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�ضمو ويل العهد »حفظه اهلل« يعلن اإ�ضالحات ق�ضائية يف 

خطوة نحو نظام قانوين مدون

أع��ل��ن ول���ي ال��ع��ه��د ص��اح��ب السمو 
ب��ن سلمان  امل��ل��ك��ي األم��ي��ر م��ح��م��د 
»ح��ف��ظ��ه اهلل« ع��ن م��ش��روع ق��ان��ون 
يف  الشخصية  األح���وال  نظام  ينظم 
بجانب  السعودية  العربية  اململكة 
طرحها  سيتم  أخ��رى  مشاريع  أربعة 
على مجلس الوزراء من أجل دراسته 
مجلس  إل��ى  إحالته  قبل  ومراجعته 
املؤسسة  فالزواج  الشورى إلص��داره، 
تقام  التي  واألساسية  األولى  واللبنة 
عليها املجتمعات، لهذا يجب اإلهتمام 
بالقوانني املنظمة لألحوال الشخصية 
من الزواج والطالق والنفقة واحلقوق 
وواجباتهم  الزوجني  وحقوق  ونسب 

من األشياء املهمة املتعلقة باملجتمع.
وق���د أش����ار ول���ي ال��ع��ه��د ال��س��ع��ودي 
إل���ى أن  ب��ن س��ل��م��ان  األم��ي��ر محمد 
سيؤدي  التشريعات  هذه  وجود  عدم 
وضوح  وع��دم  األحكام  يف  تباين  إلى 
للوقائع  احلاكمة  والقواعد  األحكام 
سوف  ما  وهو  املختلفة،  واملمارسات 
ال��ذي ال  التقاضي  أم��د  ي��ؤدي لطول 
وعالوة  نظامية،  نصوص  إلى  يستند 
على ذلك عدم وجود أي اطار قانوني 

واض���ح ل��ل��ف��رد وق��ط��اع األع���م���ال يف 
اململكة  تسعى  حيث  اإللتزامات،  بناء 
خالل  من  التشريعية  البيئة  لتطوير 
استحداث وإصالح األنظمة احلافظة 
ل��ل��ح��ق��وق، وت��رس��ي��خ م��ب��دأ ال��ع��دال��ة 
اإلنسان  حقوق  وحماية  والشفافية 
وتعزيز  الشاملة،  التنمية  وحتقيق 
مرجعيات  ع��ب��ر  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ن��اف��س 
م��ؤس��س��ي��ة وم��وض��وع��ي��ة وإج��رائ��ي��ة 
مشروع  وسيعنى  وواض��ح��ة،  محددة 
اجلديد  الشخصية  األح����وال  ن��ظ��ام 
وإعطاء  ومصاحله،  الطفل  بحقوق 
ال��زواج  عقود  يف  أق��وى  إرادة  امل���رأة 

حلفظ حقوقها املختلفة.

بن  محمد  األم��ي��ر  العهد  ول��ي  وأك��د 
بخطوات  تسير  السعودية  أن  سلمان 
لتطوير  األخ��ي��رة  األع����وام  ج���ادة يف 
استحداث  عبر  التشريعية  البيئة 
للحقوق  احلافظة  األنظمة  وإص��الح 
والتي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية 
اإلن���س���ان وحتقيق  ح��ق��وق  وح��م��اي��ة 
تنافسياً  وتعزيزها  الشاملة  التنمية 

عبر مرجعيات خاصة.

