
الفنية  باملساعدة  سريعة  استجابة 
واملشورة املتعلقة بالسياسات، وزادت 
تستهدف  التي  التمويلية  امل��وارد  من 
التنمية.  ن��ت��ائ��ج  وحت��س��ني  ال��ف��ق��راء 
ال��دول��ي  ال��ب��ن��ك  مجموعة  وع��ج��ل��ت 

جمموعة البنك الدويل تعيد تركيز 
براجمها وتزيد التمويل يف البلدان 

النامية اإلى 74 مليار دوالر يف 
2020
املعنية  للبلدان  سريعا من مساندتها 
التركيز  اجلائحة من خالل  ملكافحة 
على أربع أولويات: إنقاذ األرواح التي 
الفقراء  وحماية  اجلائحة؛  تهددها 
االقتصاد  أسس  وتأمني  والضعفاء؛ 
لتقصير الوقت الالزم للتعايف؛ وتعزيز 
لتحقيق  وامل��ؤس��س��ات  ال��س��ي��اس��ات 
إلى  استنادا  الصمود  على  ال��ق��درة 
بالشفافية  تتسم  واستثمارات  ديون 

واالستدامة. ولدعم برامج الطوارئ 
الدولي  البنك  مجموعة  زادت  هذه، 
ملموسة،  زي��ادة  التمويلية  م��وارده��ا 
لتبلغ 74 مليار دوالر من االرتباطات.

جانب  إل��ى  التمويل،  ه��ذا  ويساعد 
امل����ش����ورة ال��ف��ن��ي��ة وال��س��ي��اس��ات��ي��ة 
على  ال��ب��ل��دان  مختلف  والتحليلية، 
معاجلة اآلثار الصحية واالقتصادية 
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القطاع  على  واحل��ف��اظ  للجائحة، 
ومساعدة  البلدان،  تلك  يف  اخل��اص 
األمن  انعدام  من  تعاني  التي  ال��دول 
يف  اجل���راد  أس���راب  بسبب  الغذائي 
ومكافحة  األوسط،  والشرق  أفريقيا 
وذل��ك  نطاقها،  املتنامي  التفاوتات 

ضمن أولويات رئيسية أخرى.

ويف هذا الصدد، قال رئيس مجموعة 
»بينما  مالباس  ديفيد  الدولي  البنك 
صحية  أزم��ة  النامية  البلدان  تواجه 
مسبوقة  غير  واقتصادية  واجتماعية 
التقدم  م��ن  السنني  ع��ش��رات  ت��ه��دد 
على  مكثف  بشكل  نعمل  اإلمن��ائ��ي، 
من  للحد  واس��ع��ة  سريعة  إج���راءات 
املعنية  البلدان  ومساعدة  األض���رار 
على االستعداد للتعايف كي تتمكن من 
إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى من 
مساعدة  على  نركز  إننا  قبل...  ذي 
اجلائحة  على  التغلب  يف  ال��ب��ل��دان 
م���ن خ����الل ب���رام���ج ت���ع���زز أن��ظ��م��ة 
ال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة، وحت��م��ي أش��د 
األس���ر ف��ق��را، وحت��اف��ظ على أسس 
االق��ت��ص��اد، وحت���ارب ع��دم امل��س��اواة 
وتضمن انتعاشا مستداما قادرا على 

الصمود«.
انتهت  التي  املالية،  السنة  مدار  على 
البنك  عمل  يونيو/حزيران،   30 يف 
تنظيم من��وذج  إع����ادة  ع��ل��ى  ال��دول��ي 
بكفاءة  العمل  تنسيق  بغرض  التنفيذ 
وقطاعات  العالم  مناطق  مختلف  يف 
من��وذج  وي��ض��ع  العاملية.  امل��م��ارس��ات 
بالبنك  اخل��اص��ة  اجل��دي��د  العمليات 
الدولي، والذي دخل حيز التنفيذ يف 
التي  التنمية   ،2020 يوليو/متوز   1
تقودها بلدان العالم يف صادرة منوذج 
التنفيذ، مع تعزيز الريادة الفكرية يف 
قضايا التنمية ذات األهمية احلاسمة 

للنمو املستدام وتخفيف حدة الفقر.

مجموعة  دعت  ذل��ك،  إلى  باإلضافة 
النقد  ص��ن��دوق  م��ع  ال��دول��ي،  البنك 
الرسميني  الثنائيني  الدائنني  الدولي، 
تخفيف  إلى   2020 املالية  السنة  يف 
أفقر  على  املستحقة  ال��دي��ون  ع��بء 
املؤهلة  البلدان  وه��ي  العالم:  بلدان 
ل��الق��ت��راض م��ن امل��ؤس��س��ة ال��دول��ي��ة 
العشرين  مجموعة  ووافقت  للتنمية. 

