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اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان ت�ستنكر الإ�ساءة للر�سول 

الكرمي

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  أع��رب��ت 
إدانتها  و  استنكارها  ع��ن  اإلن��س��ان 
ال��ش��دي��دة ل���إس���اءة إل���ى ال��رس��ول 
السمحة  ال��ك��رمي ورس��ال��ة اإلس���ام 
ورفض أي تصريحات تسيء ملشاعر 
ذريعة  حتت  العالم،  ح��ول  املسلمني 
حرية التعبير وأوضحت اجلمعية أن 
االتفاقيات واملواثيق والعهود الدولية 
تؤكد على احترام األديان واملعتقدات 
الشعوب  جلميع  الدينية  وال��رم��وز 
مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات 
تعد انتهاكاً للمادة الثانية من الفقرة 
العشرين من العهد  الدولي اخلاص 
والتي  والسياسية  املدنية  باحلقوق 

ب��ال��ق��ان��ون  “حتظر  أن���ه  ع��ل��ى  ت��ن��ص 
أو  القومية  الكراهية  إل��ى  دع��وة  أي��ة 
العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً 

على التمييز أو العداوة أو العنف”.
حلقوق  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية  وت��دع��و 
احلقوقية  املؤسسات  جميع  اإلنسان 
العمل  إل���ى  ال��ع��ال��م  واإلن��س��ان��ي��ة يف 
على منع ومناهضة كل ما يدعو إلى 
الكراهية وعدم احترام التنوع الثقايف 
قرارات  مع  ينسجم  والذي  الديني  و 
و  امل��ت��ح��دة  ل��أمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
ال��ص��ادرة  اإلن���س���ان  ح��ق��وق  مجلس 
بشان مناهضة تشويه صورة األديان 
ووجوب احترامها  والتي حتث جميع 

ر يف إطار نظمها  توِفّ الدول على أن 
يضمن  م��ا  وال��دس��ت��وري��ة  القانونية 
للرموز  الكاملنَي  واحلماية  االحترام 

الدينية.
ال��دول��ي  باملجتمع  اجلمعية  وتهيب 
القرارات  تفعيل هذه  يعمل على  بأن 
وجترمي  املقدسات  الحترام  الداعية 
عليهم  والرسل  األنبياء  إلى  اإلس��اءة 
مشروع  تبني  على  والعمل  ال��س��ام، 
يدين أي شخص أو مجموعة أو دولة 
واألنبياء  السماوية  للديانات  تتعرض 

والرسل”.
م��ص��در  ص����رح  ال��س��ي��اق  ذات  ويف 
أن  اخل��ارج��ي��ة،  وزارة  يف  م��س��ؤول 

ترفض  السعودية  العربية  اململكة 
أي م��ح��اول��ة ل��ل��رب��ط ب���ني اإلس���ام 
املسيئة  الرسوم  وتستنكر  واإلره��اب، 
إل���ى ن��ب��ي ال��ه��دى ورس����ول ال��س��ام 
عليه  اهلل  صلى  عبداهلل  بن  محمد 
عليهم  ال���رس���ل  م���ن  أي  أو  وس��ل��م 
أياً  إرهابي  عمل  كل  وتُدين  السام، 
تكون  أن  إل��ى  وت��دع��و  مرتكبه،  ك��ان 
احلرية الفكرية والثقافية منارة تشع 
وتنبذ  والسام  والتسامح  باالحترام 
تولد  التي  واألع��م��ال  املمارسات  كل 
ومتس  والتطرف  والعنف  الكراهية 
واالح��ت��رام  املشترك  التعايش  بقيم 

املتبادل بني شعوب العالم.
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فرع اجلمعية باجلوف ي�سارك يف مهرجان الع�سل بدومة 

اجلندل مبنطقة اجلوف لعام 1442هـ

دوش    مبخوت  علي  األس��ت��اذ  ش��ارك 
اجل��وف  مبدينة  اجلمعية  ف��رع  م��ن 
مب��ه��رج��ان ال��ع��س��ل ال����ذي أق��ي��م يف 
دومة اجلندل حتت اشراف و متابعة 
م��ن مشرف ال��ف��رع ال��دك��ت��ور ط��ارش 
اجلمعية  مشاركة  وج��اءت  الشمري، 
ت��وع��وي تثقيفي مت  م��ن خ��ال رك��ن 
اص��دارات  من  العديد  توزيع  خاله 
احلقوقية،  اجلمعية  مطبوعات  و 
استفسارات  على  االجابة  متت  كما 

الزوار.
العسل  مهرجان  أن  بالذكر  اجلدير 
افتتحه صاحب السمو امللكي األمير 
فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير 
منطقة اجلوف، مهرجان أيام العسل 
ممثلة  املنطقة  أم��ان��ة  تنظمه  ال��ذي 

ببلدية محافظة دومة اجلندل.
وفور وصول سموه كان يف استقباله 
اإلمارة حسني  وكيل  املعارض  مبركز 
بن محمد آل سلطان، ومحافظ دومة 
التمياط،  مشل  ب��ن  ط��ال  اجل��ن��دل 
االف��ت��ت��اح،  ش��ري��ط  بقص  ق��ام  حيث 
الذي ضم  املعرض  أرجاء  وجتول يف 
العديد من أجنحة النّحالني، مستمعاً 
سموه من رئيس بلدية محافظة دومة 

العنزي  إبراهيم  بن  فهد  م.  اجلندل 
يشارك  ال��ذي  امل��ه��رج��ان  ع��ن  لشرح 
املنطقة  يف  ن��ح��االً   140 ن��ح��و  ف��ي��ه 
من  منتجاتهم  لتسويق  ومحافظاتها 
إنتاج  يزيد  حيث  ومشتقاته،  العسل 
امل��ن��ط��ق��ة م��ن ال��ع��س��ل ع��ن 28 أل��ف 
الزراعية  يتغذى على احملاصيل  طن 
املتنوعة، ثم قام سموه بقص شريط 

قاعة االحتفاالت.
ب��ع��د ذل����ك ش�����ّرف س���م���وه احل��ف��ل 
الكرمي،  بالقرآن  بدأ  الذي  اخلطابي 
ثم ألقى أمني املنطقة م. عاطف بن 
أن  فيها  أكد  كلمة  الشرعان  محمد 
يف  بشهرة  حظيت  اجل���وف  منطقة 
السيما  ال��زراع��ي��ة  احملاصيل  إن��ت��اج 
بجانب  أسهما  قد  والتمور  الزيتون 
تنمية  يف  للمنطقة  الزراعي  اإلنتاج 
وتوفير  الزراعية  اململكة  ص���ادرات 
العديد من فرص العمل يف مجاالت 
مبيناً  والتصنيع،  والتسويق  اإلنتاج 
ب��ال��ع��دي��د من  امل��ن��ط��ق��ة مت��ي��زت  أن 
اليدوية كالنسيج والسدو  الصناعات 
التي  األخ���رى  احل��رف  م��ن  وغيرها 
وحتظى  اجل��وف،  منطقة  بها  تزخر 
منطقة  أم��ي��ر  سمو  ودع���م  باهتمام 

اجلوف.
أن  إل��ى  االنتباه  الشرعان  م.  ولفت 
ال��ي��وم ممثلة  جُت��دد  اجل��وف  منطقة 
بنجاح  التأكيد  اجلندل  دومة  ببلدية 
سيسهم  الذي  العسل  إلنتاج  املنطقة 
النطاق  توسيع  يف  تعالى  اهلل  بحول 
مبنطقة  العسل  إلن��ت��اج  التسويقي 
اجل���وف وت��ن��وع امل���ع���روض م��ن ِقبل 
الشرائية  ال��ق��وة  وج���ذب  النحالني، 
وت��ن��ظ��ي��م آل���ي���ات ال��ب��ي��ع وال��ت��ع��ري��ف 
احمللي  املستويني  على  املنتج  بهذا 
العسل  منتج  به  يتميز  ملا  واإلقليمي 
ب��امل��ن��ط��ق��ة م���ن ع��ن��اص��ر وم��ك��ون��ات 
طبيعية يضاهي فيها منتجات العسل 

اخلارجي.
الفعاليات حتظى  هذه  مثل  أن  وأكد 
من صاحب  جلي  ودعم  ثاقبة  برؤية 
السمو امللكي األمير فيصل بن نواف 
اجلوف  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن 
لتتحقق هذه الرؤى على أرض الواقع 
اجلوف  منطقة  به  تتميز  ما  وتؤكد 
وما  نسبية  وميز  متعددة  سمات  من 
تنموي  ح���راك  م��ن  املنطقة  تشهده 
الشمال  قلب  بوصفها  واجتماعي 

النابض.

وأعرب عن شكره لسمو أمير منطقة 
اجلوف على رعايته وافتتاحه مهرجان 
أيام العسل، ولكل من أسهم يف إجناح 
هذه املناسبة. بعد ذلك استمع سموه 
بن  اليف  للشاعر  شعرية  لقصيدة 
سموه  شاهد  ث��م  ال��س��رح��ان،  عايش 
املناسبة  ه��ذه  مختتماً  »أوب���ري���ت«، 
واملشاركة،  الداعمة  اجلهات  بتكرمي 

متمنياً سموه للجميع التوفيق.
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على  ي��ؤث��ر  التغذية  س��وء  ألن  ن��ظ��راً 
الساحل  منطقة  يف  األطفال  مايني 
األف��ري��ق��ي��ة، ت��دع��و م��ن��ظ��م��ة األمم 
الدمج  إلى  بالطفولة  املعنية  املتحدة 
الطوارئ  بشكل عاجل بني إج��راءات 
والتنمية ملعاجلة سوء تغذية األطفال 

بطريقة مستدامة.

وب��ح��س��ب ب��ي��ان ص���ادر م��ؤخ��راً عن 
للطفولة  امل��ت��ح��دة  األمم  م��ن��ظ��م��ة 
الذين  األطفال  يواجه  )اليونيسف(، 
اليوم  ال��س��اح��ل  منطقة  يف  ي��ول��دون 
قيد  ع��ل��ى  للبقاء  م��ت��ع��ددة  ع��ق��ب��ات 
إمكاناتهم،  أقصى  وحتقيق  احل��ي��اة 
من  األول��ى  السنوات  ال سيما خال 

حياتهم.
غير  التغذية  العقبات:  تلك  وتشمل 
إلى  ال��وص��ول  وم��ح��دودي��ة  الكافية، 
وامل��ي��اه  اجل��ي��دة  الصحية  ال��رع��اي��ة 
ل��ل��ش��رب، وس���وء الصرف  ال��ص��احل��ة 

الصحي.
ويورد بيان اليونيسف حقائق واضحة 

تتحدث عن نفسها.
موطن  اآلن  ه��ي  الساحل  فمنطقة 
األطفال  من  املائة  يف   60 من  ألكثر 
ال��ه��زال يف غرب  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 
عدد  يرتفع  وق��د  أفريقيا،  ووس���ط 
مليون   8.1 من  املتضررين  األطفال 

أوائل عام 2020 إلى 9.7 مليون  يف 
نهاية عام 2020 مبا يف ذلك  بحلول 
بدرجة  متضررين  طفل  م��اي��ني   3

شديدة.

وتشير اليونيسف إلى أن سوء التغذية 
دون  األط��ف��ال  ل��وف��اة  أكبر سبب  ه��و 
سن اخلامسة، »الهزال هو قمة جبل 
احلياة  يهدد  ال��ذي  والهزال  اجلليد« 
يصبح أعلى يف سياق يعاني فيه واحد 

من كل ثاثة أطفال من التقزم.

الضوء  املقلقة  األرق��ام  ه��ذه  وتسلط 
الناجتة  التغذية  حتديات  حجم  على 
النظم  وض��ع��ف  ال��ف��ق��ر،  تفشي  ع��ن 
الصحية، واالضطرابات االجتماعية، 
واآلثار  واملسلحة،  األهلية  والنزاعات 
السلبية لتغير املناخ. وتقول اليونيسف 
كوفيد-19  من  التخفيف  »تدابير  إن 
واالقتصادية  االجتماعية  واألزم����ة 
الناجمة عن اجلائحة أدت إلى تفاقم 

سوء تغذية األطفال«.
التي  اآلن«  »ال��ت��غ��ذي��ة  حملة  وت��ع��د 
أطلقتها اليونيسف مبثابة تنبيه ودعوة 
يف  الوضع  يتدهور  حيث  العمل،  إلى 

منطقة الساحل بسرعة كبيرة.
ويف هذا السياق دعت املنظمة األممية 
االستجابة  إل���ى  ب��ال��ط��ف��ول��ة  املعنية 

حلاالت الطوارئ التغذوية، مع توسيع 
نطاق احللول املستدامة التي ستحمي 
األطفال من اإلصابة بسوء التغذية يف 

املقام األول.