رئيس  اليوسف  خالد  قال  جهته  من 
تعقيبه  يف  السعودي  املظالم  دي��وان 
ع��ل��ى ن���ظ���ام األح������وال ال��ش��خ��ص��ي��ة 
اجلديد املعلن عنها من قبل سمو ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان أن 
التفاوت  من  يحد  النظام سوف  هذا 
يف األح���ك���ام ال��ق��ض��ائ��ي��ة، وت��ع��زي��ز 
بالعدالة  املجتمع  يف  ال��ف��رد  ش��ع��ور 
حيث  القضائية،  بالسلطة  وال��ث��ق��ة 
س��وف  املتخصصة  ال��ت��ش��ري��ع��ات  أن 
تساهم يف إبراز عمق ومتانة السلطة 
التنظيمية يف اململكة، وهو األمر الذي 
سوف يعكس مستوى التقدم والتطور 
واحلرص  السعودية،  التشريعات  يف 
الناجزة  العدالة  مبادئ  تطبيق  على 
وتعزيز  امل��واط��ن��ني  ح��ق��وق  وح��م��اي��ة 
النزاهة ومكافحة جميع أوجه الفساد، 
فيما قال النائب العام السعودي سعود 
اخلاصة  املنظومة  تطوير  أن  املعجب 
باألحوال الشخصية يعتبر نقلة نوعية 
التطلعات  حتقق  نوعها  م��ن  ف��ري��دة 
الكبيرة، فسوف يضمن نظام األحوال 
الشخصية مزيد من األمن واإلستقرار 
املترقبة،  األح��ك��ام  ظ��ل  يف  األس���ري 

ورسم نظام خاص باملعامالت املدنية 
يف  التقديرية  للسلطة  ق��واع��د  وف��ق 
إصدار األحكام املنصوص عليها، وهو 
قواعد  تنظيم  يف  يساهم  س��وف  م��ا 
استقرارها  على  واحل��ف��اظ  العدالة 
يف اململكة العربية السعودية، كما أن 
النظام اجلديد سوف يساهم يف رسم 
إلثبات  طريقاً  تعتبر  التي  القواعد 
احلقوق، وبيان أهمية القيم احلقوقية 
وحتقيق  املختلفة،  العدلية  وامل��ب��ادئ 

أعلى الضمانات يف مبادئ العدالة.
ف��ي��م��ا ق���ال وزي����ر ال��ع��دل ال��س��ع��ودي 
مشروع  أن  الصمعاني  وليد  الدكتور 
يساهم  س���وف  اجل���دي���دة  األن��ظ��م��ة 
يف  السعودية  امل��رأة  إرادة  ترسيخ  يف 
الزواج، حيث أن مشروع نظام  عقود 
سوف  اجل��دي��د  الشخصية  األح���وال 
وم��ص��احل��ه،  ال��ط��ف��ل  ب��ح��ق��وق  يعتني 
كما أن نظام العقوبات اجلديد أيضاً 
سوف مينع التجرمي إال بنص نظامي 
األف��ع��ال  يف  العقوبة  ن��ط��اق  وح��ص��ر 
الثالث  وامل��ش��روع  عليها،  املنصوص 
يقضي بحصر دور احملاكم يف تطبيق 

النص النظامي.
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�ضمو ويل العهد يعلن

األمير  امللكي  السمو  صاحب  أعلن 
العزيز،  عبد  بن  سلمان  بن  محمد 
ول���ي ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال��س��ع��ودي، أن »م��ب��ادرة  ال������وزراء 
ال��س��ع��ودي��ة اخل���ض���راء«، و»م��ب��ادرة 
ال��ش��رق األوس���ط األخ��ض��ر« اللتني 
سترسمان  قريباً،  إطالقهما  سيتم 
حماية  يف  واملنطقة  اململكة  توجه 
يف  ووض��ع��ه��ا  وال��ط��ب��ي��ع��ة  األرض 
واضحة  معالم  ذات  طريق  خارطة 
قوي  بشكل  وستسهمان  وطموحة 

بتحقيق املستهدفات العاملية.
أن  إلى  السعودي  العهد  ولي  وأشار 
بالده ستعمل بهذا الصدد مع جميع 
منظمات  م��ن  ال��دول��ي��ني  شركائها 
امل��ب��ادرت��ني  ه��ات��ني  ل��ت��ط��وي��ر  ودول 
م��ب��ادرات  م��ن  ي��ن��درج ضمنها  وم��ا 
واجلداول الزمنية لتحقيقها، مشيراً 
إلى أنه سيتم اإلعالن عن تفاصيل 
خالل  اخلضراء  السعودية  مبادرة 
والعمل  ال��ق��ادم��ة،  القليلة  األش��ه��ر 
بحضور  إقليمي  جتمع  إطالق  على 
الشرق  مل��ب��ادرة  الدوليني  الشركاء 
الثاني  الربع  يف  األخضر  األوس��ط 