الدائنون من  على نهج منسق، وُدعي 
يف  للمساهمة  أيًضا  اخلاص  القطاع 
تعليق  م��ب��ادرة  وتتيح  امل��ب��ادرة.  ه��ذه 
خ��دم��ة ال���دي���ون، ال��ت��ي دخ��ل��ت حيز 
التنفيذ يوم 1 مايو/آيار، املوارد املالية 
من  تتمكن  كي  فقراً  األش��د  للبلدان 
فيروس  جائحة  ملكافحة  االستجابة 
كورونا، كما أنها تشجع على شفافية 

الديون واستدامتها.

ومتول سندات البنك الدولي لإلنشاء 
الدولية  التمويل  ومؤسسة  والتعمير 
واملصنفة  للتنمية،  الدولية  واملؤسسة 
املنظمات،  هذه  عمليات   ،Aaa/AAA
مبا يف ذلك البرامج التي تعزز النمو 
الشامل وإصالحات السياسات خللق 
البلدان  لسكان  ال��ف��رص  م��ن  امل��زي��د 
املعنية. وأصدر البنك الدولي لإلنشاء 
وال��ت��ع��م��ي��ر س���ن���دات ب��إج��م��ال��ي 75 
 ،2020 املالية  السنة  يف  دوالر  مليار 
سندات  الدولية  التمويل  ومؤسسة 
واملؤسسة  دوالر،  مليار   11 بإجمالي 
 5 بإجمالي  سندات  للتنمية  الدولية 

مليارات دوالر.

من  ك��ب��ي��رة  ح��ص��ة  ت��خ��ص��ي��ص  ومت 
الدولي  )البنك  الدولي  البنك  متويل 
الدولية  واملؤسسة  والتعمير  لإلنشاء 
 2020 امل��ال��ي��ة  ال��س��ن��ة  يف  للتنمية( 
جائحة  مكافحة  يف  البلدان  ملساعدة 
ك���ورون���ا. وم���ن ه���ذا ال��ت��م��وي��ل، بني 
يونيو/حزيران،  ونهاية  م���ارس/آذار 
مليار   6.3 على  الدولي  البنك  وافق 
لدعم  الطارئة  املساعدات  من  دوالر 
بينها  م��ن  ب��ل��دان،   108 يف  الصحة 
بالصراعات  ومت�أثرة  هشة  بلدا   33
مشاريع  وقامت  صغيرة.  دول��ة  و22 
 3.8 مت��وي��ل��ه��ا  م��ج��م��وع  ب��ل��غ  صحية 
برامجي  نهج  باستخدام  دوالر  مليار 
عاملي متعدد املراحل للصرف السريع 
بغرض مكافحة فيروس كورونا، وهي 
ت��س��اع��د يف مت��وي��ل ش����راء امل��ع��دات 
الصحية ومعدات احلماية الشخصية 
مليار   2.5 توجيه  وأُعيد  والتدريب. 
من  اجلائحة  حملاربة  إضافية  دوالر 

محفظة العمليات قيد التنفيذ.
وواصل البنك الدولي يف نشر موارده 

الرئيسية.  األولويات  نحو  التمويلية 
وب��اإلض��اف��ة إل��ى م��ش��اري��ع ال��ط��وارئ 
ساعد  اجلائحة،  ملكافحة  الصحية 
التمويلية على  البنك  موارد  73% من 
اجلنسني  ب���ني  ال��ف��ج��وات  م��ع��اجل��ة 
وساهم 31% منها يف املنافع املشتركة 
املناخية – تُقدر بنحو 17 مليار دوالر. 
التنمية  يف  االستثمارات  وتضاعفت 
إلى 20 مليار دوالر، ووصل  البشرية 
من  املتضررة  البلدان  إق��راض  حجم 
 10 إلى  والعنف  والصراع  الهشاشة 
مليارات دوالر يف السنة املالية 2020.

