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اجلمعية الوطنية حلقوق 

الإن�ضان تدين هجمات 

احلوثيني الإرهابية على 

مطار اأبها

ال��وط��ن��ي��ة حلقوق  أدان����ت اجل��م��ع��ي��ة 
اإلرهابية  الهجمات  بشدة  اإلن��س��ان 
اإلرهابية  احلوثي  مليليشيا  املتكررة 
امل��دع��وم��ة م��ن إي���ران على األع��ي��ان 
اململكة، وآخرها  واملدنيني يف  املدنية 
أبها  م��ط��ار  على  اإلره��اب��ي  الهجوم 
ال��دول��ي واص��اب��ة إح���دى ال��ط��ائ��رات 

املدنية.
وقال رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن 
الهجمات  هذه  أن  القحطاني  ربيعان 
اململكة،  لها  تتعرض  التي  اإلرهابية 
ب��ني احل��ني واآلخ���ر ت��ؤك��د أن هناك 
محاوالت مستمرة ومنظمة ومدعومة 
من بعض الدول الستهداف حق األمن 
يف هذه البالد املباركة، وإحلاق الضرر 
باملخالفة  املدنية  واألعيان  باملدنيني 

لقواعد القانون الدولي اإلنساني.
وأه�����اب رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة ب��ال��دول 
واجل��م��ع��ي��ات احل��ق��وق��ي��ة ال��ت��ي تلوم 
ت��داف��ع ع��ن أمنها  امل��م��ل��ك��ة ع��ن��دم��ا 
تستنكر  أن  ومواطنيها  واستقرارها 
بدون  اإلرهابية  العمليات  ه��ذه  مثل 
مبنية  مواقفها  ت��ك��ون  وأن  م��وارب��ة، 
التحيز   بعيدة عن  عادلة  مبادئ  على 
يقف  م��ن  ع��ل��ى  التغطية  وم��ح��اول��ة 
الطائشة  الهجمات  ه��ذه  مثل  خلف 
لترويع  ت��ه��دف  ال��ت��ي  و  واإلره��اب��ي��ة 

املدنيني.
تضمنه  مب��ا  اجلمعية  رئيس  وأش���اد 
بقواعد  متسكه  من  التحالف  إع��الن 
رده  عند  اإلنساني  ال��دول��ي  القانون 
اإلرهابية،   الهجمات  ه��ذه  مثل  على 
وأكد رئيس اجلمعية على ثقة اجلميع 
يف ك��ف��اءة وق���درة ال��ق��وات واألج��ه��زة 
اجلوية  ودفاعاتها  السعودية،  األمنية 
ه��ؤالء  تتبع  على  التحالف   وق���وات 
الالزمة  اإلج��راءات  واتخاذ  املجرمني 
حل��ف��ظ أم����ن وس���الم���ة امل��واط��ن��ني 
واملقيمني املدنيني على أراضي اململكة 
واملسافرين يف مطاراتها و مبا يتوافق 

مع القانون الدولي اإلنساني.
قوات  باسم  الرسمي  املتحدث  وق��ال 
التحالف، العميد الركن تركي املالكي، 
م��ؤخ��راً  متكنت  التحالف  ق���وات  إن 
دون  طائرتني  وتدمير  اع��ت��راض  من 
امليليشيا  أطلقتهما  مفخختني،  طيار 
ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة  اإلرهابية 
واملدنيني  املدنية  األعيان  الستهداف 
باملنطقة اجلنوبية، وأضاف: »سنتخذ 
وتدمير  لتحييد  الالزمة  اإلج���راءات 
ال���ق���درات ال��ن��وع��ي��ة مب��ا ي��ت��واف��ق مع 

القانون الدولي اإلنساني«.
وت��واص��ل��ت خ���الل األي�����ام امل��اض��ي��ة 
احلوثيني  الستهداف  دولية  إدان���ات 

ل��أراض��ي ال��س��ع��ودي��ة، ف��ق��د أدان���ت 
األمريكية »هجمات احلوثيني  اإلدارة 
امل��دن��ي��ني«،  ض��د  البغيض  وسلوكهم 
املتحدث باسم وزارة اخلارجية  وقال 
األمريكية نيد برايس: »نحن ملتزمون 
بدعم السعودية والدفاع عن أراضيها 

ضد هجمات احلوثيني«.
وقبل أيام، أعلن حتالف دعم الشرعية 
يف اليمن، اعتراض 4 طائرات مفخخة 
ح��وث��ي��ة أط��ل��ق��ت ب��اجت��اه ال��س��ع��ودي��ة، 
اعتراضها  مت  الطائرات  أن  وكشف 
أدان��ت  كما  منفصلة،  هجمات   3 يف 
لدى  ال��دائ��م��ة  البريطانية  امل��ن��دوب��ة 
وود  ب��ارب��را  السفيرة  املتحدة  األمم 
املستمرة  احلوثيني  هجمات  وورد، 
ضد السعودية، ورحبت بعودة حكومة 
اخلدمات  الستعادة  عدن  إلى  اليمن 
ال��ع��ام��ة، وأك���دت دع��م ج��ه��ود رئيس 
واالستقرار  األم��ن  لتحقيق  ال���وزراء 

االقتصادي الذي يحتاجه اليمنيون.

ت���ن���دي���د ع����رب����ي و خ���ل���ي���ج���ي و دول�����ي 
مطار  استهداف  احلوثيني  مبحاولة 

أبها الدولي:
و  و خليجية  عربية  دول  عدة  أدان��ت 
منظمات دولية و شخصيات عاملية و 
واجلامعة  اخلليجي،  التعاون  مجلس 
ال��ذي  اإلره��اب��ي  اإلع��ت��داء  العربية، 
اإلرهابية  احلوثي  مليشيا  به  قامت 
ع��ل��ى م��ط��ار أب��ه��ا، و أع��رب��ت األمم 

املتحدة عن قلقها من ذلك الهجوم.
اخلارجية  وزارة  ن���ددت  جهتها  م��ن 
استهداف  العبارات  »بأشد  املصرية 
ميليشيا احلوثي مطار أبها يف جنوب 
وكذلك  السعودية  العربية  اململكة 
أعمالها  احل��وث��ي  ميليشيا  مواصلة 
ال��ع��دائ��ي��ة ال��ت��ي ت��س��ت��ه��دف أراض���ي 

اململكة«.
تضامنها  »م���ج���دداً  م��ص��ر  وأك����دت 
ووق���وف���ه���ا، ح��ك��وم��ة وش���ع���ًب���ا، مع 
األعمال  هذه  مواجهة  يف  السعودية 
اإلره��اب��ي��ة اآلث��م��ة، ال��ت��ي تُ��ه��دد أمن 
مواطنيها  وسالمة  اململكة  واستقرار 
عما  فضاًل  أراضيها،  على  واملُقيمني 
مُتثله من تهديد سافر ومباشر لأمن 

.» واالستقرار اإلقليمينينّ
اخلارجية  وزارة  أدان��ت  جهتها،  من 

احلوثيني  مليشيات  ق��ي��ام  األردن��ي��ة 
باستهداف مطار أبها، والذي أدى إلى 

إصابة طائرة مدنية واشتعالها.
ال��وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  وأك��د 
واستنكار  إدان���ة  الفايز  اهلل  ضيف 
امل��م��ل��ك��ة ال��ش��دي��دي��ن ل��ه��ذا ال��ه��ج��وم 
يستهدف  ال���ذي  اجل��ب��ان  اإلره���اب���ي 
امل���ن���ش���آت امل���دن���ي���ة وي���ع���رض ح��ي��اة 

املسافرين املدنيني األبرياء للخطر.
الثابت  اململكة  موقف  على  أكد  كما 
الهجمات  ه��ذه  الستمرار  وال��راف��ض 
والوقوف  املتكررة  اجلبانة  اإلرهابية 
العربية  اململكة  ج��ان��ب  إل��ى  املطلق 
معها يف  ووقوفها  الشقيقة  السعودية 
وأمن شعبها  أمنها  يهدد  ما  كل  وجه 

الشقيق.
ويف ذات السياق أدانت وزارة خارجية 
وبشدة  األخ��رى  هي  البحرين  مملكة 
اإلرهابية  احلوثي  ميليشيات  إطالق 
املنطقة  جت���اه  ط��ي��ار  دون  ط��ائ��رت��ني 
السعودية  العربية  باململكة  اجلنوبية 

واستهدافها مطار أبها. 
وشددت وزارة اخلارجية على موقف 
وال��راس��خ  »ال��ث��اب��ت  البحرين  مملكة 
ال���داع���م ب���ق���وة ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
يحفظ  ما  ولكل  الشقيقة  السعودية 
معها  واملتضامن  واستقرارها  أمنها 
وإج���راءات  تدابير  م��ن  تتخذه  فيما 
األع��م��ال اجلبانة  ه��ذه  م��واج��ه��ة  يف 
وامل��دن��ي��ني  األع��ي��ان  تستهدف  ال��ت��ي 
وزعزعة األمن، مشيدة بكفاءة ويقظة 
اعتراض  يف  الدولي  التحالف  ق��وات 

الطائرتني والتصدي لهما«.
اإلم���ارات  و  الكويت  استنكرت  كما 
الهجمات  ب��ش��دة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اإلره���اب���ي���ة ل��ل��ح��وث��ي ع��ل��ى م��ط��ار 
مع  ال��ت��ام  وقوفها  ع��ن  وأعلنت  أبها 

السعودية.
أنه  العربي  التحالف  أك��د  جهته  من 
ستتم محاسبة ميليشيات احلوثي مبا 
مضيفاً  الدولي،  القانون  مع  يتوافق 
أبها  م��ط��ار  اس��ت��ه��داف  م��ح��اول��ة  أن 
جرمية  املدنيني  املسافرين  وتهديد 
ح����رب، م��ت��اب��ع��ا: ن��ت��خ��ذ اإلج�����راءات 
الالزمة حلماية املدنيني من تهديدات 

احلوثيني.
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دورها  اأهمية  توؤكد  واجلمعية 

امل�ضكالت  اأبرز  حتديد  يف 

والعمل  الأطفال  تواجه  التي 

املنا�ضبة  الآليات  اإيجاد  على 

حلمايتهم

املختصني يف مجال  ع��دد من  أش��اد 
احل���م���اي���ة وال��ط��ف��ول��ة واالج���ت���م���اع 
على  والتنمية  العمل  وزي��ر  مبوافقة 
السيبراني  األم����ن  جمعية  إن��ش��اء 
كأول جمعية متخصصة لأطفال يف 
واحلماية  التوعية،  مجال  يف  اململكة 
وواعياً  سيبرانياً  مثقف  جيل  لبناء 
السيبراني،  الفضاء  مخاطر  ض��د 
كثرة  ظل  الرقمي يف  اجليل  وحماية 
وعدم  لإلنترنت  األطفال  استخدام 
وج��ود ض��واب��ط حتمي األط��ف��ال من 

التجاوزات.

أهمية كبرى:
العام  -األم��ني  الفاخري  خالد  ق��ال 
اإلنسان،  حلقوق  الوطنية  للجمعية 
ب��األم��ن  تعنى  جمعية  ت��أس��ي��س  إن 
السيبراني وتخصيصها للطفل يشكل 
اإلنترنت  توسع  كبرى يف ظل  أهمية 
وأنها  خ��اص��ة  التقنية،  واس��ت��خ��دام 
لأطفال  متخصصة  جهة  ستكون 
يستخدمون  ب��ات��وا  وأن��ه��م  خ��اص��ة، 
الفضاء اإللكتروني يف عدة مجاالت 
أو يف  األق���ران  م��ع  بالتواصل  س��واء 
املساحة  هو  وأصبح  الترفيه،  مجال 

احلالي،  الوقت  يف  استخدام  األكثر 
يف  سيساهم  اجلمعية  ه��ذه  ووج���ود 
تواجه  التي  املشكالت  أب��رز  حتديد 
األطفال، والعمل على إيجاد اآلليات 
للحيلولة  األطفال  حلماية  املناسبة 
املتعلقة  اإلشكاالت  يف  وقوعهم  دون 
هذه  إن��ش��اء  أن  مضيفاً  بسالمتهم، 
بالتركيز  ن��ن��ادي  يجعلنا  اجلمعية 
على اخل��ط��ط ال��وق��ائ��ي��ة، وذل���ك من 
املتنوعة  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ب��رام��ج  خ���الل 
التي حتاكي عقول األطفال مبختلف 
أعمارهم بحيث نستطيع الوصول إلى 
اإلشكاالت التي قد يقعوا فيها، حيث 
تكفل جتنبها  الوقائية  اإلجراءات  إن 
أدواتها  الوقاية  أن  مبيناً  مستقباًل، 
ال��ت��وع��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف وال��ت��ع��اون مع 
تبادر  وأن  األطفال،  لتوعية  املدراس 
السنة  يف  ي��وم  بتخصيص  اجلمعية 
بالتعاون مع التعليم العام جلعله يوماً 
باإلضافة  األط��ف��ال،  بأمن  للتوعية 
لأطفال  سنوية  ج��ائ��زة  لتخصيص 
ع��ل��ى ش��ك��ل م��س��اب��ق��ة ال��ه��دف منها 
توعيتهم ملخاطر الفضاء السيبراني، 
مقترحاً تكوين فريق لرصد املخالفات 
العالم  يف  األط��ف��ال  فيها  يقع  التي 

للعمل  النماذج  ه��ذه  من  لالستفادة 
على عدم وقوعها يف الداخل احمللي، 
وبالتالي سيسهل إيجاد البرامج التي 

توفر احلماية القصوى لأطفال.

بنية حتتية:
وقال الدكتور صالح الدبل -مستشار 
اإللكتروني  الفضاء  إن  اجتماعي:- 
يعج باملخاطر خصوصاً يف ظل عدم 
أخالقية  أو  دينية،  ض��واب��ط  وج��ود 
من  للحذر  يدعو  وه��ذا  نظامية،  أو 
وقوف  عدم  وض��رورة  املخاطر،  هذه 
دون  م��ن  اإلي����دي  م��ك��ت��وف  املجتمع 
حراك أو حترك، ومن هنا يأتي دور 
مع  املدني  املجتمع  مؤسسات  أهمية 
املؤسسات الرسمية باالضطالع بدور 
التي  للسلبيات  التصدي  يف  فاعل 
اإللكتروني،  الفضاء  ه��ذا  من  تأتي 
وأن تأسيس جمعية األمن السيبراني 
من  األط��ف��ال  حماية  يعني  لأطفال 
خالل  من  السلبي  للتوجه  التعرض 
دور  أن  مضيفاً  السيبراني،  الواقع 
اجلمعية سيكون أثره كبير من خالل 
أه��داف��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة، وال��وق��ائ��ي��ة 
العمل  ومنها  والتطويرية،  والعالجية 

إليكترونياً  التحتية  البنية  وضع  على 
ووض������ع ال���ب���رم���ج���ي���ات امل��ن��اس��ب��ة 
وال��ت��ي حتمي األط��ف��ال م��ن اآلف��ات 
ال��ت��ي تؤثر  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة امل��ت��زاي��دة 
األطفال  اب��ت��زاز  قضايا  مثل  فيهم، 
السلوك  ملثيرات  وتعريضهم  والنشء 
االن���ح���رايف وال��ت��أث��ي��رات ال��ف��ك��ري��ة 
من  وحمايتهم  الضالة،  والعقائدية 
قبل  الضال من  الفكري  االستقطاب 

اجلماعات اإلرهابية.