من العام املقبل.
وقال ولي العهد يف تصريح صحايف 
نقلته وكالة األنباء السعودية »واس« 
رائداً  عاملياً  »بصفتنا منتجاً  مؤخراً 
من  نصيبنا  مت��ام��اً  ن���درك  للنفط 
مكافحة  عجلة  دف��ع  يف  املسؤولية 
أزمة املناخ، وأنه مثل ما متثل دورنا 

الريادي يف استقرار أسواق الطاقة 
فإننا  وال��غ��از،  النفط  عصر  خ��الل 
اخل��ض��راء  احلقبة  لقيادة  سنعمل 

القادمة«.
وأضاف أن اململكة واملنطقة تواجهان 
البيئية،  ال��ت��ح��دي��ات  م���ن  ال��ك��ث��ي��ر 
يشكل  ال��ذي  األم��ر  التصحر،  مثل 
»حيث  للمنطقة  اقتصادياً  تهديداً 
تستنزف  دوالر  مليار   13 أن  يقدر 
املنطقة  يف  الرملية  العواصف  من 
من  الهواء  تلوث  أن  كما  سنة«،  كل 
يقدر  احل���راري  االحتباس  غ���ازات 
أنها قلصت متوسط عمر املواطنني 

مبعدل سنة ونصف السنة.
وأوض�����ح ول���ي ال��ع��ه��د ال��س��ع��ودي: 
»سنعمل من خالل مبادرة السعودية 
اخلضراء على رفع الغطاء النباتي، 
وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة 
التلوث وتدهور األراضي، واحلفاظ 

على احلياة البحرية«.
وبني أن مبادرة السعودية اخلضراء 
س��ت��ت��ض��م��ن ع�����دداً م���ن امل���ب���ادرات 
 10 زراع���ة  أب��رزه��ا  م��ن  الطموحة 
السعودية  داخ���ل  ش��ج��رة  م��ل��ي��ارات 
يعادل  م��ا  ال��ق��ادم��ة،  العقود  خ��الل 
مليون   40 ح��وال��ي  ت��أه��ي��ل  إع����ادة 
ما  املتدهورة،  األراض��ي  من  هكتار 
املغطاة  امل��س��اح��ة  يف  زي����ادة  يعني 
ضعفاً،   12 إلى  احلالية  باألشجار 
من  بأكثر  اململكة  مساهمة  متثل 
مستهدفات  حتقيق  يف  املائة  يف   4

تدهور  م��ن  للحد  العاملية  امل��ب��ادرة 
يف  و1  الفطرية،  واملوائل  األراض��ي 
لزراعة  العاملي  املستهدف  املائة من 

تريليون شجرة.

رفع  على  ستعمل  »ك��م��ا  وأض����اف: 
أكثر من  إلى  املناطق احملمية  نسبة 
أراضيها  مساحة  من  املائة  يف   30
كيلومتر  أل��ف   »600« ب�  تقدر  التي 
العاملي  املستهدف  لتتجاوز  مربع، 
من  امل��ائ��ة  يف   17 بحماية  احل��ال��ي 
أراض��ي كل دول��ة، إضافة إلى عدد 
من املبادرات حلماية البيئة البحرية 

والساحلية«.
إلى  ال��س��ع��ودي  العهد  ول��ي  وأش���ار 
ال��س��ع��ودي��ة اخل��ض��راء  أن م���ب���ادرة 
ستعمل كذلك على تقليل االنبعاثات 
املائة من  الكربونية بأكثر من 4 يف 
املساهمات العاملية، وذلك من خالل 
مشاريع الطاقة املتجددة التي ستوفر 
50 يف املائة من إنتاج الكهرباء داخل 
اململكة بحلول عام 2030م، ومشاريع 
الهيدروكربونية  التقنيات  مجال  يف 
من  أك��ث��ر  ستمحي  ال��ت��ي  النظيفة 
130 م��ل��ي��ون ط��ن م��ن االن��ب��ع��اث��ات 
نسبة  رف��ع  إل��ى  إضافة  الكربونية، 
حتويل النفايات عن املرادم إلى 94 

يف املائة.

