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كلمة رئي�س اجلمعية 

الوطنية حلقوق الإن�شان 

باململكة الدكتور مفلج 

بن ربيعان القحطاين 

مبنا�شبة اليوم العاملي 

حلقوق الإن�شان

اإلنسان  حلقوق  العاملي  ال��ي��وم   مير 
للعاشر  امل��واف��ق  و  ال��ع��ام  ه���ذا  م��ن 
يعيش  زال   ال  والعالم  ديسمبر  من 
حت��ت ت��أث��ي��ر ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا حيث 
أن تفشي هذا  إلى  التقديرات  تشير 
ما  سقوط  يف  يتسبب  قد  الفيروس 
يتراوح بني 40 و60 مليون شخص يف 
براثن الفقر املدقع، يضاف إلى  ذلك  
مئات اآلالف بل املاليني من الوفيات 
منها  النامي  العالم  بلدان  جميع  يف 
واملتقدم وكل ذلك  يعد أحد املهددات 
ال��ك��ب��ي��رة ج����داً حل��ق��وق اإلن���س���ان، 
ف��ط��ول ف��ت��رات  اإلغ���الق واحل��ظ��ر، 
لهذه  االقتصادية  التكاليف  وارتفاع 
واملنشئات  ال��ب��ل��دان  على  اجل��ائ��ح��ة 
االق��ت��ص��ادي��ة، وت��وق��ف ال��ع��دي��د من 
وسائل  وتأثر  االقتصادية  املشاريع 
النقل العاملية تزيد من معدالت الفقر 
الباحثني  أعداد  وتضاعف  العالم  يف 
ننظر  وعندما  العمل،  يف  احل��ق  عن 
الدولة  أن  جن��د  اململكة  يف  للوضع 
الرشيدة وفقت يف مواجهة  وقيادتها 
تأثيراتها  من  وح��دت  اجلائحة  هذه 
امل���دم���رة ع��ل��ى ح��ق��وق اإلن���س���ان بل 
يف  تبدأ  أن  احلمد  وهلل  واستطاعت 

جتاوز تأثيرات هذه اجلائحة.

ب��ي��وم حقوق  اإلح��ت��ف��اء  أن  والش���ك 
اإلنسان العاملي يتيح الفرصة للجميع 

م��ج��االت  يف  إجن����ازه  م���امت  لتقييم 
على  ويحث  املختلفة  اإلنسان  حقوق 
أكثر  مستقبل  حتقيق  نحو  االنطالق 
إشراقاً من خالل تعاون وتشارك كافة 
القطاعات واجلهات املعنية يف الدولة 
تسهيل  وخاصة  احلقوق  بهذه  للوفاء 
األكثر  احل��ق��وق  تلك  على  احل��ص��ول 
ومستقبلهم،  الناس  بحياة  التصاقاً 
واحل��ق  التعليم  ذل��ك احل��ق يف  وم��ن 
يف العالج واحلق يف السكن والعيش 

الكرمي.

ويزداد أهمية احلق يف الوصول إلى 
يف  خاص  بشكل  الرقمية  اخلدمات 
ظل االعتماد عليها يف الفترة األخيرة 
احلقوق  م��ن  بالكثير  ال��وف��اء  ليمكن 
اخلدمية األخرى مما يتطلب تظافر 
لضمان  العالقة  ذات  اجلهات  جهود 
الوفاء بهذه احلقوق للجميع ويف جميع 
جائحة  ظهور  فمع  اململكة،  مناطق 
أنها  الرقمية  التقنية  أثبتت  كورونا 
جزء أساسي من احللول ملواجهة هذه 
العاملية، مما سمح للجهات  اجلائحة 
احلكومية يف اململكة مبواصلة تقدمي 
اخلدمات العامة للمواطنني واملقيمني 
و مب��ا س��اه��م يف م��واص��ل��ة األع��م��ال 
وإبقاء الناس على اتصال، ومع ظهور 
عن  العمل  عقود  من  جديدة  أمن��اط 
بعد تزداد احلاجة للتمكني من احلق 

سيساهم  مما  الرقمية   التقنية  يف 
يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
على  ويساعد  عام  بشكل  اململكة  يف 
خاص  بشكل  العمل  يف  احل��ق  تلبية 
ول��ذل��ك ف��إن��ه م��ن األه��م��ي��ة مبكان 
أن  استدامة  أكثر  مستقبل  لتحقيق 
واعتناء  وتشارك  تعاون  هناك  يكون 
اخلدمات  إلى  الوصول  بحق  أفضل 
بالنسبة  وخ��اص��ة  للجميع  الرقمية 
يف  منواً  األقل  واحملافظات  للمراكز 
بالدنا يف ظل اعتماد أسلوب التعليم 
عن بعد لكافة قطاعات التعليم خالل 
عليه  يترتب  قد  وم��ا  اجلائحة  ه��ذه 
مستقباًل من استمرار االعتماد على 
هذا األسلوب يف بعض التخصصات 
البيئة   وت��ع��زي��ز  تهيئة  يتطلب  مم��ا 
التعليم  يف  باحلق  للوفاء  احلاضنة 

للجميع.
فرضها  أث��ن��اء  اململكة  راع���ت  وق���د 
اجلائحة  هذه  ملواجهة  القيود  لبعض 
هناك  وك��ان  اإلن��س��ان  حقوق  حماية 
حرص من اجلهات ذات العالقة على 
والقيود  القرارات  كل  أن  من  التأكد 
طبية   غايات  لتحقيق  تهدف  املتخذة 
وت��س��ت��ن��د ع��ل��ى االل���ت���زام ب��ال��ك��رام��ة 
واملعايير األخالقية واحلق يف الصحة 
اخلدمات  أفضل  وقدمت  للجميع،  
عن  النظر  بغض  للجميع  الصحية 
العمر أو اجلنسية أو نظامية اإلقامة.

ويف هذا اليوم ينبغي أن نشير إلى ما 
حققته اململكة من تبؤها املركز األول 
السكان  الدولي يف شعور  املؤشر  يف 
املنطقة  لياًل يف  السير  أثناء  باألمان 
مبجموعة  مقارنة  بها  يعيشون  التي 
التنمية  تقرير  حسب  العشرين  دول 
الذي  األم��ر  وه��و   2020 املستدامة  
يعكس الواقع يف اململكة  وما تتمتع به 
من أعلى معايير احلق يف األمن  وهو 
احلق الذي يشكل الدعامة األساسية 
يف توفير وحماية وتعزيز بقية حقوق 
اإلنسان األخرى فال حقوق بدون أمن 
تعصف  املؤملة  األح���داث  جند  بينما 
صارخة  انتهاكات  وتشكل  مبنطقتنا 
حل��ق��وق اإلن��س��ان، وجت��د م��ن يسعى 
املتطرفني  م��ن  ال��ش��دي��د  ول��أس��ف 
وأصحاب املصالح من الدول واألفراد 
ويغذيها  االنتهاكات  هذه  يدعم  ممن 
وي��ت��ج��اه��ل م��ا ت��ق��دم��ه امل��م��ل��ك��ة من 
يف  احلق  دعم  يف  إيجابية  إسهامات 

األمن مبفهومه الشامل.

تضمني  على  اململكة  حرصت  وق��د 
أن��ظ��م��ت��ه��ا وق��وان��ي��ن��ه��ا ال��ع��دي��د من 
ال��ن��ص��وص ال��ت��ي ت��ؤك��د ع��ل��ى ال��ت��زام 
الدولة باحملافظة على حقوق اإلنسان 
من  للعديد  انضمت  كما  وتعزيزها 
التي  واإلقليمية  الدولية  االتفاقيات 

تؤكد على هذا األمر.
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خالل لقاء اإذاعي رئي�س اجلمعية  يوؤكد اأن عام 2٠2٠  عام اجنازات 

متتابعة للمملكة على كافة امل�شتويات بل حتولت اآثار تلك اجلائحة اإىل 

دليل ي�شهد باأن اململكة دولة ت�شع حقوق الإن�شان و �شحته و حريته و 

كرامته يف املرتبة الأوىل وفوق اأي اعتبار 

ك��ان ع��ام 2020 ب��ال��رغ��م م��ن اآلث��ار 
عام  ه��و  ك��ورون��ا  جلائحة  اجلسيمة 
على  ت��ت��وق��ف  ل��م  متتابعة  اجن����ازات 
ك��اف��ة امل��س��ت��وي��ات، ب��ل حت��ول��ت آث��ار 
بأن  يشهد  دليل  إل��ى  اجلائحة  تلك 
و  اإلنسان  حقوق  تضع  دول��ة  اململكة 
املرتبة  كرامته يف  و  و حريته  صحته 
وحتملت  اع��ت��ب��ار  أي  وف���وق  األول����ى 
لتحقيق  االقتصادية  التبعات  ه��ذه 
الذي  العظيم  اإلنساني  املبدأ  ه��ذا 
عجزت عنه أغلب دول العالم الكبرى 
املقيم يف  و  املواطن  بني  التي ساوت 
الرعاية الصحية املجانية و يف جانب 
املرتبطة  التشريعية  اإلص���الح���ات 
باملرأة وفق برامج الرؤية فكان هناك 
وكانت  امللف  ه��ذا  يف  كبيراً  تقدماً 
تشكل  التي  للمرأة  م��ب��ادرات  هناك 

األولوية لدى القيادة.
جاء ذلك خالل لقاء إذاعي يف برنامج 
ال��ري��اض مت  إذاع���ة  م��راي��ا عبر قناة 
القحطاني  مفلح  الدكتور  استضافة 
اهلل  عبد  الدكتور  و  اجلمعية  رئيس 
و  اإلعالم السياسي  أستاذ  العساف 
عضو  العابدين  زين  سهيلة  الدكتورة 
اإلن��س��ان  حل��ق��وق  الوطنية  اجلمعية 

فجاء اللقاء على النحو التالي:

ح��دث��ن��ا دك���ت���ور م��ف��ل��ح ع���ن األس������رة و 

دوره�������ا يف ب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع و ك��ي��ف��ي��ة 
حماية حقوق أفرادها:

من  بالرغم   2020 ع��ام  أن  ش��ك  ال 
عام  ه��و  للجائحة  اجلسيمة  اآلث���ار 
اجنازات متتابعة لم تتوقف على كافة 
املستويات، فتحولت اجلائحة إلى دليل 
حقوق  تضع  دولة  اململكة  بأن  يشهد 
اإلنسان و صحته و حريته و كرامته 
اعتبار  أي  وف��وق  األول��ى،  املرتبة  يف 
االقتصادية  التبعات  ه��ذه  وحتملت 
لتحقيق هذا املبدأ اإلنساني العظيم 
العالم  دول  أغلب  عنه  عجزت  الذي 
و  امل��واط��ن  بني  س��اوت  التي  الكبرى 
املجانية،  الصحية  الرعاية  املقيم يف 
التشريعية  اإلصالحات  جانب  يف  و 
الرؤية،  برامج  وفق  باملرأة  املرتبطة 
هذا  يف  كبيراً  تقدماً  ه��ن��اك  ف��ك��ان 
للمرأة  مبادرات  هناك  وكانت  امللف 
القيادة  ل��دى  األول��وي��ة  تشكل  ال��ت��ي 
ف��ك��ان اإلمي����ان ب���أن إع��ط��اء امل���راة 
احلقوق ليس ترفاً بل ضرورة قصوى 
و  املجتمعات  يف  تنهض  التي  امل��رأة 
الدول و احلضارات تستحق كل ذلك 
و أكثر و ميتد ذلك إلى حقوق األسرة 
تلك هي  وك��ان��ت  ال��ف��رد  و  وال��ط��ف��ل 
أذهلت  التي  احلكيمة  القيادة  رؤي��ة 
و  تشمل  اإلن��س��ان  ال��ع��ال��م،  فحقوق 
تفريعات  و  ت��ف��رع��ات  ع���دة  حت��ت��وي 

حتديداً عن احلقوق االجتماعية التي 
عليها  طرأ  الذي  وما  اململكة  تخص 
يف هذا اجلانب، فاحلقوق مبفهومها 
التفريعات  من  العديد  تشمل  العام 
و  االقتصادية  كاحلقوق  التفصيلية 
واملدنية،  السياسية  و  االجتماعية 
السياسية  و  االقتصادية  فاحلقوق 
خصصت األمم املتحدة عهد يتضمن 
و  بالتعليم  تعنى  التي  احلقوق  تلك 
احلق يف الصحة، واحلق يف الضمان 
االجتماعي، والبيئة النظيفة، و احلق 
يف العيش الكرمي، والسكن، و عندما 
إل��ى ه��ذه احل��ق��وق جن��د أن  نتطرق 
هناك تقدماً يف مختلف هذه احلقوق 
الصحة  يف  ب��احل��ق  املتعلقة  س���واء 
و  التقدم  خاصة  السكن  يف  واحل��ق 
الكثير من البرامج واملنتجات السكنية 
و  املنتجات  من  العديد  والتي قدمت 
نسبة  رف��ع  يف  ستساهم  و  ساهمت 
التملك للعقارات، و تأخذ وقت طويل 
ال��دع��م  و  املستمر  ال��ع��م��ل  م��ع  ل��ك��ن 
احلقوق  لهذه  الرشيدة  القيادة  من 
فأصبح هناك تزايد يف مؤشر أعداد 
أن  كما  االستمرار  نأمل  و  املالكني 
احلق يف الضمان االجتماعي اململكة 
اجلانب   ب��ه��ذا  مهتمة  ال��ق��دمي  منذ 
لتدعم  االجتماعي  الضمان  أوجدت 
ليس  التي  واألسرة  احملتاجة  األسرة 

املجتمع  شرائح  و  لفئات  عائد  لها 
املختلفة كاملطلقات، واألرام��ل، و من 
يف حكمهم و دعم اجتماعي لشريحة 
املعاقني، و الذي أمكن حتقيق الكثير 
من حقوقها و دعمها احلق يف التعليم 
كما نعلم احلق يف الصحة و يف التعليم 
الكبيرة  االهتمامات  ناال  العام  هذا 
القيادة  و  السعودية  فاحلكومة  جداً 
كبيراً فنسبة  الرشيدة أولت اهتماماً 
عالية  السابق  يف  كانت  األمية  محو 
جداً و متكنت من القضاء على نسبة 
األمية حيث كانت قبل سنوات ليست 
أصبحت  لكن  عالية  نسبة  بالطويلة 
اآلن نسبة ضئيلة جداً وأصبح هناك 
العالي،  التعليم  يف  ج��داً  كبير  تقدم 
هذا  يكتفى  ولم  والعام،  واجلامعي، 
التعليم،  يف  الفرصة  بإتاحة  ال��ع��ام 
التعليمية  ال��ب��رام��ج  ط����ورت  وإمن����ا 
من  الراهنة  ال��ظ��روف  مع  لتتماشى 
التحيتة  البنية  تطوير  و  دعم  خالل 
األسر  ساعد  وهذا  بعد  عن  للتعليم 
على  املجتمع  ش��رائ��ح  م��ن  الكثير  و 
يف  وحقها  املعرفة  إلى  الوصول  حق 
تعتمد  أس��ر  هناك  وأصبح  التعليم، 
على التعليم عن بعد ليس فقط داخل 
حيث  اململكة  خارج  وإمنا يف  اململكة 
أكد وزير التعليم أن هناك دول تتابع 
القنوات التعليمية السعودية وتستفيد 
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اللغة  مما تقدمه من تعليم يف مجال 
العربية، والدراسات اإلسالمية، يأتي 
ال��ع��امل��ي حلقوق  ب��ال��ي��وم  االح��ت��ف��ال 
اإلن��س��ان ه��ذا ال��ع��ام وال��ع��ال��م أجمع 
أثرت  والتي  يعيش يف جائحة كورونا 
اتخذتها  التي  املبادرات  و  العالم،  يف 
ه��ذه  وط����أة  م��ن  للتخفيف  امل��م��ل��ك��ة 
ال��ف��رد و األس����رة، و  اجل��ائ��ح��ة على 

املجتمع.