دورات تدريبية:
د د.ال��دب��ل على ض���رورة عمل  وش���دنّ
املجتمع  ل��ف��ئ��ات  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 
واألطفال  األم��ور  أول��ي��اء  وخصوصاً 
وراء  االن��س��ي��اق  ب��أخ��ط��ار  لتعريفهم 
وسائل التواصل االجتماعي احلديثة، 
آثار  من  فيها  وما  اإلنترنت  ومواقع 
اآلب��اء  تعريف  عناصرها  من  ويكون 
األخ��ط��ار  جتنب  بكيفية  واألط��ف��ال 
اخلبيثة  ال��دواف��ع  ذات  اإللكترونية 
بتصميم  ناصحاً  األطفال،  الستغالل 
ب���رام���ج ب��دي��ل��ة وم��ش��وق��ة ل��أط��ف��ال 
إلى  حاجتهم  دون  من  إليها  جلذبهم 
والتطبيقات  ال��ب��رام��ج  وراء  السير 

األستاذ خالد الفاخري

اإن�ضاء جمعية لالأمن ال�ضيرباين
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املغرضة أو التطبيقات غير املدروسة، 
وي���دخ���ل يف ذل����ك دراس������ة ال���واق���ع 
األدل��ة  ووض��ع  وتقوميه  االفتراضي، 
والتقديرات لهذه التطبيقات، ويضاف 
إلى ذلك ضرورة قيام اجلمعية بتتبع 
واتخاذ  السيئة  واملعرفات  التطبيقات 
كمحام  ونحوها  النظامية  اإلج��راءات 
عن األطفال عند تعرضهم ألي ابتزاز 
أو  الفكرية،  للمخاطر  تعريضهم  أو 
مع  اخلاطئة،  السلوكية  أو  العقائدية 
تصميم اإلعالنات التوجيهية، ونشرها 
االجتماعي  ال��ت��واص��ل  وس��ائ��ل  عبر 
النصائح  ت��ق��دمي  وك��ذل��ك  احمل��م��ودة، 
االنفوغرافيك  باستعمال  اخلفيفة 
الهادفة  واملشاهد  غرافيك،  واملوشن 
الدينية  القيم  تعزز  وال��ت��ي  املشوقة 
من  احلميدة  والسلوكية  والثقافية 
أجل تكوين جيل لديه من احلصانة ما 
مينعه ويحميه من التعرض للتأثيرات 

السلبية.
متناٍم ومتاح:

وحت��دث��ت ع��ائ��ش��ة ال��س��ي��د -خ��ب��ي��رة 
تربوية- قائلًة: إن الفضاء السبيراني 
متناٍم ومتاح إلى ما ال نهاية، وكل يوم 
نشاهد فيه أشياء لم تكن تخطر لنا 

مرحلة  نعيش  بتنا  واليوم  ب��ال،  على 
إنترنت األشياء، وكل ما فيها مترابط 
اخلصوصية  أن  واملشكلة  إلكتروني، 
تالشت وأبسط املعلومات الشخصية 
فرد  لكل  والتطلعات  واالن��ت��م��اءات، 
وممكن  البيانات،  ذاكرة  محفوظة يف 
ألكثر  بيانات  كقاعدة  تستخدم  أن 
وتشترى  تباع،  قد  وأحياناً  جهة،  من 
م��ن دون اس��ت��ئ��ذان وم��ن ب��دون وعي 
التي  األجهزة  وأن  وإدراك، خصوصاً 
أبنائنا،  وأي���ادي  أي��ادي��ن��ا  متناول  يف 
إلكترونية مريحة  حيث وفرت حكاية 
أمننا  على  خطيرة  ولكنها  ومرفهة 
املعلوماتي وأمننا النفسي واجلسدي؛ 
ألن احلصول على البيانات واملعلومات 
من  لنا  والوصول  السهولة،  غاية  يف 
وذلك من خالل  سهل،  أيضاً  خاللها 
األس�����واق اإلل��ك��ت��رون��ي��ة أو األل��ع��اب 
شبكات  خ��الل  م��ن  أو  والتطبيقات، 
»ال����واي ف���أي« امل��ت��وف��رة يف األم��اك��ن 
من  لها  ال��دخ��ول  يتم  وال��ت��ي  العامة، 
خالل تعريف أبنائنا ببياناتهم من دون 
لالستهداف  هدفاً  فيصبحون  وعي، 

وبالتالي يتعرض أمنهم للخطر.
هناك قراصنة:

وأك�����دت ع��ائ��ش��ة ال��س��ي��د ع��ل��ى أن 
أكثر األشخاص  األطفال، واملراهقني 
وسائل  هناك  كانت  مهما  استهدافاً 
ح��م��اي��ة، ح��ي��ث أن ه��ن��اك ق��راص��ن��ة 
أحياناً  ونحن  أهدافهم،  إلى  يصلون 
بدون وعي منا كمربني وأهل نساهم 
الفضاء  ه��ذا  يف  أبنائنا  تعريض  يف 
السيبراني لكل من لديه نية اإليذاء، 
يف  الطفل  أن  نعرف  أن  الب��د  لذلك 
هذا الوقت يعيش مرحلة صعبة، وإن 
كانت تبدو مرحلة جميلة إال أنه يعاني 
من انغماسه فيها وتعريضه للمخاطر 
مم���ا ج��ع��ل��ه ي��ت��ب��ن��ي ب��ع��ض األف���ك���ار 
مبينًة  وعاداتنا،  ديننا  على  الدخيلة 
للبرامج  ينجذب  الطفل  أصبح  أن��ه 
للظهور طلباً  يسعى من خاللها  التي 
عرضة  يجعله  ق��د  وه���ذا  ل��ل��ش��ه��رة، 
ل��الس��ت��غ��الل اجل��س��دي م��ن ضعاف 
النفوس، ذاكرًة أن وجود جمعية أمن 
بأمن  وت��ه��ت��م  متخصصة  س��ي��ب��ران��ي 
رائعة  خطوة  تعد  السيبراني  الطفل 
وقفزة جميلة تتماشى مع رؤية اململكة 
التي تسعى ملواكبة مستجدات العالم، 
أنها تدعم كل ما ميكن أن  خصوصاً 
السيبراني،  الفضاء  سلبيات  يواجه 

املدني  املجتمع  تدعم مؤسسات  فهي 
وحماية  األم��ن  بتحقيق  يتعلق  فيما 
امل��ع��ل��وم��ات واألط���ف���ال، ج���اءت تلك 
التصريحات يف حديث لهم لصحيفة 

الرياض.

إط����اق م��ب��ادرت��ني حل��م��اي��ة األط��ف��ال 
ومتكني املرأة يف »األمن السيبراني«:

األمير  امللكي  السمو  ص��اح��ب  وج��ه 
العزيز  عبد  ب��ن  سلمان  ب��ن  محمد 
ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس  ال��ع��ه��د  ول����ي 
مبادرتني  بتبني  الدفاع  وزير  ال��وزراء 
السيبراني  األم��ن  خلدمة  سموه  من 
العاملي، األولى مبادرة حماية األطفال 
بإطالق  وذل��ك  السيبراني  العالم  يف 
مشاريع لقيادة اجلهود املتصلة بحماية 

األطفال يف الفضاء السيبراني.
املرأة  الثانية فهي متكني  املبادرة  أما 
دعمها  بهدف  السيبراني،  األم��ن  يف 
املجال  ه��ذا  يف  الفاعلة  للمشاركة 
وتعزيز التطوير املهني للمرأة، وزيادة 
رأس املال البشري لأمن السيبراني.

»مبادرة سعودية« 

تأتي اتفاقية إطالق البرنامج العالمي لحماية وتمكين األطفال في الفضاء السيبراني ترجمة عملية 

لمبادرة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 

والسياسات  الممارسات،  أفضل  بتطوير  تعنى  التي  الماضي  فبراير  المعلنة  الدفاع،  وزير  الــوزراء 

والبرامج، التي من شأنها حماية األطفال أثناء استخدامهم اإلنترنت.

وقد تبنى سموه مبادرتين دوليتين، لتعزيز حماية الفضاء السيبراني، األولى المبادرة الدولية لحماية 

والسياسات  الممارسات،  أفضل  تطوير  حول  المبادرة  وتتمحور  السيبراني،  الفضاء  في  األطفال 

التهديدات  لمواجهة  المبادرة  هذه  تأتي  حيث  السيبراني،  العالم  في  األطفال  لحماية  والبرامج 

السيبرانية المتزايدة التي تستهدف األطفال أثناء استخدامهم لشبكة اإلنترنت وتعريضهم لجرائم 

سيبرانية متنوعة بعيداً عن أعين أسرهم، بما في ذلك استغاللهم وجعلهم ضحايا لالنقياد وارتكاب 

وإرهابية  متطرفة  ايديولوجيات  لتبني  ودفعهم  توجهاتهم  على  الفكري  والتأثير  بحقهم،  الجرائم 

تشكل خطراً على الدول والمجتمعات. 

أما المبادرة الثانية فهي تمكين المرأة في األمن السيبراني، بهدف دعمها للمشاركة الفاعلة في 

هذا المجال وتعزيز التطوير المهني للمرأة، وزيادة رأس المال البشري لألمن السيبراني.

تتمة ص 7-6
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تتمة ص 5
أع��ل��ن ع��ن ت��ل��ك امل��ب��ادرت��ني صاحب 
امللكي األمير فيصل بن بندر  السمو 
الرياض  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن 
خالل افتتاحه املنتدى الدولي لأمن 
الهيئة  تنظمه  ال��س��ي��ب��ران��ي،  ال���ذي 
عن  نيابة  السيبراني  لأمن  الوطنية 

خادم احلرمني الشريفني.

ولفت سموه النظر إلى أن اململكة تدرك 
واملتجددة  الكبيرة،  التحديات  حجم 
التي تواجهها دول العالم مع التوسع 
واالستخدام الكبير للتقنية واالعتماد 
اليومية  احل��ي��اة  م��س��ارات  يف  عليها 
واإلنتاج  الطاقة،  ويف  للمجتمعات، 
املصرفية  واخِل���ْدم���ات  ال��ص��ن��اع��ي، 
وِخ���ْدم���ات االت���ص���االت واخل��دم��ات 
العلمي  والبحث  واإلنسانية،  الطبية، 
واملنظومات  اخِل��ْدم��ات  من  وغيرها 
األمنية والدفاعية واالقتصادية؛ م�ما 
السيبراني.  األم�ن  تعزيز  يستوجب 
خادم  بقيادة  اململكة  أن  سموه  وأكد 
احلرمني الشريفني وسمو ولي عهده 
األمني تشهد مسيرة حتديث وتطوير 
كبرى وذلك وفق رؤية اململكة 2030 
واأله��داف،  التوجهات  رسمت  التي 
للوصول للمجتمع احليوي واالقتصاد 
امل���زده���ر، وال��وط��ن ال��ط��م��وح، ع��ادا 
ت��أس��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��أم��ن 
كبير  دعم  من  جتده  وما  السيبراني 
التحديث  ل��ه��ذا  ومن���وذًج���ا  ش��اه��ًدا 

املواكب لروح العصر ومعطياته.

ت��ط��ل��ق��ان  امل���ت���ح���دة  واألمم  امل���م���ل���ك���ة 
بالفضاء  األطفال  حلماية  برنامًجا 

السيبراني:
وق���ع���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��أم��ن 
شراكة  اتفاقية  م��ؤخ��راً  السيبراني 
املتحدة  األمم  وكالة  مع  استراتيجية 
املعلومات  بتكنولوجيا  املتخصصة 
واالت������ص������االت االحت�������اد ال���دول���ي 
العاملي  البرنامج  لالتصاالت إلطالق 
حلماية األطفال ومتكينهم يف الفضاء 
الوكالة  مقر  يف  وذل��ك  السيبراني، 

مبدينة جنيف يف سويسرا.

جانب  م��ن  االتفاقية  بتوقيع  وق��ام    

السيبراني  ل��أم��ن  الوطنية  الهيئة 
خالد  الدكتور  الهيئة  محافظ  معالي 
بن عبداهلل السبتي فيما مثل االحتاد 
ال��دول��ي ل��الت��ص��االت م��دي��رة مكتب 
ب��وق��دن  دوري����ن  االت���ص���االت  تنمية 
مارتن، وذلك بحضور املندوب الدائم 
للمملكة لدى األمم املتحدة يف جنيف 
السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد 
الهيئة  م��ح��اف��ظ  ون��ائ��ب  ال���واص���ل، 
للتعاون  السيبراني  لأمن  الوطنية 
محمد  ب��ن  ماجد  املهندس  ال��دول��ي 
واالحت���اد  الهيئة  م��ن  ووف���د  امل��زي��د، 

الدولي لالتصاالت.

ويأتي إطالق البرنامج العاملي حلماية 
األط���ف���ال، ومت��ك��ي��ن��ه��م يف ال��ف��ض��اء 
املساهمة يف  إطار  السيبراني ضمن 
تبناها  التي  املبادرة  أه��داف  حتقيق 
محمد  األمير  امللكي  السمو  صاحب 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن 
ولي لعهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع - حفظه اهلل -؛ املعنية 
بحماية األطفال يف العالم السيبراني 
الدولي  املنتدى  عنها يف  أُعلن  والتي 
تنظيمه  مت  ال��ذي  السيبراني  لأمن 
وتعمل  م���ؤخ���راً،  ال���ري���اض  مب��دي��ن��ة 
املبادرة على تطوير أفضل املمارسات 
حلماية  وال���ب���رام���ج  وال��س��ي��اس��ات، 
األطفال يف العالم السيبراني؛ ملواجهة 
التي  املتزايدة  السيبرانية  التهديدات 
استخدامهم  أثناء  األطفال  تستهدف 
جلرائم  وتعريضهم  اإلنترنت  لشبكة 
سيبرانية. وتقوم هذه االتفاقية على 
ال���دول يف  بدعم  تُعنى  رك��ائ��ز  ث��الث 
ذات  والتشريعات  السياسات،  بناء 
الفضاء  يف  األطفال  بتمكني  الصلة 
القدرات  وصقل  وبناء  السيبراني، 
الفضاء  األطفال يف  الالزمة حلماية 
ذات  النقاشات  وتعزيز  السيبراني، 
الفضاء  يف  األطفال  بحماية  الصلة 

السيبراني بشكل منهجي.