التمويل  ارتباطات مؤسسة  بلغ حجم 
الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي 
ملساندة القطاع اخلاص، وإجمالي ما 
قامت بتعبئته 22 مليار دوالر يف شكل 
تقارب  بزيادة   - األج��ل  طويل  متويل 
15% على أساس سنوي - مبا يف ذلك 
استثمارها يف  مت  دوالر  مليار   11.1
حسابها اخلاص. باإلضافة إلى ذلك، 
على  التمويل  ارتباطات  إجمالي  بلغ 
التمويل  ذلك  يف  مبا  القصير،  املدى 
بزيادة  دوالر،  مليار   6.5 التجاري، 
 .2019 املالية  بالسنة  مقارنة   %12
املؤهلة  الهشة  البلدان  واستحوذت 
ل��الق��ت��راض م��ن امل��ؤس��س��ة ال��دول��ي��ة 
االرت��ب��اط��ات  م��ن   %25 على  للتنمية 
امل��ال��ي��ة ط��وي��ل��ة األج���ل م��ن مؤسسة 
التمويل الدولية، واستحوذت األنشطة 
خصصت  كما   .%29 على  املناخية 
مليار   1.7 الدولية  التمويل  مؤسسة 
اجلديدة  التمويلية  امل��وارد  من  دوالر 
التي  املالية  للمؤسسات  طويلة األجل 

تستهدف النساء على وجه التحديد.

ب���دأت   ،2020 امل��ال��ي��ة  ال��س��ن��ة  يف 
تفعيل  يف  الدولية  التمويل  مؤسسة 
من  أس����واق  إلن��ش��اء  استراتيجيتها 
خالل العمل على مسارات »األنشطة 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة«، مم���ا ي��س��ت��ت��ب��ع حت��دي��د 
اإلصالحات واملساهمة يف السياسات 
اخل��اص  القطاع  تنمية  إل��ى  امل��ؤدي��ة 
من  للتمويل  قابلة  مشاريع  وتوليد 
وبينما  النامية.  البلدان  يف  املصارف 
مجموعة  مع  املتعاملة  البلدان  تواجه 
ومع  عسيرا،  انتعاشا  الدولي  البنك 

تراجعا  االس��ت��ث��م��ار اخل���اص  ت��راج��ع 
شديدا، سيكون نهج األنشطة النهائية 
إلى  املستثمرين  جلذب  األهمية  بالغ 

األسواق األكثر ضعفا.

ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل���ك، ك��ان��ت هناك 
االجتماعية  الروابط  يف  كبيرة  زيادة 
ملؤسسة التمويل الدولية، حيث ارتفع 
عدد املوقعني على مبادئ إدارة األثر 
يدل  كورونا، مما  جائحة  تفشي  منذ 
على اهتمام املستثمرين املتزايد باألثر 

باإلضافة إلى العائد.

أص���درت   ،2020 امل��ال��ي��ة  ال��س��ن��ة  يف 
االستثمار،  لضمان  الدولية  الوكالة 
املساعدة  يف  رسالتها  تتمثل  ال��ت��ي 
املباشر  األجنبي  االستثمار  دفع  على 
يقرب  ما  النامية،  البلدان  إلى  املؤثر 
الضمانات  من  دوالر  مليارات   4 من 
اجلديدة، مما ساعد على تعبئة 7.33 
مليار دوالر من إجمالي التمويل. وقد 
برنامج  من   %42 من  يقرب  ما  دع��م 
املالية  السنة  الوكالة خالل  ضمانات 
لالقتراض  مؤهلة  بلدان  يف  مشاريع 
والدول  للتنمية  الدولية  املؤسسة  من 
الهشة، وأسهم أكثر من 20% منه يف 
التكيف مع تغير املناخ أو التخفيف من 
آثاره، مبا يف ذلك مشروعات الطاقة 
امل��ن��خ��ف��ض��ة ال��ك��رب��ون يف إف��ري��ق��ي��ا. 
كورونا،  فيروس  ملكافحة  واستجابة 
الوكالة تسهيال سريع الصرف  بدأت 
ملساعدة  دوالر  م��ل��ي��ار   6.5 بقيمة 
معاجلة  على  واملقرضني  املستثمرين 
الوكالة  قدمت  اآلن،  وحتى  األزم���ة. 
تستهدف  ملشاريع  دوالر  مليار   2.1
األزمة يف األسواق  أثر  التخفيف من 

الناشئة واالقتصادات النامية.