ح����دث����ن����ا دك�����ت�����ور ع�����ن ه�������ذا اجل����ان����ب 
حتديدًا:

عاملية  جائحة  ه��ي  ك��وررون��ا  جائحة 
أض��رار  العالم  دول  بجميع  أحلقت 
اقتصادية ونفسية وأحلقت بأنظمة و 
الشيء  اإلنسان  قواعد حماية حقوق 
العربية  اململكة  جن��د  لذلك  الكثير 
ال��س��ع��ودي��ة مت��ي��زت مب��ك��اف��ح��ة ه��ذه 
على  س��واء  متيزاً  فتميزت  اجلائحة 
وأصبح  والعاملي  اإلقليمي  املستوى 
موضوع التجربة السعودية يف مكافحة 
وطلب  عاملي  و  محلي  نقاش  كورونا 
من االطالع والدراسات من قبل دول 
العالم لالستفادة منها، هذه اجلائحة 
تسببت  ف��ق��ط  ل��ي��س��ت  ه��ي  حقيقة 
بالكثير من األضرار بالصحة خاصة 
كبيرة  ال��وف��ي��ات  أع���داد  ن��رى  عندما 
جداً يف دول العالم املتقدمة كأمريكا 
أع��داد  يف  الكبير ج��داً  ال��ف��ارق  جند 
حلقت  التي  األض���رار  حلد  الوفيات 
اململكة  املختلفة  االقتصاد  أوج��ه  يف 
وبالتخطيط السليم و دعم  القيادة و 
التي  و االحترازات  الرؤى و اخلطط 
االقتصاد  مجاالت  يف  اململكة  تبنتها 
حققت  اململكة  أن  جند  و  املختلفة، 
جناحاً باهراً دعمت احلق يف الصحة 
م���ن خ����الل حت��م��ل ت��ك��ال��ي��ف ع��الج 
ورع��اي��ة م��رض��ى ك��ورون��ا ليس فقط 
فقط  وليس  املقيمني  و  للمواطنني 
املقيمني النظاميني و إمنا أيضاً غير 
اململكة  مكن  وهذا  أيضا،ً  النظاميني 
من التغلب على انتشار هذه اجلائحة، 
و احلد من آثارها وكان هناك أيضاً 
الصغيرة  للمنشآت  اقتصادي  دع��م 
واملتوسطة فيما يتعلق بدعمها للتغلب 
يف  أيضاً  و  اجلائحة  ه��ذه  آث��ار  على 
التي متثلت يف  و  األعباء  حتمل هذه 
التوقف  عملية  أث��ن��اء  ال��روات��ب  دف��ع 
العمل، و احلركة يف البالد جند  عن 
على  يتوقف  لم  األم��ر  هذا  أن  أيضاً 

أيضاً شمل دعم  وإمن��ا  األم��ور،  هذه 
الطاقم  لضحايا  تعويضي  اقتصادي 
ال��ط��ب��ي ع��ن��دم��ا ص����درت امل��واف��ق��ة 
ال��س��ام��ي��ة ال��ك��رمي��ة ع��ل��ى ت��ع��وي��ض 
ب�  الطبي  الطاقم  ذوي  من  املتوفيني 
الدعم  ه��ذا  فمثل  ري���ال،  ال��ف   500
على  أث��ره��ا  لها  التعويضات  وه���ذه 
األسر التي فقدت أحد أفرادها خالل 
هذه اجلائحة و قدرتها و مساهمتها 
اخلط  يف  اجلائحة  تلك  مواجهة  يف 
تهايف  ر ثبتت جدا أ لتي  ا و مي  ألما ا

مواجهة هذه اجلائحة،
امل��م��ل��ك��ة ت��غ��ل��ب��ت ع��ل��ى ال��ك��ث��ي��ر من 
تخفيض  استطاعت  والتي  العقبات 
االص��اب��ات  نسبة  و  ال��وف��ي��ات  نسبة 
املصابني  أع��داد  أصبح  التي  املرحلة 
أقل  الوفيات  ع��دد  و   200 ع��ن  يقل 
ال��دول  ن��راه يف  من عشرات يف حني 
باآلالف  تكنولوجيا  و  طبياً  املتقدمة 
السعودي من خالل  الدعم  رأينا  كما 
دعم منظمة الصحة العاملية لتمكينها 
من دورها يف خدمة البشرية ودعمها 
إي��ص��ال خدماتها  خ���الل  م��ن  م��ال��ي��اً 
ل��ل��دول األق��ل��ي��ات و األك��ث��ر ف��ق��راً كل 
هذه التوجهات السعودية تخدم حقوق 
الصحة  يف  احل��ق  تخدم  و  اإلن��س��ان 
للجميع و تبني أن اململكة دولة ريادية 
امل��ج��ال، وال شك أن  ما مت  يف ه��ذا 
م��ن خ��ط��وات وم��ب��ادرات و أب��ح��اث و 
مساهمات داخلية و دولية من اململكة 
ملواجهة أثر جائحة كورونا و مساعدة 
الدول األخرى لتحمل تبعاتها وآثارها.

مؤسسات  اململكة  يف  مؤخرًا  انتشرت 
املجتمع املدني واجلمعيات األهلية و 
غيرها و منها مايتعلق باملرأة واألسرة 

اجلمعيات يف  تلك  أث��ر  م��ا  واملجتمع 
نشر ودعم ثقافة حقوق اإلنسان التي 
ه��ي أص��ًا نتاج لتلك احل��ري��ات التي 

دعمتها الدولة حفظها اهلل :
األسرة يف اململكة هي نواة املجتمع كما 
نص على ذلك النظام األساسي للحكم 
يف اململكة على دعمها من قبل الدولة 
وتوثيق روابط أسر أفرادها و رعايتها 
صلح  صلحت  إذا  دائ��م��اً  األس���رة  و 
املجتمع، وحتتاج إلى الكثير من الدعم 
أفرادها ومتكينها  وصالح   لتماسكها 
أيضاً للوفاء مبتطلبات رعاية افرادها 
على   وهبوط  عاملية  حتوالت  وهناك 
ال����دول ال��ت��ي ت��دع��م وح����دة األس���رة 
ن���واة  ليست   ال���غ���رب  يف  ف���األس���رة 
و  اخ��ت��الف  ه��ن��اك  فأصبح  املجتمع 
تفرق و عدم رعاية الكبير، وجود دور 
العجزة وانتشار كبير يف هذا اجلانب 
و عندما نتحدث عن جمعيات املجتمع 
باألسرة و  يعتني  م��ا  منها  و  امل��دن��ي 
و  السن،  املرأة، وكبار  وحقوق  الطفل 
أن لها دور كبير  ذل��ك الش��ك  إل��ى  ما 
جداً عندما تقوم باصالح آليات عملها 
امليزانيات  و متكن من احلصول على 
و  احل��رك��ة  س��ري��ع��ة  ت��ك��ون  املناسبة  
االس��ت��ج��اب��ة ق����ادرة ع��ل��ى ال��ت��ط��وي��ر، 
لتنمية  ال���ف���رص  على خلق  ق�����ادرة 
اململكة  ول��ذل��ك  احمللية   املجتمعات 
عندما دعمت هذه اجلمعيات و صدر 
املؤسسات األهلية  و  اجلمعيات  نظام 
إن��ش��اء  لكيفية  ال��ض��واب��ط  ووض��ع��ت 
هذه اجلمعيات  و مراقبتها و دعمها 
تطويرية  مرحلة  دخلت  أنها  شك  ال 
بناء  يف  تساعد  باململكة  تشجيعية 
هذه اجلمعيات، وال زال لدينا احتياج 
لنشر ثقافة حقوق اإلنسان مبفهومها 
ثقافة  نشر   أي��ض��اً  وإمن���ا  ال��ش��ام��ل 

اجلمعيات  هذه  يف  العمل  يف  التطوع 
تهدف  وال��ت��ي  املجتمعية  و  اخليرية 
املجتمعات  تنمية  يف  املساهمة  إل��ى 
يف  املجتمعات، ونعتقد  و  احمل��ل��ي��ة 
بالتنمية  تكون  النتيجة  أن  املستقبل 
استطعنا  إذا  املمستدامة شاملة 
هذه  وص��ول  ننظم كيفية  و  أن ندبر 
امليزانيات  على  األهلية  اجلمعيات 
حصولها  من  يعاني  الدائمة فبعضها 
على ميزانيات مما يؤثر على التزامها 
جتاه أعمالها و على دورها فال شك 
توفير  يف  تخدم  جمعيات  لدينا  أن 
ال��ع��الج وح��ق��وق اإلن��س��ان، واألي��ت��ام و 
املعاقني وكلها تطورت أعمالها و ثبتت 
أصبحت  كلما  استقرت  و  ميزانيتها 
تطور  على  ج��داً  إيجابية  آث��اراً  لديها 

املجتمع وتنميته.

م�������ك�������اف�������ح�������ة امل�������م�������ل�������ك�������ة ل�������اجت�������ار 
ب����األش����خ����اص ف����ك����ان ه����ن����اك حت���ال���ف 
أمم����ي ح����ول ذل����ك ح��دث��ن��ا دك���ت���ور عن  
انعكاسات هذه التطورات على الوضع 

يف اململكة:
من  ه��و  ان االجتار بالبشر   ش��ك  ال 
اجلرائم اخلطيرة وهلل  احلمد اململكة 
نهائياً  ال��ن��ق��ط��ة  ه���ذه  م��ن  ت��ع��ان��ي  ال 
و  األمريكني  ألصدقائنا  نقول  وكلنا 
و  بالدكم  يف  منتشرة  األوربيني هذه 
تكون منظمة يف بعض الدول األوروبية 
ل��أس��ف ال��ش��دي��د ول��ك��ن امل��م��ل��ك��ة و 
أحكام الشريعة  ت��ط��ب��ق  ب��ص��ف��ت��ه��ا 
اإلسالمية حتارب مثل هذه الظاهرة، 
و لذلك لم توجد يف اململكة مبفهومها 
احمل����دد، و ل��ك��ن رمب���ا ه��ن��اك بعض 
تصنف  أن  ميكن  ال��ت��ي  التطبيقات 
ضيق  نطاق  االجتار باألشخاص يف 
ج����داً و امل��م��ل��ك��ة حت����ارب م��ث��ل ه��ذا 
نظام  اص��داره��ا  خ��الل  م��ن  التشريع 
هذا  و  باألشخاص  االجت��ار  مكافحة 
ال��ق��واع��د  م��ن  ال��ع��دي��د  النظام حول 
التعامل  كيفية  تنظم  ال��ت��ي  امل���واد  و 
م����ع ه�����ذه احل�������االت إن وج��������دت و 
هذا  ملثل  فعلي  تطبيق  هناك  أصبح 
بعض  يف  تقدمت  القانون واململكة 
و  العاملية يف هذا اجلانب   املؤشرات 
أصدرت تشريع و حثت قضائها على 
مكافحتها،  و اململكة يف مقدمة هذه 
الدولة ملكافحة هذه الظاهرة و نؤكد 
أن اململكة ال تعاني من هذه الظاهرة 

كما الدول األخرى.

حتملت اململكة التبعات االقتصادية جلائحة كورونا 
فاستطاعت حتقيق املبدأ اإلنساني العظيم الذي 

عجزت عنه أغلب دول العالم الكبرى التي ساوت بني 
املواطن و املقيم يف الرعاية الصحية املجانية و يف 
جانب اإلصاحات التشريعية املرتبطة باملرأة وفق 

برامج الرؤية
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تعرضن  وف��ت��اة  س��ّي��دة  مليون   243
للعنف هذا العام، والنساء الصغيرات، 
تعّرضاً  األكثر  هّن  العشرينيات،  يف 
هذه  تأتي  الشريك،  يد  على  للعنف 
املعطيات مع انطالق حملة 16 يوماً 
النوع  على  القائم  العنف  ملناهضة 
العالم  »لّون  شعار  حتت  االجتماعي 
منع،  استجابة،  مت��وي��ل،  برتقالياً: 

جمع!«.

اليوم  مبناسبة  افتراضي  حدث  ويف 
ضد  العنف  على  للقضاء  ال��دول��ي 
العام  األم��ني  حملة  احتفت  النساء، 
عام  بحلول  »احت��دوا  املتحدة  لأمم 
امل���رأة«  ال��ع��ن��ف ض��د  2030 إلن��ه��اء 
العنف  ملناهضة  يوماً   16 ال�  بحملة 
القائم على النوع االجتماعي )من 25 
تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون 

األول/ديسمبر(.