وقالت اليونيسف »إنه حتد كبير، لكن 
ميكننا التغلب عليه إذا حتركنا اآلن«.

املديرة  بويرير،  بيير  وأوضحت ماري 
اإلقليمية لليونيسف يف غرب ووسط 

أفريقيا أنه:

فقط  ليس  اآلن،  للعمل  الوقت  »حان 
إلن��ق��اذ ح��ي��اة األط��ف��ال على ال��ف��ور، 
طويلة  الوخيمة  العواقب  ملنع  ولكن 
املدى على األطفال ومنحهم مستقبًا 

أفضل«.

وأض��اف��ت أن »ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-19 
على  وحتثنا  إضافية  حتديات  ولدت 
لتقدمي  واالب��ت��ك��ار  التفكير  إع����ادة 
للخطر،  املعرضني  للسكان  اخلدمات 

وخاصة األطفال«.

الضوء  اآلن«  »التغذية  حملة  وتسلط 
على التدابير الرئيسية لكسر حواجز 
االن���ع���زال وج��س��ر احل��ل��ول ال��ط��ارئ��ة 
وطويلة األجل، مبا ذلك االستثمار يف 

واألطفال  واملراهقني  األمهات  تغذية 
م��ن خ���ال دع���م وت��ع��زي��ز ال��رض��اع��ة 
اخلدمات  على  واحلصول  الطبيعية، 
األساسية واألنظمة الغذائية الصحية 

ملنع سوء التغذية.

النهج  دعم  إلى  أيضاً  احلملة  وتدعو 
امل��ب��ت��ك��رة وت��وس��ي��ع ن��ط��اق اخل��دم��ات 
الصغار  األطفال  عن  املبكر  للكشف 
وع��اج��ه؛  التغذية  ب��س��وء  امل��ص��اب��ني 
وت���وس���ي���ع احل���م���اي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
الغذائية  النظم  إلى  الوصول  لتسهيل 
الفئات  ألكثر  األساسية  واخل��دم��ات 
وتعزيز  املجتمعات  ومتكني  ضعفاً؛ 
مشاركتها لبناء القدرة على الصمود.

»التغذية  أن  على  اليونيسف  وتشدد 
تؤثر على كل شيء«، مبا يف ذلك قدرة 
الطفل على محاربة العدوى والتعايف 

من األمراض.
املنظمة  ت��ؤك��د  ال���ص���دد،  ه���ذا  ويف 
الوقت  ق��د »ح���ان  أن��ه  األمم��ي��ة على 
الفجوة  وس��د  لابتكار  اآلن،  للعمل 
والتنموية،  الطارئة  التدخات  ب��ني 
منطقة  يف  املجتمعات  م��ع  وال��ع��م��ل 
التي حتمي  الظروف  لتهيئة  الساحل 
قدرتهم  وحتسن  واألطفال  العائات 

على الصمود«.

اليوني�سف تطلق حملة 

"التغذية الآن" حل�سد 
العمل لتغذية الأطفال 

يف منطقة ال�ساحل
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اململكة يف مقدمة الدول 

املحاربة جلرائم الجتار 

بالأ�سخا�ص

و حتالف �سعودي - اأممي 

ملكافحة الإجتار بالأ�سخا�ص

يعرف االجتار بالبشر بأنه "جتنيد شخص أو 

نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله بواسطة 

التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من 

أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو 

اخلداع لغرض اإلستغالل"

 )بروتوكول االجتار باألشخاص(.

ات��ف��ق��ت ه��ي��ئ��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان يف 
املتحدة  األمم  وم��ك��ت��ب  ال��س��ع��ودي��ة 
لتوثيق  واجلرمية  باملخدرات  املعني 
وإدراك����اً  بينهما،  ال��ت��ع��اون  أواص����ر 
الدولي  الصعيد  على  املتزايد  للقلق 
باألشخاص  ملا متثله جرمية اإلجتار 
اإلنسان،  حلقوق  ص��ارخ  انتهاك  من 
وسعياً إلى تعزيز التعاون يف املسائل 
املتعلقة مبكافحة اإلجتار باألشخاص 
وال��وق��اي��ة م��ن��ه، وم���ن أج���ل تطوير 
القدرات  وتنمية  والبرامج  األنشطة 
ج��رائ��م  مبكافحة  املعنية  ال��وط��ن��ي��ة 

اإلجتار باألشخاص.

ويتعاون الطرفان وفقاً ملذكرة التفاهم 
يف تعزيز القدرات الوطنية، من خال 
الفنية  املساعدة  بتقدمي  املكتب  قيام 
االستشارية  واخل��دم��ات  واخل��ب��رات 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة يف م���ج���ال م��ن��ع م��ك��اف��ح��ة 
وحماية  باألشخاص،  االجتار  جرائم 

الضحايا ومساعدتهم.

• أوجه التعاون:
- تطوير قدرات العاملني يف مكافحة 
وحماية  باألشخاص،  اإلجتار  جرائم 

الضحايا.
- تقدمي اخلبرات لدور اإليواء ووضع 

آليات للحماية واملساعدة.

- إع����داد وت��ط��وي��ر آل��ي��ات وس��ائ��ل 
استقبال الشكاوى والباغات.

واملعنوي  واملالي  القانوني  الدعم   -
للضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم.
- إعداد أدلة استرشادية للعاملني يف 

القطاعات املتعلقة باملكافحة.
وورش  امل��ؤمت��رات  وع��ق��د  تنظيم   -

العمل والدورات املتخصصة.
- ي��ح��ق ل��ل��ط��رف��ني إن���ش���اء جل��ان 
متخصصة أو االستعانة مبستشارين.
العربية  اللغتني  من  كل  استخدام   -
واإلجن��ل��ي��زي��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ ال��ب��رام��ج 

واألنشطة.

ت��ت��ج��دد  امل�����ذك�����رة 3 س����ن����وات  - م�����دة 
تلقائيًا ملدة أو ملدد مماثلة.

• حقوق امللكية الفكرية.. مصانة:
امللكية  بحقوق  طرف  كل  يحتفظ   -
باألعمال  املتعلقة  واألدبية  الفكرية 
توقيع  قبل  كان ميتلكها  التي  وامل��واد 
م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م، ومي��ن��ح ك��ل طرف 
الطرف اآلخر حق استخدام أي من 
ح��دود  ويف  واملعلومات،  امل���واد  ه��ذه 

الغرض الذي طلبت من أجله.

• تعاهد على سرية املعلومات:
يلتزم كل طرف باحملافظة على سرية 

املعلومات الواردة من الطرف اآلخر، 
واستخدامها يف حدود الغرض الذي 
يجوز متريرها  وال  أجله،  من  سلمت 
وال إفشاؤها إلى طرف ثالث، إال بعد 
احلصول على موافقة مكتوبة مسبقة 
أحكام  تخل  وال  اآلخ��ر،  الطرف  من 
املذكرة بحقوق أو التزامات الطرفني 
االتفاقات  أو  املعاهدات  الناشئة عن 
م��ت��ع��ددة  أو  ال��ث��ن��ائ��ي��ة   - ال���دول���ي���ة 
األطراف التي يكون أي منهما طرفاً 
حول  ينشأ  ن��زاع  أي  وي��س��ّوى  فيها، 
بشكل  املذكرة  هذه  تنفيذ  أو  تفسير 
وال  ال��ط��رف��ني،  ب��ني  وبالتشاور  ودي 
أو أي محكمة  يلجأ إلى طرف ثالث 

محلية أو دولية لتسويتها.

»ال���ه���ج���رة ال���دول���ي���ة«: حت��س��ن ت��رت��ي��ب 
بالبشر  االجت���ار  مكافحة  يف  اململكة 

اعتراف بجهودها:
للشرق  اإلق��ل��ي��م��ي��ة  امل���دي���رة  أك����دت 
للمنظمة  أفريقيا  وشمال  األوس��ط 
 ،- ج��ودو  كارميا  للهجرة  الدولية 
العربية  اململكة  ترتيب  حتسن  أن 
ال��س��ع��ودي��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��االجت��ار 
ب��ال��ب��ش��ر، ه���و اع���ت���راف ب��اجل��ه��ود 
هذا  اململكة  بذلتها  التي  املتضافرة 

العام لتحسني هيكل استجابتها.
وق��ال��ت ج���ودو ع��ن��د س��م��اع��ه��ا ه��ذا 

تقرير  ض��م��ن  احمل��س��ن  ال��ت��ص��ن��ي��ف 
عن  األم��ري��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
االجتار  تقرير  »إن  بالبشر:  االجت��ار 
ب���األش���خ���اص ي��ع��د م���ع���ي���اراً ع��امل��ي��اً 
لاستجابة لاجتار«، مبدية استعداد 
تكون  ب��أن  للهجرة  الدولية  املنظمة 
وتتوقع  اجل��ه��ود  يف  رئيسياً  شريكاً 
االستفادة من الزخم األخير لسنوات 

قادمة.
السعودية  العربية  اململكة  وك��ان��ت 
االجتار  تقرير  يف  تقدماً  حققت  قد 
ب��األش��خ��اص م��ن امل��س��ت��وى ال��ث��ال��ث 
وف��ًق��ا   ،)w( ال��ث��ان��ي  امل��س��ت��وى  إل���ى 
اخلارجية  وزارة  من  الصادر  للتقرير 
األمريكية املتعلق بتصنيف الدول يف 
باألشخاص،  االجتار  مكافحة  مجال 
اململكة  مواصلة  يعكس  ال��ذي  األم��ر 
السير قدًما يف حماية وتعزيز حقوق 
مجال  ويف  ع����ام،  ب��ش��ك��ل  اإلن���س���ان 
بشكل  باألشخاص  االجت��ار  مكافحة 

خاص.

التقرير أكثر نظرة شاملة  ويعد هذا 
ع���ن ح��ال��ة االس��ت��ج��اب��ة احل��ك��وم��ي��ة 
حول  دول��ة   187 بالبشر يف  لاجتار 

العالم.
وقد أطلقت اململكة رسمياً يف مارس 
2020 آلية اإلحالة الوطنية التي جتمع 
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بني أصحاب املصلحة الرئيسيني يف 
تنسق  التي  الكيانات  متعددة  منصة 
مكافحة االجتار يف اململكة؛ إذ سيتم 
دعم اململكة من قبل البرامج التي مت 
املنظمة  بالتعاون مع  إطاقها حديثاً 
الدولية للهجرة ومكتب األمم املتحدة 
لتفعيل  واجلرمية  باملخدرات  املعني 
آلية اإلحالة الوطنية وتفعيل اجلهات 

املعنية مبكافحة االجتار.

ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ي���ذك���ر أن  مم���ا 
للهجرة  الدولية  واملنظمة  السعودية 
إص��دار   2020 يناير  يف  أع��دت��ا  ق��د 
يف  عليها  التوقيع  مت  تفاهم  مذكرة 
عام 2016، وذلك بإطاق برنامج مع 
هيئة حقوق اإلنسان ملعاجلة التصدي 
البرنامج  يستضيف  حيث  لاجتار، 
سلسلة طموحة من األنشطة املرتكزة 
على منع االجتار وحماية املتضررين 
من اجلرمية؛ ويف الوقت نفسه، تعمل 
هيئة حقوق اإلنسان مع مكتب األمم 
واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة 

لتعزيز استجابة جهة االدعاء.
وقد وجد اإلجتار بالبشر لعدة قرون، 
املايني  تستغل  قاسية  جرمية  إنها 
م���ن ال��ن��س��اء واألط���ف���ال وال���رج���ال 
الضعفاء يف جميع أنحاء العالم دون 
رحمة، وحتى اليوم يصعب جداً تقييم 

حجم املشكلة بسبب طبيعتها السرية. 
يتأثر  تقريباً  العالم  يف  بلد  ك��ل  إن 
املنشأ  بلد  كان  سواء  اجلرمية،  بهذه 
أصبح  فقد  امل��ق��ص��د،  أو  ال��ع��ب��ور  أو 
سنويا  ي��در  عامليا  إجراميا  مشروعا 
تقدر  هائلة  م��ش��روع��ة  غير  أرب��اح��اً 

مبليارات الدوالرات.
»جتنيد  بأنه  بالبشر  االجت��ار  يعرف 
إي��واؤه  أو  تنقيله  أو  نقله  أو  شخص 
بالقوة  التهديد  بواسطة  استقباله  أو 
أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال 
أو  االحتيال  أو  االختطاف  أو  القسر 
)بروتوكول  اخلداع لغرض اإلستغال« 

االجتار باألشخاص(.
يف  إلستغالهم  بالناس  االجت��ار  يتم 
الضحايا  ضمن  مختلفة:  م��ج��االت 
كان   ،2011 عام  اكتشافهم  مت  الذين 
و  إس��ت��غ��ال ج��ن��س��ي  53٪ ض��ح��اي��ا 
وال��ذي  القسري  العمل  ضحايا   ٪40
ي��ت��ض��م��ن االس���ت���غ���ال يف ال���زراع���ة 
يف  النسيج  وإنتاج  والبناء،  والبستنة، 
املأكوالت  وجتهيز  إستغالية  مصانع 
واملطاعم، وخدمات الترفيه واخلدمة 
أخرى  أشكال  اكتشاف  ومت  املنزلية، 
القسري،  ال��زواج  مثل  االستغال  من 
وجت�����ارة األع����ض����اء، وال��ت��ب��ن��ي غير 
ال��ق��ان��ون��ي واس��ت��غ��ال األط���ف���ال يف 

التسول وكجنود.