اهلل  ب���إذن  االت��ف��اق��ي��ة  تثمر  وس���وف 
أبرزها  من  املخرجات  من  عدد  عن 
األط��ف��ال  حلماية  إرش����ادات  توفير 
يف  ش���ارك  السيبراني  ال��ف��ض��اء  يف 
عاملية  جهة   50 م��ن  أكثر  تطويرها 

بأكثر من 20 لغة وذلك بتقدمي ما ال 
عاملًيا  تدريبًيا  برنامًجا   50 عن  يقل 
بجميع لغات األمم املتحدة الرسمية؛ 
اإلجنليزية،  الصينية،  العربية،  وهي 

الفرنسية، الروسية، اإلسبانية.

كما سيتم تنفيذ أكثر من 500 جلسة 
تنفيذ  ملتابعة  مفتوحة  م���ش���اورات 
البرنامج، وتدريب املدربني يف أرجاء 
اإلرش��ادات  تنفيذ  كيفية  على  العالم 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ه���ذا ال���ش���أن، وت��ط��وي��ر 
وألعاب  احملمولة،  للهواتف  تطبيقات 
حماية  يف  تسهم  مسلية؛  تعليمية 
األطفال يف الفضاء السيبراني، بينما 
سيعمل البرنامج على دعم الدول يف 
تقييم وتطوير السياسات ذات الصلة، 
باإلضافة  لتحسينها  الدعم  وتقدمي 
إل���ى إط���الق ب��رام��ج ل��رف��ع ال��وع��ي، 
وإثراء النقاشات ذات الصلة بحماية 
األطفال يف الدول النامية، وتأسيس 
فرق عمل؛ ملساعدة الدول يف إقامة 

برامجها املعنية بحماية األطفال.

العام  ومن جهته أشاد معالي األمني 
هولني  لالتصاالت  الدولي  لالحتاد 
جاو بدور اململكة يف مساندة األنشطة 
يف  األطفال  الرامية حلماية  الدولية 
الفضاء السيبراني، معرًبا عن تقديره 
املجال ممثلة  اململكة يف هذا  جلهود 
مب��ب��ادرة س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د حلماية 

األطفال يف العالم السيبراني.

»أطفال العالم«
البرنامج  إلط���الق  اململكة  وت��وق��ي��ع 
يف  األطفال  ومتكني  حلماية  العاملي 
الفضاء السيبراني يعكس استشعارها 
ملسؤوليتها جتاه األجيال الناشئة حول 
ملواجهة  حمايتهم  وض���رورة  العالم 

التهديدات السيبرانية املتزايدة.

العربية  اململكة  تقدمت  وأن  وسبق 
لأمن  العاملي  املؤشر  يف  السعودية 
يجريه  الذي   2018 للعام  السيبراني 
التابع  لالتصاالت  ال��دول��ي  االحت���اد 
ل���أمم امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث ق��ف��ز تقييم 
بحصولها  امل��ؤش��ر  ه��ذا  يف  اململكة 
دولة   )175( بني  املركز 13 من  على 

املؤشر  يف  عربياً  واألول��ى  العالم  يف 
الذي   GCI السيبراني  لأمن  العاملي 
لالتصاالت  الدولي  االحت��اد  يصدره 
2018م،  للعام  املتحدة  لأمم  التابع 
يف  تقييمها  عن  مرتبة   33 متقدمة 
اإلصدار السابق للمؤشر العاملي لعام 
اململكة 46  ترتيب  كان  2016م حيث 

عاملياً.

مستوى  على  األول  امل��رك��ز  وحتقيق 
الهيئة  عملت  وقد  العربية،  املنطقة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��أم��ن ال��س��ي��ب��ران��ي منذ 
ال��س��ي��اس��ات  وض���ع  ع��ل��ى  تأسيسها 
واملعايير  واألط���ر  احلوكمة  وآل��ي��ات 
املتعلقة  واإلرش������ادات  وال��ض��واب��ط 
على  وتعميمها  السيبراني،  باألمن 
وم��ت��اب��ع��ة  ال��ع��الق��ة،  ذات  اجل���ه���ات 
االلتزام بها، وحتديثها، وبناء القدرات 
األداء  ق��ي��اس  م���ؤش���رات  وت��ط��وي��ر 
اخلاصة باألمن السيبراني، واملراقبة 
السيبراني  األم���ن  حل��ال��ة  املستمرة 
الوطني  املستويني  على  اململكة  يف 
والقطاعي، وحتفيز منو قطاع األمن 
السيبراني يف اململكة، وتعاونت عامليا 
لتعزيز  املتخصصة  امل��ن��ظ��م��ات  م��ع 
األمن السيبراني مركزة على أن تكون 

احلماية لأطفال أوالً.

»حماية النشء« 
العاملي  للبرنامج  اململكة  وإط���الق 
الفضاء  يف  األطفال  ومتكني  حلماية 
األمم  وكالة  مع  بالتعاون  السيبراني 
بتكنولوجيا  امل��ت��خ��ص��ص��ة  امل��ت��ح��دة 
حجم  يؤكد  واالت��ص��االت،  املعلومات 
جتده  ال��ذي  الكبير  الدولي  التقدير 
جهود السعودية من املنظمات الدولية 

املرموقة يف هذا املجال.
اإلقليمي�ة  مكانتها  لترسيخ  وسعيها 
وال��دول��ي�����ة، وت��ن��م��ي��ة ق��وت��ه�����ا يف كل 
املجاالت، وتعزز ريادتها الدولية بإذن 

اهلل، 
لأمن  الوطنية  الهيئة  خ��الل  وم��ن 
الوطني  باملركز  ممثلة  السيبراني 
فإن  السيبراني،  لأمن  اإلرش����ادي 
حماية  يف  ك��ب��ي��رة  ج��ه��ودا  للمملكة 
ورف��ع  التقنية  امل��خ��اط��ر  م��ن  ال��ن��شء 
وتقليل  السيبراني  ب��األم��ن  ال��وع��ي 
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املخاطر التي قد يتعرنّض لها أجيالنا.

الوطنية  الهيئة  ق��ام��ت  وأن  وس��ب��ق 
ل��أم��ن ال��س��ي��ب��ران��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
بعنوان  حملة  بإطالق  التعليم  وزارة 
إط��ار  يف  وذل��ك  )#بأمان_نتعلم(، 
جهود املركز يف رفع الوعي واملعرفة 
املخاطر  لتجنب  السيبراني  باألمن 
آثارها عن طريق  وتقليل  السيبرانية 
وأخ��ط��ر  ب��آخ��ر  التنبيهات  إص����دار 

الثغرات واملنشورات التوعوية.

متزامنة  جاءت  التي  احلملة  وتهدف 
م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام ال��دراس��ي إل��ى رفع 
وتقليل  السيبراني  ب��األم��ن  ال��وع��ي 
املخاطر التي قد يتعرنّض لها الطالب 
أثناء ممارسة مهامه التعليمية اليومية 
حيث  اإلن��ت��رن��ت،  شبكة  باستخدام 
للتعليم  الدليل اإلرشادي  نشر املركز 
يساهم يف حتصني  ال���ذي  بُ��ع��د  ع��ن 
ش��ب��ك��ة امل���ن���زل ض���د االخ���ت���راق���ات، 
الواجب  الوقائية  اإلج���راءات  وأب��رز 
اآللي  احلاسب  لتحصني  مراعاتها 
واألج���ه���زة ال��ذك��ي��ة، وإرش������ادات يف 
جتهيز  أساسيات  حول  اخلصوصية 
لتلقي  امل��ن��زل  يف  م��ك��ان  وتخصيص 
العادات  وأبرز  االفتراضية،  الدروس 
االعتياد  ال��واج��ب  اليومية  احلميدة 
هذا  مع  التعامل  عند  يوم  كل  عليها 
كما  اإللكترونية،  التعليمية  األنظمة 
للنظام  حية  جت��رب��ًة  ال��دل��ي��ل  م  ي��ق��دنّ
ينبغي  م��ا  وأب���رز  اجل��دي��د  التعليمي 
الطالب  حلماية  احلسبان  يف  أخ��ذه 

من االختراقات التقنية.

ك��م��ا ن��ش��ر امل��رك��ز ع��ل��ى ح��س��اب��ه يف 
»تويتر« عدداً من اإلرشادات التوعوية 
والتصينّد  االجتماعي  الهندسة  يف 
اإلل��ك��ت��رون��ي ال��ت��ي ق��د ي��ت��ع��رنّض لها 
التواصل  وسائل  طريق  عن  الطالب 
الظروف  تستغل  والتي  االجتماعي 
للمستخدمني،  ل��ل��وص��ول  ال��راه��ن��ة 
املركز  نشر  فقد  ذل��ك  إل��ى  إض��اف��ة 
التي  الصحيحة  األمنية  املمارسات 
الطالب  امل���دارس،  ط��الب  تستهدف 
اجلامعيني، وكذلك املعلمني وأعضاء 

هيئة التدريس واملدربني.

وإلجناح احلملة وإلحداث األثر، يعمل 
وزارة  م��ع  اإلرش���ادي  الوطني  امل��رك��ز 
التوعوية  املواد  ونشر  إلعداد  التعليم 
املستهدفة.  للفئات  ال  الفعنّ وللوصول 
كذلك عمل املركز مع هيئة االتصاالت 
وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات ل��ن��ش��ر ال��دل��ي��ل 
اإلرشادي للتعليم عن بُعد ملا يصل إلى 
املركز  ويسعى  مستخدم،  مليون   40
الشهر  خ��الل  احلملة  استمرار  إل��ى 
الطالب  لتذكير  ال��دراس��ة؛  من  األول 
واملعلمني وأولياء األمور بأهمية األمن 

السيبراني أثناء الدراسة عن بُعد.

ات��ف��اق��ي��ة ب���ني UL وال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة 
السعودية لتعزيز األمن السيبراني:

عت منظمة )يو إل( UL العاملية لعلوم  وقنّ
الوطنية  الهيئة  مع  والسالمة  األم��ان 
العربية  باململكة  السيبراني  لأمن 
السعودية )NCA( مذكرة تفاهم؛ لدعم 
وتعزيز القدرات والكفاءات يف مجال 

األمن السيبراني يف اململكة.
ومب��وج��ب امل���ذك���رة ي��ل��ت��زم ال��ط��رف��ان 
عن  ال��دف��اع  على  اململكة  مبساعدة 
التهديدات السيبرانية التي تعتبر من 

منظمات  تواجه  التي  التحديات  أهم 
وم��ؤس��س��ات ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي 
واخل����اص ع��امل��ًي��ا، وذل���ك م��ن خ��الل 
تطوير إطار وطني لأمن السيبراني 
األم��د  طويلة  آلية  وض��ع  يف  يساهم 
املتعلقة  ال��ت��ح��دي��ات  ك��اف��ة  مل��واج��ه��ة 

باألمن السيبراني وأمن املعلومات.
ع املذكرة كٌلنّ من حامد سيد، نائب  وقنّ
يف   UL لشركة  العام  واملدير  الرئيس 
إبراهيم  والدكتور  األوس��ط،  الشرق 
الفريح، نائب احملافظ لإلستراتيجية 
الوطنية لأمن  الهيئة  والتخطيط يف 
أقيم  حفل  خ��الل  وذل��ك  السيبراني، 
لأمن  ال��دول��ي  املنتدى  هامش  على 
فندق  يف  املنعقد   2020 السيبراني 

)الريتز كارلتون( بالرياض.

وأش������ار ح���ام���د س��ي��د إل����ى أه��م��ي��ة 
اململكة  ت��ت��خ��ذه��ا  ال��ت��ي  اخل���ط���وات 
يف س��ب��ي��ل ح��م��اي��ة ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات 
املعايير  أعلى  وتوفير  واالت��ص��االت 
بقوله:  ال��س��ع��ودي،  املجتمع  خل��دم��ة 
ال��ق��وي��ة  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ل���وائ���ح  “تعد 
ملواجهة  حيوًيا  أمًرا  الدولي  والتعاون 

تهديدات األمن السيبراني يف عصرنا 
ال��رق��م��ي، وم���ن خ���الل ال��ع��م��ل م��ًع��ا، 
من  االس��ت��ف��ادة  على  ق��ادري��ن  نصبح 
قوتنا وخبراتنا يف مواجهة  نقاط  كل 
التهديدات  ع��ن  الناشئة  التحديات 
من  ميكننا  بدوره  والذي  السيبرانية، 
لأفراد  اإللكتروني  الفضاء  تأمني 
ونطمح  س��واء،  حد  على  والشركات 
لأمن  الوطنية  الهيئة  م��ع  للتعاون 
أُط��ر  لتطوير  باململكة  ال��س��ي��ب��ران��ي 
السيبراني اخلاصة  األمن  وسياسات 
الرئيسية  امل��ج��االت  يف  خاصة  بهم، 
عليها  املتعارف  احلكومية  لأعمال 

حول العالم”.

محافظ  السبتي  خالد  الدكتور  وقال 
السيبراني  ل��أم��ن  الوطنية  الهيئة 
املطرد  النمو  “يف ظل  املنتدى:  خالل 
الذي تشهده قدرات اململكة يف مجال 
توظيف  علينا  ال��س��ي��ب��ران��ي،  األم���ن 
خبراتنا ملا فيه فائدة للمجتمع الدولي 
ووضع املعايير واإلجراءات واحلمالت 
التوعوية املالئمة حلماية األطفال يف 

الفضاء السيبراني”.

»جهود الهيئة الوطنية لألمن السيبراني« 
عندما شعرت اململكة بأهمية األمن السيبراني قامت بتأسيس لهيئة الوطنية لألمن السيبراني لبدء مرحلة 
ومتّكن  الس�يبراني  لألم�ن  متكامل�ة  وطني�ة  منظوم�ة  ترسيخ  يف  لتسهم  السيبراني،  األم��ن  مسيرة  يف  جديدة 
اجله�ات الوطنية م�ن رف�ع مستوى أمنه�ا الس�يبراني وحماي�ة ش�بكاتها وأنظمته�ا وبياناته�ا اإللكتروني�ة، وتساعد 

على تطوي�ر مب�ادئ األم�ن الس�يبراني، وحتقيق تقدما عاليا م�ن النض�ج واملهني�ة يف هذه املمارس�ات.
انطاقًا  تنفيذها  على  وستشرف  االستراتيجية  السيبراني  لألمن  الوطنية  الهيئة  أع��دت  بعدما  القرار  وج��اء 
من إحدى أهم مهماتها واختصاصاتها ال��واردة يف تنظيمها، وقد جرى تصميم االستراتيجية الوطنية لألمن 
اجلهات  مبشاركة  واحمللية،  العاملية  السيبرانية  املخاطر  أب��رز  درس��ت  حديثة  شاملة  منهجية  وف��ق  السيبراني 
الرئيسة يف األمن  أب��رز اجلوانب  إط��ار مرجعي يغطي  اململكة، وتطوير  املجال يف  ه��ذا  الوطنية واملختصني يف 
السيبراني، مستفيدًا من أفضل املمارسات واخلبرات الدولية، بشكل يتناسب مع احتياجات اململكة وتطلعاتها.