وأوضح ولي العهد أنه بينما ال يزال 
القيام  يتوجب  ال��ذي  الكثير  هناك 

على  مصممة  امل��م��ل��ك��ة  أن  إال  ب��ه 
وانطالقاً  دائم  عاملي  تأثير  إحداث 
من دورها الريادي، مبيناً أن اململكة 
الشرق  م��ب��ادرة  على  العمل  ستبدأ 
األوس����ط األخ��ض��ر م��ع ال����دول يف 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
والشرق األوسط، وتسعى بالشراكة 
مع دول الشرق األوسط لزراعة 40 
الشرق  يف  إض��اف��ي��ة  ش��ج��رة  مليار 
البرنامج  أن  إلى  مشيراً  األوس��ط، 
شجرة  مليار«   50« ل��زراع��ة  يهدف 
إعادة تشجير يف  برنامج  أكبر  وهو 
السور  حجم  ضعف  وه��و  ال��ع��ال��م، 
األخضر العظيم يف منطقة الساحل 
إقليمية من هذا  أكبر مبادرة  »ثاني 

النوع«.
ولفت إلى أنه سيعمل هذا املشروع 
 200« تعادل  مساحة  استعادة  على 
مليون« هكتار من األراضي املتدهورة 
الهدف  من  املائة«  »5 يف  مما ميثل 
شجرة  »تريليون«  ل��زراع��ة  العاملي 
يف   2.5« بنسبة  تخفيضاً  ويحقق 
املائة« من معدالت الكربون العاملية.

الطاقة  إن��ت��اج  حصة  أن  وأض���اف 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة يف ال��ش��رق األوس����ط ال 
وأن  امل���ائ���ة،  ال��ي��وم 7 يف  ي��ت��ج��اوز 
إنتاج  يف  تستخدم  التي  التقنيات 
النفط يف املنطقة ليست ذات كفاءة، 
السعودية  العربية  اململكة  وستعمل 
املعرفة  نقل  على  ال���دول  ه��ذه  م��ع 
ومشاركة اخلبرات، مما سيسهم يف 
الناجتة  الكربون  انبعاثات  تخفيض 
بأكثر  املنطقة  يف  النفط  إنتاج  عن 
هذه  أن  مضيفاً  امل��ائ��ة،  يف   60 من 
تخفيضاً  ستحقق  املشتركة  اجلهود 
نسبته  مبا  الكربونية  االنبعاثات  يف 
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ولي العهد: بصفتنا منتجًا عامليًا 
للنفط ندرك نصيبنا من املسؤولية 

يف مكافحة أزمة املناخ

5

عن مبادرة ال�ضعودية اخل�ضراء  

ومبادرة ال�ضرق الأو�ضط اخل�ضراء

أكثر من 10 يف املائة من املساهمات 
العاملية.

تأتيان  املبادرتني  هاتني  أن  وأوض��ح 
يف  القائمة  البيئية  للجهود  تعزيزاً 
السابقة  السنوات  خالل  السعودية 
رغ��ب��ة  ن��ظ��ي��ر   ،2030 رؤي�����ة  وف����ق 
عانته  ما  مبواجهة  اجل���اّدة  اململكة 
ارتفاع  بيئية متثلت يف  من حتديات 
درج���ات احل���رارة وان��خ��ف��اض نسبة 
الغبار  م��وج��ات  وارت���ف���اع  األم��ط��ار 
والتصحر، وجزء من جهودها لتعزيز 
جودة  مستوى  ورفع  العامة  الصحة 

احلياة للمواطنني واملقيمني فيها.
ما  إلى  السعودي  العهد  ولي  وأش��ار 
ق��ام��ت ب��ه ب���الده م��ن إع���ادة هيكلة 
ش��ام��ل��ة ل��ق��ط��اع ال��ب��ي��ئ��ة، وت��أس��ي��س 
يف  البيئي  لألمن  اخلاصة  ال��ق��وات 
تغطية  نسبة  ورف���ع  2019م،  ع���ام 
املائة  يف   4 من  الطبيعية  احملميات 
إل���ى م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 14 يف امل��ائ��ة 
اململكة  يف  النباتي  الغطاء  وزي���ادة 
األرب��ع  خ��الل  امل��ائ��ة  يف   40 بنسبة 
اململكة  بأن  منوهاً  املاضية،  سنوات 
متكنت من الوصول ألفضل مستوى 
املنتجة  للدول  الكربونية  االنبعاثات 
التي  املبادرات  من  وغيرها  للنفط، 
وحققت  ال��واق��ع  أرض  على  ب���دأت 
الوضع  يف  ملموسة  إيجابية  نتائج 

البيئي العام.