نتاليا كامن، وكيلة  ويف كلمتها، قالت 
التنفيذية  وامل���دي���رة  ال��ع��ام  األم���ني 
للسكان:  امل��ت��ح��دة  األمم  ل��ص��ن��دوق 
ضد  العنف  أش��ك��ال  جلميع  »ك��ف��ى 
ال��ن��س��اء وال��ف��ت��ي��ات، ه���ذا م��ا يجب 

اليوم  نقوله  أن  أج��ل  م��ن  نتحد  أن 
كفى  املنزلي،  للعنف  كفى  ي��وم،  وكل 
لالغتصاب، كفى لالجتار واالستعباد 
املؤذية  للممارسات  كفى  اجلنسي، 
األطفال،  وزواج  الفتيات  ختان  مثل 
وك���ف���ى ل���إف���الت م���ن واح�����دة من 
واملنتشرة  الصارخة  اجل��رائ��م  أكثر 

وانتهاكات حقوق اإلنسان«.

وأش���ارت ك��امن إل��ى أن��ه ال ميكن أن 
يحّل السالم يف العالم دون أن يحّل 
سالم يف املنزل، وال سالم يف املنزل 
بدون عدالة، وأضافت تقول: »جائحة 
كوفيد-19 تكشف بشكل مؤلم، ولكن 
بّناء، عن جميع الطرق التي نحتاجها 

للتفكير والعمل بشكل مختلف«.

وبحسب املعطيات، 71% من ضحايا 
االجتار بالبشر نساء وفتيات، و3 من 
بني كل 4 منهّن يتعّرضن لالستغالل 
معطيات  وج����دت  ك��م��ا  اجل��ن��س��ي، 
الصندوق تعّرض النساء الصغيرات، 
دون س��ن 34، وخ��اص��ة م��ن ه��ّن يف 

على  للعنف  العمر،  من  العشرينيات 
يد الشريك بنسب هي األعلى.

ودعت كامن لتمكني النساء الصغيرات 
حتى يحصلن على حقهّن يف العيش 
ال��وق��ت  »ح����ان  األذى:  م��ن  مب��أم��ن 
وليس  للعنف  كفى  والقول  للوقوف 
فقط يف يوم واحد، بل يف 365 يوماً 

يف السنة«.

للقضاء على  الدولي  اليوم  وموضوع 
ال��ع��ام هو  ل��ه��ذا  امل���رأة  العنف ض��د 
»حتويل العالم إلى البرتقالي: مّولوا، 
واستجبوا، وامنعوا، واجمعوا!«. وكما 
يف السنوات السابقة، يصادف اليوم 
يوًما   16 تدشني  العام  لهذا  الدولي 
 10 يف  سيختتم  ال��ذي  النشاط  من 
الذي   2020 األول/ديسمبر  كانون 
حلقوق  العاملي  اليوم  حلول  يزامن 

اإلنسان.

بهذه  الصلة  ذات  اجل��ه��ود  وتُ��ن��س��ق 
امل��ن��اس��ب��ة إلض����اءة امل��ب��ان��ي وامل��ع��ال��م 
تذكيراً  البرتقالي  باللون  الشهيرة 
من  خ����اٍل  مستقبل  إل���ى  ب��احل��اج��ة 

العنف.
مل��اذا يجب القضاء على العنف ضد 

املرأة:
يُعد العنف ضد املرأة والفتاة واحداً 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أكثر  من 
ان��ت��ش��اًرا واس��ت��م��راًرا وت��دم��ي��ًرا يف 
إلى  مجهوالً  ي��زل  ول��م  اليوم،  عاملنا 
من  ب��ه  يحيط  م��ا  بسبب  كبير  ح��د 
ظواهر اإلفالت من العقاب والصمت 

والوصم بالعار.

لليونسكو   ال��ع��ام��ة  امل��دي��رة  رس��ال��ة 
مبناسبة  أزوالي  أودري  ال��س��ي��دة 
العنف  على  للقضاء  الدولي  اليوم  
ضد املرأة »بينما يواجه العالم أزمة 
غير  واجتماعية  واقتصادية  صحية 
ثمة  أن  ننسى  أال  علينا  مسبوقة، 
حتت   مستترة  الظالم«  يف  »جائحة 
وه��ي  أال   ،   19- ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة 
جائحة العنف املرتكب ضد الفتيات 

و النساء.
 فقد كانت تتعرض زهاء 243مليون 
امرأة يف السنة، من النساء والفتيات 
اللواتي تتراوح أعمارهن بني 15و 49 
اجلنسي  أو  اجلسدي  للعنف  عاماً، 

مع انطالق حملة "لّون العامل برتقاليا" دعوة 

اأممية اإىل وقف العنف �شد الن�شاء والفتيات بو�شفه 

"اجلائحة امل�شترتة"

25
نوفمرب

كفى جلميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، هذا 
ما يجب أن نتحد من أجل أن نقوله اليوم وكل يوم -- 

نتاليا كامن وكيلة األمني العام واملديرة التنفيذية 
لصندوق األمم املتحدة للسكان

على الرغم من أن النساء والفتيات ميثلن نسبة أقل بكثير من إجمالي جرائم القتل مقارنة بالرجال ، فإنهن يتحملن إلى حد بعيد العبء األكبر من قتل الشريك 
Illustration: UN Women © .احلميم / األسرة ، وقتل الشريك احلميم, املساعدة مطلوبة يف جميع أجزاء املجتمع
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م�شاركات فرع اجلمعية بالق�شيم يف عام 2٠2٠  

استمراراً لرسالة اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف نشر الثقافة احلقوقية، وتوعية جميع شرائح املجتمع باحلقوق 
التي أقرتها الشريعة اإلسالمية، و النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية، و املواثيق الدولية، من خالل 
قيامها بالعديد من األنشطة و التي تتمثل يف إقامة الندوات و املؤمترات، واملشاركة يف األيام العاملية، و العديد من 
الفعاليات، فقد شارك فرع اجلمعية بالقصيم، و بإشراف الدكتور صالح الشريدة مشرف الفرع،  يف إحياء األيام 
العديد من  العامة، و توزيع  امليادين  التوعوية يف  اللوحات االرشادية و  العديد من  العاملية و ذلك من خالل وضع 

اصدارات و مطبوعات اجلمعية احلقوقية و ذلك على النحو التالي:
اليوم العاملي للمرأة - 8 مارس

اليوم الوطني السعودي - 23 سبتمبر
اليوم العاملي للطفل - 20 نوفمبر

اليوم العاملي للقضاء على التعنيف ضد املرأة - 25 نوفمبر
اليوم العاملي لإعاقة - 3 ديسمبر

اليوم العاملي حلقوق اإلنسان -10 ديسمبر

الذي ميارسه أشخاص مقربون لهن، 
قبل انتشار اجلائحة، ويخشى من أن 
يزداد هذا العدد لأسف، نظراً إلى 
اضطرار العديد من الفتيات والنساء 
إلى قضاء احلجر الصحي يف املكان 
وتشير  عليهن،  امل��ع��ت��دي  م��ع  ذات���ه 
البيانات املتاحة يف كثير من البلدان 
ف��ع��اًل  إل���ى ارت���ف���اع م��ع��دل العنف 
املتوسط،  يف   %30 بنسبة   األس��ري 
ج��داً  معرضات  الفتيات  أن  وي��ب��دو 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ة غير  ل��ل��خ��ط��ر، ف��وف��ق��اً 
يقع  قد  الطفولة«،  »إنقاذ  احلكومية 
بحلول  إض��ايف  قسري  حمل  مليون 
عملية  ومليونا   ،2020 ع��ام  نهاية 
التناسلية   لأعضاء  إضافية  تشويه 
خالل  السنوات  العشر املقبلة، بيد 
أن هذا العنف ال يقتصر على العنف 
اجل���س���دي ف��ح��س��ب، ب���ل ه���و عنف 
ويسجل  كذلك  واجتماعي  اقتصادي 
تنامياً يف الوقت نفسه عبر اإلنترنت، 
الذي  اجلنسي  التحرش  سيما  ال  و 
و  امل��ن��ص��ات  مختلف  ع��ب��ر  ي��رت��ك��ب 

الشبكات اإللكترونية.
و ليست  أوجه العنف هذه  ظواهر 
جديدة، بل هي مترسخة يف العقول، 
ويف أوج��ه ع��دم امل��س��اواة  النظمية 
القائمة بني اجلنسني، لذا ال بد من 

معاجلة أسبابها اجلذرية، أي األفكار 
بناء  أج��ل  م��ن  اجلنسانية،  النمطية 

املساواة يف  عقول الناس.
وتسعى اليونسكو، التي جعلت املساواة 
بني اجلنسني أولوية شاملة يف عملها 
الضرورية  الغاية  ه��ذه  حتقيق  إل��ى 
املقام  يف  منظمتنا  وتعكف  كلل،   بال 
الصحية  التصدي لأزمة  األول على 
جميع  ع���ودة  تضمن  لكي  ال��ط��ارئ��ة، 
إذ  الدراسية،  الفصول  إلى  الفتيات 
خلطر  معرضة  ف��ت��اة  11م��ل��ي��ون  ثمة 
يومنا  يف  التعليم  رك��ب  عن  التخلف 

هذا.
إج����راءات  أي��ض��اً  منظمتنا  وت��ت��خ��ذ 
ملكافحة التحيز يف األجل الطويل، من 
القوالب  تفكيك  يف  املساعدة  خ��الل 
الكتب  النمطية التي تتضمنها أحياناً 
الدراسية، و تشجيع الفتيات و النساء 
ودعم  العلمية،   املهن  ممارسة  على 
ضحايا  يقعن  ال��ل��وات��ي  الصحفيات 
التحيز  أوج���ه  ومكافحة  للتحرش؛ 
التكنولوجية  الوسائل  التي تتضمنها  
أحد  م��ا ميثل  وه��و  اإلن��ت��رن��ت،  عبر 
بتحديد   الل��ت��زام��ن��ا  األس���ب���اب  أه���م 
الذكاء  مجال  يف  األخالقية  امل��ب��ادئ 
العنف  مكافحة  تعد  و  االصطناعي، 
اجلميع   تهم  عامة  مسألة  املرأة  ضد 

حقائق واأرقام

- تتعر�ــس واحدة من ثالثــة ن�شاء وفتيات للعنف اجل�شدي 

حيان من  الأ ويكون يف معظم   ، اأو اجلن�شي خــالل حياتهن 

طرف ع�شري.

 19  - كوفيد  جائحة  بــدء  منذ  امل�شتجدة  البيانات  تظهر   -

بــاأرقــام امل�شاعدة يف مــا يت�شل بالعنف  زيـــادة يف التــ�ــشــالت 

املنزيل يف بلدان عديدة.

- ن�شبة 52 يف املائة فقط من الن�شاء املتزوجات اأو مرتبطات 

يتخذن بحرية قراراتهن ب�شاأن العالقات اجلن�شية وا�شتخدام 

و�شائل منع احلمل والرعاية ال�شحية.

العامل  بالب�شر يف  - ن�شبة 71 % من جميع �شحايا الجتــار 

هم من الن�شاء والفتيات ، و 3 من اأ�شل 4 من هوؤلء الن�شاء 

والفتيات يتعر�شن لال�شتغالل اجلن�شي.

والفتيان  الرجال  بالطبع  ذلك  ويعني 
أيضاً الذين يضطلعون بدور محوري 
اليونسكو  تدعو  و  الصدد،  ه��ذا  يف 
يف ه��ذا ال��ي��وم ال��دول��ي، إل��ى زي��ادة 

املستوى  املواطنني وعلى  لدى  الوعي 
اإلن��س��ان��ي، للكشف ع��ن وج��ه  هذه 
اجلائحة  املستترة يف الظالم، البالغة 

اخلطورة على قيمنا ومجتمعاتنا.

د. �صالح بن عبدالرحمن ال�رشيدة
م�رشف الفرع
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يسعى التحالف العاملي الذي اقترحته 
إلى  ال��ف��او  منظمة  وت��ق��وده  إيطاليا 
إع�����ادة ه���دف ال��ق��ض��اء ال���ت���ام على 
اجلوع إلى املسار الصحيح يف أعقاب 
اليوم  19فاحلاجة   - كوفيد-  جائحة 
إح��راءات جديدة  وج��ود  إلى  ازدادت 
للحد من حدوث أزمة غذائية عاملية 
كارثية، ومن هذا املنطلق كانت هناك 
احلاجة إلى وجود أداة جديدة متثلت 
والزراعة  األغذية  منظمة  إطالق  يف 
ل���أمم امل��ت��ح��دة ال��ت��ح��ال��ف م��ن أج��ل 

الغذاء.

وهذا التحالف من أجل الغذاء الذي 
هو  الشبكات«  من  »شبكة  مبثابة  هو 
حتالف طوعي بني أصحاب مصلحة 
ملساندة  متنوعة  وقطاعات  متعددين 
املبادرات املبتكرة الرامية إلى ضمان 
املستوى  على  األغذية  على  احلصول 
الزراعية  النظم  قدرة  وزي��ادة  العاملي 
ووضعها  ال��ص��م��ود  على  وال��غ��ذائ��ي��ة 
على مسار أكثر استدامة، ويأتي هذا 
التحالف بناءاً على اقتراح تقدمت به 
حكومة إيطاليا وقد أبدى أكثر من 30 

بلًدا حتى اآلن اهتمامه يف االنضمام 
الراهنة  اجل��ه��ود  س��ي��ؤازر  وه��و  إليه 
على  التغلب  أج��ل  م��ن  واملستقبلية 
ومساعدة  للجائحة  املخلّة  التأثيرات 
ال��ب��ل��دان ع��ل��ى ال���ع���ودة إل���ى امل��س��ار 
التنمية  أه���داف  لتحقيق  الصحيح 
املستدامة بحلول سنة 2030، خاصة 
تلك املتعلقة بوضع حد للجوع والفقر.

املدير  دونيو،  شو  السيد  افتتح  وقد 
وال���زراع���ة  األغ���ذي���ة  ملنظمة  ال��ع��ام 
املستوى  الرفيع  االفتراضي  احل��دث 
رئيس  جانب  إل��ى  التحالف  إلط��الق 
 Giuseppe السيد  اإليطالي  ال��وزراء 
هولندا  وزراء  رئيس  ون��ائ��ب   Conte
وهما   ،Carola Schouten السيدة 
بالفعل  وقّدما  تعهدا  اللذان  البَلَدان 
موارد مالية للتحالف من أجل الغذاء.

»يجدر  للمنظمة  العام  املدير  وق��ال 
واالستفادة  املعارف  تبادل  زي��ادة  بنا 
باألمن  للنهوض  العاملي  ال��زخ��م  م��ن 
بالتحالف  مشيًدا  والتغذية«  الغذائي 
م��ن أج���ل ال���غ���ذاء ب��اع��ت��ب��اره راف��ع��ة 

املبتكرة  واحللول  التفكير  الستقطاب 
واالستفادة منها«.