قياسها مبجموعة  زمنية ميكن  احمل��ددة بخطط  واملشاريع  امل��ب��ادرات  من  االستراتيجية مجموعة  ه��ذه  وتطلق 
من مؤشرات األداء الرئيسة، ووفق أهداف تتمثل يف حوكمٍة متكاملة لألمن السيبراني على املستوى الوطني، 
وإدارة فّعالة للمخاطر السيبرانية، وحماية الفضاء السيبراني، وتعزيز القدرات التقنية الوطنية يف الدفاع ضد 
التهديدات السيبرانية، إضافة لتعزيز الشراكات والتعاون يف هذا املجال، وبناء القدرات البشرية الوطنية وتطوير 

صناعة األمن السيبراني يف اململكة.
كما حددت االستراتيجية ثاثة مسارات متوازية خلطتها التنفيذية ستحقق آثاًرا ملموسة على املدى البعيد 
املرتفعة، وبرنامج دعم اجلهات  العائدات  العمل على مشاريع  القصير، من خال  املدى  ومكاسب سريعة على 
الوطنية، باإلضافة لتنفيذ عدد من املبادرات الوطنية على مدى خمس سنوات. وستعمل الهيئ�ة الوطني�ة لألمن 
الس�يبراني ع�لى ترجمة ه�ذه االستراتيجية الوطني�ة إلى عمل مؤسسي بأسلوب تكاملي مع اجلهات ذات العاقة، 

للوصول إلى فضاء س�يبراني س�عودي آمن وموثوق ميّكن النم�و واالزدهار.
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منح جائزة نوبل لل�ضالم لعام 2020 لربنامج الغذاء 

العاملي جلهوده يف مكافحة اجلوع يف العامل

يكفي  م��ا  ال��غ��ذاء  م��ن  ال��ع��ال��م  ينتج 
ذلك  ورغ���م  س��ك��ان��ه،  إلط��ع��ام جميع 
شخص  مليون   820 ح��وال��ي  يعاني 
من اجلوع، يف حوار خاص مع أخبار 
األمم املتحدة، حتدثت الناطقة باسم 
احلاصل  ال��ع��امل��ي،  األغ��ذي��ة  برنامج 
ع��ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل ل��ل��س��الم، ش��ذى 
املغربي، عن أسباب اجلوع يف العالم 
اجلميع،  يكفي  طعام  وج��ود  ظل  يف 
والفتيات  النساء  أن  إل��ى  وأش���ارت 
يشكلن النسبة األكبر من اجلوعى يف 

العالم.

العاملي،   األغ��ذي��ة  برنامج  وبحسب 
مليارات  األرب��ع��ة  من   %30 من  أكثر 
ط��ن م��ت��ري م��ن ال��ط��ع��ام ال���ذي يُنتج 
سنويا يضيع أو يُهدر، وهو ما يكلف 
ال��ع��امل��ي ت��ري��ل��ي��ون دوالر  االق��ت��ص��اد 

سنويا.

أكبر  وهو  العاملي،  األغذية  وبرنامج 
املاضي  العام  ساعد  إنسانية،  وكالة 
نحو 100 مليون شخص يف 88 بلداً. 

وقد حصل البرنامج على جائزة نوبل 
مكافحة  يف  جلهوده  تقديراً  للسالم 
حتسني  يف  وم��س��اه��م��ات��ه  اجل�����وع، 
املناطق  يف  للسالم  املواتية  الظروف 
دافعاً  ولكونه  ب��ال��ن��زاع��ات،  امل��ت��أث��رة 
كأداة  التجويع  استخدام  منع  جلهود 
منحت  وال��ص��راع��ات،  احل����روب  يف 
ج��ائ��زة ن��وب��ل ل��ل��س��الم   ل��ع��ام 2020 
مؤخراً،  العاملي  األغذية  برنامج  إلى 
وحتسني  اجل��وع  محاربة  يف  جلهوده 
مناطق  يف  السالم  إلحالل  الظروف 
جلنة  عنه  أعلنت  حسبما  ال��ن��زاع، 

نوبل.

وأوضحت اللجنة يف حيثيات قرارها 
أن برنامج األغذية العاملي كوفئ على 
»جهوده حملاربة اجلوع ومساهمته يف 
السالم يف  الظروف إلحالل  حتسني 
ولكونه  نزاعات  تشهد  التي  املناطق 
للحيلولة  املبذولة   للجهود  محركاً 
دون استخدام اجلوع كسالح حرب«.

ويف أول ردنّ فعل عن منحه اجلائزة، 
قال الناطق باسم البرنامج األممي أن 

اجلائزة »مصدر فخر«.

وأعاد البرنامج على موقعه الرسمي 
األك��ادمي��ي��ة  ت��غ��ري��دة  نشر  توتير  يف 

السويدية حول منحه اجلائزة.
جلهوداته  تقديراً  تأتي  أنها  معتبراً 
الغذاء إلى أكثر من  اليومية إليصال 
100 ألف طفل حول العالم، ومشدداً 
اجل��وع  وال��ق��ض��اء على  »ال��س��الم  أن 

متالزمان« ال يفترقان.

 رئيسة جلنة نوبل النرويجية  بيريت 
ريس- أندرسن قالت يف بيان  إن منح 
جائزة نوبل للسام لبرنامج األغذية 

العاملي:
لعدم  الدولي  للمجتمع  »دع��وة  ميثل 
األمم��ي  للبرنامج  التمويل«  خفض 

الذي تتخذ من روما مقراً لها.

نوبل  وأضافت يف تصريحات مبعهد 
يف العاصمة النرويجية أوسلو: »هذا 
التزام-  يف أذهاننا- على جميع دول 
العالم لنضمن عدم معاناة الناس من 

اجلوع«.
)فيروس  »جائحة  إن  بالقول  وتابعت 
كورونا( والتحديات التي تثيرها تعزز  

مشيرة  بالتأكيد«،  اجل��ائ��زة  أسباب 
الغذائية،  املعونات  إلى  احلاجة  إلى 
الزراعة  يف  االستثمار  تشمل  والتي 

ومساعدة املجتمعات املعزولة.
أن  أي��ض��اً  اجلائحة  »تظهر  وق��ال��ت: 
اجل��وان��ب ض��روري  متعدد  ال��ت��ع��اون 
العاملية.  التحديات  ملواجهة  للغاية 
ت��ف��ت��ق��ر إل��ى  وي���ب���دو أن ال��ت��ع��ددي��ة 

االحترام هذه األيام«.

وأوض���ح���ت رئ��ي��س��ة جل��ن��ة ن��وب��ل إن 
ج��ائ��ح��ة ف��ي��روس ك���ورون���ا »ع���ززت« 
املنطق وراء منح جائزة نوبل للسالم 
لعام 2020 ل� »برنامج الغذاء العاملي«.

وأسس برنامج األغذية العاملي العام 
1961 ومقره يف روما ومتوله بالكامل 
تبرعات طوعية. ويؤكد البرنامج أنه 
وساعد  طعام  وجبة  مليار   15 وزع 
العام  بلداً  مليون شخص يف 88   97
الهائل ال  الرقم  املاضي. إال أن هذا 
يشكل سوى جزء ضئيل من احلاجة 

اإلجمالية.
 ويوزع البرنامج مساعداته مستعينا 
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اأخ��ب��ار اجل��وع يف العامل و جهود املنظمات و  اأه��م  © �ضفحة تهتم بن�ضر   

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

حت�ضني حقوق الإن�ضان يف العامل

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

مبروحيات أو على ظهور فيلة أو جمال 
ويشكل »أكبر منظمة إنسانية« وضرورة 
وفق  مليون شخص   690 أن  إذ  كبرى 
تقديراته، كانوا يعانون من نقص مزمن 
التغذية يف 2019، أي شخص من  يف 

كل 11 يف العالم. 
ال��ع��دد خالل  ه��ذا  يرتفع  أن  وي��رج��ح 
السنة الراهنة بسبب وباء كوفيد-19. 
احمد  ابيي  إثيوبيا  وزراء  رئيس  وكان 

قد نال اجلائزة العام املاضي . 

على  العاملي  األغ��ذي��ة  برنامج  وع��ل��ق 
م��ؤك��داً  تغريدة  يف  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  نيله 
أن »ال���س���الم وال��ق��ض��اء ع��ل��ى اجل��وع 

متالزمان«.

تومسون  البرنامج  باسم  الناطق  وقال 
فيري خالل مؤمتر صحايف يف جنيف 
البرنامج  نيل  إع��الن  على  ث��وان  بعد 
إيجابيات  »من  العريقة:  اجلائزة  هذه 
هو  العاملي  األغذية  برنامج  نشاطات 
لليوم  الطعام  بتوفير  نكتفي  ال  أننا 
باملعارف  أيضاً  الناس  مند  بل  وغ��داً، 
األي��ام  يف  حاجاتهم  لتلبية  الضرورية 
نوبل  ج��ائ��زة  نيل  أن  وأك���د  ال��ت��ال��ي��ة«، 

للسالم »مصدر فخر«.

املتحدة  لأمم  التابعة  الوكالة  وتابعت 
يف تغريدتها: »الشكر اجلزيل للقيمني 
على جوائز نوبل الذين منحوا برنامج 
للسالم  نوبل  جائزة  العاملية  األغذية 
ل��ل��ع��ال��م  ق����وي  ت��ذك��ي��ر  ه����ذا   ،2020
أن ال���س���الم وال��ق��ض��اء ع��ل��ى اجل���وع 

متالزمان«.

»مسألة  أن  الناطق يف جنيف  وأوضح 
سوء التغذية احلادة ليس فقط مسألة 
التي  ال��دول  ففي  األغ��ذي��ة،  نقص يف 
تشهد نزاعات، ثمة حاجة إلى السالم 
واالس��ت��ق��رار. ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ال��س��الم 
األم��ور  من  اخل��وف  يتراجع  متوافرا، 
السودان  إلى جنوب  األخ��رى«، مشيرا 

وسوريا واليمن وأفغانستان.

هذا وأعلنت رئيسة اللجنة النرويجية، 
بيريت ريس أندرسن، اسم الفائز للعام 
احلالي يف قاعة معهد نوبل يف أوسلو.

بعد فوز برنامج الغذاء العاملي بجائزة 
ن��وب��ل: أه��م األرق���ام ع��ن اجل���وع حول 

العالم.

وال���زراع���ة  ال���غ���ذاء  منظمة  ف��وف��ق 
فإن  املتحدة،  لأمم  التابعة  »الفاو« 
من   %10.8 ش��خ��ص-  مليون   821
مستويات  ي��ع��ان��وا  ال��ع��ال��م،-  س��ك��ان 
الغذائي يف  األم��ن  انعدام  ح��ادة من 
انخفاض  يعني  ال��ذي   ،2018 ع��ام 
احلد  إل��ى  املستهلكة  ال��غ��ذاء  كمية 
فيه  تعرضوا  ق��د  يكون  رمب��ا  ال��ذي 
للجوع، وهو ما يعادل واحًدا من كل 

تسعة أشخاص يف العالم.

سكان  م��ن   %  17.2 ب��ج��ان��ب  ذل���ك 
العالم، أي 1.3 مليار شخص يعانوا 
انعدام  من  متوسطة  مستويات  من 
لم  أنهم  يعنى  مما  الغذائي،  األم��ن 
من  ال��ك��اف  املستوى  على  يحصلوا 
أكثر  فإن  املستويني  وبجمع  الغذاء، 
من  يعانوا  األرض،  سكان  رب��ع  م��ن 
ال��غ��ذائ��ي مبستويات  األم��ن  ان��ع��دام 

مختلفة.

على  وأفريقيا  أسيا  قارتي  وحتصل 
التغذية،  نقص  م��ن  األس��د  نصيب 
مليون  و277  أسيا،  يف  مليون   354
يف أفريقيا، يعانوا من انعدام األمن 
يف  شخص  مليار  بجانب  الغذائي، 
آسيا يعاني من انعدام األمن الغذائي 
مليون  و676  م��ت��وس��ط��ة،  ب���درج���ة 

شخص يف أفريقيا.

تعيش غالبية اجلياع يف بلدان تشهد 
 489 مستمرين-  وع��ن��ًف��ا  ص��راًع��ا 
مليوًنا من أصل 821 مليوًنا. األرقام 
يعيش  لأطفال.  لالنتباه  إثارة  أكثر 
األطفال  من  املائة  يف   75 من  أكثر 
العالم  يف  التغذية  بسوء  املصابني 
)122 مليوًنا من أصل 155 مليوًنا( 

يف بلدان متأثرة بالصراعات.

أهم  أحد  اجلوع  على  القضاء  ويعد 
التي  امل��س��ت��دام��ة  التنمية  أه����داف 
امل��ت��ح��دة ع��ام  اع��ل��ن��ت ع��ن��ه��ا االمم 
2015، والتي تستهدف القضاء على 
اجلوع نهائياً حول العالم بحلول عام 

.2030

ف��ق��د أح����رزت اجل���ه���ودات ال��دول��ي��ة 
اجل��وع،  م��ن  احل��د  يف  كبيًرا  تقدًما 

مبقدار  اجل��ي��اع  ع��دد  انخفض  فقد 
-1990 بالفترة  مقارنة  مليون   300
عدد  زي���ادة  م��ن  ال��رغ��م  على   ،1992
مليار   1.9 مب��ق��دار  ال��ع��ال��م  س��ك��ان 

نسمة.

املجهودات  كل  رغ��م  املقابل  يف  لكن 
املسار  على  ليس  فالعالم  امل��ب��ذول��ة 
الصحيح إذا استمرت معدالت اجلوع 
األشخاص  ع��دد  ف��إن  الشكل،  بهذا 
اجلوع سيتجاوز 840  من  املتضررين 
مليون بحلول عام 2030، وفق املوقع 

الرسمي ألهداف التنمية املستدامة.

قد  ال��ع��امل��ي،  ال��غ��ذاء  لبرنامج  وف��ًق��ا 
إضايف  شخص  مليون   130 يتعرض 
خلطر املعاناة من اجلوع احلاد بحلول 
ف��ي��روس  بسبب   ،2020 ع���ام  ن��ه��اي��ة 
بارتفاع  مليون،   270 ليصل  كورونا، 

مقداره %82.