ك��م��ا ن���وه ول���ي ال��ع��ه��د ب���أن ه��ات��ني 
من  تأتيان كذلك انطالقاً  املبادرتني 
القضايا  جتاه  الريادي  اململكة  دور 
ال���دول���ي���ة امل��ش��ت��رك��ة، واس��ت��ك��م��االً 
جل��ه��وده��ا حل��م��اي��ة ك��وك��ب األرض 
خ����الل ف���ت���رة ت���رأس���ه���ا مل��ج��م��وع��ة 

نتج  ال��ذي  املاضي،  العام  العشرين 
عنه إصدار إعالن خاص حول البيئة 
ال��دائ��ري  االق��ت��ص��اد  مفهوم  وتبني 
مجموعة  أول  وتأسيس  للكربون، 
وإط��الق  فيها،  للبيئة  خاصة  عمل 
تدهور  من  للحد  دوليتني  مبادرتني 
األراضي وحماية الشعب املرجانية.

بفخره  حديثه  العهد  ول��ي  واختتم 
ب���اإلع���الن ع��ن م���ب���ادرة ال��س��ع��ودي��ة 
األوسط  الشرق  ومبادرة  اخلضراء 
مجرد  أن��ه��ا  إل��ى  مشيراً  األخ��ض��ر، 
البداية، وأن اململكة واملنطقة والعالم 
أج��م��ع حت��ت��اج إل���ى امل��ض��ي ق��دم��اً 
وبخطى متسارعة يف مكافحة التغير 

املناخي.
وأشار ولي العهد السعودي: »بالنظر 
إلى الوضع الراهن، لم يكن بدء هذه 
خضرة  أكثر  مستقبل  نحو  الرحلة 
مع رؤيتنا  أمراً سهاًل، ولكن متاشياً 
نتجنب  ال  فإننا  الشاملة،  التطويرية 
اخليارات الصعبة، ونرفض االختيار 
االقتصاد  على  احلفاظ  بني  املضلل 
العمل  ب��أن  نؤمن  البيئة.  حماية  أو 
التغير املناخي يعزز القدرة  ملكافحة 
االبتكار،  ش��رارة  ويطلق  التنافسية، 
وي��خ��ل��ق امل���الي���ني م���ن ال��وظ��ائ��ف، 
يف  الصاعد  اجليل  ال��ي��وم  ويطالب 
العالم، مبستقبل أنظف  اململكة ويف 
لهم  مدينون  ونحن  استدامة،  وأكثر 

بتقدمي ذلك«.

ت��ف��اع��ل دول����ي ل��ب��دء تنسيق امل��ب��ادرة 
ال�����س�����ع�����ودي�����ة ل�������»ال������ش������رق األوس��������ط 

األخضر«:
السعودي  العهد  ولي  مبادرتا  لقيت 
ألضخم  سلمان  ب��ن  محمد  األم��ي��ر 

مشروع تشجير عاملي حملتا مسمى 
»ال��س��ع��ودي��ة اخل���ض���راء« و»ال��ش��رق 
األوس���ط األخ��ض��ر« ت��ف��اع��اًل دول��ي��اً 
وت��رح��ي��ب��اً م���ن ال��ب��ل��دان خل��ط��وات 
اإليجابية  ونتائجها  الفعلية  اململكة 
وتبني دوراً دولياً لإلسهام يف تخفيف 
ال��ت��غ��ي��ي��رات امل��ن��اخ��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��دد 

مستقبل اإلنسان وكوكب األرض.