ستواصل  الدولي  البنك  مجموعة  إن 
للبلدان  الدعم  تقدمي  على  التركيز 
امل��ع��ن��ي��ة مل��ع��اجل��ة اآلث�����ار ال��ص��ح��ي��ة 
احلفاظ  مع  للجائحة،  واالقتصادية 
على رؤيتها اإلمنائية الطويلة األجل. 
ويف شهر م��ارس/آذار 2020، أعلنت 
املجموعة أنه بوسعها تقدمي ما يصل 
 15 مدى  على  دوالر  مليار   160 إلى 
شهًرا تنتهي يف يونيو/حزيران 2021.
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احتفاالً باليوم العاملي ملكافحة االجتار 
املتحدة،  األمم  نظمت  باألشخاص، 
رفيعة  اف��ت��راض��ي��ة  فعالية  م���ؤخ���راً، 
الضوء  خاللها  من  سلطت  املستوى، 
ملجموعات  احل��اس��م��ة  األدوار  على 
يف  املنخرطني  ال��ن��اس  م��ن  مختلفة 
ال  باألشخاص،  لالجتار  االستجابة 
العاملية  االستجابة  سياق  يف  سيما 

جلائحة كوفيد-19.
قطاعات  يف  األف���راد  أول��ئ��ك  ويعمل 
مختلفة، ويسعون إلى حتديد  ضحايا 
وت��ق��دمي  ودع��م��ه��م  بالبشر  االجت����ار 
امل��ش��ورة ل��ه��م وال��س��ع��ي إل���ى حتقيق 
االن��ت��ص��اف ل��ه��م، واحل���د م��ن إف��الت 

املتاجرين بالبشر من العقاب.
مكتب  االف��ت��راض��ي��ة  الفعالية  ون��ظ��م 
ب��امل��خ��درات  امل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  األمم 
بيالروس  جمهورية  وبعثة  واجلرمية 
يف األمم املتحدة، نيابة عن مجموعة 
»أص���دق���اء م��ت��ح��دون ض��د االجت���ار 

بالبشر«.
غ��ادة  ق��ال��ت  باملناسبة،  رس��ال��ة  ويف 
املتحدة  األمم  مكتب  م��دي��رة  وال���ي، 

املعني باملخدرات واجلرمية:
»كل يوم، يف كل بلد يف العالم، يستغل 
أجل  من  الناس  بالبشر،  املتاجرون 
األكثر  هم  والضعفاء  الفقراء  الربح. 
يف   70 م��ن  وأك��ث��ر  للخطر.  ع��رض��ة 
مت  الذين  االجت��ار  ضحايا  من  املائة 
والفتيات،  النساء  من  هم  اكتشافهم 
يف ح��ني أن ح��وال��ي ال��ث��ل��ث ه��م من 

األطفال.«

جائحة  إن  وال����ي  ال��س��ي��دة  وق���ال���ت 
ك���وف���ي���د-19 ف��اق��م��ت م���ن امل��خ��اط��ر 
ويدير  بالشر.  االجت��ار  من  الناجمة 
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 
املتحدة  األمم  ص��ن��دوق  واجل��رمي��ة 
االستئماني املعني بالتبرعات لضحايا 
النساء  سيما  وال  بالبشر،  االجت���ار 
واألط���ف���ال، وي��دع��م امل��ن��ظ��م��ات غير 
املباشرة  املساعدة  لتقدمي  احلكومية 
إلى 3500 ضحية سنويا يف أكثر من 

40 بلدا.
ودع����ت ال��س��ي��دة وال����ي احل��ك��وم��ات 
للصندوق  للتبرع  اخل��اص  والقطاع 
االستئماني، فيما دعت جميع الناس 
إلى إظهار دعمهم من خالل االنضمام 
إلى حملة القلب األزرق التي يقوم بها 
االجت��ار  مكافحة  سبيل  يف  مكتبها 

بالبشر.

ويرمز القلب األزرق إلى حزن من مت 
من  بوحشية  ويذكرنا  بهم،  االجت��ار 

يتجرون بالبشر بيعا وشراء.

ومبناسبة هذا اليوم العاملي، ويف إطار 
أزمة  من  والتعايف  االستجابة  جهود 
والي  غادة  السيدة  حّيت  كوفيد-19، 
يوفرون  ال��ذي��ن  األوائ���ل  املستجيبني 
ش���ري���ان احل���ي���اة ل��ض��ح��اي��ا االجت���ار 
التأكيد  إع��ادة  خالل  »فمن  بالبشر. 
ال��ن��اس،  جميع  وك��رام��ة  ح��ق��وق  على 
وأكثر  أفضل  بشكل  التعايف  ميكننا 

شموال واستدامة.«

يف اليوم العاملي ملكافحة الجتار بالب�شر، الأمم املتحدة 

ت�شلط ال�شوء على اأداور جمموعات خمتلفة من 

النا�س ممن يكافحون هذه الظاهرة

ويصادف هذا العام الذكرى العشرين 
ملكافحة  امل��ت��ح��دة  األمم  الت��ف��اق��ي��ة 
اجل���رمي���ة امل��ن��ظ��م��ة ع��ب��ر ال��وط��ن��ي��ة 
والرامية  بها،  امللحقة  والبروتوكوالت 
املتاجرين  ومعاقبة  مكافحة،  إل��ى 

بالبشر.