منظمة  أص���درت���ه  ل��ت��ق��ري��ر  ووف���ق���اً 
الفقر،  مبكافحة  املعنية  أوك��س��ف��ام 
واآلث��ار  كورونا  فيروس  فإن  مؤخراً، 
من  عمقت  عليه  املترتبة  االقتصادية 

أزمة اجلوع يف العالم.
وحذرت أوكسفام أنه قد ميوت ما بني 
6 آالف- 12 ألف شخص يومًيا نهاية 

هذا العام بسبب فيروس كورونا.

إلى  أي��ًض��ا  أوكسفام  منظمة  ودع��ت 
أزمة  إلنهاء  عاجلة  إج���راءات  اتخاذ 
اجلوع هذه وبناء أنظمة غذائية أكثر 

عدالً وقوة واستدامة.

ووف��ق��اً مل��ؤش��ر اجل���وع ال��ع��امل��ي لعام 
دول��ة حول  أكثر من 50  ف��إن   ،2019
ال��ع��ال��م يف م��س��ت��وى ي��واج��ه��وا خطر 
أو مقلق  أو يف مستوى مقلق  اجلوع، 

للغاية من اجلوع.
معتدل  مستوى  مصر  أح���رزت  كما 
 61 املرتبة  احتلت  حيث  اجل��وع،  من 
من بني 117 دول��ة، يف مؤشر اجلوع 
العاملي، يف أخر إصدار له عام 2019، 
ت����زال ق����درة م��ص��ر ع��ل��ى حتمل  وال 
وسالمته  وج��ودت��ه  ال��غ��ذاء  تكاليف 
استمرار مصر يف  مع  متثل حتديات 

االعتماد على األسواق العاملية.
إال أن مصر تواجهها حتديات أخرى 
معدالت  أن  مثل  بالتغذية،  مرتبطة 
سن  دون  ل��أط��ف��ال  ال�����وزن  ن��ق��ص 
اخلامسة تبلغ 5.5 يف املائة، بجانب 
أو  ال����وزن  ال���زي���ادة يف  م��ع��دالت  أن 
بجانب  املواطنني،  بني   %  16 السمنة 
معدل التقزم الذي ميثل 21.4 % من 

املواطنني.

ي��ع��ت��ب��ر ال��ق��ض��اء ع��ل��ى اجل�����وع وس�����وء ال��ت��غ��ذي��ة أح����د أك��ب��ر 
التحديات العاملية التي تواجه البشرية يف الوقت احلالي، 
لسير عجلة التنمية، ويعد برنامج األغذية العاملي التابع 
لألمم املتحدة، والذي تأسس عام 1961، أحد أهم األعمدة 

لتحقيق هدف القضاء على اجلوع
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ادارة التدريب املهني والتقني باجلوف ت�ضتقبل فريق 

اجلمعية
قام فريق من فرع اجلمعية باجلوف 
ضم كاًل من الدكتور طارش الشمري 
األس���ت���اذ ظاهر  و  ال���ف���رع،  م��ش��رف 
األس��ت��اذ  و  ال��ف��رع،  م��دي��ر  الفهيقي 
خليفة, و األستاذ ثاني العنزي املسعر 
أعضاء اللجنة االستشارية، و األستاذ 
مخلف الزايد، بزيارة الدارة التدريب 

املهني و التقني باجلوف.
اس��ت��ق��ب��ل أع���ض���اء ال���ف���رع ك����اًل من 
السعيدان  العزيز  عبد  الدكتور سعد 
التقني  للتدريب  العامة  االدارة  مدير 
و املهني، و األستاذ ماجد عبد العزيز 

الكريع نائب املدير.
يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل ال��ط��رف��ان 
األحاديث املشتركة حول املواضيع ذات 
العالقة، وخاصة اخلدمات التدريبية 
ذوي  لأشخاص  التأهيلية  املقدمة 
أب��دى  ق��د  و  اخل��اص��ة،  االحتياجات 
و  تعاونه  السعيدان  سعد  ال��دك��ت��ور 
و  خدمتهم  فيه  ملا  للعمل  استعداده 
كذلك تذليل الصعاب حيال تدريبهم 

و إدخالهم سوق العمل.
ك��م��ا ب���ني ال���دك���ت���ور أي���ض���اً وج���ود   
م��ع��روض��ة لسمو  م���ب���ادرات ط��ي��ب��ة 
أمننا  وهي  العتمادها  املنطقة  أمير 
البرامج  وتلك  ومهنية  همة  وكذلك 

التدريب  على  اإلعاقة  ذوي  تساعد 
ملدة مبكافأة شهرية، و إدخالهم سوق 
الدعم  إيجاد  و  ومساعدتهم  العمل 
املالي لهم من املوارد البشرية ومركز 

ريادة األعمال.
و أيضاً إيجاد تدريب على اإلسعافات 
األولية ومباشر مع وزارة الصحة وفق 
لديهم  أن  كما  احترازية،   إج��راءات 

تدريب على الطهي أثبت جدارته.
إض��اف��ة إل���ى ال��ت��واص��ل م��ع جهات 

التدريب حيال تدريبهم نظامي.
ووج������ود ب��رن��ام��ج م��ت��ك��ام��ل حسب 
القدرات اجلسمية و العقلية للمعاقني 
مؤخراً ) همة ومهنية ( والتواصل مع 

اجلمعية حيال ذلك.
ومت االت���ف���اق م���ع ج��ام��ع��ة اجل���وف 
ل��ت��دري��ب��ه��م ت��ق��ن��ي ل��ت��ك��م��ي��ل درج���ة 
أنه  يوجد  البكالوريوس، كما أوضح 
شهرين  خالل  تدريبي  فصل  تدريب 
إلنشاء  لهم  ومتويل  تدريب  مبكافأة 
م��ش��روع ل��ه��م ب��ع��د دراس�����ة  ج��دوى 

املشروع الذي يتناسب مع كل معاق.
من  العديد  االجتماع  عن  نتج  فيما 
التوصيات التي اتفق عليها الطرفني 

كان أهمها:
اجلهات  من  مكونة  جلنة  إيجاد   �  1

حالة  ل��دراس��ة  ب��اإلع��اق��ة  املختصة 
معاق  ك��ل  ق���درة  توضيح  و  املعاقني 
به  القيام  يستطيع  الذي  العمل  على 

و إدخالهم سوق العمل.
2 � مخاطبة اجلهات التعليمية حلصر 
ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات امل��ت��خ��رج��ني 
االحتياجات  ذوي  م��ن  الثانوية  م��ن 
تلك  يف  إدخالهم  إلمكانية  اخلاصة 

البرامج.
حيال  البشرية  امل��وارد  مخاطية   �  3
و  ال��دارس��ة  يستطيع  مم��ن  املعاقني 
االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  جمعية  ك��ذل��ك 

اخلاصة.
ال��ري��اض��ي��ة  ال���ن���وادي  � م��خ��اط��ب��ة   4
امل��راك��ز  وك��ذل��ك  باملعاقني  اخل��اص��ة 
امل��ع��اق��ني ملعرفة  ب��ت��دري��ب  اخل��اص��ة 
القدرة  لديهم  والذين  املعاقني  عدد 

لتدريبهم والدخول لسوق العمل.
5 � إيجاد جلنة حلصر تلك األعداد 
الواردة من اجلهات املختصة ودراسة 
املسؤولة   اإلدارة  قبل  م��ن  حالتهم 
التي  األع��م��ال  و  ق��درات��ه��م  لتحديد 
وعملية  ب��ه��ا  ال��ق��ي��ام  ي��س��ت��ط��ي��ع��ون 

تدريبهم.
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زيارات ميدانية لأع�ضاء فرع اجلمعية بالق�ضيم لعدد 

من اجلهات

الشريعة  أقرتها  التي  باحلقوق  املجتمع  شرائح  جميع  وتوعية  احلقوقية،  الثقافة  نشر  يف  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  لرسالة  استمراراً 
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، وتنفيذ العديد من الزيارات امليدانية للعديد من اجلهات ذات العالقة، 
وحتت إشراف الدكتور صالح الشريدة مشرف فرع اجلمعية بالقصيم،  قام عدداً من أعضاء الفرع بالعديد من الزيارات، جاء منها على النحو التالي:

مدير التعليم يف القصيم وتكون الفريق من مدير الفرع األستاذ عبد اهلل الرجيعي، وكان من أهم النقاط التي متت مناقشتها: 
1- االتفاق على تخصيص  مكان للجمعية  يف املركز الوطني الدائم بالقصيم وذلك لعرض منشورات، ومطبوعات اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 

بالقصيم لالطالع عليها من الزائرين للمعرض. 
2- التفاهم بني مدير التعليم بالقصيم ومدير الفرع وذلك إللقاء احملاضرات، والندوات، يف مدارس املنطقة عن بعد يف ظل جائحة كورونا.

ويف سياق متصل متت زيارة مكتب محافظ البكيرية املهندس صالح بن عبدالعزيز اخلليفة، وتكون الفريق من مشرف الفرع الدكتور صالح عبد 
الرحمن الشريدة ، و مدير الفرع  املكلف األستاذ محمد عبد الرحمن الشريدة، ويف نهاية اللقاء مت توقيع اتفاقية شراكة بني مكتب احملافظ و فرع 

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان.
كما قام األستاذ محمد الشريدة مسؤول الشؤون االدارية بالفرع بزيارة لدار املسنني و متت خالل الزيارة مناقشة املواضيع ذات العالقة و آلية التعاون 

بني الطرفني و إيجاد احللول املناسبة للشكاوى ذات العالقة.
كما قام أيضاً الدكتور صالح عبد الرحمن الشريدة مشرف الفرع بزيارة لأحوال املدنية بالقصيم و مت خالل الزيارة بحث أساليب التعاون بني 

الطرفني و مناقشة املواضيع ذات العالقة.

جانب من زيارة مكتب محافظ البكيرية املهندس صالح بن عبدالعزيز اخلليفة     

جانب من زيارة مدير التعليم     



12

يف اليوم العاملي للغة برايل.. الأمم املتحدة حتر�ص على 

ن�ضر حمتوى توعوي عن كورونا للمكفوفني 

باليوم  يُحتفل  املتحدة،  لأمم  وفقاً 
للغة برايل، منذ عام 2019،  العاملي 
برايل  لغة  بأهمية  ال��وع��ي  إلذك���اء 
بوصفها وسيلة للتواصل يف اإلعمال 
للمكفوفني  اإلنسان  حلقوق  الكامل 

وضعاف البصر.
مليار  زه���اء  امل��ك��ف��وف��ني  ع���دد  يبلغ 
 — ال��ع��ال��م  أن��ح��اء  جميع  شخص يف 
انتفاعاً  االجتماعية  الفئات  أقل  هم 
بخدمات الرعاية الصحية، والتعليم 
والتوظيف، واملشاركة املجتمعية حتى 
أنهم  كما  العادية،  الظروف  ظل  يف 
أكثر للوقوع يف ربقة فقر واملعاناة من 
واإلهمال  العنف  من  أعلى  معدالت 
من  أنهم  عن  فضاًل  املعاملة،  وسوء 
أي  يف  تهميًشا  ال��ف��ئ��ات  أك��ث��ر  ب��ني 

مجتمع متأثراً بأي أزمة كانت.
بسبب  فواجهوا  بصرًيا  املعاقني  أما 
إج�������راءات اإلغ������الق ال��ع��دي��د من 
باالستقاللية  يتصل  فيما  التحديات 
وال��ع��زل��ة، وب��خ��اص��ة م��ن��ه��م ال��ذي��ن 
اللمس  اس��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��دون 
واحلصول  احتياجاتهم  عن  للتعبير 
على املعلومات. وأظهر الوباء أهمية 
بأشكال  الضرورية  املعلومات  إنتاج 
يسهل الوصول إليها، مبا يف ذلك لغة 

برايل والصيغ السمعية، وبغير ذلك، 
األشخاص  عديد  ي��واج��ه  أن  ميكن 
من  أك��ب��ر  م��خ��اط��ر  اإلع���اق���ة  ذوي 
إرش���ادات  فقدانهم  بسبب  التلوث 
انتشار  وتقليل  احلماية  واحتياطات 
احلاجة  كذلك  للعالم  وتأكد  الوباء، 
األنشطة  جميع  تكثيف  إل��ى  امللحة 
لضمان  الرقمي  بالتيسير  املتعلقة 
اإلدماج الرقمي لكافة الناس، وخالل 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، 
نفذت منظومة األمم املتحدة العديد 
لتعزيز  اجل���ي���دة  امل���م���ارس���ات  م���ن 
ملنظور  وامل���راع���ي  ال��ش��ام��ل  ال��ن��ه��ج 
ك��ورون��ا  ل��ف��ي��روس  للتصدي  ال��ع��وق 
ذات  املعلومات  ونشر  )كوفيد-19( 

الصلة بلغة برايل.
األمم  ب��رن��ام��ج  ن��ش��ر  م�����الوي،  يف 
مادة   4050 زه��اء  اإلمنائي  املتحدة 
بلغة برايل ألغراض التوعية والوقاية 
م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا )ك��وف��ي��د-19(. 
األمم  مفوضية  وزع��ت  إثيوبيا،  ويف 
اإلنسان،  حلقوق  السامية  املتحدة 
تثقيفية  وم���واد  سمعية  معلومات 
مجال  يف  العاملني  على  وإعالمية 
اإلع�����الم، ك��م��ا أع����دت ن��س��خ��اً من 
ب��راي��ل.  بلغة  التثقيفية  ال��رس��ائ��ل 

إرشادية  مذكرات  يونيسف  وأنتجت 
)مبا  ميسرة  وأشكال  متعددة  بلغات 
»إيزي -  برايل وصيغة  لغة  يف ذلك 
املعنون  املنشور  ريد«(. ويطرح  تو - 
’’ف���ي���روس ك���ورون���ا )ك���وف���ي���د-19(: 
والبالغني  لأطفال  اعتبارات  وضع 
االنتفاع  مثل  قضايا  اإلعاقة‘‘  ذوي 
باملعلومات؛ واملياه والصرف الصحي 
وال��ن��ظ��اف��ة؛ وال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة؛ 
والصحة  الطفل؛  وحماية  والتعليم؛ 
العقلية والدعم النفسي االجتماعي، 
ف��ض��اًل ع��ن وض��ع اع��ت��ب��ارات ملكان 

العمل املراعي للشمول.