ل��ق��د ج��رم��ت م��ع��ظ��م ال��ب��ل��دان اآلن 
محددة  كجرمية  البشر  يف  االجت���ار 
بشأن  املتحدة  األمم  لبروتوكول  وفقاً 
اإلجت���ار ب��األش��خ��اص، لكن اإلف��ات 
خطيرة.  مشكلة  يزال  ال  العقاب  من 
بلدان  أربعة  أن  التقارير  ذكرت  فقد 
فقط من ضمن عشرة صدرت بها 10 
أحكام إدانة أو أكثر سنوياً يف الفترة 
لم   ٪  2 ح��وال��ي  وأن   2012-2010
تصدر بها أحكام إدانة على اإلطاق 

يف الفترة نفسها.

عملية  بالبشر  االجت���ار  يقوض  كيف 
التنمية؟

بتزايد  املساواة  وع��دم  الفقر  يرتبط 
االجت��ار  فيها  مب��ا  املنظمة  اجل��رمي��ة 
األمم  خطة  إط��ار  يف  وتتم  بالبشر، 
 ،2015 ع��ام  بعد  ملا  للتنمية  املتحدة 
إلى  ت��رم��ي  ال��ت��ي  األه���داف  مناقشة 
احلد من أعداد األشخاص الذين يتم 

االجتار بهم.
تتأثر  املستدامة  التنمية  أن  الواضح 
فعصابات  بالبشر،  باالجتار  مباشرًة 
املنظمة  اإلجرامية  بالبشر  املتاجرين 
تضعف  والفساد  ال��رش��وة  خ��ال  من 

احلكومات وحكم القانون.

عالية  كلفة  بالبشر  االجت��ار  ويسبب 
ل��اق��ت��ص��اد ع��ب��ر خ��ف��ض ع���ائ���دات 
كما  املهاجرين.  وحتويات  الضرائب 
بتدمير  االجتماعي  النسيج  يحطم 
ال��ع��اق��ات األس���ري���ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
التعليم، وميكن  وحرمان األطفال من 
أن يفاقم مشاكل الصحة العامة مثل 
نشر فيروس نقص املناعة البشرية / 

اإليدز.
ل��ك��ن األث����ر األش����د ت��دم��ي��راً ي��ط��ال 
الضحايا أنفسهم: فإذا بقوا على قيد 
صدمات  من  يعانوا  أن  ميكن  احلياة 
نفسية وجسدية لبقية أعمارهم، وقد 
ال يستطيعون العودة إلى حياة منتجة 
يف مجتمعاتهم، لذلك يجب التصدي 
وي���ج���ب متكني  ب��ال��ب��ش��ر  ل���اجت���ار 
الضحايا من النجاة، إذا أردنا للتنمية 

املستدامة أن تتحقق.

ملكافحة  امل��ت��ح��دة  األمم  تفعل  م���اذا 
االجتار بالبشر؟

ملكافحة  املتحدة  األمم  مكتب  يدير 
امل����خ����درات واجل����رمي����ة ال��ب��رن��ام��ج 
باألشخاص  االجت��ار  ملكافحة  العاملي 
)GPAT(، الذي يدعم الدول األعضاء 
مل��ن��ع وم��اح��ق��ة اجل���رمي���ة، وح��م��اي��ة 
حقوق الضحايا، وتشجيع التعاون بني 

الدول األعضاء.
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إن  املتحدة  ل��أمم  العام  األم��ني  ق��ال 
نحو 130 مليون شخص قد يُدفعون 
نهاية هذا  املجاعة بحلول  إلى حافة 
مليون   690 على  ع��اوة  ه��ذا  العام، 
الطعام  إلى  أص��ًا  يفتقرون  شخص 
الكايف، ويف الوقت نفسه، ال يستطيع 
أك��ث��ر م��ن 3 ب��اي��ني ش��خ��ص حتمل 

تكاليف اتباع نظام غذائي صحي.

أنطونيو  السيد  رسالة  يف  ذلك  جاء 
األغ��ذي��ة  ي��وم  مبناسبة  غ��وت��ي��ري��ش، 
العاملي، الذي حتتفل به األمم املتحدة 

يف 16 أكتوبر/تشرين األول.

وقال األمني العام إن منح جائزة نوبل 
األغذية  لبرنامج  العام  هذا  للسام 
ال��ع��امل��ي ال��ت��اب��ع ل���أمم امل��ت��ح��دة هو 
اعتراف بحق جميع الناس يف الغذاء، 
على  القضاء  إلى  املشترك  وبسعينا 

اجلوع.

إهانة  يعد  ال��وف��رة،  من  عالم  »ففي 
من  املايني  مئات  يذهب  أن  خطيرة 
الناس إلى الفراش جائعني كل ليلة«.

وجاءت جائحة ك�وفيد-19 لتزيد من 
تفاقم حالة انعدام األمن الغذائي إذ 
منذ  تشهده  ل��م  مستوى  إل��ى  ت��ردت 

عقود.

السنوية  بالذكرى  نحتفل  إذ  ونحن 
منظمة  إلنشاء  والسبعني  اخلامسة 
األغذية والزراعة لأمم املتحدة، قال 
تكثيف  إلى  نحتاج  إننا  العام  األم��ني 
جهودنا لتحقيق رؤية أهداف التنمية 

املستدامة.

مستقبًا   ي��ع��ن��ي  ذل���ك  أن  وأوض����ح 
يحصل فيه كل شخص يف كل مكان 

على التغذية التي يحتاج إليها.

وأش����ار ال��س��ي��د غ��وت��ي��ري��ش إل���ى أن��ه 
قمة  م��ؤمت��ر  املقبل،  ال��ع��ام  سيعقد، 
العمل  حفز  أجل  من  األغذية  لنظم 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ه���ذه ال���رؤي���ة، داع��ي��ا 
األغذية  نظم  جنعل  أن  أهمية  إل��ى 
وللصدمات  للتقلبات  مقاومة  أكثر 

املناخية.

»ويتعني علينا أن نضمن نظما غذائية 
مستدامة وصحية للجميع، وأن نقلل 
إل���ى أدن���ى ح��د م��ن ه���در األغ��ذي��ة. 
توفر  أغذية  نظم  إلى  بحاجة  ونحن 
سبل العيش الائقة واآلمنة للعمال. 
عالم  إليجاد  والقدرة  الدراية  ولدينا 
على  وق��درة  واستدامة  إنصافاً  أكثر 

الصمود«.
ويف يوم األغذية العاملي، دعا األمني 
ننمو،  »معا  االلتزام بشعار  إلى  العام 
االستدامة«،  على  ونحافظ  ونتغذى، 
لتأسيس   75 ال�  الذكرى  شعار  وهو 

منظمة األغذية والزراعة.

أغ��ل��ى وج��ب��ه ب��س��ي��ط��ة ه���ي يف ج��ن��وب 
السودان، ودعوة اللتزام جاد بالقضاء 

على اجلوع:
كم تتوقع أن تنفق مقابل طبق أساسي 
بسيط من الطعام؟ قد ال يخطر مثل 
الكثيرين.  ذه��ن  على  التساؤل  ه��ذا 
فرد  ينفق  املثال،  سبيل  على  ولكن، 
على  دخله  م��ن   ٪0.6 ن��ي��وي��ورك  يف 
مكونات أساسية رمبا حلساء أو طبق 
بسيط، يف حني ينفق فرد يف جنوب 
السودان 186٪ من دخله على نفس 

الطبق.

هذا ما أظهره تقرير جديد لبرنامج 
األغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي وال�����ذي أك���د أن 
الوصول إلى الغذاء غير متساٍو للغاية 
إلى  تضيف  ك�وفيد-19  جائحة  ألن 
البرنامج  تقرير  وبحسب  التحديات. 
الذي يتزامن مع يوم األغذية العاملي، 
فإن »وجبة أساسية ليست يف متناول 
يد مايني األشخاص يف عام 2020«.

ويسلط تقرير »ثمن طبق من الطعام 
التي  ال��دول  على  الضوء   »2020 يف 
مثل  بسيطة  وجبة  ثمن  فيها  أصبح 
باملقارنة  مرتفعا  والفاصولياء  األرز 

مع دخل املواطنني.

التنفيذي  املدير  بيزلي،  ديفيد  وقال 
بيان:  يف  العاملي  األغ��ذي��ة  لبرنامج 
عن  اجل��دي��د  التقرير  ه��ذا  »يكشف 
األث���ر امل��دم��ر ل��ل��ن��زاع وت��غ��ّي��ر امل��ن��اخ 
تفاقمت  التي  االقتصادية،  واألزم��ة 
يف  ك��وف��ي��د-19،  جائحة  بسبب  اآلن 

زيادة اجلوع«.

كم ثمن طبق الطعام يف بلدك؟
من  ع��دد  يف  قائمة  التقرير  وض��ع 
الدول التي ترتفع فيها أسعار مكّونات 
طبخة أساسية مقارنة مع دخل الفرد 
باألسعار يف  وقارنها  الدول،  تلك  يف 
مدينة باهظة التكاليف مثل نيويورك.

وب��ح��س��ب ال��ت��ق��ري��ر، ف���إن ث��م��ن طبق 
ال��ط��ع��ام األغ��ل��ى يف ال��ع��ال��م ه��و يف 
العنف  ش��ّرد  ال��س��ودان، حيث  جنوب 
أكثر من 60 ألف شخص يف شرقي 
الباد وتسبب يف شلل يف احملاصيل 

الزراعية وسبل العيش.

 ننمو، 
ًًًًً
 حتت �سعار »معا

ونتغذى، ونحافظ على 

ال�ستدامة«

دول العامل حتتفل بيوم 

الأغذية العاملي
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اأخــبــار اجلــوع يف العامل و جهود املنظمات و  اأهــم  © �سفحة تهتم بن�سر   

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

حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل

وم��ن��ذ ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة، ف���إن ال��دخ��ل 
الطعام  ش��راء  يف  يُنفق  ال��ذي  اليومي 
يف جنوب السودان ارتفع 27 نقطة إلى 
186٪. وإذا أراد أحد سكان نيويورك 
دفع نفس النسبة من الدخل على وجبة 
أساسية، فهذا يعني أن الوجبة ستكلفه 

393 دوالر.

»إن األشخاص األضعف  بيزلي:  وقال 
هم أكثر من يشعرون بأسوأ التداعيات. 
قبل  كانت حياتهم أصًا على احملك – 
إلى  ننظر  كنا  كورونا،  فيروس  جائحة 
أسوأ أزمة إنسانية منذ احلرب العاملية 
سوءا  محنتهم  ت��زداد  واآلن   – الثانية 
حيث ال تتوعد اجلائحة بأقل من كارثة 

إنسانية«.

لبنان واألردن والعراق على القائمة:
»ثمن طبق طعام يف  تقرير  مت إصدار 
لبرنامج  تقديرات  مع  تزامنا   »2020
وسبل  حياة  بأن  تفيد  العاملي  األغذية 
ستكون  ش��خ��ص  م��ل��ي��ون   270 ع��ي��ش 
حتت تهديد خطير عام 2020، ما لم 
للتصدي  فورية  إج���راءات  اتخاذ  يتم 

للجائحة.

وم���ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ذك��ره��ا 
الفرد  ينفق  حيث   - لبنان  التقرير: 

ما  الطعام  م��ن  أس��اس��ي  طبق  على 
يعادل 7.19 دوالر من دخله اليومي 
والعراق  دوالر،   6.58  - واألردن   –
فرد  ينفق  حني  يف  دوالر.   4.72  -
نيويورك 1.26 دوالر من  يعيش يف 
دخله على طبق أساسي من الطعام.