وأردف قائاًل »الغرض هو بناء حتالف 
ع��امل��ي م���ع ش��ب��ك��ة م���ن احل��ك��وم��ات 
والقادة  الدولية  واملنظمات  الوطنية 
امل��ت��ب��ص��ري��ن وامل��ج��ت��م��ع��ات امل��دن��ي��ة 
والقطاع اخلاص للعمل مًعا يف سبيل 
نشرب  فنحن  م��وّح��د،  عاملي  إج���راء 
من النهر نفسه وننعم بدفء الشمس 

حتت السماء عينها«.

وحتدثت خالل احلدث أيًضا السيدة 
جائزة  على  احل��ائ��زة  ك��رم��ان،  ت��وك��ل 
جانب  إلى   ،2011 لعام  للسالم  نوبل 
السيد Muhammad Yunus، احلائز 
على اجلائزة يف عام 2006، وكالهما 
األغ��ذي��ة  منظمة  حت��ال��ف  يف  ع��ض��و 
والزراعة واحلائزين على جائزة نوبل 
الغذائي  األمن  للسالم من أجل دعم 

والسالم.

»يجب   Conte ال���وزراء  رئيس  وق��ال 
فيه  لعالم  ال��ق��ادة  من  أي  يسمح  أال 

أحدهم  يعاني  أن  األغذية  من  وف��رة 
يجدر  اجلائحة،  من اجلوع، ويف ظّل 
بنا مضاعفة جهودنا وتعزيز التزامنا 
التقليدي مبساعدة الفئات األضعف« 
تكون  س���وف  إي��ط��ال��ي��ا  أّن  م��ض��ي��ًف��ا 
مناصرة لهذه القضية خالل رئاستها 

ملجموعة العشرين العام املقبل.

ال��غ��ذاء  أج��ل  م��ن  التحالف  ويشكل 
ف��رص��ة إلظ���ه���ار ال��ت��ض��ام��ن وج��ع��ل 
احل��ل��ول امل��ب��ت��ك��رة م��ت��اح��ة وم��ي��س��ورة 
ال��ك��ل��ف��ة ل��ل��ج��م��ي��ع، ع��ل��ى ح���د ق��ول 
أش��ارت  ال��ت��ي   ،Schouten ال��س��ي��دة 
إلى أّن حكومة بالدها حتيي املبادرة 
اإليطالية وقد أّيدتها منذ البدء، »إّن 
املعرفة هي واحدة من األمور القليلة 

التي تتكاثر مبجرد تشاطرها«.

وق��ال��ت ب��دوره��ا ال��س��ي��دة ك��رم��ان إّن 
جائحة كوفيد-19 قد جعلت منظمة 
األغذية والزراعة املنظمة الرائدة يف 
اجلهود الرامية إلى وضع حد للجوع، 
متاًما كانت عليه احلال عند تأسيسها 
وقالت  العاملية،  احلرب  مأساة  غداة 

منظمة »الفاو« تطلق التحالف من اأجل الغذاء 

لزيادة فر�س احل�شول على الأغذية وتعزيز 

النظم الزراعية والغذائية امل�شتدامة



9

اأخــبــار اجلــوع يف العامل و جهود املنظمات و  اأهــم  © �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

»إّن البشرية متلك اليوم القدرة الكافية 
لوضع حد لهذه األزمة اإلنسانية«.

يف  األع��ض��اء  اهتمام  بوضوح  ويتجلى 
التحالف  ه��ذا  يف  العشرين  مجموعة 
من أجل الغذاء، يف إشارة إلى إمكانية 
من  والدعوة  امل��وارد  من  قاعدة  إتاحة 
مستوى  على  وااللتزام  اخلبرات  حيث 
ال���الزم.  التمويل  وتعبئة  السياسات 
اخلبراء  فريق  مناقشات  يف  وش���ارك 
خالل احلدث اخلاص إلطالق التحالف 
وزراء من كل من كوستاريكا وإسرائيل 
وإيطاليا ونيجيريا، إضافة إلى سفيري 

الصني والواليات املتحدة األمريكية.

كيف يعمل التحالف:
قد تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى إحلاق 
بصفوف  إض��ايف  شخص  مليون   132
العام  هذا  العالم  يف  التغذية  ناقصي 
عام  يف  جائع  مليون   690 إلى  إضافة 
2019 - ما يُبرز التحدي الذي تطرحه 
على  القضاء  إل��ى  بالنسبة  اجلائحة 

اجلوع بحلول عام 2030.

وع����الوة ع��ل��ى ذل���ك، س��ت��ك��ون ل��أزم��ة 
الصحية الراهنة تأثيرات طويلة األجل 
ع��ل��ى األم���ن ال��غ��ذائ��ي، م��ا ي��ؤث��ر على 
إلى  والنفاذ  املزارعني  وصحة  اإلنتاج 
العيش  وسبل  العمل  وف��رص  األس��واق 
بتراجع  يتسبب  ق��د  وم���ا  ال��ري��ف  يف 
عليها يف  والطلب  الغذائية  اإلم��دادات 
حد  على  واحلضرية  الريفية  املناطق 
نتائج  م��ن  ذل��ك  م��ا يستتبع  م��ع  س��واء 
حد  على  التغذية،  صعيد  على  سلبية 
حذر  الذي  للمنظمة  العام  املدير  قول 
يفصل  رفيع«  »خيط  وج��ود  من  م��راًرا 

العديد من األسر املعيشية عن الفقر.

مختلف  ب��ال��ب��ل��دان يف  »ي��ج��در  وق����ال 
أن��ح��اء ال��ع��ال��م احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى أداء 
نحو  على  ال��غ��ذائ��ي��ة  القيمة  س��الس��ل 
القوة  دف��ع  ع��دم  على  واحل���رص  جّيد 
الفقراء،  واملستهلكني  الزراعية  العاملة 
يف املناطق الريفية واحلضرية على حد 

سواء، إلى ما دون خط الفقر«.

ومن هذا املنطلق، يسعى التحالف من 
أج��ل ال��غ��ذاء إل��ى ب��ل��ورة إج���راء عاملي 
كوفيد-19  جلائحة  استجابة  م��وّح��د 
إلى  بالنسبة  عنها  الناجمة  واملخاطر 
ال��ن��ظ��م ال��زراع��ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة، وي��ق��وم 

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

خاص  أمانة  حساب  على  التحالف 
ومنصة إلكترونية عبر اإلنترنت تتيح 
مجموعة  على  االط��الع  للمشاركني 
اخلاصة  وال��ب��ي��ان��ات  املعلومات  م��ن 
باملشاريع، إضافة إلى التمويل وأنواع 
املساعدة الالزمة للعديد من املشاريع 

امليدانية.

وق����د أع������ّدت امل��ن��ظ��م��ة ص��ح��ائ��ف 
علمية  تفاصيل  تتضمن  إج����راءات 
سيجري حتديثها باستمرار، وتتراوح 
م���ج���االت ال��ت��رك��ي��ز ب���ني س��ي��اس��ات 
يف  املتكاملة  االجتماعية  احلماية 
أم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة ودع����م ال��ع��م��ال 
ال���زراع���ي���ني امل��ه��اج��ري��ن يف آس��ي��ا 
وحفز  الشرقية  وأوروب����ا  الوسطى 
مضادات  مقاومة  ملواجهة  القدرات 
إلى  وص��والً  أفريقيا  يف  امليكروبات 
البيانات  اس��ت��خ��دام  عجلة  تسريع 
مركز  جانب  من  املكانية  اجلغرافية 

البيانات اجلديد لدى املنظمة.
 ،Maximo Torero السيد  وي��ق��ول 
رئ��ي��س اخل���ب���راء االق��ت��ص��ادي��ني يف 
امل��ن��ظ��م��ة »ل���ق���د ع��لّ��م��ت��ن��ا ج��ائ��ح��ة 
كوفيد-19 أنه يجدر بنا زيادة قدرة 
ال��ن��ظ��م ال��زراع��ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة على 
للحد  مستعدين  نكون  لكي  الصمود 
وقادرين  املخاطر  من  املستطاع  قدر 
عند  املخاطر  تلك  مع  التعامل  على 
حدوثها على حد سواء، وإّن التحالف 
يساعدنا  س���وف  ال��غ��ذاء  أج���ل  م��ن 
املنظمة  وكانت  ذل��ك«،  حتقيق  على 
ق���د أط��ل��ق��ت خ����الل ش��ه��ر ي��ول��ي��و/
ب��رن��ام��ج االس��ت��ج��اب��ة جلائحة  مت��وز 
ك��وف��ي��د-19 وال��ت��ع��ايف م��ن��ه��ا ال��ذي 
ذات  م��ج��االت  سبعة  ح��ول  يتمحور 
أولوية ملساعدة البلدان على التعاطي 
اجلائحة  جراء  الفورية  األزم��ات  مع 
النظم  ل��ت��ع��ايف  للتحضير  وأي���ًض���ا 
الزراعية والغذائية وإعادة بنائها على 
نحو أفضل، وسوف يستفيد التحالف 
سياساتي  دعم  من  الغذاء  أجل  من 
ومالي وفني رفيع املستوى مبا ميّكن 
من اتخاذ إجراءات حازمة يف الوقت 
االحتياجات  تلبية  أجل  من  املناسب 
والطلبات على الصعيد القطري التي 

جرى حتديدها من خالل البرنامج.

 ،Beth Bechdol ال��س��ي��دة  وق��ال��ت 
»تتميز  للمنظمة  العام  املدير  نائب 

إلقامة  فريدة  وق��درات  ببنية  املنظمة 
إلى  وأش��ارت  العاملي«،  التحالف  هذا 
حوار  إط��الق  على  ق��ادرة  املنظمة  أّن 
لديها  وأّن  ال���194  األعضاء  بني  بّناء 
عالقات وثيقة مع العديد من الشركاء 
شبكة  إل��ى  إضافة  اآلخ��ري��ن  الهامني 
تضمن  أن  شأنها  من  واسعة  قطرية 
وإسناد  محددة  أهداف  على  التركيز 
األولوية الالزمة لوجهات نظر البلدان 
Yunus احلائز  السيد  نفسها، وشدد 
أنه  على  للسالم  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  على 
»يجدر إعادة بناء االقتصادات الريفية 

باعتبارها اقتصادات مستقلة«.

ناقوس اخلطر:  يدق  تقرير أممي 
ثاث دول عربية تواجه »حالة جوع 

حرجة«:
وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  منظمة  ح���ذرت 
العاملي،  األغ��ذي��ة  وب��رن��ام��ج  )ال��ف��او( 
فاسو  بوركينا  دول  أن  م��ن  م��ؤخ��راً، 
وج���ن���وب ال����س����ودان وش���م���ال ش��رق 
خلطر  م��ع��رض��ة  وال��ي��م��ن،  نيجيريا 

املجاعة.
أورد تقرير لهاتني املنظمتني أن بعض 
هذه  يف  يعيشون  ال��ذي��ن  األش��خ��اص 
املناطق األربع »يواجهون حالة حرجة 
النزاعات  أن  اجل��وع«، وحذر من  من 
يف  املتزايدة  والصعوبات  املتصاعدة 
اإلنسانية  املساعدات  على  احلصول 

قد تؤدي إلى خطر املجاعة.
وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  منظمة  وتشير 
تضافر  إلى  العاملي  األغذية  وبرنامج 
ع��دة ع��وام��ل )ال��ن��زاع��ات وال��ت��ده��ور 
الشديد  املناخي  والوضع  االقتصادي 
ووب���اء ك��وف��ي��د-19(، »ت��دف��ع السكان 
للغرق بشكل أكبر يف مرحلة الطوارئ 

النعدام األمن الغذائي«.

ذروات جديدة:
األربع  املناطق  هذه  إن  التقرير  وقال 

ليست معزولة، محذراً من أن خارطة 
ان��ع��دام  م��ع��دالت  أن  »تظهر  ال��ع��ال��م 
ذروات  بلغت  احل��اد  الغذائي  األم��ن 

جديدة على مستوى العالم«.
وأوضحت املنظمتان يف تقريرهما أن 
16 بلداً آخر مهددة بشدة جراء زيادة 

مستويات اجلوع احلاد. 
من بني هذه البلدان فنزويال وهايتي 
وإث��ي��وب��ي��ا وال��ص��وم��ال وال��ك��ام��ي��رون 
ومالي  الوسطى  أفريقيا  وجمهورية 
وال��ن��ي��ج��ر وس��ي��رال��ي��ون وج��م��ه��وري��ة 
وموزمبيق  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ك��ون��غ��و 
وسوريا  ولبنان  والسودان  وزميبابوي 

وأفغانستان.

تفادي السيناريو األكثر تشاؤمًا:
وتأمل »الفاو« أن يشجع هذا التقرير 
أزمة  ح��دوث  ملنع  الفور  »على  العمل 
بعد  األزم��ات(  من  سلسلة  )أو  كبرى 

ثالثة إلى ستة أشهر«. 