ماهي لغة برايل؟
ل��غ��ة ب���راي���ل ه���ي ع����رض ل��ل��رم��وز 
ست  باستخدام  والرقمية  األبجدية 
نقاط ميكن حتسسها باللمس لتمثيل 
كل حرف وع��دد، مبا يف ذلك رموز 
والعلوم،  الرياضيات  و  املوسيقى 
ويستخدم املكفوفون وضعاف البصر 
يت بهذا االسم  التي ُسمنّ لغة برايل — 
تيمناً باسم مخترعها يف القرن ال�19 
ل��ق��راءة  ال��ف��رن��س��ي ل��وي��س ب��راي��ل — 
ن��ف��س ال��ك��ت��ب وال��ن��ش��رات ال��دوري��ة 
يكفل  مبا  املرئي،  باخلط  املطبوعة 

لهم احلصول على املعلومات املهمة، 
الكفاءة  على  م��ؤش��راً  يُعد  م��ا  وه��و 

واالستقالل واملساواة.
توضحه  ما  نحو  على   — برايل  ولغة 
املاد 2 من اتفاقية حقوق األشخاص 
اتصال  وسيلة  هي   — اإلعاقة   ذوي 
للمكفوفني ولها أهميتها يف سياقات 
وال���رأي  التعبير،  وح��ري��ة  التعليم، 
واالطالع  املعلومات  على  واحلصول 
سياق  ويف  املكتوبة  االتصاالت  على 
ما  نحو  على  االجتماعي  اإلدم���اج 
تبينه املادتان 21 و 24 من االتفاقية.

كيف تبدو طريقة برايل ؟
تتشكل رموز برايل داخل وحدات من 
الفضاء املعروفة باسم خاليا برايل . 
وتتكون خلية برايل الكاملة من ست 
مرتبة يف صفني  أثارها  التي  نقاط 
 . نقاط  ثالث  منهم  ولكل  متوازيني 
يتم حتديد مواقف نقطة من األرقام 
وستون  أربعة  ستة،  إل��ى  واح��د  من 
أو  واحد  باستخدام  توليفات ممكنة 
خلية  الست،  النقاط  هذه  من  أكثر 
لتمثيل  تستخدم  أن  ميكن  واح���دة 
عالمة  أو  ع���دد  األب��ج��دي��ة  ح���رف 

ترقيم أو حتى كلمة بأكملها.
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ال�ضعودية ت�ضادق على اتفاقيتني ملنظمة العمل الدولية 

ان على �ضمانات وقائية عظيمة الأهمية يف مواجهة  تن�ضَّ

كوفيد-19
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ح��ك��وم��ة  أودع����ت 
الدولي  العمل  مكتب  لدى  السعودية 
 2020 األول/ديسمبر  كانون   7 يف 
رقم  االتفاقية  على  التصديق  وثائق 
95 لعام 1949 بشأن حماية األجور  
ل��ع��ام 1964   120 رق��م  واالت��ف��اق��ي��ة 
التجارة  يف  الصحية  القواعد  بشأن 
ه��ات��ان  حظيت  وب���ذل���ك،  وامل��ك��ات��ب 
و52   99 رقم  باملصادقة  االتفاقيتان 
على التوالي، ما يبرز دورهما الكبير 
يف وض���ع ض��م��ان��ات حت��م��ي حقوق 
ظل  يف  سيما  وال  ورفاههم،  العمال 
أزمة كوفيد-19. وهذا يعني أن لكال 
االتفاقيتني دور مهم يف صياغة خطة 

مواجهة لأزمة محورها اإلنسان.

الدولية  العمل  اتفاقية منظمة  تنص 
حماية  بشأن   1949 لعام   95 رق��م 
حتمي  مهمة  ت��داب��ي��ر  على  األج���ور 
األساسية  اجلوانب  أحد  يف  العمال 
بوجه  تهدف  فهي  عملهم،  لظروف 
خ����اص إل����ى ض���م���ان دف����ع األج����ور 
رأس���اً  ال��ع��ام��ل  إل���ى  منتظم  بشكل 
وحرية  مشروع،  غير  استقطاع  دون 
دون  أج��ره  يف  التصرف  يف  العامل 
قيد أو شرط. كما أنها تضع قواعد 
عجز  حالة  يف  العمال  أج��ور  حتمي 
وهكذا  دفعها،  ع��ن  العمل  صاحب 
رقم  االتفاقية  على  املصادقة  ف��إن 
95 تشكل خطوة مهمة متثل التزاماً 
وهو  العمال،  معيشة  م��وارد  بحماية 
أمر يحظى بأهمية خاصة يف ضوء 
األزم�����ات احل��ال��ي��ة وف���ق م��ا أك��دت��ه 
خلص  التي  النتائج  ومجدداً  مؤخراً 
إليها »تقرير األجور العاملية 2020-
العمل  منظمة  عن  الصادر   »2021

الدولية.
 1964 لعام   120 رقم  االتفاقية  أما 
التجارة  يف  الصحية  القواعد  بشأن 
تدابير  على  تنص  فهي  وامل��ك��ات��ب  

املهنيتني  والسالمة  الصحة  مجال  يف 
واملكاتب،  املتاجر  يف  العاملني  حتمي 
لتصميم  األس��اس��ي��ة  امل��ع��اي��ي��ر  وم��ن��ه��ا 
أم��اك��ن ال��ع��م��ل وت��رت��ي��ب��ات��ه��ا، وم��راف��ق 
الصحي،  والصرف  الصحية  النظافة 
وت��واف��ر اإلس��ع��اف��ات األول��ي��ة، وميثل 
التزاماً  االتفاقية  هذه  على  التصديق 

مهماً بسالمة العمال وصحتهم.

االتفاقيتني،  هاتني  على  ومبصادقتها 
العمل  منظمة  اتفاقيات  ع��دد  ارتفع 
اململكة  عليها  صادقت  التي  الدولية 
اتفاقية    18 إل��ى  السعودية  العربية 
األساسية  االتفاقيات  من  ست  منها 

الثماني.
صرح  التصديق،  وثائق  إي��داع  ول��دى 
الواصل  عبدالعزيز  السفير  س��ع��ادة 
هاتني  على  التصديق  »ي��أت��ي  ق��ائ��اًل: 
اململكة  ج��ه��ود  إط���ار  يف  االتفاقيتني 
بتطوير  والتزامها  السعودية  العربية 

بيئة العمل وحمايتها وصوالً إلى أعلى 
اململكة  أطلقت  وقد  الدولية،  املعايير 
يهدف  شاماًل  وطنياً  برنامجاً  مؤخراً 
إلى حماية وضمان دفع أجور العاملني 
يف القطاع اخلاص من خالل إجراءات 
املعنية.  الوطنية  اجل��ه��ات  تتخذها 
عامل  مليون   12 م��ن  أك��ث��ر  وب��وج��ود 
أجنبي إضافة إلى نحو مليوني مواطن 
اخلاص،  القطاع  يف  يعملون  سعودي 
ات���خ���ذت امل��م��ل��ك��ة إج�������راءات ج���ادة 
حلماية  ال��الزم��ة  القوانني  وأص���درت 

األجور وضمان بيئة عمل صحية«.

العمل  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ش��ك��ر 
اململكة  حكومة  راي��در  غ��اي  الدولية 
مصادقتها.  على  السعودية  العربية 
على  ال��ت��ص��دي��ق  ض����وء  »يف  وق�����ال: 
اململكة  ج���ددت  االتفاقيتني،  ه��ات��ني 
العربية السعودية مرة أخرى التزامها 
العمل  مل��ن��ظ��م��ة  امل��ع��ي��اري  ب��ال��ن��ظ��ام 

الدولية وبإعمال حقوق العمال كاملة. 
االتفاقيتني  لهاتني  اخلاصة  واألهمية 
يف ظ��ل األزم����ة احل��ال��ي��ة غ��ن��ي��ة عن 
عليها  املنصوص  والضمانات  البيان، 
يف أحكامهما حتظى أكثر من أي وقت 
مضى بأهمية قصوى يف ظل جائحة 

كوفيد-19«.
إرادة  بوجود  العام  املدير  رحب  وقد 
وال��ش��رك��اء  احل��ك��وم��ة  ل���دى  سياسية 
العمال  حقوق  حلماية  االجتماعيني 
التصديق  أن  إل��ى  مشيراً  ورفاههم، 
مع  يتماشى  االتفاقيتني  هاتني  على 
تدابير  من  بالفعل  اململكة  اتخذته  ما 
ترمي إلى تعزيز حماية العمال عموماً 
ومواجهة حتديات سوق العمل يف ظل 

وباء كوفيد-19.
مجدداً  العام  املدير  أكد  اخلتام،  ويف 
ال��دول��ي��ة  ال��ع��م��ل  منظمة  اس��ت��ع��داد 
ملرافقة اململكة العربية السعودية على 

هذا الدرب.
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�أفكار وم�شاريع

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

م�ضاندة جديدة من البنك الدويل 
لتح�ضني الأحوال املعي�ضية لالجئني 

واملجتمعات امل�ضيفة لهم

على  م��ؤخ��راً  ال��دول��ي  البنك  واف���ق 
مت��وي��اًل  دوالر  م��ل��ي��ون   30 ت��ق��دمي 
إضافياً من املؤسسة الدولية للتنمية 
ملساعدة  ال��دول��ي  البنك  -ص��ن��دوق 
أجل  من  فقراً-  العالم  بلدان  أش��د 
حتسني الظروف املعيشية واالحتواء 
لالجئني  واالقتصادي  االجتماعي، 
واملجتمعات املضيفة األكثر ضعفاً يف 
جيبوتي، ومساعدة سلطات جيبوتي 
على وْضع سياسات لدمج الالجئني.

بقيمة  منحة  على  التمويل  ويشتمل 

25 مليون دوالر من نافذة املجتمعات 
املضيفة والالجئني يف إطار العملية 
ال��ت��اس��ع��ة ع��ش��رة ل��ت��ج��دي��د م���وارد 
املؤسسة الدولية للتنمية، و5 ماليني 
وقد  املؤسسة،  من  اعتماداً  دوالر 
بلدان  ملساندة  النافذة  هذه  أُنشئت 
مثل جيبوتي تستضيف أعداداً كبيرة 
من الالجئني، ومساعدتها على تلبية 
األجل  طويلة  اإلمنائية  االحتياجات 
لهم.  املضيفة  واملجتمعات  لالجئني 
ن��ح��و 3% من  ال��الج��ئ��ون  وي��ش��ك��ل 
وهي  جيبوتي،  يف  السكان  مجموع 

من أكبر نسب الالجئني إلى السكان 
يف العالم.

ويف هذا الصدد، قالت أمينة عبدي 
ع��دن وزي��رة اإلس��ك��ان يف جيبوتي: 
م��ل��ت��زم��ة  ج��ي��ب��وت��ي  ح��ك��وم��ة  »إن 
لدينا  الالجئني  احتياجات  بتلبية 
واحل��د  لهم  املضيفة  ومجتمعاتنا 
م��ن اإلق��ص��اء االج��ت��م��اع��ي، وه��ذه 
اإلقصاء  تقليص  نحو  مهمة  خطوة 
جميع  ينعم  أن  وضمان  االجتماعي 
واحلصول  املالئم  بالسكن  السكان 
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على اخلدمات«.

التمويل  ل��ه��ذا  ال��رئ��ي��س��ي  وال��ه��دف 
املشروع  نطاق  توسيع  هو  اإلض��ايف 
العشوائية  األحياء  لتطوير  املتكامل 
عام  عليه يف  امل��واف��ق��ة  ال���ذي مت��ت 
استثمارات  من خالل  وذلك   ،2018
يف ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، واخل���دم���ات 
األس���اس���ي���ة، وإج�������راء حت��س��ي��ن��ات 
لظروف اإلسكان، مع تعزيز االندماج 
املضيفة  واملجتمعات  الالجئني  بني 
من  يستفيد  أن  املتوقع  وم��ن  لهم. 
هذه العملية بشكل مباشر نحو 114 
ألف شخص يف منطقتي علي عديه 
العشوائيتني يف جيبوتي  وهول هول 
نحو  تستضيفان  اللتني  العاصمة 
78% من مجموع الالجئني يف البالد.

املقيم  املمثل  بري  سيد  بوبكر  وقال 
للبنك الدولي يف جيبوتي: »إَننّ تلبية 
ومعاجلة  التحتية  البنية  احتياجات 
أوجه النقص يف اخلدمات األساسية 
باملناطق  ال��ع��ش��وائ��ي��ة  األح���ي���اء  يف 
احل��ض��ري��ة أم����ر ض�����روري إلن��ه��اء 
التفاوت،  من  واحل��د  املدقع،  الفقر 
وتعزيز الرخاء املشترك يف جيبوتي. 
على  اإلض���ايف  التمويل  وسيساعد 
احلضرية  املناطق  يف  السكان  جعل 
يشعرون مبزيد من االحتواء، ويدعم 
منو  لتحقيق  البلد  ه��ذا  إم��ك��ان��ات 

مستدام«.

من��و سكان  معدل  ارت��ف��اع  ك��ان  لقد 
نتيجًة  جيبوتي  مدينة  يف  احلضر 
للنمو السكاني الطبيعي الذي اقترن 
من  إليها  للناس  املتواصل  بالنزوح 
جيبوتي  داخ����ل  ال��ري��ف��ي��ة  امل��ن��اط��ق 
نزوح  وك��ان  امل��ج��اورة،  البلدان  وم��ن 
فرص  عن  بحثاً  املدينة  إلى  البعض 
اضطروا  كثيرين  لكن  اقتصادية، 
نوبات  بسبب  منازلهم  م��غ��ادرة  إل��ى 
اجل���ف���اف وال��ق��ح��ط امل���ت���ك���ررة يف 
املنطقة. وأَدنّت الزيادة السكانية إلى 
امتدادات عمرانية جديدة يف  نشوء 
ضواحي مدينة جيبوتي، ويعيش اآلن 
أكثر من 20% من سكان العاصمة يف 
يف  بسرعة  تتزايد  عشوائية  أحياء 
مساكن سيئة اجلودة تفتقر إلى سبل 

احلصول على اخلدمات األساسية.

���ز األن���ش���ط���ة على  ت���ت���رَكنّ وس�����وف 
اس��ت��ه��داف ال��س��ك��ان اجل��ي��ب��وت��ي��ني 
األح���ي���اء  يف  اح���ت���ي���اج���اً  األش������د 
دمج  نفسه  الوقت  ويف  العشوائية، 
تطوير  مجرد  م��ن  الالجئني  محور 
االن��دم��اج  إل��ى  العشوائية  األح��ي��اء 
ستساند  واالقتصادي،  االجتماعي 
يف  االق��ت��ص��ادي��ة  األن��ش��ط��ة  العملية 
القرى  و  الفقيرة  احلضرية  األحياء 
حتسني  أج��ل  من  لالجئني  املضيفة 
وسوف  األعمال،  بأنشطة  ارتباطهم 
للمجتمعات  امل��ش��روع  أنشطة  تتيح 
احمل��ل��ي��ة احل��ص��ول ع��ل��ى اخل��دم��ات 
السكن  ظ��روف  وحتسني  األساسية 
تطوير  على  للتدريب  بفرص  والفوز 
إحساسهم  م��ن  واحل���د  م��ه��ارات��ه��م 

باإلقصاء االجتماعي.