اجلوع واجلائحة:
يشير برنامج األغذية العاملي إلى أن 
جائحة كوفيد-19 تفاقم أزمة اجلوع 
املناخ  وتغير  الصراعات  جانب  إلى 
ويتعرض  االقتصادية،  واملشكات 
العالم خلطر  يف  امل��اي��ني  ع��ش��رات 

الوقوع يف براثن الفقر املدقع.

وُع���ق���دت ف��ع��ال��ي��ات مب��ن��اس��ب��ة ي��وم 
األول/ تشرين   16( العاملي  األغذية 
أك��ت��وب��ر(، مب��ش��ارك��ة م��س��ؤول��ني يف 
حسنة  نوايا  وسفراء  املتحدة  األمم 
وشخصيات أثرت يف مجال القضاء 

على اجلوع يف العالم.

املتحدة،  ل��أمم  العام  األم��ني  وق��ال 
 130 نحو  إن  غوتيريش،  أنطونيو 
مليون شخص قد يُدفعون إلى حافة 
العام.  ه��ذا  نهاية  بحلول  املجاعة 
هذا عاوة على 690 مليون شخص 
الكايف.  الطعام  إلى  أصا  يفتقرون 

ويف الوقت نفسه، ال يستطيع أكثر من 
3 بايني شخص حتمل تكاليف اتباع 

نظام غذائي صحي.

ويف رسالة مسجلة، قال األمني العام: 
»يف ع��ال��م ف��ي��ه وف����رة، م��ن اإله��ان��ة 
اخلطيرة أن يذهب مئات املايني إلى 
إلى  داعيا  ليلة«،  كل  جوعى  الفراش 
بذل مزيد من اجلهود املكثفة لتحقيق 
مستدام  ملستقبل  املتحدة  األمم  رؤية 
مكان،  كل  يف  للجميع،  ميكن  »حيث 
يحتاجون  التي  التغذية  إلى  الوصول 

إليها«.

دعوة لدحر اجلوع:
ليتسي،  امللك  ليسوتو،  ملك  وص��ف 
سفير النوايا احلسنة ملنظمة األغذية 
املصّور  بيانه  يف  )ال��ف��او(،  وال��زراع��ة 
شعار اليوم العاملي لأغذية )معا ننمو 
االستدامة.  على  ونحافظ  ونتغذى 
دع��وة  ب��أن��ه  مستقبلنا(  ه��ي  أفعالنا 
واضحة ملزيد من التعاون لبناء أنظمة 
الصمود،  على  ق���درة  أك��ث��ر  غ��ذائ��ي��ة 

ودح���ر ب���اء اجل���وع وان���ع���دام األم��ن 
الغذائي وسوء التغذية.

نحو حتقيق  ال��ت��ق��دم  أن  م��ن  وح���ذر 
امل��ت��م��ث��ل يف  امل��ت��ح��دة  األمم  ه����دف 
القضاء على اجلوع بحلول عام 2030 
من  يقرب  ما  وأن  امل��ن��ال،  بعيد  أم��ر 
يتأثرون  قد  العالم  سكان  من   ٪10

باجلوع بحلول نهاية العقد.

أبطال الطعام:
امللكة  أثنت  م��ص��ّورة،  تصريحات  يف 
سفيرة  وهي  إسبانيا،  ملكة  ليتيزيا، 
األغ��ذي��ة  ملنظمة  احل��س��ن��ة  ال��ن��واي��ا 
وال���زراع���ة )ال���ف���او(، ع��ل��ى »أب��ط��ال 
ال��ط��ع��ام«، وأش�����ارت إل���ى أن���ه رغ��م 
املايني  مئات  فإن  الكبيرة،  جهودهم 
من الناس ال يزالون جوعى، واملايني 
وهو  التخمة،  م��ن  يعانون  اآلخ��ري��ن 
الغذائي  اإلن��ت��اج  لتعزيز  أه��م  سبب 
وصغير  واملستدام  واملوسمي  احمللي 

احلجم.

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع
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اليون�سكو

ح حتقيق قفزة نوعية يف تعليم  تقرير جديد يو�سّ

الفتيات خالل ال�سنوات اخلم�ص والع�سرين املا�سية 

واخلطر الذي ميثله كوفيد-19 على هذا التقّدم

فيه  توّضح  لليونسكو  جديٍد  تقريٍر   
امللتحقات  ال��ف��ت��ي��ات  ع���دد  ارت���ف���اع 
والثانوي  االبتدائي  التعليم  مبرحلتي 
عام  منذ  فتاة  مليون   180 مب��ق��دار 
ارتفاع  الرغم من  1995، ولكن على 
مستويات  شّتى  يف  الطالبات  ع��دد 
التعليم، ال تزال الفتيات أكثر عرضة 
وي��زداد  بالفتيان،  مقارنة  لإقصاء 
اجلائحة  بسبب  س��وءاً  الوضع  ه��ذا 
ال��ت��ي من���ر ب��ه��ا ال���ي���وم، وم���ن ه��ذا 
املنطلق، يُفيد التقرير العاملي لرصد 
التعليم املعنون »جيل جديد: 25 عاماً 
من اجلهود الرامية لتحقيق املساواة 
بني اجلنسني يف قطاع التعليم« بأّنه 
من الضروري أن تواصل احلكومات 
ينعم  كي  املستمر  للتمييز  التصدي 

اجليل القادم من الفتيات باملساواة.
اتخاذ  إلى  التقرير  يدعو  هنا،  ومن 
إج������راءات م��ل��م��وس��ة يف امل��ج��االت 

التالية:
- ال�����ق�����ض�����اء ع����ل����ى ال�����ت�����ف�����اوت ب��ن 
اجل��ن��س��ن ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��االن��ت��ف��اع 
وإكماله:  فيه  واالن��خ��راط  بالتعليم 
ملتحقني  ذك��ور    10 كل  مقابل  فإّنه 
إن��اث   9 م��ن  أق���ل  ه��ن��اك  بالتعليم، 
 ٪4 يف  االبتدائي  بالتعليم  ملتحقات 
اإلع��دادي يف  وبالتعليم  البلدان،  من 
الثانوي يف ٪15  وبالتعليم  9٪ منها، 
منها، وبالتعليم العالي يف 21٪ منها.

احل��وام��ل  الفتيات  جميع  م����ؤازرة   -
واآلب������اء ال��ص��غ��ار ب��ال��س��ن ل��الل��ت��ح��اق 

باملدرسة: فعلى الرغم من االنخفاض 
املبّكر،  احلمل  معدالت  يف  العاملي 
امل��ع��دالت مرتفعة يف  ت��زال ه��ذه  ال 
وتشهد  ال��ص��ح��راء،  جنوب  أفريقيا 
أعلى  معّدالت  والنيجر  ومالي  تشاد 
امل��رص��ودة يف ع��ام 1995.  تلك  م��ن 
السارية  احل��ظ��ر  أش��ك��ال  ت���زال  وال 
احلوامل  الفتيات  ذهاب  دون  حتول 
االستوائية  غينيا  يف  امل��درس��ة  إل��ى 

وجمهورية تنزانيا املتحدة.
- ت���زوي���د ك���اف���ة امل��ع��ّل��م��ن وم��ق��ّدم��ي 
امل������ش������ورة ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب�����امل�����دارس 
وامل���س���ت���ق���ب���ل ال���وظ���ي���ف���ي ب���ال���ت���دري���ب 
الالزم لدرء انتشار القوالب النمطية 
ال��س��ل��ب��ي��ة يف ال����ت����دري����س وم���ج���االت 
املثال،  فعلى سبيل  ال��ط��الب:  دراس���ة 
اللواتي  الفتيات  نسبة  ت��ت��ج��اوز  ال 
تكنولوجيا  أو  ال��ه��ن��دس��ة  ي��درس��ن 
املعلومات واالتصاالت، على الصعيد 
العاملي، نسبة 25٪ يف أكثر من ثلثي 
نسبة  انخفضت  وقد  هذا  البلدان. 
والتدريب  التعليم  قطاع  يف  النساء 
 ٪45 من  واملهني  التقني  املجال  يف 
ع��ام  يف   ٪42 إل���ى   1995 ع���ام  يف 
2018، ويسعى عدٌد قليٌل من النساء 
مضمار  يف  وظ��ائ��ف  على  للحصول 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
- م��ن��ُح ال��ف��ت��ي��ات يف ج��م��ي��ع امل��ن��اه��ج 
وال��ك��ت��ب امل��درس��ي��ة ص����ورًة م��ن شأنها 

كبُح القوالب النمطية اجلنسانية:
االستعراض  عمليات  أظهرت  فقد 

املدرسية  الكتب  لها  خضعت  التي 
النصوص  أن  البلدان  العديد من  يف 
والصور املعتمدة فيها ال تصّور النساء 
واقتصادية  اجتماعية  مناصب  يف 
نشطة، بل يف أدواٍر منزلية تقليدية.

- حصول كافة الطالب على تثقيف 
ج��ن��س��ان��ي ش����ام����ل: إذ ث��ب��ت أن���ه من 
العنف  درء  اجلنسانية  التربية  شأن 
ال��ق��ائ��م على ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي يف 
البيئة املدرسية من خال تعزيز فهم 
واحترام الهويات اجلنسانية للطاب، 
وذلك فضًا عن دورها يف احلّد من 

انتشار ظاهرة احلمل املبكر.

- تشجيع عدد أكبر من النساء على 
ت���ب���وء م��ن��اص��ب ق���ي���ادي���ة ل��ل��م��س��اع��دة 
يف ت��غ��ي��ي��ر األع���������راف االج��ت��م��اع��ي��ة 
واجل����ن����س����ان����ي����ة ل���ي���ص���ب���ح���ن من������اذج 
ويبنّي  الطالبات:  بأَعُن  بها  ُيحتذى 
يف  املعلّمات  عدد  نقص  أن  التقرير 
مرحلة التعليم العالي يُفاقم القوالب 
بعدم  املتعلقة  السلبية  النمطية 
للمرأة.  القيادية  املناصب  ماءمة 
النساء  متثل  العاملي،  الصعيد  وعلى 
مرحلة  يف  املعلّمني  ع��دد  م��ن   ٪94
حني  يف  االب��ت��دائ��ي  قبل  م��ا  التعليم 
مرحلة  يف   ٪43 نسبتهّن  تتجاوز  ال 
أقل من  أع��داداً  وإّن  العالي،  التعليم 
النساء تشغل مناصَب قيادّية جامعّية 

أو إدارية.
لرصد  ال��ع��امل��ي  التقرير  يستعرض 

التقّدم  اجلديد  إص��داره  يف  التعليم 
العقدين  م���دى  ع��ل��ى  أُح����رز  ال���ذي 
يتعلق  فيما  املاضيني  العقد  ونصف 
بتعليم الفتيات، أي منذ اعتماد إعان 
يجّسد  ال���ذي  بيجني  عمل  ومنهاج 
دولة   189 قطعته  تاريخياً  التزاماً 
على نفسها لارتقاء بحقوق الفتيات 
والنساء وبالفعل، ارتفع معدل التحاق 
الفتيات بالتعليم على مستوى العالم 
 ،1995 عام  منذ   ٪89 إلى   ٪73 من 
مع العلم أّن أفريقيا جنوب الصحراء 
النسب  أفضل  سجلتا  آسيا  وجنوب 
يف هذا السياق، وال سيما يف الهند. 
كبيراً  تقدماً  دول��ة   23 أح��رزت  وقد 
على صعيد التحاق الفتيات بالتعليم 
االبتدائي، ومن بينها بوتان وجيبوتي 
ونيبال، إذ حّققت هذه الدول التكافؤ 
 1995 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة  اجلنسني  ب��ني 
امللتحقات  الفتيات  عدد  كان  عندما 
مقابل  فتاة   80 يتجاوز  ال  باملدرسة 

كل 100 فتى.

النساء  ع��دد  يف  يتمّعن  مل��ن  وميكن 
مقارنة  اليوم  باجلامعات  امللتحقات 
ياحظ  أن  عقدين،  قبل  بعددهن 
ارتفاعاً يف هذا العدد مبقدار ثاثة 
الصدد  ه��ذا  يف  ونلمس  أض��ع��اف، 
أفريقيا  ش��م��ال  يف  خ��اص��اً  ت��ق��دم��اً 
التكافؤ  املغرب  وحّقق  آسيا.  وغرب 
بني اجلنسني يف عام 2018، بعد أن 
كان معدل النساء امللتحقات بالتعليم 
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 3 يتجاوز  ال  التسعينيات  أوائ��ل  يف 
نساء فقط مقابل كل 10 رجال.