العاملي  اليوم  مبناسبة  رسالتها  ويف 
مل��ك��اف��ح��ة االجت�������ار ب���األش���خ���اص، 
املديرة  ك��امن،  ناتاليا  الدكتورة  دعت 
املتحدة  األمم  ل��ص��ن��دوق  التنفيذية 
للسكان، احلكومات الوطنية واحمللية، 
وسلطات إنفاذ القانون، ونظم العدالة 
اإلنسان  حقوق  ومنظمات  اجلنائية 
إلى مضاعفة اجلهود لتحديد االجتار 
واإلب����الغ ع��ن��ه، وت��ق��دمي اجل��ن��اة إلى 

العدالة، ودعم الناجني.

ك��م��ا دع���ت احل��ك��وم��ات وامل��ن��ظ��م��ات 
وامل��ؤس��س��ات  وامل�����دارس  املجتمعية 
النساء  يف  االستثمار  إل��ى  األخ���رى 
وال��ف��ت��ي��ات وض��م��ان ح��ق��وق وف��رص 
متساوية لهن حتى يتمكّن من حتقيق 
إمكاناتهن والعيش حياة كرمية خالية 

من األذى.
وقالت إن هناك حاجة إلى بذل جهود 
كوفيد-19،  جائحة  خ��الل  إضافية 
ال��ت��ي ت��ق��وض س��ب��ل ال��ع��ي��ش، وتعمق 
الفقر وتزيد من تعرض النساء خلطر 
ق��د يصبح من  وال��ذي��ن  امل��ت��اج��ري��ن، 
القانون  إن��ف��اذ  ب��رام��ج  على  الصعب 
الكشف عنهم خالل عمليات اإلغالق. 

وأضافت: »يجب عدم التسامح مطلقا 
مع االجتار بالبشر، ويجب أن تستمر 
معركتنا حتى أثناء اجلائحة. يجب أال 
نتوقف حتى نضع حدا لهذه اإلساءة 

حلقوق اإلنسان.«

الدولية  للمنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  أم��ا 
إن  فقال  فيتورينو،  أنطونيو  للهجرة 
تنفذ  كانت  للهجرة  الدولية  املنظمة 
مل��ك��اف��ح��ة االجت�����ار، وفقا  ت��دخ��الت 
مل��ب��ادئ ح��ق��وق اإلن���س���ان، ق��ب��ل وق��ت 
باليرمو  بروتوكول  تزويد  من  طويل 
ملكافحة االجتار باألشخاص، باملعايير 

احملددة بوضوح املعروفة اليوم.

وأشار إلى أن هذه التدخالت تطورت، 
مب����رور ال���وق���ت، م��ع ظ��ه��ور أش��ك��ال 
ج��دي��دة م��ن االجت����ار، م��ش��ددا على 
إقامة شراكة بني احلكومات  ضرورة 
العمالية  والنقابات  اخلاص  والقطاع 
ووك��االت  التوريد  سلسلة  ومراجعي 
من  للحد  ت��داب��ي��ر  ل��وض��ع  التوظيف 

مخاطر االجتار واالستغالل.

استغالل  عملية  بالبشر  واالجت����ار 
االب���ت���زاز،  أو  ب��ال��ت��ه��دي��د  اإلن���س���ان 
واس����ت����غ����الل ظ��������روف ال��ش��خ��ص 
ورائه  من  التربح  بقصد  املستهَدف؛ 
أو ممارسة البغاء أو العمل اإلجباري 
أو نقل األعضاء، وتصنفها مؤسسات 
وهيئاتها ضمن جرائم  املتحدة  األمم 

انتهاكات حقوق اإلنسان.
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اجلزء العاشر 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 الثامنة و العشرون )2/2(
)د( جعل املعلومات واملبادئ اإلرشادية 
ال��ت��رب��وي��ة وامل��ه��ن��ي��ة م��ت��وف��رة جلميع 

األطفال وفى متناولهم،
احلضور  لتشجيع  تدابير  اتخاذ  )ه�( 
من  والتقليل  امل����دارس  يف  املنتظم 