رئيسة  ل��وات��ي  أن��اس��ت��اس��ي��ا  وق��ال��ت 
املشروع:  بهذا  املعني  العمل  فريق 
»جتد املجتمعات احمللية التي تعيش 
يف  نفسها  العشوائية  األح��ي��اء  يف 
أوضاع بالغة اخلطورة ومحرومة من 
الوظائف الرسمية والسكن املستقر. 
وسيعود هذا التمويل اإلضايف بالنفع 
والالجئني  املضيفة  املجتمعات  على 
يف ج��ي��ب��وت��ي، ون��س��ع��ى م���ن خ��الل��ه 
املعيشة  ظ��روف  حتسني  إل��ى  أيضا 
والسكن  ال��وظ��ائ��ف  إل��ى  وال��وص��ول 

املناسب«.
البنك  ع��م��ل��ي��ات  محفظة  وت��ت��ك��ون 
الدولي يف جيبوتي من 14 مشروعا 
للتنمية  ال��دول��ي��ة  امل��ؤس��س��ة  متولها 
دوالر.  م���الي���ني   210 ب��إج��م��ال��ي 
وت��ت��رك��ز احمل��ف��ظ��ة ع��ل��ى ش��ب��ك��ات 
األمان االجتماعي، والطاقة، واحلد 
احلضرية،  امل��ن��اط��ق  يف  الفقر  م��ن 
اإلدارة  والتعليم، وحتديث  والصحة، 
واإلدارة  احلوكمة  ون��ظ��ام  ال��ع��ام��ة، 
اخلاص،  القطاع  وتنمية  الرشيدة، 
مع التركيز يف ذلك كله على النساء 

والشباب.

اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال���ب���ن���ك ال�����دول�����ي يف 
أفريقيا:

العاملية، ستقدم  يف إطار االستجابة 
مجموعة البنك الدولي ما يصل إلى 
املالية  امل��وارد  من  دوالر  مليار   160
أكثر  ملساعدة  شهراً   15 مدى  على 
حماية  على  ال��ب��ل��دان  م��ن   100 م��ن 
بالرعاية،  واألول��ى  الفقيرة  الفئات 
وتعزيز  األع���م���ال،  م��ن��ش��آت  ودع���م 
ذلك  ويشمل  االق��ت��ص��ادي،  التعايف 
ما يصل إلى 50 مليار دوالر للبلدان 
مليار   12 نحو  تقدمي  األفريقية، مت 
اجلائحة  ب��داي��ة  م��ن��ذ  منها  دوالر 
ملساعدة   ،2020 م������ارس/آذار  يف 
من  ل��أزم��ة  التصدي  على  البلدان 
اجلديدة  العمليات  من  مزيج  خالل 
يف ق��ط��اع��ات ال��ص��ح��ة واحل��م��اي��ة 
االقتصادي  والتحفيز  االجتماعية 
وغيرها، فضاًل عن إعادة تخصيص 
وتتركز  القائمة،  املشروعات  م��وارد 
أربع  ح��ول  الدولي  البنك  استجابة 
نفسه،  الوقت  يف  رئيسية  مجاالت 

هي:

الدولي  البنك  اتخذ  األرواح:  إن��ق��اذ 
ت��داب��ي��ر س��ري��ع��ة وواس���ع���ة ال��ن��ط��اق 
مل��س��اع��دة ال��ب��ل��دان األف��ري��ق��ي��ة على 
وأنظمة  للجائحة  استجابتها  تقوية 
ل��دي��ه��ا، وحتى  ال��ص��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
بلغ  األول،  أك��ت��وب��ر/ت��ش��ري��ن   15
من  األول��ى  املجموعة  قيمة  إجمالي 
للبنك  الطارئة  الصحية  املشروعات 
 757 أفريقياً  ب��ل��داً   34 يف  ال��دول��ي 

مليون دوالر.
حماية كل الفقراء: من أجل حماية 
احتياجاً  واألكثر  الفقراء  املواطنني 
الناجمة  ال��ت��أث��ي��رات  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل 
يساعد  أرزاق��ه��م،  كسب  سبل  على 
على  األفريقية  البلدان  حاليا  البنك 
األمان  شبكات  برامج  نطاق  توسيع 
األمن  وضمان  وتكييفها  االجتماعي 

الغذائي.

يساند  ال����وظ����ائ����ف:  وخ���ل���ق  ح���م���اي���ة 
البنك الدولي برامج األشغال العامة 
ال��ت��ي يجري  وال��ت��ن��م��ي��ة احل��ض��ري��ة 
لتسهيل  نطاقها  توسيع  أو  إطالقها 
مشروعات  يف  العمل  ف��رص  خلق 
الدخل  املجتمعات احمللية منخفضة 
وللمساعدة على زيادة فرص حصول 

ال��ف��ئ��ات ش���دي���دة ال��ف��ق��ر واألك��ث��ر 
اح��ت��ي��اج��اً ع��ل��ى دع���م س��ب��ل كسب 
أرزاق���ه���ا، م��ث��ل ال��ن��س��اء وال��ش��ب��اب. 
مؤسسة  تعمل  نفسه،  ال��وق��ت  ويف 
مجموعة  ذراع  ال��دول��ي��ة،  التمويل 
القطاع  مع  للتعامل  الدولي  البنك 
مؤسسات  مساعدة  على  اخل��اص، 
القطاع اخلاص على جتاوز اجلائحة 
االقتصادية  التداعيات  والتعايف من 

واملالية لأزمة.
إعادة البناء على نحو أفضل: يف حني 
التأثيرات  يعمل البنك على معاجلة 
ال��ف��وري��ة جل��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، يظل 
التعايف عنصراً  تركيزه على حتقيق 
ومساندته  استجابته  يف  م��ح��وري��اً 
 20 م��ن  أكثر  طلب  للبلدان.  وقد 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  بلداً 
من البنك الدولي عمليات ألغراض 
سياسات التنمية أو دعماً للميزانية 
ت��أث��ي��رات  إدارة  ع��ل��ى  مل��س��اع��دت��ه��م 
اجلائحة على املالية العامة، وينصب 
مساندة  على  العمليات  هذه  تركيز 
احلكومات للحد من تأثيرات جائحة 
تشجيع  نفسه  الوقت  ويف  ك��ورون��ا، 
اإلصالحات التي من شأنها أن تهيئ 
التعايف  لتحقيق  املواتية  ال��ظ��روف 
االق��ت��ص��ادي، وح��ت��ى 15 أك��ت��وب��ر/
الدولي  البنك  واف��ق  األول،  تشرين 
على 20 عملية من عمليات سياسات 
التنمية يف أفريقيا جنوب الصحراء، 
بقيمة تزيد عن 2.7 مليار دوالر من 

املؤسسة الدولية للتنمية.
جلائحة  التصدي  إل��ى  وب��اإلض��اف��ة 
مجموعة  إستراتيجية  تولي  كورونا، 
بأفريقيا  اخل��اص��ة  ال��دول��ي  البنك 
أيضا األولوية لالستثمارات يف رأس 
الرقمي،  واالقتصاد  البشري  امل��ال 
ح��ي��ث ت��س��ان��د امل���ب���ادرات ال��داع��م��ة 
ألنشطة التكيف مع تغير املناخ واحلد 
ملعاجلة  نهجاً  وت��وظ��ف  آث����اره،  م��ن 
والعنف.  والصراع  الهشاشة  دواف��ع 
وأخيراً، يُكِثنّف البنك الدولي جهوده 
انطالقا  اإلقليمي  التكامل  أجل  من 
للقارة يهدف إلى  من منظور شامل 
ال��ت��راب��ط، واالس��ت��ف��ادة من  حتسني 
خطى  وح��ث  الكبير،  اإلن��ت��اج  مزايا 
العمل اجلماعي للتصدي للتحديات 

املشتركة.
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للمهاجرين،  الدولي  اليوم  مبناسبة 
إلى  املتحدة  لأمم  العام  األمني  دعا 
جائحة  م��ن  التعايف  ف��رص��ة  اغتنام 
كورونا لتنفيذ االتفاق العاملي من أجل 
والنظامية،  واملنظمة  اآلمنة  الهجرة 
التنقل  لظاهرة  جديدة  وبلورة صورة 
ال��ب��ش��ري، ومت��ك��ني امل��ه��اج��ري��ن من 
بلدانهم ويف  تنشيط االقتصادات يف 
اخلارج، وبناء مجتمعات أكثر شموالً 

وقدرة على الصمود.
جاء حديث األمني العام خالل رسالة 
أص���دره���ا مب��ن��اس��ب��ة ال��ي��وم ال��دول��ي 
للمهاجرين الذي أحيته األمم املتحدة 
هذا العام حتت شعار »إع��ادة تصور 

احلراك البشري«.
ويسهم املهاجرون مبعارفهم وشبكات 
عالقاتهم ومهاراتهم يف بناء مجتمعات 
األشهر  وخ��الل  مرونة،  وأكثر  أق��وى 
طليعة  يف  املهاجرون  ك��ان  املاضية، 
جلائحة  التصدي  جلهود  املتصدرين 
يف  أعمالهم  وأسهمت   ،19- كوفيد 
يف  والغذاء  والنقل  الصحة  خدمات 
ظل  يف  كثيرين  معاناة  من  التخفيف 

إجراءات اإلغالق.

الأمم املتحدة تدعو اإىل اغتنام فر�ضة التعايف من كورونا 

لتنفيذ التفاق العاملي للهجرة

ونحن نحتفل بهذا اليوم، دعا السيد 
نظرة  إلقاء  إلى  غوتيريش  أنطونيو 
عانى  س��ن��ة  م��ج��ري��ات  ع��ل��ى  متأملة 
ف��ي��ه��ا م��ئ��ات امل���الي���ني م���ن ال��ب��ش��ر، 
آالم  من  ك�وفيد-19،  جائحة  بسبب 
ف���راق األص��دق��اء واألس����رة، وغياب 
االستقرار يف العمل، واالضطرار إلى 
التأقلم مع واقع جديد وغير مألوف.

هذه  املعاناة  أشكال  أن  إل��ى  وأش��ار 
ي��ش��ع��ر ب��ه��ا امل��ه��اج��رون ك��ل ي���وم يف 
قد  أننا  مبينا  العالم،  أنحاء  جميع 
أضحينا ننظر خالل هذه السنة، مبا 
التقدير  بعني  حتديات،  من  طرحته 
غائبون  هم  من  على  اعتمادنا  إل��ى 
داخل  األنظار  عن  األع��م  الغالب  يف 

مجتمعاتنا.

عظيم  ب��دور  املهاجرون  نهض  »فقد 
األه��م��ي��ة يف اخل���ط���وط األم��ام��ي��ة 
للتصدي لأزمة، بدءاً برعاية املرضى 
واملسنني ووصوالً إلى ضمان اإلمداد 
اإلغ��الق،  إج���راءات  أث��ن��اء  باألغذية 
ما  أهمية  على  ال��ض��وء  يسلط  مم��ا 
يقدمونه بشكل أعم من إسهامات يف 

املجتمعات يف شتى أنحاء العالم«.

وب��ق��در م��ا يعد امل��ه��اج��رون ج���زءاً ال 
السيد  يشدد  مجتمعاتنا،  من  يتجزأ 
يظلوا  أن  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  غ��وت��ي��ري��ش 
إل��ى  طريقنا  يف  م��ح��وري��اً  ع��ن��ص��راً 
نضمن  أن  علينا  »وي��ج��ب  ال��ت��ع��ايف، 
النظر  بصرف  املهاجرين،  استفادة 
تدابير  م��ن  القانوني،  وضعهم  ع��ن 
بلد  املتخذة يف كل  مواجهة اجلائحة 
وضع  عند  سيما  وال  ال��ب��ل��دان،  م��ن 

برامج الرعاية الصحية والتلقيح«.
إلى  املتحدة  األمم  ع��ام  أم��ني  ودع��ا 
أن ن��ع��رض ع��ن خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة 
كراهية  عن  تنم  التي  األعمال  وعن 
حلول  إيجاد  علينا  »ويجب  األجانب. 
ألجل أولئك املهاجرين الذين تقطعت 
ب��دون دخ��ل أو  بهم السبل، وص��اروا 
بال وضع قانوني محدد، وال إمكانات 

لديهم للعودة إلى ديارهم«.
الدولي  باليوم  االحتفال  وي��ص��ادف 
ل��ل��م��ه��اج��ري��ن ه���ذا ال���ع���ام ال��ذك��رى 
األمم  مفوضية  لتأسيس  السبعني 
الالجئني،  لشؤون  السامية  املتحدة 

ديسمبر/  14 يف  ال��ن��ور  رأت  ال��ت��ي 
كانون األول من عام 1950، وكان من 
ثالث  بعد  ينتهي عملها  أن  املفترض 

سنوات على تأسيسها.

وتعمل املفوضية على حماية ومساعدة 
واالضطهاد.  احل���روب  م��ن  الفارين 
وق��د س��اع��دت ع��ش��رات امل��الي��ني من 
ليجدوا  تأسيسها،  منذ  األشخاص، 

األمان ويعيدوا بناء حياتهم.

املفوض  السيد فيليبو غراندي  وقال 
ل��ش��ؤون ال��الج��ئ��ني، بهذه  ال��س��ام��ي 
املفوضية  يف  زم���الءه  إن  املناسبة، 
يفخرون بشدة مبا أجنزوه من حيث 
األشخاص  م��ن  الكثير  أرواح  إن��ق��اذ 
وحمايتهم وإحداث فارق يف حياتهم.

وأضاف أنهم يفخرون أيضا باالرتقاء 
اجل��دي��دة،  ال��ت��ح��دي��ات  مستوى  إل��ى 
أو  املناخ  تغير  يحدثه  الذي  كالتأثير 
وهي   - مؤخراً  كورونا  فيروس  وب��اء 
املشكالت  م��ن ح���دة  ت��زي��د  ع��وام��ل 
الكبيرة التي يشكلها النزوح، على حد 

تعبيره.
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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 األربعون )2/2(
4- عدم إكراهه على اإلدالء بشهادة 
أو  واستجواب  بالذنب،  االعتراف  أو 
تأمني » استجواب الشهود املناهضني 
الشهود  واستجواب  اشتراك  وآفالة 
لصاحله يف ظل ظروف من املساواة.