سلمان،  ب��ن  محمد  األم��ي��ر  وب��ح��ث 
مؤخراً  االت��ص��االت  م��ن  جملة  عبر 
التنسيق  املنطقة  دول  رؤس���اء  م��ع 
جتسيداً  متثل  التي  املبادرتني  حول 
ال��ت��ع��ام��ل مع  ل���ري���ادة امل��م��ل��ك��ة يف 
القضايا العاملية امللحة، وما تضمنته 
انبعاثات  لتخفيض  مستهدفات  من 
العامة  ال��ص��ح��ة  وت��ع��زي��ز  ال��ك��رب��ون 
وج����ودة احل��ي��اة م��ن خ���الل زراع���ة 
50 م��ل��ي��ار ش��ج��رة وحت��س��ني ك��ف��اءة 
الطاقة  معدالت  ورف��ع  النفط  إنتاج 
ف��وائ��د  م��ن  يحققه  وم���ا  امل��ت��ج��ددة 
كبير  عدد  وإيجاد  كبرى  اقتصادية 
االقتصادية  والتنمية  الوظائف  من 
املستدامة. وتضمن التواصل الهاتفي 
بني ولي العهد السعودي مع كل من 
االنتقالي  السيادي  املجلس  رئيس 
يف السودان الفريق أول عبد الفتاح 
امللك  البحريني  وال��ع��اه��ل  ب��ره��ان، 
حيث  خليفة،  آل  عيسى  ب��ن  حمد 
مبا  املبادرتني  أهمية  لبحث  تطرق 
املستدامة  التنمية  حتقيق  يف  يسهم 
أمير  م��ع  ت��واص��ل  كما  املنطقة،  يف 
األحمد  ن��واف  الشيخ  الكويت  دول��ة 
اجلابر الصباح، ومصطفى الكاظمي 
رئيس الوزراء العراقي، والشيخ متيم 
قطر،  دول��ة  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

عمران  الباكستاني  ال��وزراء  ورئيس 
عبد  امللك  األردن���ي  والعاهل  خ��ان، 
اجليبوتي  والرئيسني  الثاني،  اهلل 
واالري��ت��ي��ري  غيلة،  عمر  إسماعيل 
ل��وض��ع خريطة  أف���ورق���ي،  أس��ي��اس 
وواض��ح��ة  طموحة  إقليمية  ط��ري��ق 
النظيفة  الطاقة  يشمل  مبا  املعالم 

ويخفض االنبعاثات الكربونية.

والشراكة  باملبادرتني  مصر  ورحبت 
مع دول الشرق األوسط، حيث ثمنت 
لها  بيان  يف  املصرية  البيئة  وزارة 
الذي  االهتمام  على  الدالة  املبادرة 
احلفاظ  مبجاالت  السعودية  توليه 
الدولي،  املناخي  والعمل  البيئة  على 
مشيرة إلى التطلع للمشاركة الفاعلة 

يف املبادرة.
العام ملنظمة  من جانبه، أكد األمني 
للبترول  امل��ص��درة  العربية  األق��ط��ار 
أن  م��ؤخ��راً  بن سبت  )أواب���ك( علي 
قوي  بشكل  ستسهمان  امل��ب��ادرت��ني 
مشيراً  العاملية،  التطلعات  بتحقيق 
)أواب����ك(  متابعة  ظ��ل  يف  أن���ه  إل���ى 
املناخ  البيئة وتغير  املستمرة لقضايا 
النتائج  م��واج��ه��ة  أن  ت��ؤك��د  ف��إن��ه��ا 
تأتي  املناخ  لتغير  احملتملة  السلبية 
م���ن خ���الل ال��ت��ع��اون امل��س��ت��م��ر بني 

مختلف دول العالم.
حرص  واملنظمات،  ال���دول  وأك���دت 
على  امل��ب��ادرت��ني  خ��الل  م��ن  اململكة 
القضايا  مع  والتفاعل  البيئة  حماية 
ال��دول��ي��ة واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ت��وازن 
برنامج  أض��خ��م  خ��الل  م��ن  البيئي 
يف  تسهم  ب��دوره��ا  وال��ت��ي  تشجير، 
وحتقيق  النظيفة  الطاقة  نسبة  رفع 

التنمية املستدامة يف املنطقة.
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فريق من فرع اجلمعية باجلوف يف �ضيافة مدير عام 