معدالت ترك الدراسة.
2. ت��ت��خ��ذ ال�����دول األط������راف ك��اف��ة 
التدابير املناسبة لضمان إدارة النظام 
مع  يتمشى  ن��ح��و  ع��ل��ى  امل����دارس  يف 
مع  ويتوافق  اإلنسانية  الطفل  كرامة 

هذه االتفاقية.
ال���دول األط����راف يف هذه  ت��ق��وم   .3
التعاون  وتشجيع  بتعزيز  االتفاقية 
بالتعليم،  املتعلقة  األم��ور  يف  الدولي 
القضاء  يف  اإلسهام  بهدف  وبخاصة 

أنحاء  جميع  يف  واألمية  اجلهل  على 
املعرفة  إلى  الوصول  وتيسير  العالم 
التعليم  وسائل  وإلى  والتقنية  العلمية 
ب��ص��ف��ة خاصة  احل��دي��ث��ة. وت���راع���ى 
هذا  يف  النامية  البلدان  احتياجات 

الصدد.

املادة التاسعة و العشرون
1. ت��واف��ق ال���دول األط���راف على أن 

يكون تعليم الطفل موجها نحو:
ومواهبه  الطفل  شخصية  تنمية  )أ( 
إلى أقصى  والبدنية  العقلية  وقدراته 

إمكاناتها،
اإلنسان  حقوق  اح��ت��رام  تنمية  )ب( 
واحلريات األساسية واملبادئ املكرسة 

يف ميثاق األمم املتحدة،

)ج( تنمية احترام ذوى الطفل وهويته 
الثقافية ولغته وقيمة اخلاصة، والقيم 
الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل 
وال��ب��ل��د ال���ذي ن��ش��أ ف��ي��ه يف األص��ل 

واحلضارات املختلفة عن حضارته،
تستشعر  حل��ي��اة  الطفل  إع���داد  )د( 
من  ب��روح  ح��ر،  مجتمع  املسؤولية يف 
واملساواة  والتسامح  والسلم  التفاهم 
جميع  بني  والصداقة  اجلنسني  بني 
الشعوب واجلماعات اإلثنية والوطنية 
ينتمون  الذين  واألشخاص  والدينية 

إلى السكان األصليني،
)ه�( تنمية احترام البيئة الطبيعية.

امل��ادة أو املادة  2. ليس يف نص هذه 
28 ما يفسر على أنه تدخل يف حرية 
األفراد والهيئات يف إنشاء املؤسسات 

التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام 
يف  عليها  املنصوص  املبادئ  مبراعاة 
وباشتراط  امل��ادة  هذه  من   1 الفقرة 
هذه  ت��وف��ره  ال���ذي  التعليم  مطابقة 
قد  التي  الدنيا  للمعايير  املؤسسات 

تضعها الدولة.

املادة الثاثون
أقليات  فيها  توجد  التي  ال��دول  يف 
أشخاص  أو  لغوية  أو  دينية  أو  إثنية 
يجوز  ال  األص��ل��ي��ني،  ال��س��ك��ان  م��ن 
حرمان الطفل املنتمى لتلك األقليات 
أن  يف  احل��ق  من  السكان  ألولئك  أو 
املجموعة،  أف���راد  بقية  م��ع  يتمتع، 
بدينه وممارسة  االجهار  أو  بثقافته، 

شعائره، أو استعمال لغته.
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عن تكاتف:
غير  متخصصة  سعودية  جمعية 
العمل  ثقافة  لنشر  تسعى  ربحية 
املواطنة  مفهوم  وتعزيز  التطوعي 
ال��ص��احل��ة يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
السعودية بني أفراد املجتمع وذلك 
من خالل تنظيم اجلهود التطوعية 
اجل���ه���ات  و  امل���ت���ط���وع���ني  ب�����ني 
ثقافة  وتطوير  ونشر  املستفيدة 
مفهوم  وغ���رس  التطوعي  العمل 

املبادرة والشعور باملسئولية.

الرسالة:
متعددة  متكاملة  منظومة  تأسيس 

الروافد للعمل التطوعي بالشراكة 
مع أفراد و مؤسسات املجتمع .

األهداف:
للعمل  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  إن���ش���اء 
ال��ت��ط��وع��ي يف امل��م��ك��ل��ة ال��ع��رب��ي��ة 

السعودية .
بناء شراكات مع جميع القطاعات 

احلكومية واخلاصة .
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م س��ي��اس��ات 
التطوعية  األع��م��ال  وت��ش��ري��ع��ات 

وتذليل معوقاتها .
وتدريبية  تعريفية  دورات  تنفيذ 
لألفراد ) املتطوعني ( واملنظمات 

التي تستقطب املتطوعني.
التطوعي  ب��ال��ع��م��ل  ال��وع��ي  رف���ع 

وتعزيزه.