ويؤكد معدو التقرير أن تطور الوضع 
يف هذه البلدان مرهون بشكل خاص 
اإلنسانية  املساعدات  إلى  بالوصول 
وال��ت��م��وي��ل امل��س��ت��م��ر ل��ل��م��س��اع��دات 

اإلنسانية.
ال��ط��وارئ يف املنظمة  وق��ال م��س��ؤول 
»ه��ذا  ب��ي��ان  يف  ب��ورج��ون،  دومينيك 
اتخاذ  إلى  التقرير هو دعوة واضحة 

إجراءات عاجلة«. 
وأضاف »نشعر بقلق بالغ إزاء التأثير 
التي  األزم���ات  م��ن  للعديد  املشترك 
تقوض قدرة الناس على إنتاج الغذاء 
واحلصول عليه، وجتعلهم أكثر عرضة 
الوصول  علينا  يتعني  الشديد،  للجوع 
من  يتمكنوا  حتى  السكان  هؤالء  إلى 
ميلكوا  وأن  ال��غ��ذاء،  على  احل��ص��ول 
سبل  يحسنوا  وأن  إلنتاجه،  الوسائل 
السيناريو  ح���دوث  لتفادي  عيشهم 

األكثر تشاؤماً«.
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انطالقاً من رسالة اجلمعية احلقوقية 
تنفيذ  م��ن  ال��ت��أك��د  اإلن��س��ان��ي��ة يف  و 
مببادئ  العالقة  ذات  اجلهات  جميع 
شكوى  وردت   فقد  اإلنسان،  حقوق 
بسجن   20 رق��م  عنبر  سجناء  م��ن 
الطائف إلى ممثل اجلمعية وقد قام 
ممثل اجلمعية األستاذ عادل الثبيتي 

بزيارة لسجن مدينة الطائف.
السجن  استقباله   مدير  يف  وك���ان 
عرض  ومت  الثبيتي  م��اج��د  العقيد 
تلك  حول  مناقشته  و  عليه  الشكوى 

املالحظات.
والتي منها:

لبعض  ال��ب��ط��ان��ي��ات  ت��وف��ر  ع���دم   -
السجناء يف حني أكد ممثل اجلمعية 
من وجود وتوفر البطانيات كما وجد 

التعاون امللموس من مدير السجن.
وكتابة  ال��ن��زالء  مقابلة   متت  كما   -
ج��م��ي��ع امل��الح��ظ��ات ال��ت��ي ي��رغ��ب��وا 

بإيصالها إلى اجلهات ذات العالقة.
بأن  الثبيتي   ع��ادل  لأستاذ  وتبني 
إيضاح ع��دم وجود  ي��ري��دون  ال��ن��زالء 
إزالة  املهاجع حيث مت  ف��راش داخ��ل 
املوكيت منها و بسؤال مدير السجن  
االح��ت��رازات  أن  أوض��ح  السبب  ع��ن 
الصحية تتطلب   إزالة املوكيت  لكي 
والتنظيف  التعقيم  عملية  تسهل 
جائحة  م��ع  خصوصاً  ي��وم��ي  بشكل 
كورونا السيما وأنا دورات املياه داخل 
املهاجع، وقد مت توفير صالة خارجية 
لكي  بالكامل  مفروشة  العنبر   داخ��ل 
داخلها  ال��وج��ب��ات  السجناء  يتناول 

واجللوس فيها.

من جهته  أكد  مدير السجن أن هناك 
إصالحية جديدة سوف يتم اإلنتقال 

إليها قريباً بدالً من هذ السجن.
ه��ن��اك  أن  م��الح��ظ��ة  ك��م��ا مت���ت   -
تباطؤا قلياًل  يف عملية إطالق بعض 
تأخر  إل��ى  ال��س��ب  وي��رج��ع  السجناء 
قبل  من  السجن  خطابات  على  الرد 

اجلهات ذات العالقة.
بضرورة  اجلمعية  ممثل  طالب  كما 

األستاذ عادل الثبيتي
ممثل اجلمعية يف مدينة الطائف

ممثل فرع اجلمعية بالطائف يتفقد �شجن مدينة 

الطائف

متابعة  يف  العامة  النيابة  دور  تفعيل 
ذات  اجل��ه��ات  م��ع  السجناء  ملفات 

العالقة.

ب���إط���اق خ��دم��ة  ت��وج��ه  ال���ع���دل  وزارة 
»ال��ت��ق��اض��ي ع��ن ب��ع��د« يف ظ��ل انتشار 

كورونا:
وج���ه وزي���ر ال��ع��دل، رئ��ي��س املجلس 
األعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد 
بن محمد الصمعاني، بإطالق خدمة 
دليلها  وإق���رار  بعد«  عن  »التقاضي 
فيروس  انتشار  ظ��ل  يف  اإلج��رائ��ي، 

كورونا اجلديد.

لها صدر  بيان  يف  ال����وزارة،  وق��ال��ت 
تأتي ضمن  اخلطوة  هذه  أن  مؤخراً 
منظومة  الستكمال  ال����وزارة  ج��ه��ود 
التحول الرقمي ودعم سرعة اإلجناز 
وتكامل  وتفعيل  املخرجات،  وج��ودة 

مسار التقاضي اإللكتروني.

وستتضمن خدمة »التقاضي عن بعد«، 
املنصوص  التقاضي  إج��راءات  جميع 
عليها يف األنظمة التي ميكن تطبيقها 
وتقدمي  املذكرات  كتبادل  إلكترونياً، 
جلسة  وعقد  واحمل��ررات  املستندات 
الترافع اإللكتروني واملرافعة عن بعد 

عبر االتصال املرئي.

كما ستشمل، النطق باحلكم واستالم 
نسخة احلكم واالعتراض عليه أمام 
احملكمة األع��ل��ى درج���ة، وذل��ك عبر 
اخلاصة  بعد«  عن  »التقاضي  منصة 

بالوزارة.

التقاضي  أن خدمة  ال��وزارة،  وأكدت 
الضمانات  ع��ل��ى  ب��ع��د حت��اف��ظ  ع��ن 
تضمن  حوكمة  وفق  كافة  القضائية 
يتناسب  مبا  الضمانات  تلك  حتقيق 

مع طبيعة هذا املسار.
وسيجري عقد اجللسات عن بعد عن 
أحدهما  التقاضي  من  نوعني  طريق 
سيمكن  الذي  اإللكتروني«،  »الترافع 

الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع 
الكتابي، وتبادل املذكرات، وإيداعها، 
من  األسئلة  توجيه  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
الدائرة واإلجابة عنها كتابياً من قبل 

األطراف وإرفاق مستنداتهم.

فيما سيكون النوع اآلخر من اخلدمة 
»جلسة املرافعة عبر االتصال املرئي«، 
من  القضائية  الدائرة  والتي ستمكن 
عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة 
ي��ح��ض��ره��ا األط�����راف ع��ب��ر وس��ائ��ل 
ويتم  ال��وزارة،  من  املعتمدة  االتصال 
واستكمال  األط���راف،  مناقشة  فيها 
إجراءات التقاضي والنطق باألحكام.

ال���ع���ام���ة  وامل�����دي�����ري�����ة  ال�����ع�����دل  وزارة 
عن  احملاكمة  يف  تتوسعان  للسجون 

بعد شملت 80 سجنًا و71 محكمة:
وجه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور 
بالتوسع  الصمعاني،  بن محمد  وليد 
يف تفعيل احملاكمة عن بعد للسجناء 
إذ  سجناً،  و80  محكمة   71 لتشمل 
دون  التقاضي  إج��راء  املشروع  يتيح 
احملكمة  إلى  السجناء  لنقل  احلاجة 

يف عملية إلكترونية بالكامل.
وأوض���ح���ت ال�������وزارة ب����أن اجل��ه��ود 
امل��ب��ذول��ة يف م��ش��روع احمل��اك��م��ة عن 
بعد جرت بالتكامل والتعاون املستمر 
بينها وبني املديرية العامة للسجون ، 
ضمن  تأتي  اخلطوة  هذه  أن  مؤكدة 
اإللكترونية  العدلية  ِخْدماتها  سياق 
واحلفاظ  املستفيدين  على  للتيسير 
الوقت واجلهد  على صحتهم وتوفير 

عليهم.

بعد  عن  احملاكم  مشروع  ويستهدف 
تقليل ُمدد التقاضي واختصار الوقت 
التكاليف البشرية  واجلهد مع توفير 
وامل���ادي���ة ع��ن��د ن��ق��ل ال��س��ج��ن��اء إل��ى 
احملكمة، مع حتقيق جميع الضمانات 
أثناء  والسجناء  للمتهمني  القضائية 
احمل��اك��م��ة، ك��م��ا أس��ه��م امل��ش��روع يف 
حيث  ال��ت��ق��اض��ي  إج�����راءات  تسهيل 

ال��وزارة  مسار  ضمن  امل��ش��روع  يأتي 
ونهجها التطويري يف رقمنة ِخْدماتها 

العدلية.
وك��ش��ف��ت ع���ن أن ع���دد اجل��ل��س��ات 
بعد  السجناء عن  القضائية حملاكمة 
تصل إلى 300 جلسة يومياً مرتبطة 
تستهدف  متقدمة  ات��ص��ال  بأنظمة 
ت��ف��ع��ي��ل االت���ص���ال امل���رئ���ي م���ا بني 
السجون واحملاكم، إضافة إلى ربطه 
ومركز  األُخ���رى  العدلّية  باجلهات 

الترجمة املوّحد.
حتديد  يف  اإلجرائية  املهام  وتتمثل 
وطلب السجناء يف احملكمة، استقبال 
مشريف احملاكمات مع إدارة السجون، 
احملاكمة،  وقاعات  السجناء  جتهيز 

وبدء احملاكمة عن بعد.
وبينت أن التقنيات املستخدمة تتمثل 
يف ك��ام��ي��رات ون��ظ��ام ات��ص��ال مرئي 
بالسجون  بقاعات احملاكمات  متصل 
مع إتاحة دمج املترجم والسجني مًعا 
يف جلسة واح��دة إضافة إلى ممثلي 
أط����راف ال���دع���اوى م��ث��ل احمل��ام��ني، 
مع  بالسجون  متصلة  وشاشة عرض 

عرض القضية للسجني.
موظفني  تهيئة  إل��ى  ال���وزارة  وسعت 
احملاكم  يف  وتدريبهم  متخصصني 
هندسة  أع�����ادت  ك��م��ا  وال���س���ج���ون، 
اإلج����������راءات مب����ا ي��س��ه��ل ع��م��ل��ي��ة 
مترجمني  وف���رت  فيما  ال��ت��ق��اض��ي، 
أثناء اجللسة للسجناء غير الناطقني 

باللغة العربية. 
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فريق من فرع اجلمعية باجلوف ي�شارك يف 

مهرجان القافلة الزراعية لعام 1442هـ

اجلمعية  ف����رع  م���ن  ف��ري��ق  ش����ارك 
الفرع  مدير  م��ن   ك��اًل  باجلوف ضم 
منسق  و  الفهيقي  ظ��اه��ر  األس��ت��اذ 
وحتت  ال��دوش،  علي  األستاذ  الفرع 
الشمري  ط���ارش  ال��دك��ت��ور  إش���راف 
القافلة  مهرجان  يف  الفرع،  مشرف 
البيئة  وزارة  أقامته  ال��ذي  الزراعية 
واملياه والزراعة، و افتتح وكيل إمارة 
منطقة اجلوف حسني بن محمد آل 
الزراعية  القافلة  م��ؤخ��راً  سلطان، 
التي  للمزارعني  التوعوية  اإلرشادية 
منطقة  أمير  سمو  برعاية  انطلقت 
البيئة  وزارة  م��ن  بتنظيم  اجل���وف، 

واملياه والزراعة.
واس��ت��م��ع وك��ي��ل اإلم�����ارة ل��ش��رح من 
واملياه  البيئة  وزارة  ف��رع  ع��ام  مدير 
عبداهلل  املهندس  باملنطقة  والزراعة 
القافلة  ع��ن  األح���م���ري،  أح��م��د  ب��ن 
الفنية  االس��ت��ش��ارات  تشمل  ال��ت��ي 

والزيارات احلقلية للمزارع، وحتاليل 
الري  مياه  وحتاليل  الزراعية،  التربة 
وتشخيص اآلفات املرضية وعالجها، 
وت���ش���خ���ي���ص اآلف��������ات احل���ش���ري���ة 
بخدمات  وال��ت��ع��ري��ف  ومكافحتها، 
عدد  ستقام  حيث  الزراعي،  القطاع 
مبدينة  امل��ي��دان��ي��ة  العمل  ورش  م��ن 
سكاكا ومحافظات املنطقة، مبشاركة 
عدد من اخلبراء واملهندسني والفنيني 

املشاركني بالقافلة.
أن  يف  أمله  عن  سلطان  آل  وأع��رب 
املزارعني  بتوعية  القافلة  تُسهم هذه 
باآلفات وأنواعها وطرق الوقاية منها.
التثقيفية  ال��ف��رع  م��ش��ارك��ة  وج���اءت 
ال��ت��وع��وي��ة م��ن خ���الل رك���ن ت��وع��وي 
من  العديد  توزيع  خالله  مت  تثقيفي 
اجلمعية  م��ط��ب��وع��ات  و  اص�����دارات 
من  العديد  إجابة  متت  و  احلقوقية 

أسئلة و استفسارات الزوار. 
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يف اليوم العاملي للطفل

اليوني�شيف حتذر: تداعيات خطرية لكوفيد-19 

على اأطفال ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 

تقرر مبوجب القرار  IX( 836(  بأن تقيم جميع البلدان يومًا عامليًا للطفل يحتفل به بوصفه يومًا للتآخي والتفاهم على النطاق 

العاملي بني األطفال وللعمل من أجل تعزيز رفاه األطفال يف العالم،  واقترحت على احلكومات االحتفال بذلك اليوم يف 20 تشرين 

الثاني/نوفمبر الذي تراه كل منها مناسبًا. 

وميثل تاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر اليوم الذي اعتمدت فيه اجلمعية العامة إعان حقوق الطفل، يف عام 1959 واتفاقية حقوق 

الطفل يف عام 1989.

و حتدد االتفاقية –وهي املعاهدة الدولية التي صدق عليها كأحد اإتفاقيات حقوق اإلنسان—عددًا من حقوق الطفل، ومنها حقوق 

احلياة والصحة والتعليم واللعب، وكذلك احلق يف حياة أسرية، واحلماية من العنف ، وعدم التمييز، واالستماع آلرائهم.

ويف هذا العام، تسببت أزمة جائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19( يف بروز أزمة يف مجال حقوق الطفل. فعقبات الوباء على األطفال 

مباشرة ورمبا امتدت مدى احلياة إذا لم ُتعالج.

للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  قالت 
تاله  وما  العاملي،  كوفيد-19  وباء  إن 
السالمة  على  سيؤثر  إغ���الق،  م��ن 
يف  األطفال  ملاليني  والبدنية  العقلية 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

أسرة  نحو 7000  دراسة شملت  ويف 
يف 7 بلدان يف املنطقة، لديها نحو 13 
ألف طفل، وجدت اليونيسيف أن نحو 
90% من املشاركني يرون أن اجلائحة 

أثرت سلباً على أطفالهم.

ت���ي���د ش���ي���ب���ان، امل����دي����ر اإلق��ل��ي��م��ي 
ل��ل��ي��ون��ي��س��ي��ف يف ال���ش���رق األوس���ط 
التقرير  يف  ذك���ر  أف��ري��ق��ي��ا  وش��م��ال 
الذي صدر بالتزامن مع اليوم العاملي 
فرضت  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ود  أن  ل��ل��ط��ف��ل، 
بشكل  أث��ر  وإغالقها  امل���دارس  على 
لأطفال  اليومية  احلياة  على  كبير 
وت��ف��اع��الت��ه��م االج��ت��م��اع��ي��ة، م��ا أث��ر 

بالتالي على سالمتهم العقلية«.