ق��ان��ون  ان��ت��ه��ك  أن���ه  اع��ت��ب��ر  إذا   -5
العقوبات، تأمني قيام سلطة مختصة 
ونزيهة  »مستقلة  قضائية  هيئة  أو 
يف  النظر  بإعادة  للقانون  وفقاً  أعلى 
تدابير مفروضة  أية  القرار ويف  هذا 

تبعا لذلك.
مترجم  مساعدة  على  احلصول   -6
الطفل  على  تعذر  إذا  مجاناً  شفوي 
بها،  النطق  أو  »املستعملة  اللغة  فهم 
اخلاصة  حياته  اح��ت��رام  ت��أم��ني   -7

متاماً أثناء جميع مراحل الدعوى.
لتعزير  األط���راف  ال���دول  تسعى   .3

ق��وان��ني وإج����راءات وسلطات  إق��ام��ة 
على  خصيصاً  منطبقة  ومؤسسات 
انتهكوا  أنهم  يدعى  الذين  األطفال 
أو  بذلك  يتهمون  أو  العقوبات  قانون 
يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام مبا 

يلي:

)أ( حتديد سن دنيا يفترض دونها أن 
األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك 

قانون العقوبات.
عند  تدابير  اتخاذ  استصواب  )ب( 
االقتضاء ملعاملة هؤالء األطفال دون 
اللجوء إلى إجراءات قضائية، شريطة 
أن حتترم حقوق اإلنسان والضمانات 

القانونية احتراماً كاماًل.

مثل  م��خ��ت��ل��ف��ة،  ت��رت��ي��ب��ات  ت��ت��اح   .4
أوام��ر الرعاية واإلرش��اد واإلش��راف، 

وامل���ش���ورة، واالخ��ت��ب��ار، واحل��ض��ان��ة، 
املهني  وال��ت��دري��ب  التعليم  وب��رام��ج 
وغيرها من بدائل الرعاية املؤسسية، 
بطريقة  األط��ف��ال  معاملة  ل��ض��م��ان 
ظروفهم  مع  وتتناسب  رفاههم  تالئم 

وجرمهم على السواء.

املادة الواحد و األربعون
أي  ما ميس  االتفاقية  هذه  يف  ليس 
أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال 

حقوق الطفل والتي قد ترد يف:
)أ( قانون دولة طرف، أو،

)ب( القانون الدولي الساري على تلك 
الدولة.

املادة  الثانية و األربعون
تتعهد الدول األطراف بأن تنشر 

مبادئ االتفاقية وأحكامها على نطاق 

واسع بالوسائل املالئمة والفعالة، بني 
الكبار واألطفال على السواء.
املادة الثالثة و األربعون )2/1(

الذي  التقدم  دراسة  لغرض  تنشأ   .1
ال��دول األط��راف يف استيفاء  أحرزته 
تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها يف 
بحقوق  معنية  جلنة  االتفاقية  ه��ذه 
املنصوص  بالوظائف  تضطلع  الطفل 

عليها فيما يلي.
خبراء  عشرة  من  اللجنة  تتألف   .2
الرفيعة  اخللقية  امل��ك��ان��ة  ذوى  م��ن 
وال��ك��ف��اءة امل��ع��ت��رف ب��ه��ا يف امل��ي��دان 
وتنتخب  االتفاقية،  تغطيه هذه  الذي 
من  اللجنة  أعضاء  األط��راف  ال��دول 
األعضاء  ه��ؤالء  ويعمل  رعاياها  بني 
االعتبار  ويولى  الشخصية،  بصفتهم 
ل��ل��ت��وزي��ع اجل��غ��رايف ال��ع��ادل وك��ذل��ك 

للنظم القانونية الرئيسية.
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التأسيس:
ت����أس����س ال����ص����ن����دوق اخل���ي���ري 
االج���ت���م���اع���ي مب����وج����ب األم����ر 
وتاريخ  خ/41362  رق��م  السامي 
1423/10/25 ه� كمؤسسة خيرية 
اعتبارية  شخصية  ذات  تنموية، 
مستقلة، ومقره الرئيس يف مدينة 

الرياض.

ما هو الصندوق ؟
دوراً  تؤدي  تنموية  مؤسسة وطنية 
ال��ق��ط��اع غير  ت��ع��زي��ز  ري���ادي���اً يف 
الربحي والتصدي للتحديات التي 
خالل  من  التنموي  العمل  تواجه 

التمكني واالبتكار وقياس األثر.

ماذا يقدم؟
الفئة  معيشة  حتسني  يف  يسهم 
املستهدفة من خالل تقدمي احللول 

واالبتكارات النوعية.

كيف يقدم خدماته؟
رسالته  حتقيق  سبيل  يف  يسعى 
ورؤي����ت����ه وأه����داف����ه إل����ى وض��ع 
املستهدفة نصب  الفئة  احتياجات 

أع��ي��ن��ه، وت��ع��زي��ز ال��ش��راك��ات بني 
القطاعني العام واخلاص من أجل 
واستخدامه  برامجه،  كافة  دع��م 
وأكثر  أقوى  املجتمع  لبناء شبكات 
لتلبية  اس��ت��دام��ة  وأك���ث���ر  ك���ف���اءة 
املستهدفة،  ال��ف��ئ��ات  اح��ت��ي��اج��ات 
وق��ي��اس م��س��ت��وى وأث���ر ب��رام��ج��ه، 
وتنظيم  امل��س��ت��ف��ي��دي��ن،  خل��دم��ة 
املشاريع والبرامج املبتكرة والفعالة 
واألكثر كفاءة يف دعم املستفيدين 
الفئة املستهدفة، وبناء جسور  من 
الوطنية  ال��ب��رام��ج  م��ع  ال��ت��ع��اون 
ومساعدة  العالقة،  ذات  األخ��رى 

ودعم املجتمعات األكثر احتياجاً.

ملاذا يقدم خدماته ؟

االجتماعية  ال��ت��ح��دي��ات  تتطلب 
الوطن  يعيشها  التي  واالقتصادية 
املستهدفة  الفئات  من  واملواطنني 
مقاربات شاملة ومتكاملة ومبتكرة 
الى  املستهدفة  بالفئات  للوصول 

حتسني معيشتهم.

أين يقدم خدماته؟
للفئات  أنشطته  الصندوق  يقدم 
اململكة  مناطق  بكافة  املستهدفة 
العربية السعودية من خالل شبكة 
الهدف  لتحقيق  متعددة  شراكات 

املطلوب.

اعرف أكثر عن الصندوق اخليري االجتماعي

الصندوق اخليري االجتماعي
SOCIAL CHARITY FUND



 كاريكاتير

امل�ضت�ضار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

نقالً عن صحيفة

18

اإطالق الدليل الرقمي خلدمات 

التوثيق املنتقلة من املحاكم اإىل 

كتابات العدل

الرقمي  الدليل  العدل  وزارة  أطلقت 
خلدمات التوثيق، املنتقلة حديثاً وفق 
احملاكم  من  اجلديد،  التوثيق  نظام 
إلى كتابات العدل، وميكن االستفادة 

منها إلكترونياً عبر بوابة ناجز
.najiz.moj.gov.sa 

خلدمات  شرح  على  الدليل  واشتمل 
توثيق  إل��ى  إض��اف��ة  ال����زواج،  توثيق 
الوصية،  الوقف،  احلضانة،  اخللع، 
ال��رج��ع��ة، ال���ط���الق، وت��وث��ي��ق ورث���ة 
التعريف  الدليل  وتضمن  امل��ت��وف��ى، 
ب��ك��ي��ف��ي��ة االس���ت���ف���ادة م���ن اخل��دم��ة 
إلكترونياً، من خالل خطوات بسيطة 
عن  املستفيدين  يغني  ما  وميسرة، 
زيارة كتابات العدل، ويختصر الوقت 

واجلهد عليهم.
الدليل  تضمنها  التي  اخلدمات  ومن 

»توثيق زواج«، وهي خدمة إلكترونية 
أتاحتها وزارة العدل، عبر بوابة ناجز 
واالتصال املرئي، من خالل مجموعة 
من اخلطوات تتمثل يف الدخول على 
»ناجز«، اختيار اخلدمات اإللكترونية 
اختيار  االج��ت��م��اع��ي��ة،  احل����االت  ث��م 
ط��ل��ب��ات احل����االت االج��ت��م��اع��ي��ة ثم 
تعبئة  اخلدمة،  اختيار  جديد،  طلب 
استالم  وإرساله،  التوثيقي  النموذج 
وزارة  وتبليغ  الوثيقة،  بصدور  إشعار 

الداخلية بتغير احلالة االجتماعية.
قدًما  املضي  ال��ع��دل،  وزارة  وأك��دت 
يف ت��ع��زي��ز ق���درات���ه���ا ال��رق��م��ي��ة يف 
ق��ط��اع��ات��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، واخل��دم��ات 
التيسير  بهدف  ك��اف��ة،  واإلج����راءات 
األداء  ورفع سقف  املستفيدين،  على 

واإلجناز.

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

ال��ت��ى ميكن فيها  م��اه��ي احل���االت 
ط��ل��ب اع����ادة ال��ن��ظ��ر يف األح��ك��ام 

النهائية الصادرة يف العقوبة ؟
أوضح  اجلزائية  االج��راءات  نظام 
طلب  اخلصوم  من  ألي  يجوز  أن��ه 
النهائية  األحكام  يف  النظر  إع��ادة 
ألح��وال  وف��ق��اً  بالعقوبة  ال��ص��ادرة 

محددة وهي :
1- إذا حكم على املتهم يف جرمية 

قتل ثم وجد املدعى قتله حياً.

شخص  على  حكم  ص��در  إذا   -2
م��ن أج���ل واق��ع��ة ث��م ص���در حكم 
على شخص آخر من أجل الواقعة 
تناقض  احلكمني  بني  وكان  ذاتها، 
إدانة أحد احملكوم  يفهم منه عدم 

عليهما.
على  بني  ق��د  احلكم  ك��ان  إذا   -3
أوراق ظهر بعد احلكم تزويرها أو 
احلكم  بعد  ظهر  شهادة  على  بني 

أنها شهادة زور.

على حكم  بني  كان احلكم  إذا   -4
ألغي  ثم  احملاكم  إحدى  من  صادر 

هذا احلكم.
أو  بينات  احلكم  بعد  إذا ظهر   -5
وقائع لم تكن معلومة وقت احملاكمة 
أو  البيانات  ه��ذه  م��ن ش��أن  وك��ان 
عليه  احملكوم  إدان��ة  ع��دم  الوقائع 
يتم رفع  العقوبة، حيث  أو تخفيف 
تقدم  بصحيفة  النظر  إع��ادة  طلب 
إلى احملكمة التي أصدرت احلكم، 

الطلب  صحيفة  تشتمل  أن  ويجب 
إع��ادة  املطلوب  احلكم  بيان  على 
النظر فيه وأسباب الطلب، إال أنه 
ال يترتب على قبول احملكمة طلب 
إعادة النظر من حيث الشكل وقف 
ص��ادراً  ك��ان  إذا  إال  احلكم  تنفيذ 
أو  ق��ص��اص  م��ن  جسدية  بعقوبة 
يجوز  ذلك  غير  تعزير ويف  أو  حد 
للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ يف 

قرارها بقبول طلب إعادة النظر.

إّما..

القرار قرارك!



خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

ال شك أن جميع األفراد لهم حقوق وعليهم واجبات، بغض النظر عن وضعهم الصحي أو االجتماعي 
أو الثقايف ومن هؤالء ذوي االحتياجات اخلاصة، والذين أصبح هناك ازدياد ملحوظ يف أعدادهم 
الوالدة، والتي  التي تصيب األم احلامل قبل وأثناء  العوامل الصحية  اآلونة األخيرة، نتيجة تفشي 
التي تؤدي إلى اإلعاقات الذهنية  الوراثية  العوامل  ينتج عنها بعض حاالت اإلعاقة باإلضافة إلى 
العقلية مما يتطلب معه االهتمام بهذه الفئة على كافة املستويات من خالل وضع إجراءات تربوية 
تعليمية خاصة تنسجم مع احلاجات التي يتطلبها كل نوع من أنواع اإلعاقة، والعمل على متكني ذوي 
االحتياجات اخلاصة من حقوقهم دون انتقاص، حيث إن الدفاع عن حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة 
ذوي  بأهمية  املجتمع  وتعريف  لهم  املقدمة  اخلدمات  واقع  بتحسني  مطالبهم  على حتقيق  والعمل 
االحتيجات اخلاصة كعنصر بشري قادر على اإلنتاج أصبح مطلب مهم يف وقتنا احلاضر ملا له من 
آثار إيجابية على نفسية ذوي االحتياجات اخلاصة ويولد لديه شعور بترابط أسري حميم بينه وبني 
أعضاء أسرته، ومجتمعه مبا ميكنه من التعايش مع أقرانه قدر اإلمكان بأسلوب حضاري، وإنساني 
مهذب وراقي حيث أن قضية اإلعاقة ليست قضية فردية بل هي قضية مجتمع بأكمله وحتتاج إلى 
استنفار تام من جميع املؤسسات، والقطاعات العامة، واخلاصة للتقليل واحلد من اآلثار السلبية 
البنية األساسية  التعليمية والتدريبة والتأهيلية ووضع  لإلعاقة من خالل االهتمام بوضع البرامج 
املناسبة الحتياجات ذوي االحتياجات اخلاصة، ومتطلباته يف كل املنشآت واملباني واخلدمات العامة 
منها واخلاصة كاملرور واإلسكان وطرق استخدام وسائل النقل وغيرها بحيث تصبح  مناسبة لهذه 
الفئات مبا ميكنهم من التفاعل مع املجتمع والبيئة احمليطة بهم بكل حرية، و يساهم بدمجهم يف 
املجتمع ويتحقق ذلك من خالل القيام بوضع البرامج اإلعالمية املتكاملة والتعليمية إلزالة الشوائب 
العالقة يف ذهن البعض أثناء تعاملهم مع ذوي االحتياجات اخلاصة مما يسهل إشراكهم يف العمل 
بتبني  القيام  عليها  اإلعاقة  ذوي  بشؤون  املعنية  احلكومية  املؤسسات  فإن  لذا  الطبيعية،  واحلياة 
االجتماعية  احلياة  تنشيط  على  والعمل  املجاالت،   جميع  يف  شؤونهم  ملتابعة  وطنية  استراتيجية 
لذوي االحتياجات اخلاصة ومساعدته على اكتساب أمناط سلوكية متعددة، ومعارف متجددة، لتزيد 
من انتمائه ملجتمعه فهو جزء من النظام االجتماعي الذي ينتمي إليه مما يؤكد أن له حقوق وعليه 

واجبات يف ممارسة دوره يف مجتمعه على أكمل وجه وبشكل فعال.

دور ذوي االحتياجات اخلاصة في تنمية 
املجتمع
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