قيم اجلمعية:

  ، ال��ش��راك��ة   ، األداء  يف  ال��ت��م��ي��ز 
اجلماعة  بروح  العمل   ، الشفافية 

، املهنية.

خدماتنا:
 التدريب والتوعية يف مجال العمل 

التطوعي .
التطوعي  ال��ع��م��ل  راغ��ب��ي  رب���ط   

باجلهات املستفيدة . 
 ت���ق���دمي ال���دع���م ل��ل��م��ج��م��وع��ات 
التطوعية وفق اتفاقيات قانونية . 
خلدمة  تطوعية  ب��رام��ج  تنظيم   

املجتمع .
يف  وال��ن��دوات  الفعاليات  تنظيم   

مجال العمل التطوعي .
 ت��ن��ف��ي��ذ وت���ق���دمي االس���ت���ش���ارات 
وال����دراس����ات واالح��ص��ائ��ي��ات يف 

مجال  العمل التطوعي .
التطوعية  الساعات  وحفظ  توثيق 

االقتصادية  قيمتها  واس��ت��خ��راج 
بالريال السعودي .

م���ش���روع إع�����داد وت���دري���ب امل��درب��ني
:TOT

اللبنه  إلى إطالق  بادرت اجلمعية 
خالل  من  التوعية  يف  االساسية 
املدربني  وت��دري��ب  إع��داد  مشروع 
ال��ع��م��ل  ث���ق���اف���ة  ن���ش���ر  يف   TOT
مرحلتني  على  مت  وق��د  التطوعي 
،2016م   2013  ( األع���وام  مطلع 
من  ل��ع��دد  متخصص  ل��ت��أه��ي��ل   )
املدربني واملدربات للقيام بالتدريب 
والتوعية يف مجال العمل التطوعي 
على أسس علمية وعملية محترفة 

يف مدينة الرياض.

اجلمعية السعودية للعمل التطوعي -)تكاتف(



 كاريكاتير

امل�شت�شار القانوين
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مركز امل�شاحلة ي�شهم يف تراجع 

حالت الطالق بن�شبة %22

العدل  وزي���ر  معالي  ق���رار  أس��ه��م 
للقضاء  األع��ل��ى  املجلس  رئ��ي��س 
محمد  ب��ن  وليد  الدكتور  الشيخ 
بتنظيم  ال��ق��اض��ي  ال��ص��م��ع��ان��ي، 
دعاوى الفرقة ومعاجلتها بالصلح 
تتجاوز  بالقضاء خالل مدة ال  أو 
30 يوماً من تاريخ اجللسة األولى، 
يف حتقيق غاياته باحملافظة على 
استقرار األسرة، وذلك بانخفاض 
حاالت إثبات الطالق بنسبة %22 
ه�،   1441 املنصرم  ال��ع��ام  خ��الل 

مقارنة بالعام 1440ه�.
وأوضحت وزارة العدل أن إجمالي 
العام  ال��ص��ادرة  ال��ط��الق  صكوك 

 51856 بلغت  1441ه����،  املاضي 
ح��االت  كانت  فيما  ط��الق،  حالة 
ال��ط��الق يف ع���ام 1440ه������ نحو 

67232 صك طالق.
وك���ان م��ع��ال��ي وزي���ر ال���ع���دل، قد 
للوائح  مادة  بإضافة  قراراً  أصدر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ن��ظ��ام امل��راف��ع��ات 
ال��ش��رع��ي��ة ت��س��ه��م يف احل��ف��اظ 
ع��ل��ى ك��ي��ان األس�����رة وح��م��اي��ت��ه��ا 
قضايا  ملعاجلة  آلية  بوضع  وذلك 
قبل  وال��زي��ارة  والنفقة  احلضانة 
أو  بالصلح  ال���زوج���ني،  ان��ف��ص��ال 
بالقضاء خالل مدة ال تتجاوز 30 

يوماً من تاريخ اجللسة األولى.