ال��ت��ق��دم احمل���رز يف  أّن  وال ش��ّك يف 
إال  التفاؤل،  على  يبعث  املجال  هذا 
أّن النوع االجتماعي ال يزال يضطلع 
بدوٍر هام يف فرص االلتحاق بالتعليم 
تشاد  ففي  البلدان،  من  العديد  يف 
يتجاوز  ل��م  واليمن،  بيساو  وغينيا 
عدد الفتيات اللواتي متكّن من إمتام 
مقارنة  فتاة   80 االبتدائي  تعليمهّن 
إمتام  احتمال  ويزيد  فتى،   100 ب� 
مبقدار  الثانوية  للمرحلة  الفتيان 
تزال  وال  بالفتيات.  مقارنًة  الضعف 
اجلنسني  ب��ني  كبيرة  ف���وارق  ه��ن��اك 
الضعفاء  للمتعلمني  بالنسبة  خاصة 
ي��واج��ه��ون ص��ع��وب��ات، وتكاد  ال��ذي��ن 
يف  معظمها  األق���ل،  على  دول���ة   20
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ويف 
غينيا  وبابوا  وباكستان  وهايتي  بليز 
أكملت  فتاة  أي  من  تخلو  اجلديدة، 
املناطق  يف  العالي  الثانوي  تعليمها 

الريفية الفقيرة.

ويتجلّى التمييز الذي كان سائداً يف 
املاضي يف حقيقة أّن النساء ال يزلن 
من  األميني  عدد  ثلثي  قرابة  ميثلن 
البالغني، ويواجه العديد منهّن أيضاً 
أو  الفقر  عقبات إضافية على غرار 
اإلعاقة.  أشكال  من  شكل  امتاك 
تكون  أن  املرّجح  من  دول��ة،   59 ويف 

اللواتي تتراوح أعمارهن بني  النساء 
أشد  من  واملنحدرات  عاماً  و49   15
أك��ث��ر ع��رض��ة بأربعة  األس���ر ف��ق��راً 
ال��ق��راءة  مل��ه��ارات  لافتقار  أض��ع��اف 
املنحدرات  بالنساء  مقارنًة  والكتابة، 

من أشد األسر ثراًء.

ويف تعقيٍب له يف هذه املناسبة، قال 
العاملي  بالتقرير  املعني  الفريق  مدير 
أنتونينيس:  مانوس  التعليم،  لرصد 
عاماً  وعشرين  خمسة  مضي  »بعد 
وم��ن��ه��اج عمل  إع���ان  اع��ت��م��اد  على 
هناك  ت���زال  ال  ال��ت��اري��خ��ي،  بيجني 
الفتيات  التحاق  دون  حت��ول  عقبات 
ب���امل���دارس وحت��ق��ي��ق إم��ك��ان��ي��ات��ه��ن. 

والتعليم هو نقطة االنطاق لتحقيق 
ائتافات العمل الستة يف منتدى جيل 
املساواة املزمع عقده يف عام 2021، 
والذي سيشهد تدشني املرحلة املقبلة 
من إعان بيجني، األمر الذي يُضفي 
إص��دار  توقيت  على  خاصة  أهمية 

هذا التقرير«.

التعليم  وزير  معالي  أضاف  وب��دوره، 
سيراليون  يف  وال��ث��ان��وي  األس��اس��ي 
وال����رئ����ي����س اجل�����دي�����د ل��ل��م��ج��ل��س 
لرصد  العاملي  للتقرير  االستشاري 
موينينا  دي��ف��ي��د  ال��دك��ت��ور  ال��ت��ع��ل��ي��م، 
بيجني  إعان  منذ  »حققنا،  سينغيه: 
نحو  ملحوظاً  تقدماً   ،1995 عام  يف 

ب��ني اجل��ن��س��ني يف  امل���س���اواة  حتقيق 
يكن  لم  التقّدم  ه��ذا  أّن  إال  التعليم 
احلكومات  على  ويتعني  منتظماً. 
على  ويتعني  كامًا،  التزاماً  تلتزم  أن 
املجتمعات أن تصب جّل اهتمامها كي 
التعليم عزميَة  من  اإلقصاء  يثبط  ال 
التقرير  وي��وّض��ح  والنساء،  الفتيات 
نسخته  يف  التعليم  ل��رص��د  ال��ع��امل��ي 
القائمة  بالفجوة  املعنية   2020 لعام 
إع���م���اَل ح��ق��وق  أّن  ب���ني اجل��ن��س��ني 
بفرص  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبط  امل��رأة 
حصولها على التعليم، ومن هنا، يتعنّي 
األخ��ذ  املعنّية  األط���راف  كافة  على 
بالتوصيات التي يقدمها التقرير كي 

ينعم اجليل القادم مبساواة كاملة«.

"ال يخفى على أّي أحٍد مّنا أّن التعليم هو ركٌن أساسّي من أركان املساواة، وأّن املسيرة نحو عالٍم ينعم 
بزف خبر  النظر عن سعادتنا  وبصرف  والنساء،  الفتيات  بتعليِم  تبدُأ  أكبر بن اجلنسن  مبساواة 
التقّدم احملرز يف مجال تعليم الفتيات والنساء بفضل اجلهود الدؤوبة التي يضطلع بها املجتمع 
الدولّي، ُيظهر التقرير أّننا لم نتمّكن من إحلاق أشّد الفئات حرمانًا بالركب، فإّن الفتيات ميّثلن 
وُه��م يف سن  اليوم  امل��درس��ة بعد  أقدامهم  الذين قد ال تطأ  العدد اإلجمالي لألطفال  أرب��اع  ثالثة 
االلتحاق باملدارس االبتدائية"، وأضافت قائلة: "يف هذه اللحظة احلرجة، ويف ظّل تفاقم أوجه عدم 
املساواة بن اجلنسن بسبب كوفيد-19، يجب علينا أن جنّدد التزامنا بتعليم الفتيات والنساء، فإّن 

التقدم احملرز يف هذا املجال سيتجّلى عبر األجيال - وكذلك هو احلال إذا فشلنا يف ذلك".
                                                                  املديرة العامة لليونسكو، أودري أزوالي
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اليون�سكو جتتاز مرحلة هاّمة نحو اعتماد اأول 

وثيقة تقنينية عاملية ب�ساأن اأخالقيات الذكاء 

ال�سطناعي

ال��دول األعضاء لدى  ق��ّررت   عندما 
والعلم  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة 
صياغة  عملية  اس��ت��ه��ال  وال��ث��ق��اف��ة 
توصية عاملية بشأن أخاقيات الذكاء 
االص��ط��ن��اع��ي يف ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي/
ال��ع��ام  األم���ني  ه��ن��أ   ،2019 نوفمبر 
غوتيريش،  أنطونيو  املتحدة،  ل��أمم 
هذا  لتذليل  ب��ه  ت��ق��وم  مل��ا  اليونسكو 
»الذكاء االصطناعي  التحدي، قائًا: 
هو أحد األفق اجلديدة التي تكتسي 
املتحدة  ملنظومة األمم  أهمية خاصة 

بأسرها وللعالم ككل«.
وع��ل��ي��ه، ك��لّ��ف��ت ال��ي��ون��س��ك��و يف شهر 
متخصصاً   24 املاضي  آذار/م���ارس 
املتعددة  اخل��ب��رة  ذوي  م��ن  م��رم��وق��اً 
بأخاقيات  يتعلق  فيما  التخصصات 
مشروع  بإعداد  االصطناعي  الذكاء 
الذكاء  بأخاقيات  املتعلقة  التوصية 

االصطناعي.
اليونسكو  اس��ت��ه��لّ��ت  ذل����ك،  وُع��ق��ب 
عملية واسعة من املشاورات لإحاطة 
ب��وج��ه��ات ن��ظ��ر ط��ائ��ف��ة واس��ع��ة من 
من  ثلّة  بينهم  من  الفاعلة،  األط��راف 
اخلبراء املوزعني يف 155 دولة، وعدد 
استقاء  تسنى  ال��ذي��ن  املواطنني  م��ن 
استبيان  خ��ال  من  نظرهم  وجهات 

عاملي ُعّمم عبر اإلنترنت، فضًا عن 
وكاالت األمم املتحدة، ومجموعة من 
أبرز األطراف الفاعلة يف هذا املجال 
وفيسبوك  جوجل  شركة  غ��رار  على 
وم���اي���ك���روس���وف���ت، وامل���ؤس���س���ات 
األكادميية، بدءاً من جامعة ستانفورد 
الصينية  األك��ادمي��ي��ة  إل��ى  ووص����والً 
رأيهم  إبداء  لهم  تسنى  الذين  للعلوم 
التي  النتائج  إث���راء  يف  وامل��س��اه��م��ة 

خلص إليها مشروع التوصية.
ولقد أُحيَل مشروع التوصية للتو على 
الدول األعضاء لدى اليونسكو البالغ 
عددهم 193 دولة عضواً وسوف يتم 
تنظيم سلسلة من املفاوضات بشأنه 
م��ن أج��ل ال��ب��ّت فيه م��ن قبل ال��دول 
املؤمتر  دورة  خ��ال  ك��اّف��ة  األع��ض��اء 
الثاني/ تشرين  يف  للمنّظمة  العام 

نوفمبر 2021.  
لليونسكو،  العامة  امل��دي��رة  وح���ّذرت 
أودري أزوالي، قائلة: »يجب أن نبقى 
متنّبهني كي يتطور الذكاء االصطناعي 
حسابنا«.  على  وليس  خدمتنا،  يف 
أساس  إلى  بحاجة  »نحن  وأضافت: 
قوي من املبادئ األخاقية كي نسّخر 
الذكاء االصطناعي خلدمة املصلحة 
هذه  تكون  أن  أردن��ا  ولقد  املشتركة، 

ألنها  اإلم��ك��ان  ق��در  واس��ع��ة  العملية 
بالفعل قضية عاملية«.

سيما  وال  األخ��ي��رة،  السنوات  وإّب��ان 
منذ تفشي كوفيد-19، أُنشئت العديد 
م��ن احل��ل��ول ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ذك��اء 
يتعلق  فيما  وحت��دي��داً  االصطناعي، 
باإلسراع يف البحث عن لقاح ورصد 
الذين  باألشخاص  االختاط  حاالت 
وع��اوة  بالفيروس،  إصابتهم  تثبت 
على ذلك، ساهم الذكاء االصطناعي 
بُعد  عن  التطبيب  ازده��ار  يف  أيضاً 
والتعلّم عن بعد، ناهيك عن تسخير 
املسّيرة إليصال  اإللكترونية  األجهزة 
الطريقة،  الطبية. وبهذه  املستلزمات 
هذا  توظف  التي  املجاالت  عدد  زاد 
العلم وزادت معها احلاجة إلى إيجاد 

أداة تنظيمية على مستوى العالم. 
وت��ث��ي��ر اإلم���ك���ان���ي���ات ال��ك��ام��ن��ة يف 
يتجلّى  ك��م��ا  االص��ط��ن��اع��ي،  ال��ذك��اء 
غ��رار  على  العلمية  امل��ن��ش��ورات  يف 
أن  م��ن  اخل��وف  اخليالية،  األع��م��ال 
ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  يف  اآلالت  ت��ب��دأ 
إلى  ت��ؤدي  وأن  اإلن��س��ان،  ع��ن  نيابة 
األفراد  تقويض احلق يف خصوصية 
وبالتالي  باملستخدمني،  والتاعب 
املساس باحلريات األساسية وحقوق 

تثير  ال��س��ي��اق،  ه���ذا  اإلن���س���ان، ويف 
التي  البيانات  من  الهائلة  الكميات 
للتحليل يومياً قضايا  جُتمع وتخضع 
واحترام  السرية،  بينها  من  رئيسية، 
احلياة اخلاصة، وخطر إعادة ظهور 
عن  ف��ض��ًا  التمييزية،  امل��م��ارس��ات 

انتشار الصور النمطية.
املطروح  التوصية  م��ش��روع  ويُ��رس��ي 
للنقاش أمام املجتمع الدولي األساس 

لعدد من املفاهيم األساسية:
تتجاوز  أال  يجب  والتناسب:  النسبة 
احلدود  االصطناعي  الذكاء  تقنيات 
املوضوعة مسبقاً لبلوغ هدف مشروع 
سياق  مع  تتكيف  أن  ويجب  غاية  أو 

استخدامها؛
اض���ط���الع ال��ب��ش��ر ب���امل���راق���ب���ة وات���خ���اذ 
املسؤولية  البشر  يتحمل  ال���ق���رارات: 
األخ��اق��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة جت���اه كافة 
ال��ذك��اء  ن��ظ��م  ح��ي��اة  دورة  م���راح���ل 

االصطناعي؛
نظم  تسهم  أن  يجب  ال��ب��ي��ئ��ة:  إدارة 
ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي يف االرت��ب��اط 
الكائنات  جميع  بني  القائم  السلمي 
الطبيعية،  البيئة  حتترم  وأن  احلية، 
وحتديداً على صعيد استخراج املواد 

اخلام؛
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يف اليوم 

العاملي 

لالإمتناع عن 

تعاطي التبغ.. 