ال�ضوؤون ال�ضحية

لرسالة اجلمعية يف نشر  استمراراً 
ثقافة حقوق اإلنسان، و توعية كافة 
أفراد املجتمع بحقوقهم و واجباتهم 
و  اإلسالمية  الشريعة  أقرتها  التي 
إضافة  الدولية،  املواثيق  حفظتها 
إل���ى ال��ت��أك��د م���ن ح��ص��ول��ه��م على 
أنواعها  مبختلف  حقوقهم  جميع 
الصحة، احلق يف  احلق يف  س��واءاً 
الكرمي،  العيش  يف  احل��ق  املسكن، 
إضافة إلى االطالع على اخلدمات 
الصحية املقدمة للمستفيدين بوجه 
ع���ام وخ��دم��ات ال��ف��ح��ص وإع��ط��اء 
خاص  بوجه  ك��ورون��ا  فيروس  لقاح 
اجلمعية  ف��رع  م��ن  فريق  ق��ام  فقد 
ض���م ك����اًل م���ن ال���دك���ت���ور ط���ارش 
األستاذ  و  الفرع،  مشرف  الشمري 
فرع  م��دي��ر  الفهيقي  ب��ري��د  ظ��اه��ر 
خليفة مفضي  األستاذ  و  اجلمعية، 
اإلستشارية،  اللجنة  عضو  املسعر 
و األس���ت���اذ ح��م��ود م��ب��خ��وت دوش 
اإلدارة  إلى  بزيارة  الفرع،  سكرتير 
باجلوف،  الصحية  للشؤون  العامة 
كاًل من سعادة  استقبالهم  وكان يف 
مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة 
اجلوف فايز مخلف الرويلي وسعادة 

البحيران  م��ب��ارك  ه��ي��ام  ال��دك��ت��ورة 
مساعدة املدير للخدمات العالجية 
القانونية  اإلدارة  م��دي��ر  وس��ع��ادة 

مشعل سعران الدغمي.
ال��ت��ع��ري��ف  مت  ال���ل���ق���اء  ب���داي���ة  يف 
ورسالتها  عملها  آلية  و  باجلمعية 
اجلهات  مع  تعاملها  آلية  و  ورؤيتها 
ذات العالقة إليجاد احللول املناسبة 
للقضايا و الشكاوى التي ترد إليها، 
ث��م مت��ت مناقشة اإلج���راءات  وم��ن 
جائحة  من  الوقاية  حيال  املتخذة 
املقدمة  الطبية  واخلدمات  كورونا 
والتي مت استخدامها مجدداً ونقص 
بعض  يف  والفنية  الطبية  ال��ك��وادر 
تتخذ  التي  واملوعيد  املستشفيات 
للمراجعني  املستشفيات  قبل  م��ن 

وقد أبدى سعادته اآلتي:
1 � إنشاء )22( موقع لفحص كورونا 
يف  متوفر  اللقاح  وكذلك  باملنطقة 
)14( مستشفى و)8( مراكز موزعة 

على مستشفيات املنطقة.
تطمن  ع��ي��ادة  اس��ت��ح��داث  مت   �  2
مب��س��ت��ش��ف��ى  امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز 

التخصصي بسكاكا.
 100 خطة  مشروع  إعتماد  مت   �  3

ي����وم مب��س��ت��ش��ف��ى دوم�����ة اجل��ن��دل 
واالس���ت���ش���اري���ني وك���ذل���ك ت��ط��وي��ر 
مستشفى  النساء والوالدة بطبرجل.
باألخطاء  تبليغ  ن��ظ��ام  يتوفر   �  4
الطبية  ال��ه��ي��ئ��ة  وج����ود  و  ال��ط��ب��ي��ة 

الشرعية.
5 � توفر اخلدمات املساندة ملساعدة 
لتسهيل  بطاقات  ومنحهم  املعاقني 

مراجعاتهم.
استكمال  م��ن��اق��ص��ة  ط���رح  مت   �  6
إنشاء مستشفى النساء و الوالدة و 
األطفال بسكاكا ومت ترسيته وقريباً 

سيتم استكماله.