وي��ق��ول ال��ت��ق��ري��ر إن أك��ث��ر م��ن %50 
أن  يعتقدون  آراؤه��م  املستطلعة  من 

مقاومة  مب��رح��ل��ة  مي���رون  أط��ف��ال��ه��م 
والتوتر  القلق  وأن  وعاطفية،  عقلية 
يف ازدي��اد بني األس��ر بسبب احلجر 
امل���ف���روض، م���ا ي��زي��د م���ن اح��ت��م��ال 
وقوع حاالت عنف أسري، وهنا فإن 
األط��ف��ال  ه��م  ال��غ��ال��ب  يف  الضحايا 

والنساء.

وفرضت معظم حكومات املنطقة، مع 
بداية اجلائحة يف مارس آذار املاضي، 
إغالقاً للمدارس، ومع بداية الصيف، 
حيث بدأ الفيروس باالنحسار أعادت 
اعتماد  م��ع  جزئياً  أو  كلياً،  فتحها 

تقنية التعليم عن بعد.

من   %40 نحو  أن  التقرير  يف  وج��اء 
قلقهم  عن  أعربوا  واألوصياء  اآلب��اء 

إزاء العملية التعليمية وأبنائهم.

التعليم  اآلب���اء  م��ن  الكثير  وي��رف��ض 
عن بعد، باعتباره غير فعال، يف ظل 
ومحدودية  واخلبرات،  امل��وارد  نقص 
الوصول إلى اإلنترنت، ونقص الدعم 
املعلمني  مع  التواصل  إمكانية  وعدم 

مباشرة.

وأُجريت الدراسة يف اجلزائر واألردن 
وم���ص���ر وامل���غ���رب وق���ط���ر وس���وري���ا 
وت��ون��س، ب��ني ش��ه��ري أب��ري��ل نيسان 

ويوليو متوز 2020.

امل��خ��اوف  اليونيسيف  تقرير  وأث���ار 
بها  يتسبب  ق��د  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  م��ن 
البدنية،  األطفال  صحة  على  الوباء 
طفل  ماليني   9 نحو  يتلقى  لم  حيث 
لقاحاتهم ضد األمراض املعدية، مبا 
القيود  نتيجة  الشلل واحلصبة،  فيها 
من  واخلوف  احلركة  على  املفروضة 
اإلصابة وإغالق الكثير من العيادات.

العاملي  الطفل  ي��وم  تستقبل  اململكة 
مب�����ب�����ادرة خ���ي���ري���ة ل����ع����اج األط����ف����ال 

املقيمني:
لدعم  اخليرية  سند  جمعية  كشفت 
برنامجها  أن  ال��س��رط��ان  م��رض��ى 
املصابني  املقيمني  األط��ف��ال  ل��ع��الج 
يأتي  مقيم«،  بالسرطان »عالج طفل 
اململكة  رؤي���ة  ملستهدفات  حتقيقاً 

مسؤول  مواطنه  طموح  لوطن   2030
من خالل تقدير الوافدين ومساعدة 
احملتاج، وحتقيقاً لتطلعات اليونسيف 
ب��ات��خ��اذ إج�����راءات م��ن أج���ل حقوق 
 2020 العاملي  الطفل  يوم  يف  الطفل 
نوفمبر   20 يف  ب��ه  يحتفل  وال����ذي 
والتوعية  ال��دول��ي،  الترابط  لتعزيز 
العالم،  أنحاء  بني األطفال يف جميع 

وحتسني رفاهية األطفال.

وأب���ان���ت م��دي��ر ع���ام اجل��م��ع��ي��ة رمي 
منذ  ساهم  البرنامج  أن  احلجيالن 
مقيماً  طفاًل   472 ع��الج  يف  بدايته 
من محاربي السرطان غير القادرين 
على دفع تكاليف العالج، موضحة أن 
تكاليف  تغطية  يتم من خالل  الدعم 
مستشفيات  يف  اململكة  يف  عالجهم 
تكاليف  وتغطية  احلكومي  القطاع 
بعض اخلدمات العالجية يف القطاع 

اخلاص.

ال��ب��رن��ام��ج يشمل  أن  إل���ى  وأش����ارت 
اعتمد  حيث  النخاع،  زراعة  خدمات 
برنامج زراعة النخاع من قبل مجلس 
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20
نوفمرب

800 مليون طفل انقطعوا عن املدارس لشهور عدة منذ تعميم إجراءات 
اإلغاق

الوضع الراهن قد يؤدي إلى بقائهم يف هذه الوضعية بشكل دائم، 
بسبب الفقر والفجوة الرقمية

األطفال أصبحوا عرضة للهشاشة بسبب استمرار أزمة اجلائحة
اضطرابات كبيرة تعوق وصول األطفال إلى النظام املدرسي يف جميع 

أنحاء العالم
من تداعيات اجلائحة بحسب الهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان 

مبنظمة التعاون اإلسامي

من  ع���دد  ل��ق��ب��ول  اجل��م��ع��ي��ة  إدارة 
احلاالت ضمن البرنامج.

أكثر  كورونا جتعل األطفال  ضغوط 
عرضة للعنف:

تتجلى خطورة الضغوط االجتماعية 
واالقتصادية املرتبطة بجائحة كورونا 
أكثر عرضة  األطفال  أنها جتعل  يف 
مل��خ��اط��ر ال��ع��ن��ف وع��م��ال��ة األط��ف��ال 
وغ��ي��ره��ا م���ن أش���ك���ال االس��ت��غ��الل 
التي  االنتهاكات  هذه  وأن  املختلفة، 
متس بحقوق الطفل، وحتديداً العنف 
املوجه ضد الطفلة، تؤدي إلى عواقب 
املتضررين،  األط��ف��ال  حلياة  مهددة 
احمللية  املجتمعات  ق��درة  يف  وتؤثر 
على حتمل تداعياتها، طبقاً ملا أكدته 
حلقوق  املستقلة  ال��دائ��م��ة  الهيئة 
اإلنسان مبنظمة التعاون اإلسالمي.

وأكدت الهيئة يف بيان مبناسبة اليوم 
العاملي حلقوق الطفل 2020، ضرورة 
ات��خ��اذ ت��داب��ي��ر وس��ي��اس��ات ت��راع��ي 
إط���ار جهودها  األط��ف��ال يف  ح��ق��وق 
وذلك  اجلائحة،  مبكافحة  املتعلقة 
باملبدأ  التمسك  ض��م��ان  أج���ل  م��ن 

»أفضل  حماية  بوجوب  يقضي  ال��ذي 
األط��ف��ال  سيما  ال  ال��ط��ف��ل«،  مصالح 
والنازحني،  والالجئني  اإلع��اق��ة  ذوي 
تأثيرات  تخفيف  على  يساعد  مم��ا 
اإلمنائية  باملسائل  املتصلة  التحديات 

والبقاء التي تخصهم.

خلطة  الكامل  دعمها  ع��ن  وأع��رب��ت 
ال��ن��ق��اط ال��س��ت امل��ق��ت��رح��ة م��ن قبل 
الطفل،  ح��ق��وق  حلماية  اليونيسف 

التي تقوم على أساس ضمان التعليم 
جلميع األطفال، من خالل سد الفجوة 
ال��وص��ول  م��ن  ومتكينهم  ال��رق��م��ي��ة، 
والغذائية  الصحية  اخل��دم��ات  إل��ى 
بتكاليف  لهم  وإتاحتها  واللقاحات 
الصحة  وح��م��اي��ة  ودع����م  م��ي��س��رة، 
وإنهاء  والشباب،  لأطفال  العقلية 
واإلهمال  اإلنساني  والعنف  اإلي��ذاء 
يف الطفولة، وتعزيز إمكانية الوصول 
والنظافة  والصرف  النقية  املياه  إلى 

الصحيني، والتصدي للتدهور البيئي 
الزيادة يف  اجتاه  وقلب  املناخ،  وتغير 
فقر األطفال وضمان التعايف الشامل 
حلماية  اجل��ه��ود  وتكثيف  للجميع، 
ودع����م األط���ف���ال وأس���ره���م ال��ذي��ن 
وك���وارث  ن��زاع��ات  ح���االت  يعيشون 

ونزوح.

األعضاء  الدول  جميع  الهيئة  وحثت 
ع��ل��ى وض���ع ج����دول أع���م���ال ش��ام��ل 
حقوق  عن  للمساءلة  النطاق  وواس��ع 
تعزيز  عملية  يضمن  مب��ا  األط��ف��ال، 
االجتماعي  واإلدم��اج  القانون  سيادة 
والتنمية البشرية على نحو يستجيب 
جميع  داعية  اإلنسانية،  لالعتبارات 
الدول األعضاء يف املنظمة إلى تعزيز 
جهودها يف هذه الظروف العصيبة من 
األزمة الصحية، وذلك من أجل دعم 
احلق يف التعليم، بوصفه استراتيجية 
األط��ف��ال،  مستقبل  حلماية  رئيسة 
وتعزيز مشاركتهم يف اجلهود الكفيلة 
بالتصدي للجائحة، مما يساعد على 
وحتقيق  منها  ال��ت��ع��ايف  عجلة  دف���ع 

أهداف التنمية املستدامة.
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�أفكار وم�شاريع

 © �شفحة تهتم بن�شر اأهم امل�شاريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�شني و املهتمني بحقوق الإن�شان من اأجل العمل على حت�شني حقوق الإن�شان يف العامل

املوافقة على م�رشوع البنك الدويل 
لتعزيز الإ�ضالحات وجودة التعليم 

يف ال�ضودان مبنحة قدرها 61.5 
مليون دولر من ال�رشاكة العاملية 

للتعليم
ال��دول��ي  البنك  إدارة  مجلس  واف���ق 
مدعوم  تعليمي  برنامج  على  مؤخًرا 
دوالر  مليون   61.5 ق��دره��ا  مبنحة 
للتعليم.  العاملية  الشراكة  مقدمة من 
وي��ش��ك��ل ه���ذا أك��ب��ر مت��وي��ل ل��دع��م 
حتى  السودان  يف  األساسي  التعليم 
ال��س��ودان  امل��ش��روع  سيمكن  ال��ي��وم، 
األساسي  التعليم  على  احلفاظ  من 
كبير  دع��م  م��ع  وحتسينه،  لأطفال 

واملجتمعات   وامل�����دارس  للمعلمني 
قدرة  تعزيز  إلى  باإلضافة  احمللية، 
السياسات  صياغة  على  احلكومة 
النظام  مستوى  على  التقدم  ورص��د 

التعليمي.

مساعدة  يف  أيًضا  املشروع  سيسهم 
السودان علي حتقيق أهداف التنمية 
امل��ش��روع يف  ه��ذا  »ي��أت��ي  املستدامة 

وقت مناسب متاًما ألننا منر بوضع 
سيقودنا  للغاية،  صعب  اقتصادي 
الطريق الصحيح نحو  املشروع على 
املستدامة  التنمية  أه��داف  حتقيق 
يف التعليم )الهدف 4(، على األخص 
والتعليم  التعليم  بجودة  يتعلق  فيما 

املجاني والشامل واملنصف«.
، وزي��ر  ال��ت��وم   ق��ال محمد األم���ني 
»نحن  مواصاًل  السودان  االتعليم يف 
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نتطلع إلى التعاون مع الشراكة العاملية 
للتعليم والبنك الدولي وشركائنا هنا 
كما  سيسير  التنفيذ  أن  من  للتأكد 

ينبغي«.

املبذولة  اجل��ه��ود  التمويل  سيدعم 
باملدارس  الطالب  التحاق  لتحسني 
القراءة  وكفاءة  استمراريتهم  وضمان 
التعليم  م��ن  األول����ى  ال��ص��ف��وف  يف 
يغطي  أن  امل��ق��رر  وم���ن  االب��ت��دائ��ي 
مع  العامة  امل��دارس  جميع  املشروع  
إعطاء األولوية لالستثمار يف املناطق 
تقدمي  سيتم  وامل��ه��م��ش��ة،  احمل��روم��ة 
حاجة  األكثر  العامة  للمدارس  منح 
يتحملها  التي  التعليم  تكاليف  لتقليل 
اآلب�����اء وت��ق��ل��ي��ل م��خ��اط��ر ال��ت��س��رب 
سيدعم  للفتيات،  بالنسبة  خ��اص��ة 
املتطوعني  املعلمني  أي��ًض��ا  التمويل 
من  ع��ادة  رواتبهم  يتقاضون  ال��ذي��ن 
مساهمات املجتمع والتي من املرجح 
أن تنخفض بسبب األزمة االقتصادية 
فيروس  تأثير  بسبب  تفاقمت  التي 

كورونا.
وض���ع جيد  ال��دول��ي يف  ال��ب��ن��ك  »إن 
على  التركيز  مع  املشروع  هذا  لدعم 
النتائج وحتقيق  إلى  التمويل املستند 
األهداف نظًرا لفهمه الكبير وخبرته 
يف  التعليم  قطاع  يف  االن��خ��راط  يف 
وللقيام  عقدين،  من  ألكثر  السودان 
ب���ذل���ك، س��ت��ع��م��ل ب��ش��ك��ل ف��ع��ال مع 
احلكومة إلدخال اإلصالحات الالزمة 
مع  تتماشى  والتي  التعليم  قطاع  يف 
لقطاع  اإلستراتيجية  أهداف اخلطة 
لتحسني  ال سيما  احلكومي   التعليم 
تقدمي خدمات التعليم«، قالت ميلينا 
القطرية  املديرة  ستيفانوفا،  بيتروفا 

للبنك الدولي يف السودان.
لأطفال  التعليمية  البيئة  لتحسني 
م��واد  ش���راء  يف  التمويل  سيساعد 
سيتم  األس��اس��ي��ة،  التعلم  وم��ع��دات 
توفير الكتب املدرسية ومواد القراءة 
بستة  يقدر  ملا  القراءة  دعم  وبرامج 
ح��وال��ي  وستستفيد  ط��ال��ب  م��الي��ني 
30.000 فتاة من حتسني بيئة التعلم 
وبناء  تأهيل  إع��ادة  من  ذل��ك  مبا يف 
مرافق الصرف الصحي، وكجزء من 
برنامج القراءة اجلديد واملكثف سيتم 
معلم  م��ن 4000  ي��ق��رب  م��ا  ت��دري��ب 

القراءة لدى الطالب  لتقييم مهارات 
وم��راق��ب��ة  ل��ل��ق��راءة  ب��رن��ام��ج  وتنفيذ 
تقدم الطالب يف القراءة يف مدارس 
م��خ��ت��ارة، م��ن خ���الل ال��ت��رك��ي��ز على 
ذلك  يف  مبا  ضعفاً  األكثر  األط��ف��ال 
داخلياً  املشردين  واألطفال  الفتيات 
تعزيز  إلى  الدعم  يهدف  والالجئني، 

املساواة يف التعليم.