ماهي احلاالت التي ميكن فيها طلب إعادة النظر يف األحكام النهائية 
الصادرة يف العقوبة ؟

أوضح  اجلزائية  اإلج���راءات  نظام 
م��ن اخل��ص��وم طلب  أن��ه يجوز ألي 
النهائية  األحكام  يف  النظر  إع��ادة 
ألح��وال  وف��ق��اً  بالعقوبة  ال��ص��ادرة 

محددة وهي:
1- إذا حكم على املتهم يف جرمية 

قتل ثم وجد املدعى قتله حياً.
شخص  على  حكم  ص��در  إذا   -2
من أجل واقعة ثم صدر حكم على 

شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، 
وكان بني احلكمني تناقض يفهم منه 

عدم إدانة أحد احملكوم عليهما.
على  بني  ق��د  احل��ك��م  ك��ان  إذا   -3
أو  تزويرها  بعد احلكم  أوراق ظهر 
احلكم  بعد  ظهر  شهادة  على  بني 

أنها شهادة زور.
حكم  على  بني  احلكم  ك��ان  إذا   -4
ألغي  ثم  إح��دى احملاكم  ص��ادر من 

هذا احلكم.
أو  بينات  احلكم  بعد  ظهر  إذا   -5
وقائع لم تكن معلومة وقت احملاكمة 
وك���ان م��ن ش��أن ه��ذه ال��ب��ي��ان��ات أو 
الوقائع عدم إدانة احملكوم عليه أو 

تخفيف العقوبة.
النظر  إع���ادة  طلب  رف��ع  يتم  حيث 
التي  احملكمة  إل��ى  تقدم  بصحيفة 
أن تشتمل  ويجب  أص��درت احلكم، 

احلكم  بيان  على  الطلب  صحيفة 
وأسباب  فيه  النظر  إعادة  املطلوب 
الطلب، إال أنه ال يترتب على قبول 
احملكمة طلب إعادة النظر من حيث 
الشكل وقف تنفيذ احلكم إال إذا كان 
صادراً بعقوبة جسدية من قصاص 
أو حد أو تعزير ويف غير ذلك يجوز 
للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ يف 

قرارها بقبول طلب إعادة النظر.

تنمر على الطفال
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ثقافة حقوق اإلنسان

نظام احلماية من اإليذاء والذي صدر قرار مجلس الوزراء باملوافقة عليه يف 1434/10/19ه� يأتي 
امتداداً للعملية التطويرية التي تشهدها اململكة يف مجال األنظمة، والتشريعات، واملتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية، مما يؤكد حرص قيادة اململكة على حماية اإلنسان واحلفاظ على حقوقه من 
أي استغالل، أو جتاوز، حيث يضمن هذا النظام الوقوف ضد كل شكل من أشكال االستغالل ، أو 
إساءة املعاملة اجلسدية أو النفسية أو اجلنسية، أو التهديد به والذي قد يرتكبه شخص جتاه شخص 
آخر ، متجاوزاً بذلك حدود ما له من والية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من 
عالقة أسرية، أو عالقة إعالة، أو كفالة، أو وصاية أو تبعية معيشية ، حيث يدخل يف إساءة املعاملة 
امتناع شخص أو تقصيره يف الوفاء بواجباته، أو التزاماته يف توفير احلاجات األساسية لشخص 
آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك احلاجات لهم ، حيث يعمل 
والعمل  واملعاجلة  املساعدة،  وتقدمي  أنواعه  اإلي��ذاء مبختلف  من  احلماية  توفير  على  النظام  هذا 
اتخاذ  و  لذلك،  الالزمة  واملساعدة  والصحية،  والنفسية  االجتماعية،  والرعاية  اإليواء،  توفير  على 
االجراءات النظامية بحق املتسبب باإليذاء ومعاقبته، ولضمان فعالية هذا النظام على أرض الواقع 
وضع املشرع العديد من الضمانات وااللتزامات للمبلغني عن حاالت اإليذاء أو الراصدين لها حيث 
مت توفير احلماية ملن يتقدم بالتبليغ عن حاالت اإليذاء من خالل عدم االفصاح عن هويته إال برضاه 
وإعفائه من املسؤولية إذا تبني أن احلالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً إلحكام هذا النظام 
ويأتي ذلك بهدف حتفيز كل شخص يطلع على حالة إيذاء التبليغ عنها ، هذا وقد مت التأكيد على 
على معلومات عن حاالت  بحكم عمله –  التزام موظفووا وزارة الشؤون االجتماعية وكل من يطلع – 
اإليذاء ، باحملافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات ، ووضع آلية لرصد احلاالت من خالل 
الزام املوظف العام املدني أو العسكري وكل عامل يف القطاع األهلي اطلع على حالة إيذاء- بحكم 
عمله – احاطة جهة عملة باحلالة عند علمه بها ، وعليها ابالغ وزارة الشؤون االجتماعية أو الشرطة 

بحالة اإليذاء فور العلم بها . 

العنف األسري وطرق احلماية منه
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