8 معلومات 

مهّمة يجُب 

معرفتها

May

ال��وف��اة واالع��ت��ال  إل��ى  التبغ  ي���ؤدي 
من  التبغ  وب��اء  أن  شك  وال  والفقر، 
أكبر األخطار الصحية العمومية التي 
فهو  التاريخ،  مّر  على  العالم  شهدها 
يودي كل عام بحياة أكثر من 8 مايني 
بينهم  م��ن  ال��ع��ال��م،  أن��ح��اء  يف  نسمة 
يتعاطونه مباشرًة  أكثر من 7 مايني 
املدّخنني  غير  من  مليون   1,2 ونحو 

يتعرّضون لدخانه دون إرادتهم.
وال  ض��ارة،  التبغ  أشكال  جميع  تُعّد 
ي��وج��د م��س��ت��وى آم���ن م��ن ال��ت��ع��رض 
النوع  السجائر  تدخني  ويظل  للتبغ، 
األك���ث���ر ش��ي��وًع��ا ألن�����واع اس��ت��خ��دام 
وتشمل  العالم،  أنحاء  كافة  يف  التبغ 
النرجيلة،  تبغ  األخرى  التبغ  منتجات 
وم��خ��ت��ل��ف م��ن��ت��ج��ات ال��ت��ب��غ ال��ع��دمي 
والسيجاريليو  وال��س��ي��ج��ار  ال��دخ��ان 
والتبغ اجلاهز للف باليد وتبغ الغليون 

ولفافات البيدي ولفافات الكريتيك.
لتدخني  ال��ص��ح��ي  ال��ض��رر  ي��ق��ل  وال 
أن  غير  التبغ،  سجائر  عن  النرجيلة 
مستخدميه غالًبا ال يدركون املخاطر 
تبغ  استخدام  على  املترتبة  الصحية 

النرجيلة.
األح��د )31  ال��ي��وم  ال��ع��ال��م،  يحتفل  و 
مايو/أيار( باليوم العاملي لإمتناع عن 
للتأكيد من جديد على  التبغ،  تعاطي 
املرتبطة  الكبيرة  الصحّية  املخاطر 
بتعاطي التبغ، والدعوة الدائمة لوضع 

سياسات فعالة للحّد من استهاكه.
اليوم  ل��ه��ذا  النهائي  ال��ه��دف  وي��رّك��ز 
األجيال  بحماية  املساهمة  يف  العاملي 
احل���ال���ّي���ة وال���ق���ادم���ة م���ن ال��ع��واق��ب 
الصحّية املدمرة لتعاطي التبغ، فضًا 
والبيئة  اإلج��ت��م��اع��ي  األض�����رار  ع��ن 

واالقتصادية التي تترافق معه.
لهذا  املناسبة  بهذه  اإلحتفال  وحمل 
العام شعار »انكشف سر دوائر صناعة 
التبغ«، حيث ستدحض احلملة العاملية 
وتفضح  التبغ  صناعة  دوائ��ر  مزاعم 
تستخدمها،  التي  امللتوية  األساليب 
الازمة  باملعارف  الشباب  وس��ت��زود 
ل��ل��ك��ش��ف ب��س��ه��ول��ة ع���ن م��ح��اوالت��ه��ا 
األدوات  ومت��ن��ح��ه��م  ب��ه��م  ال��ت��اع��ب 
ال���ازم���ة ل��رف��ض ه���ذه األس��ال��ي��ب، 

ومتكنهم بذلك من التصدي لها.

العاملية  ال��ص��ح��ة  منظمة  وح����ذرت 
امل��دخ��ن��ني ح��ول ال��ع��ال��م م��ن مخاطر 
»كورونا«  التبغ يف ظل تفشي فيروس 
لإقاع  »املدخنني  داعية  املستجد، 
إصابتهم  تقليل  بهدف  التدخني  عن 

بالفيروس املستجد«.

على  التدخن  تأثير  ح��ول  معلومات 
البشر يف العالم:

1- تشير الدراسات إلى أّن »األمراض 
املرتبطة بتدخني السجائر تتسبب يف 
وفاة أكثر من 8 مايني شخص حول 
العالم سنوياً، فيما 1.2 مليون شخص 
للتدخني  ال��ت��ع��رض  نتيجة  مي��وت��ون 

السلبي«.
أّن  العاملية  الصحة  منظمة  تقول   -2
باملدخن  يحيط  بالغ  خطر  هو  »التبغ 
وغير املدخن، إذ يتوفى شخص كل 4 
ثوان بسبب التبغ على مستوى العالم«.
3- تعتبر علبة السجائر يف أستراليا 
من األغلى سعراً يف العالم حيث وصل 
متوسط سعر العلبة التي حتتوي على 

25 سيجارة إلى ثاثني دوالراً.
البالغني يف  من   ٪21 نحو  يدخن   -4
يف  ب����6.8  باملقارنة  األف��ق��ر  املناطق 

املائة يف املناطق األكثر ثراء.
من  رئيسياً  ع��ام��ًا  التبغ  يعتبر   -5
عوامل خطر اإلصابة باألمراض غير 
القلب واألوعية  أمراض  السارية مثل 
ال���دم���وي���ة وال���س���رط���ان واألم�����راض 

التنفسية والسكري.
6- تشير منظمة الصحة العاملية إلى 
األول��ى  املرتبة  يف  ج��اءت  »الصني  أّن 
عاملياً يف قائمة الدول األكثر استهاكاً 
للتبغ ب�4124 سيجارة سنوياً للشخص 
الواحد، يف حني حل لبنان يف املرتبة 
سيجارة   3023 مبعدل  عاملياً  الثالثة 
جاء  كذلك،  الواحد.  للشخص  سنوياً 

لبنان يف املرتبة األولى عربياً.
األخيرة  املرتبة  يف  غينيا  ج��اءت   -7
سيجارة  ب���15  استهاكا  ال��دول  كأقل 
سيجارة  مبعدل  أي  للشخص،  سنويا 

واحدة شهرياً.
 1.3 أجمع  العالم  بأنحاء  يوجد   -8

مليار شخص من متعاطي التبغ.
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�أفكار وم�شاريع

 © �سفحة تهتم بن�سر اأهم امل�ساريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�سني و املهتمني بحقوق الإن�سان من اأجل العمل على حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل

م�ضاندة ا�ضتثنائية من البنك 
الدويل ملنطقة ال�رشق الأو�ضط 

و�ضمال اأفريقيا يف خ�ضم �ضدمات 
اقت�ضادية مزدوجة

تسترشد املساعدة التي يقدمها البنك الدولي باإلستراتيجية اإلقليمية ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا التي تركز على أهداف التنمية الفورية واألطول أمدًا،  وتشمل األهداف الفورية قريبة األمد 

لإلستراتيجية، التي ُأعدت لتعزيز السالم واالستقرار من خالل الشمول االقتصادي واالجتماعي يف أعقاب 
"الربيع العربي"، ما يلي:

- جتديد العقد االجتماعي؛
- توسيع نطاق التعاون اإلقليمي؛

- تدعيم القدرة على مواجهة صدمات املناخ والالجئن؛
- تعزيز التعايف وإعادة اإلعمار يف البلدان املتضررة من الصراعات؛

وبالتوازي مع التركيز على االحتياجات الفورية، يساعد البنك الدولي البلدان على وضع مناذج جديدة 
للنمو املستدام والشامل للجميع يف اقتصاد عاملي ديناميكي وقائم على املعرفة بشكل متزايد، ويف عام 2019، 

وّسع البنك الدولي تركيز إستراتيجيته اإلقليمية لتشمل حتسن نواجت رأس املال البشري، واالستفادة من 
التكنولوجيا الرقمية، وفتح بيئات العمل أمام القطاع اخلاص للمنافسة يف أسواق حرة ونزيهة لتوفير السلع 

واخلدمات.
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وق�����د اس���ت���ج���اب ال���ب���ن���ك ال���دول���ي 
ل��ل��ص��دم��ات االق��ت��ص��ادي��ة امل��زدوج��ة 
التي أحدثتها جائحة كورونا املستجد 
)كوفيد-19( وما تبعها من انهيار يف 
قوية  مساندة  بتقدمي  النفط  أسعار 
فنية  وم��س��اع��دات  ق��روض  يف شكل 
أنحاء  مختلف  يف  عاملية  وخ��ب��رات 
م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس�����ط وش��م��ال 
الصدمات يف  هذه  وج��اءت  أفريقيا، 
وأوضاع  االضطرابات  تزايد  أعقاب 
الهشاشة يف بعض البلدان مما تسبَّب 
االقتصادية  للمكاسب  انتكاسٍة  يف 

واالجتماعية.

 30 يف  املنتهية  املالية  السنة  وخال 
االرتباطات  اشتملت  يونيو/حزيران، 
األوسط  الشرق  منطقة  اجلديدة يف 
وشمال أفريقيا على 3.4 مليار دوالر 
والتعمير  لإنشاء  الدولي  البنك  من 
ال��ب��ل��دان  يف  التنمية  ي��س��ان��د  ال���ذي 
مليون  و202.9  ال��دخ��ل،  متوسطة 
للتنمية،  الدولية  املؤسسة  من  دوالر 
وهي صندوق البنك الدولي ملساعدة 
فقرا. عاوًة على  العالم  بلدان  أشد 
ذلك، مت االرتباط بتقدمي منح جديدة 
للضفة  دوالر  م��اي��ني   103 بقيمة 

الغربية وقطاع غزة.

قال  ذل��ك،  على  تعقيبه  معرض  ويف 
البنك  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ب��ل��ح��اج  ف��ري��د 
ال���دول���ي ل���ش���ؤون م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق 
األوس�����ط وش���م���ال أف��ري��ق��ي��ا: »إن 
األض�����رار ال��ب��ش��ري��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
ال���ش���دي���دة ال��ن��اج��م��ة ع���ن ج��ائ��ح��ة 
تراجعات  من  صاحبها  وم��ا  ك��ورون��ا 
العاملية  النفط  أس��ع��ار  يف  تاريخية 
والصراع يف عدد  الهشاشة  وأوضاع 
من  الكثير  بضياع  تُنِذر  البلدان  من 
قت بشق  املكاسب اإلمنائية التي حتَقّ
األوس��ط  الشرق  منطقة  يف  األنفس 
أفريقيا يف األعوام األخيرة.  وشمال 
ويف مثل هذه األوقات حتديداً، يجب 
ال  ب��دور  ال��دول��ي  البنك  يضطلع  أن 
غنى عنه ملساندة التنمية االجتماعية 
واالق��ت��ص��ادي��ة -م���ع ال��ت��رك��ي��ز على 
الشباب ورأس املال البشري- وكذلك 
والعاملي.  اإلقليمي  االستقرار  لدعم 
وال نزال ملتزمني بأداء رسالتنا - يف 

وعلى  السرعة  وجه  على  االستجابة 
للحصول  البلدان  لطلبات  ال  فَعّ نحو 
ال��ط��وارئ،  ح��االت  يف  مساندة  على 
إلى  الرامي  املشروع  وباالستمرار يف 
للمنطقة  الكامنة  اإلمكانيات  حتقيق 
يف األج��ل��ني امل��ت��وس��ط وال��ط��وي��ل يف 

السنوات القادمة«.