كورونا  استمرار جائحة فيروس  »مع 
يف تعطيل التعليم يف السودان وحول 
تقدمه  ال���ذي  ال��دع��م  أص��ب��ح  العالم 
أكثر  مهما  للتعليم  العاملية  الشراكة 
آليس  ق��ال��ت  م��ن أي وق���ت م��ض��ى« 
أولبرايت، الرئيس التنفيذي للشراكة 
اقتصادي  للتعليم، »يف سياق  العاملية 
العائالت  تضطر  ما  غالًبا  متردي، 
إلى اتخاذ قراراً صعباً بشأن إرسال 
أطفالهم إلى املدرسة أو وضع الطعام 
والد  أي  على  يجب  ال  امل��ائ��دة،  على 
لذلك  اخليارات  هذه  مثل  يواجه  أن 
للتعليم  العاملية  الشراكة  ستواصل 
من  امل��الي��ني  يتمكن  ح��ت��ي  دوره�����ا  
األكثر  وخ��اص��ة  والفتيان،  الفتيات 
ضعفاً من الذهاب للمدرسة والتعلم«.

للبنك  القطري  البرنامج  تعديل  مت 
الدولي بالسودان استجابة للتحديات 
اجلديدة التي فرضتها أزمة فيروس 
يف  البرنامج  ه��ذا  سيعمل  ك��ورون��ا، 
الطارئة  الدعم  مشاريع  مع  تكامل 
واجلهود املبذولة يف إطار االستجابة 
يف  التالميذ  علي  لإبقاء  التعليمية 
العملية  يف  الفقد  وتعويض  امل��دارس 
التعليمية أثناء اجلائحة.  يف حني أن 
قطاع  يف  اجلارية  الطوارئ  عمليات 
إلتحاق  إعادة  على  ستساعد  التعليم 
استئناف  مبجرد  باملدارس  الطالب 
التعلم  فقدان  وتقييم  الدراسي  العام 
الوباء، فإن هذا املشروع  الناجم عن 
التسجيل  اس��ت��م��رار  على  سيساعد 
وحت���س���ني ن��س��ب��ة إب����ق����اء ال���ط���الب 
القراءة  يف  الكفاءة  وتعزيز  باملدارس 
يف املدارس املستهدفة، سيتبع ثالثون 
إج��م��ال��ي مخصصات  م��ن  امل��ائ��ة  يف 
آلية  للتعليم  العاملية  الشراكة  منحة 
مت��وي��ل ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج، حيث 
سيتم الصرف عند حتقيق األهداف 

واملخرجات احملددة.

قدمت  منفصلة،  سابقة  منحة  يف 
أوائ��ل  يف  للتعليم  العاملية  الشراكة 
مليون   11 قدرها  منحة   2020 عام 
برامج  لتعزيز  السودان  لدعم  دوالر 
يف  التعليم  الحتياجات  االستجابة 

البالد يف ظل جاحة كورونا.

بناء مستقبل التعليم يف السودان:
األساسي  التعليم  مشروع  خالل  من 
املانحني  دع��م  ص��ن��دوق  ال��ذي ميوله 
والي��ات   4 استهداف  ج��رى  القومي، 
سودانية بغرض تطوير البنية التحتية 
ملدارسها، والتوسع يف تدريب معلميها، 

وإنشاء معهدين لتدريب املعلمني.
ينتهي متويل الصندوق  املقرر أن  من 
املتاح ملشروع التعليم األساسي يف 31 
مايو 2013، وذلك بعد االستثمار لعدة 
واإلعمار يف  البناء  إع��ادة  سنوات يف 

السودان.
اس���ت���ف���ادة ال���ق���ائ���م���ني ع���ل���ى وض���ع 
للتعليم  اجل���دي���دة  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
األساسي مما ورد يف دراس��ة شاملة 
عنوان  2012 حت��ت  ع��ام  نُ��ش��رت يف 

»وضع التعليم يف السودان«.

»ت���ع���ل���ي���م ب����ا ح�������دود« يف ال�����س�����ودان… 
املدارس يف أسوأ أحوالها:

بعد التدهور االقتصادي الذي أصاب 
البالد تدنى املستوى الدراسي وحرم 

آالف الطالب من هذا احلق.
ب�����رزت امل��ن��ظ��م��ات ال��ت��ط��وع��ي��ة يف 
ال��س��ودان أخ��ي��راً يف امل��ج��االت كافة 
توفير  عبر  األس���ر،  آالف  مل��س��اع��دة 
من  وغيرها  والسكن  والعالج  الطعام 
هو  التعليم  وألن  احلياة.  أساسيات 
السودان  يف  متطوعون  كّرس  األه��م، 
جهودهم لتعويض املناطق التي تعاني 
يف  والنقص  واإلقصاء  التهميش  من 
ما  التعليمية،  واملؤسسات  امل���دارس 
دفع مجموعة من الشباب إلى تكوين 
مبادرة إصالح اجتماعي، تُعتبر األكبر 
التعليم  مشاكل  حل��ل  ال��س��ودان،  يف 

حتت اسم »تعليم بال حدود«.
جلمهورية  االنتقالي  الدستور  ووف��ق 
السودان عام 2015، كان يُفترض أن 
يكون التعليم يف السودان إلزامياً، إال 

مطبقة  غير  بقيت  اإللزامية  هذه  أن 
حتى اآلن.

وب��ع��د ال��ت��ده��ور االق��ت��ص��ادي ال��ذي 
أص�����اب ال����س����ودان ت���دن���ى م��س��ت��وى 
يدرسون  ال��ط��الب  وأص��ب��ح  التعليم، 
السابعة  عمر  بعد  اإلجنليزية  اللغة 
مع إهمال اللغة العربية وتقدمي مواد 
التدهور  ه��ذا  متدنية،  ج���ودة  ذات 
من  الطالب  آالف  ح��رم  االقتصادي 
منها  عديدة،  ألسباب  بالتعليم  احلق 
غ��الء امل���دارس وس��وء بيئة امل��دارس 

احلكومية.

وت���ق���ول األس���ت���اذة م���ي���ادة أح��م��د ل� 
»اندبندنت عربية« إن »مشكلة التعليم 
عامة يف السودان، ويتأثر فيها الطالب 
واملعلمون أيضاً، فتدني املرتبات جعل 
بتقدمي  ملتزمني  غير  املعلمني  بعض 
ل��ل��ط��الب«،  ك��اف��ي��ة  تعليمية  ج��رع��ة 
مضيفًة »يجب تأهيل املعلمني وتقدمي 
دورات تدريبية وإعادة صياغة املنهج 

حتى يتناسب مع النهضة والتطور«.

حصلت  اآلن،  حتى   2015 ع��ام  منذ 
ث��الث ك��وارث يف امل��دارس احلكومية 
كبيرة،  املجتمع وشكلت صدمة  هّزت 
إذ ت���ويف ع���دد م���ن ال���ط���الب أث��ن��اء 
أدت  مركب،  بواسطة  النيل  عبورهم 
لقي  وقبلها،  حتطمه.  إل��ى  األم���واج 
حائط  انهيار  بعد  مصرعهم  ط��الب 
أث��ن��اء إح���دى احل��ص��ص ال��دراس��ي��ة. 
لقيت معلمة مصرعها  ذاته،  وللسبب 

داخل إحدى املدارس.

هذا الواقع جعل املنظمات احلقوقية 
ل��ت��أم��ني بيئة  ت��ت��س��اب��ق  وال��ت��ط��وع��ي��ة 
م��ب��ادرة  ونشطت  ال��ط��الب،  تناسب 
األم��ر،  ه��ذا  ح���دود« يف  ب��ال  »تعليم 
إلى  وسعت  لهم  مساعدات  وقّدمت 
ترتقي  حتى  املناسبة،  احللول  توفير 
باملستوى التعليمي يف البالد من ناحية 
املالية  واملساعدات  املدرسية  البيئة 
»اإلصالحية«.  أطفال  تعليم  وتبّنت 
تعليمية  حصصاً  ناشطوها  ف��وّف��ر 
»إصالحية  يف  امل��وج��ودي��ن  للطالب 
االستعداد  يف  ملساعدتهم  اجلريف«، 

المتحانات الشهادة الثانوية.
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مت م���ؤخ���راً، اإلع�����الن ع���ن إط���الق 
الصحي  ب��ال��ص��رف  معني  ص��ن��دوق 
وال��ن��ظ��اف��ة ب��ه��دف دع��م ال��ب��ل��دان يف 
توفير الصرف الصحي، ومستلزمات 
النظافة الشخصية والنظافة املتعلقة 
للجميع.  بالنسبة  الشهرية  ب��ال��دورة 
إطالقه  مت  الذي  الصندوق،  ويسعى 
خدمة  ع��ب��ر  ع��ق��دت  فعالية  خ���الل 
التواصل عن بعد، إلى حشد ملياري 
اخلمس  السنوات  م��دى  على  دوالر 

القادمة.
وق��ال��ت ن��ائ��ب��ة األم���ني ال��ع��ام ل��أمم 
املتحدة إن صندوق الصرف الصحي 
حاسماً  سيكون  ال��ع��ام��ة  وال��ن��ظ��اف��ة 
كبير  بشكل  االس��ت��ث��م��ارات  ل��زي��ادة 
بهدف الوصول إلى اجلميع بخدمات 

الصرف الصحي.
والنظافة  الصحي  الصرف  ووصفت 
ض��روري��ان  »أوالً،  بأنهما  اآلم��ن��ني 
ألنهما  ننشدها،  ال��ت��ي  لالستجابة 
وثانياً،  اإلنسانية.  بالكرامة  يتعلقان 

ألنهما يعتبران قضية صحية«.
ال��دور  بجالء  كورونا  جائحة  وبينت 
األس���اس���ي ال�����ذي ي��ل��ع��ب��ه ال��ص��رف 
انتشار  وق��ف  يف  والنظافة  الصحي 
عن  أي��ض��اً  ك��ش��ف��ت  لكنها  امل����رض، 
احلصول  بشأن  الهائلة  التفاوتات 
ع��ل��ى خ���دم���ات ال���ص���رف ال��ص��ح��ي 

والنظافة وصحة الدورة الشهرية.
أن  على  العام  األم��ني  نائبة  وأك��دت 

غسل  يف  املتمثلة  األساسية  النظافة 
على  احلصول  على  والقدرة  اليدين 
تشكل  إليه  الوصول  ميكن  مرحاض 
املجتمعات  متكني  يف  أساسياً  أم��راً 

الصحية على املدى الطويل.

أدوات لتحقيق املساواة بني األطفال:
يقول دومينيك أونيل، املدير التنفيذي 
لصندوق الصرف الصحي والنظافة:

»نعلم أن لأموال، إذا مت استخدامها 
بشكل جيد، القدرة على إحداث تغيير 
ليس مجرد  األمر  إن  ودائم،  إيجابي 
بل  الصحة؛  أجل حتسني  من  صراع 
وكفالة  االح��ت��رام  أج��ل  من  كفاح  هو 
حقوق اإلنسان األساسية ووضع حد 

لوصمة العار«.
االف��ت��راض��ي��ة  الفعالية  يف  وش����ارك 
ييمي  النيجيري  الرئيس  نائب  أيضا 
»صندوق  أن  أكد  حيث  أوسينباجو، 
الصرف الصحي والنظافة يعد منقذا 

لأرواح من نواح كثيرة«.
امل��دي��رة  ف���ور،  هنريتا  ال��س��ي��دة  أم���ا 
وصفت  فقد  لليونيسف،  التنفيذية 
بأنهما  والنظافة  الصحي  الصرف 
»عامالن مهمان لتحقيق املساواة بني 

األطفال«، وأضافت:
أسرتك  أن  مع حقيقة  تتعامل  »كيف 
ال مت��ت��ل��ك م���رح���اض���اً أث���ن���اء ف��ت��رة 
اإلغ����الق ه���ذه؟ ه���ذا ص��ع��ب بشكل 
إذا  والنساء،  للفتيات  بالنسبة  خاص 

الوصول  بإمكانية  شخص  كل  حظي 
ومستلزمات  الصحي  الصرف  إل��ى 
امل��دارس، يف  املنازل، يف  النظافة يف 
فإن  واملجتمعات،  الصحية  امل��راف��ق 
ذلك سيحدث فرقاً هائاًل يف عاملنا«.

على  ف��ور  هنريتا  السيدة  وش���ددت 
الصحي  الصرف  يكون  أن  ض��رورة 
أن  مضيفة  ع��ام��ة،  منفعة  اجل��ي��د 
احلكومات يتعني عليها إدراك حقيقة 
مشكلتها  ه��و  الصحي  ال��ص��رف  أن 
لديها  وأن  حلها،  عليها  يجب  التي 

وسائل حللها.

ن��ص��ف س��ك��ان ال��ع��ال��م م��ح��روم��ون من 
املرافق الصحية اآلمنة:

نصف  يتمتع  ال  احل��ال��ي،  الوقت  يف 
إلى  الوصول  بإمكانية  العالم  سكان 
م��راف��ق ال��ص��رف ال��ص��ح��ي امل����دارة 
ب��ط��ري��ق��ة م���أم���ون���ة. وي���رت���اد 620 
على  م��دارس ال حتتوي  مليون طفل 

مراحيض.
وال متلك مدرسة واحدة من كل ثالث 
م���دارس خ��دم��ات ال��ص��رف الصحي 
فيما ال حتتوي  والنظافة،  األساسية 
مرافق  ك��ل خمسة  ب��ني  م��ن  واح���دة 
الصرف  رعاية صحية على خدمات 

الصحي على اإلطالق.
بالصرف  امل��ع��ن��ي  ال��ص��ن��دوق  وي��ت��ب��ع 
ال��ص��ح��ي وال��ن��ظ��اف��ة، مل��ك��ت��ب األمم 
وقالت  املشاريع،  خلدمات  املتحدة 

ال��س��ي��دة غ��ري��ت ف���ارمي���و، امل��دي��رة 
التنفيذية للمكتب األممي إن الصرف 
التنمية  جوهر  هو  املناسب  الصحي 
بالنسبة ألي مجتمع أو أسرة أو فرد.
الصحة  ع��ل��ى  عميق  سلبي  ت��أث��ي��ر 

والتعليم.
للتقدم يف  احل��ال��ي��ة  امل��ع��دالت  وم���ع 
ف��إن  امل��س��ت��دام��ة،  التنمية  أه�����داف 
السادس  الهدف  من  الثانية  الغاية 
والنظافة  الصحي  بالصرف  املعني 
للجميع لن تتحقق حتى القرن الثاني 

والعشرين.

ويرجع ذلك، يف املقام األول، إلى قلة 
العديدة  العقود  االستثمار على مدى 
املاضية. وقد كان لذلك تأثير سلبي 
عميق على الصحة والتعليم والنتائج 
واملجتمعات.  للبلدان  االق��ت��ص��ادي��ة 
وهناك حاجة إلى استثمارات واسعة 
النطاق يف الصرف الصحي والنظافة 
على  والتحفيز  ال��وض��ع  ه��ذا  لعكس 
التغييرات الالزمة لتحقيق تأثير دائم 

وواسع النطاق.
ال��دك��ت��ورة س��وزان��ا جاكاب،  ورح��ب��ت 
العاملية  الصحة  منظمة  مدير  نائبة 
ب��إط��الق ص��ن��دوق ال��ص��رف الصحي 
والنظافة باعتباره »آلية مهمة لزيادة 
مشيرة  الوطني«،  االستثمار  وحتفيز 
الصرف  يف  االستثمار  فعالية  إل��ى 

الصحي والنظافة.

الأمم املتحدة 

ترحب باإطالق 

�شندوق دويل معني 

بال�شرف ال�شحي 

والنظافة العامة
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* 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 اخلامسة و الثاثون
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير 
واملتعددة  والثنائية  الوطنية  املالئمة 
أو  األطفال  اختطاف  ملنع  األط��راف 
بيعهم أو االجتار بهم ألي غرض من 

األغراض أو بأي شكل من األشكال.

املادة السادسة و الثاثون
من  الطفل  األط���راف  ال���دول  حتمي 
بأي  الضارة  سائر أشكال اإلستغالل 

جانب من جوانب رفاه الطفل.

املادة السابعة و الثاثون
تكفل الدول األطراف:

أو  للتعذيب  طفل  أي  يعرض  أال  أ- 

العقوبة  لغيره من ضروب املعاملة أو 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وال 
السجن  أو  اإلع���دام  عقوبة  ت��ف��رض 
يرتكبها  جرائم  بسبب  احلياة  م��دى 
ثماني  ع��ن  أعمارهم  تقل  أش��خ��اص 
إم��ك��ان��ي��ة  ع��ش��رة س��ن��ة دون وج����ود 

لإفراج عنهم.
حريته  م��ن  طفل  أي  ي��ح��رم  أال  ب- 
تعسفية.   أو  ق��ان��ون��ي��ة  غ��ي��ر  ب��ص��ورة 
أو  الطفل  اعتقال  يجري  أن  ويجب 
للقانون  وف��ق��اً  سجنه  أو  اح��ت��ج��ازه 
أخير  كملجأ  إال  ممارسته  يجوز  وال 

وألقصر فترة زمنية مناسبة.
يعامل كل طفل محروم من حريته  ج– 
بإنسانية واحترام للكرامة املتأصلة يف 

احتياجات  تراعي  وبطريقة  اإلنسان، 
األشخاص الذين بلغوا سنه،  وبوجه 
من  محروم  طفل  كل  يفضل  خ��اص، 
أن  يعتبر  لم  ما  البالغني،  عن  حريته 
تقتضي  الفضلى  ال��ط��ف��ل  مصلحة 
خالف ذلك، ويكون له احلق يف البقاء 
ات��ص��ال م��ع أس��رت��ه ع��ن طريق  على 
املراسالت والزيارات، إال يف الظروف 

االستثنائية.
ل��ك��ل ط��ف��ل م���ح���روم من  ي��ك��ون  د- 
بسرعة  احل��ص��ول  يف  احل��ق  حريته 
من  وغيرها  قانونية  مساعدة  على 
امل��س��اع��دة امل��ن��اس��ب��ة،   ف��ض��اًل  عن 
حرمانه  شرعية  يف  الطعن  يف  احلق 
أو سلطة  أم��ام محكمة  احل��ري��ة  م��ن 

مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، ويف 
أن يجري البت بسرعة يف أي إجراء، 

من هذا القبيل.

املادة الثامنة و الثاثون )2/1(
1- تتعهد الدول األطراف بأن حتترم 
ق��واع��د ال��ق��ان��ون اإلن��س��ان��ي ال��دول��ي 
املنطبقة عليها يف املنازعات املسلحة 
تضمن  وأن  بالطفل  ال��ص��ل��ة  وذات 

احترام هذه القواعد.
جميع  األط����راف  ال����دول  تتخذ   -2
تضمن  لكي  عملياً  املمكنة  التدابير 
أال يشترك األشخاص الذين لم تبلغ 
اش��ت��راك��اً  سنة  ع��ش��رة  خمس  سنهم 

مباشراً يف احلرب.
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دواعي إنشاء اجلمعية:
نشأة اجلمعية: بعد تلمس معاناة آالف 
البهاق؛  مب��رض  واملصابات  املصابني 
إلكتروني  منتدى  إن��ش��اء  ف��ك��رة  أت��ت 
لتكون نقطة جتمع وتواصل للمصابني 
وِلبث روح التفاؤل والتعاون فيما بينهم، 
يف  البهاق  ومنتديات  شبكة  أن��ش��أت 
الشهر السادس من عام 2008م وكانت 

مببادرة من مؤسسي اجلمعية وقد كان 
عددهم يف ذلك الوقت ثالثة أشخاص، 
وقد بلغ يف ذلك الوقت أعضاء الشبكة 
الشهر  ويف  عضواً،   14000 من  أكثر 
كرسي  انضم  2009م  عام  من  الثالث 
سعود  امللك  بجامعة  البهاق  أب��ح��اث 
لشبكة ومنتديات البهاق لتمنحه املظلة 
الرسمية واالشراف على االستشارات 
مبستجدات  األعضاء  وتزويد  الطبية 
البهاق وع��الج��ه، بعد  األب��ح��اث ح��ول 
ذلك انبثقت فكرة إنشاء جمعية خيرية 
إش��راف  حت��ت  البهاق  مرضى  لدعم 
وزارة الشئون االجتماعية. بحمد اهلل 
وتوفيقه صدر تصريح اجلمعية بتأريخ 

1434/7/26ه�.

أسباب النشأة:
ج��ل��دي��ة شائعاً  ال��ب��ه��اق م��رض��اً  ي��ع��د   

أثبتت  الناس،  من   )%3( يصيب  فهو 
له  ال��ب��ه��اق  ب���أن  العلمية  ال���دراس���ات 
النفسية  اجل��وان��ب  على  سلبية  أث���اراً 
واالقتصادية،  والوظيفية  واالجتماعية 
القلق  ال��ن��ف��س��ي��ة ظ��ه��ور  اآلث�����ار  م���ن 
واالك���ت���ئ���اب ل����دى م���رض���ى ال��ب��ه��اق 
خصوصاً لدى الفتيات وهناك حاالت 
انتحار يف احلاالت الشديدة، من اآلثار 
املصاب  امل��ري��ض  ع��زل��ة  االجتماعية 
االستغراب  لنظرات  تعرضه  بسبب 
من اآلخرين أو نظرات االزدراء، هناك 
والعنوسة  الطالق  حاالت  من  العديد 
بسبب هذا املرض، يؤثر على احلصول 
الوظائف  خاصة  وظيفية  فرص  على 
لهذا  اجلمهور،  مواجهة  تتطلب  التي 
امل�����رض ع����بء اق���ت���ص���ادي م��ل��م��وس 
املوضعية  امل��رك��ب��ات  ببعض  فالعالج 

يكون غالي الثمن.

الرؤية والرسالة واألهداف:
رؤيتها:

البهاق،  يف  األول  امل��رج��ع  ت��ك��ون  أن   
واحلياة السعيدة  للمستفيدين. 

رسالتها:
عالجياً  بالبهاق  املصابني  مساندة 
به  الوعي  رفع  و  واجتماعياً،  ونفسياً 
عمل  وفريق  مؤسسية  منظومة  وف��ق 

مؤهل وفاعل.
أهدافها:

بالبهاق.  املصابني  حياة  حتسني   -1  
2- رفع الوعي املجتمعي.

عن  املتخصصة  امل��ع��رف��ة  زي����ادة   -3
البهاق يف املجتمع السعودي.

اعرف أكثر عن جمعية البهاق اخليرية ) فأل (

جمعية البهاق اخليرية
VITILIGO CHARITY FOUNDATION



 كاريكاتير

امل�شت�شار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

نقالً عن صحيفة
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اإطالق من�شة لتوفري فر�س عمل 

لل�شجناء

للسجون،  العامة  امل��دي��ري��ة  أطلقت 
ب��ال��ت��ع��اون مع  »رؤي���ة ص��ل��ة«،  منصة 
السجناء  ل��رع��اي��ة  الوطنية  اللجنة 
»ت��راح��م«،  وأس��ره��م  وامل��ف��رج عنهم 
إصالحية  وذلك مبقر  وشركة صلة، 
توفير  إلى  املنصة  وتهدف  الرياض، 
ف����رص ع��م��ل ل��ل��س��ج��ن��اء ال��راغ��ب��ني 
بعد،  عن  بها  القيام  ميكن  بوظائف 
وتأهيل  تدريب  »صلًة«  تتولى  حيث 

بالوظائف  إحلاقهم  قبل  السجناء 
املتاحة، وتأتي هذه االتفاقية حرصاً 
على  للسجون  العامة  امل��دي��ري��ة  م��ن 
متميزة،  إصالحية  ب��رام��ج  تصميم 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  ب��ال��ش��راك��ة 
وال��ق��ط��اع اخل���اص وب��ي��وت اخل��ب��رة، 
وتهيئتهم  ال��ن��زالء  م��ه��ارات  لتطوير 
لسوق العمل أثناء قضاء محكومياتهم 

وبعد انتهائها.

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

نظام اإلجراءات اجلزائية أوضح 
أنه يجوز ألي من اخلصوم طلب 
إعادة النظر يف األحكام النهائية 
ألحوال  وفقاً  بالعقوبة  الصادرة 

محددة وهي:
امل��ت��ه��م يف  ع��ل��ى  ح��ك��م  إذا   -1
جرمية قتل ثم وجد املدعي قتله 

حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص 
م��ن أج��ل واق��ع��ة ث��م ص��در حكم 

ع��ل��ى ش��خ��ص آخ����ر م���ن أج��ل 
الواقعة ذاتها، وكان بني احلكمني 
تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد 

احملكوم عليهما.
3- إذا كان احلكم قد بني على 
أوراق ظهر بعد احلكم تزويرها 
بعد  ظهر  ش��ه��ادة  على  بني  أو 

احلكم أنها شهادة زور.
4- إذا كان احلكم بني على حكم 
صادر من إحدى احملاكم ثم ألغي 

هذا احلكم.
بينات  احلكم  بعد  ظهر  إذا   -5
وقت  معلومة  تكن  لم  وقائع  أو 
احمل��اك��م��ة وك���ان م��ن ش��أن هذه 
إدانة  عدم  الوقائع  أو  البيانات 
احملكوم عليه أو تخفيف العقوبة.
حيث يتم رفع طلب إعادة النظر 
احملكمة  إل���ى  ت��ق��دم  بصحيفة 
التي أصدرت احلكم، ويجب أن 
تشتمل صحيفة الطلب على بيان 

احلكم املطلوب إعادة النظر فيه 
وأسباب الطلب ، إال أنه ال يترتب 
إعادة  طلب  احملكمة  قبول  على 
وقف  الشكل  حيث  م��ن  النظر 
تنفيذ احلكم إال إذا كان صادراً 
أو  قصاص  من  جسدية  بعقوبة 
حد أو تعزير ويف غير ذلك يجوز 
للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ 
إع��ادة  طلب  بقبول  ق��راره��ا  يف 

النظر.

حقوق الناس
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ثقافة حقوق اإلنسان

يعتقد الكثير أنه ميتلك  احلق و احلرية املطلقة يف التصرف فيما ميلك كيفما 
شاء مبجرد أنه مالك لشيء معني دون إدراك أن هناك قيود على هذا احلق 
متنعه من التصرف فيما ميلك أحيانا،ً أو تقيد حريته يف التصرف نوعاً ما ، و 
احلق يف غايته تكمن يف استفادة اإلنسان من مزايا و منافع ما ميلك يستفيد 
منها و يستأثر بها دون اآلخرين  و يتضح ذلك جلياً من خالل القواعد النظامية 
التي متنح صاحب احلق احلرية يف االستفادة من مزايا و منافع هذا احلق دون 
اإلضرار باآلخرين و استعمال احلق ال يخرج عن صورتني ، األولى : أن يكون 
استعمال احلق مشروعاً و يتحقق ذلك عندما يكون هذا االستعمال نظامياً دون 

أن يلحق باآلخرين ضرراً جراء هذا االستعمال.
أما الصورة الثانية فتتمثل يف االستعمال غير املشروع الذي يؤدي إلى األضرار 
باآلخرين نتيجة تعسف صاحب احلق يف استعمال حقه الثابت له نظاماً، ومثل 
ذلك اجلار الذي يقيم ساتر بينه و بني جاره بقصد حجب الهواء و الضوء عن 
الهدف  الساتر، طاملا كان  ، فيعتبر متعسفاً يف استعمال حقه يف وضع  جاره 
من وضعه إيذاء اجلار و لم تكن هناك مصلحة حقيقية منه ، و القرينة ملعرفة 
التعسف يف استعمال احلق تكمن يف معرفة املصلحة املرجوة من قبل صاحب 

احلق.
املتحققة لصاحب احلق و  تناسب بني املصلحة  ومن هنا كان البد من وجود 
بني ما قد يعود على الغير من أضرار نتيجة هذا االستعمال و ال يعني أن يكون 
لصاحب احلق مصلحة مشروعة من استعمال حقه لينتقي عنه قصد التعسف 
ضد الغير ، بل يعول الفقه القانوني على قدر املنفعة العائدة على صاحب احلق 
من هذا االستعمال و مدى تناسبها مع الضرر الذي قد يصيب الغير ، لذا فإن 
املصلحة يجب أن تكون ذات قيمة بالغة األهمية تبرر ما قد يصيب الغير من 

إضرار نتيجة هذا االستعمال.

احلق و حدوده بني النظرة و الواقع 
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