مجموعة  بإستراتيجية  واسترشاداً 
البنك الدولي املوسعة ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، وافق البنك 
الدولي على 22 عملية جديدة خال 

السنة املالية السابقة، من بينها:

بقيمة  م��ش��روع  سيساند  مصر،  يف 
التأمني  نظام  بناء  دوالر  مليون   400
ال��ص��ح��ي ال��ش��ام��ل مل��ص��ر يف إط���ار 
التغطية  نحو حتقيق  احلكومة  سعي 
النواجت  وحتسني  الشاملة  الصحية 

الصحية ملواطنيها.
بتعبئة  الدولي  البنك  قام  األردن،  يف 
موارد فنية ومالية ملساعدة احلكومة 
على مواجهة اآلثار متعددة اجلوانب 
م��ن خال  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  لتفشي 
مشروع  منها  ج��دي��دة،  م��ش��روع��ات 
للتحويات  دوالر  مليون   350 بقيمة 
جائحة  ملكافحة  ال��ط��ارئ��ة  النقدية 
كورونا لتقدمي مساندة نقدية لأسر 
التي  ب��ال��رع��اي��ة  ال��ف��ق��ي��رة واألول�����ى 

تضررت من جراء اجلائحة؛
األول  املشروع  سيساند  املغرب،  يف 
أجل  م��ن  التنمية  سياسات  لتمويل 
الشمول املالي والرقمي )بقيمة 500 
رئيسية  إص��اح��ات  دوالر(  م��ل��ي��ون 
الرقمي  االق��ت��ص��اد  إل���ى  وال��ت��ح��ُوّل 

وتعزيز الشمول املالي؛
ب��رن��ام��ج إصاحي  ي��أت��ي  ت��ون��س،  يف 
االستجابة  على  احلكومة  ملساعدة 
يف  ك��ورون��ا  جائحة  ألزم��ة  والتصدي 
قة  ُمنَسّ دولية  مساندة  حزمة  إط��ار 
مع مساعدات على صعيد االقتصاد 
االحت��اد  م��ن  املالية  واإلدارة  الكلي 
األوروب�������ي. وس��ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة ح��زم��ة 
التمويل التي تشتمل على مساهمات 
ما  دولية  مالية  مؤسسات  ع��دة  من 
مليون  و700  دوالر  مليون   600 بني 
الدولي  البنك  يف عام 2020. ووافق 
دوالر  مليون  بقيمة 175  على عملية 

أجل  م��ن  التنمية  سياسات  لتمويل 
مساندة حزمة اإلصاح.

ومع انتشار جائحة كورونا على نطاق 
واس����ع يف أن��ح��اء ال��ش��رق األوس���ط 
وشمال أفريقيا، سارع البنك الدولي 
من  للتخفيف  مساندته  تعزيز  إل��ى 
األض�����رار ال��ص��ح��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
ال���ش���دي���دة ل��ل��ج��ائ��ح��ة، واش��ت��م��ل��ت 
التمويل،  على  ال��ف��وري��ة  االستجابة 
السياسات،  بشأن  امل��ش��ورة  وإس���داء 
البلدان  ملساعدة  الفنية  واملساعدات 
الصحية  االح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ع��ل��ى 
امل��ل��ح��ة ب��س��ب��ب اجل��ائ��ح��ة وإب��ط��اء 
املقدم  التمويل  ويأتي  املرض،  ي  تفِشّ
يف  االستجابة  م��ك��ون  م��ن  للمنطقة 
ملجموعة  ال��ت��اب��ع  ال���ط���وارئ  ح���االت 
ال��ب��ن��ك ال���دول���ي وذل���ك ع��ب��ر حزمة 
س���ري���ع���ة ال����ص����رف ل��ل��م��ش��روع��ات 
سريع  التسهيل  إط���ار  يف  اجل��دي��دة 
الصرف ملكافحة فيروس كورونا، وهو 
جهد عاملي يرمي إلى املساعدة على 
النامية ملكافحة  البلدان  تقوية جهود 

تفشي الفيروس.

وال متثل املشروعات الطارئة للتصدي 
جلائحة كورونا والتي تُرِكّز على تلبية 
أشد االحتياجات ملساعدة البلدان يف 
املنطقة على مواجهة اجلائحة سوى 
ضمن  املشروعات  من  موجة  أحدث 
الدولي  للبنك  األم��د  طويل  الهدف 
الصحة  م��ج��االت  على  التركيز  يف 
والتعليم وبناء رأس املال البشري يف 
أنحاء املنطقة. ويف إطار مشروع رأس 
املال البشري الذي مت تدشينه يف عام 
2018، يساعد البنك الدولي البلدان 
ع��ل��ى حت��دي��د امل���ج���االت احمل���وري���ة، 
األساسية،  باالستثمارات  وال��ق��ي��ام 
رأس  بناء  يف  التقدم  وتيرة  وتسريع 
املال البشري. وتشير تقديرات بحوث 
البنك الدولي إلى أن متوسط نصيب 
احمللي  ال��ن��اجت  إجمالي  م��ن  العامل 
وشمال  األوس��ط  الشرق  منطقة  يف 
أفريقيا ميكن أن يزداد إلى الضعفني 
اليوم  يولدون  الذين  إذا أمت األطفال 

تعليمهم ومتتعوا بصحة جيدة.
ول���م ت��ك��ن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا األزم���ة 
وقد  املنطقة،  تواجهها  التي  الوحيدة 
بقيمة  اعتماداً  ال��دول��ي  البنك  م  ق��َدّ

امل��ؤس��س��ة  م���ن  دوالر  م��اي��ني  س��ت��ة 
ومنحة  إلى جيبوتي،  للتنمية  الدولية 
إلى  دوالر  مليون   25 بقيمة  أخ��رى 
للمخاطر  للتصدي  ت��ه��دف  ال��ي��م��ن 
اجلراد  أس��راب  انتشار  عن  الناجمة 
التأهب  أنظمة  ولتقوية  الصحراوي، 

والترصد.

تركيزه  ال��دول��ي  البنك  واص���ل  كما 
من  متنوعة  مجموعة  ت��ق��دمي  على 
وْض��ع  مل��س��ان��دة  التحليلية  األدوات 
سياسات تستند إلى األدلة والشواهد 
وتنسيق النُُهج يف التصدي للتحديات 
املنطقة.  تواجهها  ال��ت��ي  اإلمن��ائ��ي��ة 
املستجدات  أح���دث  تقرير  وت��ن��اول 
كيف  بالبحث  اإلقليمية  االقتصادية 
ميكن أن تؤدي الشفافية يف املسائل 
االقتصادية احليوية مثل الدين العام 
النمو  معدالت  زي��ادة  إلى  والتوظيف 
وتعزيز الثقة يف احلكومة يف املنطقة.

وخال هذه السنة املالية، كانت أربعة 
م��ن ب��ل��دان ال��ش��رق األوس���ط وشمال 
بلدان  عشرة  أكثر  بني  من  أفريقيا 
تطبيقا لإصاحات يف تقرير البنك 
الدولي عن ممارسة أنشطة األعمال: 
ال��س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  وه���ي 
واألردن، والبحرين، والكويت، وقامت 
هذه البلدان بنحو نصف اإلصاحات 
اإلم���ارات  دول��ة  وظلت  املنطقة.  يف 
املنطقة  بلدان  أقوى  املتحدة  العربية 
املركز  احتلت  حيث  عام،  بوجه  أداًء 
ب��ل��داً(  )ب���ني 190  ال���س���ادس ع��ش��ر 
أنشطة  ممارسة  سهولة  مؤشر  على 
على  الدولي  البنك  ز  ويُرِكّ األعمال. 
مساعدة البلدان على سن إصاحات 
ت��رك��ز ع��ل��ى ال��ش��ف��اف��ي��ة وامل��ن��اف��س��ة 
الرشيدة  واإلدارة  واحلوكمة  النزيهة 
أنشطة  أم��ام  منفتحة  املنطقة  جلعل 
األعمال وجذب االستثمارات الازمة 

خللق الوظائف للشباب والنساء.
استثمارات  محفظة  إجمالي  ويبلغ 
البنك الدولي احلالية 20 مليار دوالر 
وشمال  األوس��ط  الشرق  منطقة  يف 
أفريقيا، وهي تغطي مجموعة متنوعة 
والطاقة  ك��ال��زراع��ة  القطاعات  م��ن 
واحلماية  والصحة  والبيئة  والتعليم 

االجتماعية والتجارة والنقل.
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يف اليوم العاملي لل�سحة النف�سية الأمم املتحدة 

تدعو لإذكاء الوعي بق�سايا ال�سحة النف�سية 

وتعبئة اجلهود من اأجل دعمها

شخص  بليون  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  يعاني 
من  من شكل  العالم  أنحاء  جميع  يف 
وكل  العقلية،  االض��ط��راب��ات  أشكال 
بسبب  م��ا  شخص  مي��وت  ثانية   40
به  املسلم  من  أصبح  وق��د  االنتحار، 
اآلن أن االكتئاب هو السبب الرئيسي 
للمرض واإلعاقة يف أوساط األطفال 

واملراهقني.
جاء ذلك يف رسالة األمني العام لأمم 
املتحدة، أنطونيو غوتيريش، مبناسبة 
اليوم العاملي للصحة النفسية ، الذي 
أكتوبر/ يف10  س��ن��وي��اً  إح��ي��اؤه  يتم 
العاملي  ال��ي��وم  ويتيح  األول،  تشرين 
إلذك���اء  ف��رص��ة  ال��ن��ف��س��ي��ة،  للصحة 
النفسية  ال��ص��ح��ة  ب��ق��ض��اي��ا  ال��وع��ي 
وتعبئة اجلهود من أجل دعمها، ويركز 
موضوع هذا العام على منع االنتحار.

ومي��ك��ن أن ي��ح��دث االن��ت��ح��ار يف أي 
األسباب  ثاني  وهو  العمر،  من  فترة 
الرئيسية للوفاة يف أوساط من تتراوح 
على  ع��ام��اً  و29   15 ب��ني  أع��م��اره��م 
نطاق العالم، وأشار السيد غوتيريش 
إلى أن كل هذه احلاالت كانت واقعة، 
ك�وفيد-19.  حتى قبل تفشي جائحة 
نرى عواقب  اآلن  وأضاف: »أصبحنا 
اجلائحة على السامة العقلية للناس، 
فئات  وتواجه  البداية،  إال  ه��ذه  وم��ا 
والنساء  ال��س��ن  ك��ب��ار  تشمل  ع��دي��دة 
يعانون  الذين  واألشخاص  واألطفال 
أم���راض عقلية خ��ط��َر اإلص��اب��ة  م��ن 
ب��اع��ت��ال ص��ح��ي ش��دي��د يف امل��دي��ني 
أي  تتخذ  لم  إذا  والطويل  املتوسط 

إجراءات«.
وأك���د أم��ني ع��ام األمم امل��ت��ح��دة أن 
معاجلة مشاكل الصحة النفسية أمٌر 
الصحية  التغطية  لتحقيق  أساسي 
التزامنا.  تستحق  »وه��ي  الشاملة، 
وال يستفيد سوى عدد قليل جداً من 
العقلية  الصحية  خدمات  من  الناس 

اجليدة«.
ومتوسطة  منخفضة  ال��ب��ل��دان  ويف 
ال���دخ���ل، وف���ق���اً ل��ل��س��ي��د أن��ط��ون��ي��و 
األش��خ��اص  نسبة  تبلغ  غ��وت��ي��ري��ش، 
الذين يعانون من أمراض عقلية ممن 
ال يتلقون أي عاج على اإلطاق أكثر 

من 75 يف املائة.
احلكومات  ف��إن  العموم  وج��ه  وعلى 
تنفق يف املتوسط أقل من 2 يف املائة 
عاج  على  الصحية  ميزانياتها  من 
أمراض الصحة العقلية، وهذا وضع 

ال ميكن أن يستمر.
يعد  ل��م  أن��ه  إل��ى  غوتيريش  وأش���ار 
احل��اج��ة  ع��ن  نتغاضى  أن  بوسعنا 
كبير يف  بشكل  االستثمار  تعزيز  إلى 
على  وش��دد  العقلية،  الصحة  مجال 
إلتاحة  اآلن،  معا،  نعمل  أن  أهمية 
اجليدة  العقلية  الصحية  ال��رع��اي��ة 
حتى  إل��ي��ه��ا  ي��ح��ت��اج��ون  م��ن  جلميع 
من  أس��رع  بشكل  التعايف  من  نتمكن 

أزمة كوفيد-19.
من  غير  ال   ٪2 نسبة  البلدان  تنفق 
الصحة  على  الصحية  ميزانياتها 
التي  النسبة  تتجاوز  وال  النفسية، 
من  امل��ت��وس��ط  يف  ال��ب��ل��دان  تنفقها 

الصحة  على  الصحية  ميزانياتها 
الزيادة  ورغ��م  املائة.  يف   2 النفسية 
السنوات  يف  ط��رأت  التي  الطفيفة 
األخ���ي���رة ع��ل��ى ح��ص��ة امل��س��اع��دات 
مجال  يف  املقدمة  الدولية  اإلمنائية 
نسبتها  ف����إن  ال��ن��ف��س��ي��ة،  ال��ص��ح��ة 
ل��م ت��ت��ج��اوز ق��ط 1٪ م��ن إج��م��ال��ي 
امل��س��اع��دات اإلمن��ائ��ي��ة امل��ق��دم��ة يف 
مع  ذل��ك  ويتناقض  الصحة،  مجال 
احلقيقة القائلة إن كل دوالر أمريكي 
يُستثمر يف تعزيز عاج االضطرابات 
االك��ت��ئ��اب  م��ث��ل  ال��ش��ائ��ع��ة  النفسية 
والقلق، يحقق عائداً قدره 5 دوالرات 
الصحة  حتسني  مجال  يف  أمريكية 

واإلنتاجية.
للصحة  العاملي  اليوم  حملة  ستتيح 
يف  اإلنترنت  على  ف��رص��اً،  النفسية 
املقام األول بسبب استمرار اجلائحة، 
كي نفعل جميعنا شيئاً يؤكد متسكنا 
كأفراد  نتخذ  أن  قبيل:  من  باحلياة، 
صحتنا  ت��دع��م  ملموسة  إج�����راءات 
من  يعانون  من  تدعم  كما  النفسية 
أصدقائنا  م��ن  نفسية  اض��ط��راب��ات 
كأرباب  نتخذ  وأن  أس��رن��ا؛  وأف���راد 
عمل خطوات ترمي إلى تنفيذ برامج 
لرعاية املوظفني؛ وأن نلتزم كحكوكات 
النفسية  الصحة  خ��دم��ات  ب��إرس��اء 
كصحفيني  نوضح  وأن  تعزيزها؛  أو 
ماهية األعمال األخرى التي ميكن بل 
يلزم إجنازها جلعل الرعاية الصحية 

النفسية حقيقة ملموسة للجميع.
إنغريد  الدكتورة  قالت  جهتها،  ومن 

دان��ي��ي��ل��ز رئ��ي��س��ة االحت�����اد ال��ع��امل��ي 
اآلن  م��ر  »ل��ق��د  ال��ن��ف��س��ي��ة:  للصحة 
االحتاد  أطلق  منذ  تقريباً  عاماً   30
يوم  أول  النفسية  للصحة  ال��ع��امل��ي 
شهدنا  وقد  النفسية.  للصحة  عاملي 
متزايداً  انفتاحاً  الفترة  هذه  خال 
النفسية يف  التحدث عن الصحة  يف 
العديد من بلدان العالم، ولكن علينا 
اآلن أن ندعم األقوال باألفعال. ويلزم 
أن نشهد بذل جهود متضافرة إلنشاء 
نظم للصحة النفسية تناسب وترعى 

عالم اليوم والغد.
مؤسسة  ل��ن��دن،  إليشا  السيدة  أّم��ا 
الصحة  أج��ل  م��ن  متحدين  منظمة 
النفسية العاملية ومديرتها التننفيذية، 
ف��ق��ال��ت: »ي��ل��زم اآلن االس��ت��ث��م��ار يف 
أي  من  أكثر  النفسية  الصحة  مجال 
وقت مضى يف ظل افتقار الكثير من 
الناس إلى سبل احلصول على خدمات 
واملناسبة.  اجليدة  النفسية  الصحة 
ومب��ق��دور اجل��م��ي��ع يف ك��ل م��ك��ان أن 
وسواء  العام.  هذا  حملة  يف  يشاركوا 
ي��ع��ان��ون م��ن اض��ط��راب��ات  كنتم مم��ن 
الصحة النفسية أم تعرفون أشخاصاً 
يعانون منها أم كنتم من خبراء الصحة 
بأن  ببساطة  املؤمنني  أم من  النفسية 
النفسية  الصحة  االستثمار يف مجال 
هو الفعل الصائب الذي يتعني القيام 
أجل  من  تتحركوا  أن  عليكم  فإن  به، 
وامل��س��اع��دة  النفسية  ال��ص��ح��ة  دع���م 
مجال  يف  والدعم  الرعاية  إتاحة  يف 

الصحة النفسية للجميع«.



17

اجلزء احلادي عشر 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 الواحد و الثالثون
األط�����راف بحق  ال����دول  ت��ع��ت��رف   .1
ال��ط��ف��ل يف ال��راح��ة ووق���ت ال��ف��راغ، 
ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام 
يف  بحرية  واملشاركة  لسنه  املناسبة 

احلياة الثقافية وفى الفنون.
وتعزز  األط����راف  ال���دول  2. حت��ت��رم 
يف  الكاملة  املشاركة  يف  الطفل  حق 
وال��ف��ن��ي��ة وتشجع  ال��ث��ق��اف��ي��ة  احل��ي��اة 
ومتساوية  مائمة  فرص  توفير  على 
للنشاط الثقايف والفني واالستجمامي 

وأنشطة أوقات الفراغ.

املادة الثانية و الثالثون
1. تعترف الدول األطراف بحق الطفل 
يف حمايته من االستغال االقتصادي 

يكون  أن  ي��رج��ح  عمل  أي  أداء  وم��ن 
لتعليم  إع��اق��ة  مي��ث��ل  أن  أو  خ��ط��ي��راً 
بصحة  ي��ك��ون ض���اراً  أن  أو  ال��ط��ف��ل، 
الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو 

الروحي، أو املعنوي، أو االجتماعي.
التدابير  األط���راف  ال���دول  تتخذ   .2
واالجتماعية  واإلداري����ة  التشريعية 
والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه املادة. 
ول��ه��ذا ال��غ��رض، وم��ع م��راع��اة أحكام 
الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة، 
تقوم الدول األطراف بوجه خاص مبا 

يلي:
دنيا  أعمار  أو  أدنى  عمر  )أ( حتديد 

لالتحاق بعمل،
لساعات  مناسب  ن��ظ��ام  وض��ع  )ب( 

العمل وظروفه،

)ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى 
مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه املادة 

بفعالية.

املادة الثالثة و الثالثون
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير 
امل��ن��اس��ب��ة، مب��ا يف ذل���ك ال��ت��داب��ي��ر 
واالجتماعية  واإلداري���ة  التشريعية 
وال��ت��رب��وي��ة، ل��وق��اي��ة األط���ف���ال من 
للمواد  امل��ش��روع  غ��ي��ر  االس��ت��خ��دام 
العقل،  على  املؤثرة  وامل��واد  املخدرة 
وح��س��ب��م��ا حت����ددت يف امل��ع��اه��دات 
الدولية ذات الصلة، وملنع استخدام 
األط��ف��ال يف إن��ت��اج مثل ه��ذه امل��واد 
بطريقة غير مشروعة واالجتار بها.

املادة الرابعة و الثالثون
بحماية  األط�����راف  ال����دول  تتعهد 
الطفل من جميع أشكال االستغال 
ولهذه  اجلنسي،  واالنتهاك  اجلنسي 
ال���دول األط���راف،  األغ���راض تتخذ 
بوجه خاص، جميع التدابير املائمة 
الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف 

ملنع:
)أ( حمل أو إكراه الطفل على تعاطي 

أي نشاط جنسي غير مشروع.
االس��ت��غ��ال��ي  االس����ت����خ����دام  )ب( 
من  غيرها  أو  الدعارة  يف  لأطفال 
املمارسات اجلنسية غير املشروعة.

)ج( االستخدام االستغالي لأطفال 
يف العروض واملواد الداعرة.
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عن اجلمعية:
»اجل��م��ع��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة مل��رض��ى 
ال��ف��ص��ام« إح���دى رواف����د اخلير 
التخصص  يف  السبق  وص��اح��ب��ة 
حيث  الرعاية،  من  النوع  هذا  يف 
بتاريخ  اجل��م��ع��ي��ة  ه���ذه  أُِس���س���ت 
سجل  1431/05/12ه�������������،  يف 

وزارة  قبل  من  األهلية  اجلمعيات 
برقم  االجتماعية  والتنمية  العمل 
اململكة  يف  جمعية  ك��أول    )571(
العربي  والوطن  السعودية  العربية 
معنية مبرضى الفصام وأسرهم. 

رؤيتها:
أن نكون جهة متخصصة ومتميزة 
ملرضى  وامل����ؤازرة  ال��دع��م  لتقدمي 

الفصام.

رسالتها:
والتوعية  املعرفة  نشر  على  نعمل 
مب������رض ال����ف����ص����ام م����ن خ���ال 
والتعاون  املشكلة  بحجم  التعريف 
مع اجلهات ذات العاقة وحتسني 

ح��ي��اة ه����ذه ال��ف��ئ��ة ودم��ج��ه��ا يف 
املجتمع.
األهداف

الوعي  ونشر  باملرض  التعريف   •

الثقايف عن مرض الفصام.
• دعم األسر وتدريبهم بالتعامل مع 

املريض.
إيجاد مراكز ملتابعة  العمل على   •

مرضي الفصام.
اجلمعيات  م��ع  امل��ع��ريف  التبادل   •

املماثلة يف الدول املتقدمة وتبادل 
اخلبرات.

إي��ج��اد ن��ظ��ام مل��س��اع��دة مرضى   •
ال���ف���ص���ام ل��ت��ح��ص��ي��ل ح��ق��وق��ه��م  

االعتبارية.
• إنشاء مركز معلومات للدراسات 

والبحوث اخلاصة مبرض الفصام.
برامج اجلمعية:

- برنامج التثقيف
- برنامج التدريب

- كفالة أسرة
- برنامج العيادات

احلوكمة و الشفافية:
الرشيدة  واحلوكمة  الشفافية  إن 
تعززان من النمو والتقدم كما أنها 
مراقبة  يف  كبير  وبشكل  تساهم 
اجلمعية  وحترص  اآلداء،  وتقييم 
يف  املعلومات  توفير  على  دائ��م��ا 

غاية الوضوح والشفافية.

اعرف أكثر عن اجلمعية السعودية ملرضى الفصام
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امل�ست�سار القانوين
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نقالً عن صحيفة
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بعد قرار وزير العدل.. مركز 

امل�ساحلة ي�سهم يف تراجع الطالق 

بن�سبة %22

أسهم قرار وزير العدل رئيس املجلس 
وليد  الدكتور  الشيخ  للقضاء  األعلى 
ب���ن م��ح��م��د ال��ص��م��ع��ان��ي، ال��ق��اض��ي 
ومعاجلتها  الفرقة  دع���اوى  بتنظيم 
ال  م��دة  خ��ال  بالقضاء  أو  بالصلح 
اجللسة  تاريخ  من  يوماً   30 تتجاوز 
األولى، يف حتقيق غاياته باحملافظة 
ع���ل���ى اس���ت���ق���رار األس��������رة، وذل����ك 
ب��ان��خ��ف��اض ح���االت إث��ب��ات ال��ط��اق 
املنصرم  ال��ع��ام  خ��ال   ٪22 بنسبة 

1441ه�، مقارنة بالعام 1440 ه�.
إجمالي  أن  العدل  وزارة  وأوضحت 
ص��ك��وك ال���ط���اق ال���ص���ادرة ال��ع��ام 
املاضي 1441ه�، بلغت 51856 حالة 
الطاق  ح��االت  كانت  فيما  ط��اق، 
يف ع��ام 1440ه��� نحو 67232 صك 

طاق.

وك��ان وزي��ر العدل قد أص��در ق��راراً 
بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام 
املرافعات الشرعية تسهم يف احلفاظ 
وذلك  وحمايتها،  األس��رة  كيان  على 
ملعاجلة قضايا احلضانة  آلية  بوضع 
وال��ن��ف��ق��ة وال����زي����ارة ق��ب��ل ان��ف��ص��ال 
خال  بالقضاء  أو  بالصلح  الزوجني 
تاريخ  م��ن  ي��وم��اً   30 تتجاوز  ال  م��دة 

اجللسة األولى.
قضايا  أن  إل���ى  ال�����وزارة  وأش�����ارت 
إل��ى  ال�����واردة  الشخصية  األح�����وال 
منصة تراضي اإللكترونية بلغت نحو 
قضية  أل��ف   13400 طلب،   27600
عن  العدول  أو  بالصلح  انتهت  منها 
الفرقة، و8500 قيد الصلح، و5700 
بعد  القضائية  للدوائر  إحالتها  مت 

تعذر الصلح.

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

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

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

اجلرمية بأي مما يأتي:

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

االحتياجات اخلاصة.
ج- إن كان اجلاني له سلطة مباشرة 

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

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

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

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

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

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

للجرمية.

مبادرة حت�سني العالقة 

التعاقدية ملوظفي القطاع 

اخلا�ص

مت�سرت
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ثقافة حقوق اإلنسان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دستور اململكة و حقوق اإلنسان
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