7 � العمل على االستفادة من نظام 
ال��ط��ب��ي��ب ال���زائ���ر ح��س��ب احل��اج��ة 

لتسهيل على املريض ذلك.
8 � كذلك مت اعتماد استكمال إنشاء  
مدينة األمير محمد بن عبد العزيز 
املنطقة  خل��دم��ة  بسكاكا  الطبية 
العمل  وسيبدأ  امل��ج��اورة  واملناطق 

باستكمال ذلك قريباً إن شاء اهلل.
ال��زائ��ر سعادته  الفريق  أب��دى  وق��د 
وب��اه��ت��م��ام امل��س��ئ��ول��ني ب��ال��ش��ؤون 
ال��ص��ح��ي��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر امل���راف���ق 
واالحتياجات  باملنطقة  الصحية 

املتخذة حيال جائحة كورونا.
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فريق من فرع اجلمعية باجلوف يف زيارة ل�ضجن �ضكاكا

نشر  يف  اجلمعية  لرسالة  استمراراً 
ثقافة حقوق اإلنسان، و توعية كافة 
واجباتهم  و  بحقوقهم  املجتمع  أفراد 
و  اإلسالمية  الشريعة  أقرتها  التي 
إضافة  ال��دول��ي��ة،  امل��واث��ي��ق  حفظتها 
التأكد من حصولهم على جميع  إلى 
س���واءاً  أن��واع��ه��ا  مبختلف  حقوقهم 
املسكن،  الصحة، احلق يف  احلق يف 
احلق يف العيش الكرمي، إضافة إلى 
حقوق و واجبات السجناء، فقد قام 
فريق من فرع اجلمعية ضم كاًل من 
ال��دك��ت��ور ط���ارش ال��ش��م��ري مشرف 
الفرع، و األستاذ ظاهر بريد الفهيقي 
م��دي��ر ف���رع اجل��م��ع��ي��ة، و األس��ت��اذ 
اللجنة  عضو  املسعر  مفضي  خليفة 
اإلستشارية، و األستاذ حمود مبخوت 
إلى  ب��زي��ارة  ال��ف��رع،  سكرتير  دوش 
سجن سكاكا، وكان يف استقبالهم كاًل 
من مدير سجن سكاكا الرائد سعدي 
غنيمان الرشيدي، مدير أمن السجن 

النقيب ريان طالب املغامسي.
يف بداية اللقاء مت التعريف باجلمعية 
و آلية عملها ورسالتها ورؤيتها و آلية 

العالقة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  تعاملها 
و  للقضايا  املناسبة  احللول  إليجاد 

الشكاوى التي ترد إليها.
كانت  السجون   بأن  بالذكر  اجلدير 
يف اململكة العربية السعودية مرتبطة 
ب�������إدارات ال���ش���رط���ة ك����واح����دة من 
أقسامها املتعددة، و يف عام 1388 ه� 
صدرت املوافقة السامية على إنشاء 
الهرم  داخل  للسجون  عامة  مصلحة 
عام  ويف  ال��ع��ام،  ل��ألم��ن  التنظيمي 
السامية  املوافقة  ص��درت  ه�   1389
على إنشاء إدارة السجون والتوقيف، 
ق��رار صاحب  ص��در  العام  ذات  ويف 
السمو امللكي وزير الداخلية يف حينه 
رقم 4090 وتاريخ 1389/10/22 ه� 
والذي يقضي بتشكيل اإلدارة العامة 
للسجون مع تبيان كافة اختصاصاتها 
وواجباتها ونظراً الهتمام والة األمر 
احليوي  القطاع  بهذا  اهلل  حفظهم 
ال��ه��ام،  فقد ص��در ق��رار سمو وزير 
 60661 رق���م  ح��ي��ن��ه  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
والقاضي  ه�   1421/8/18 وت��اري��خ 
عن  للسجون  العامة  اإلدارة  بفصل 

مستقاًل  قطاعاً  لتصبح  العام  األمن 
السمو  بصاحب  م��ب��اش��رة  مرتبطاً 
امللكي مساعد وزير الداخلية للشؤون 
األمنية يف حينه حتت مسمى جديد 
للسجون  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة   ( وه���و 
ق��رار  ك��م��ا ص���در  اآلن،  ال��ق��ائ��م��ة   )
وتاريخ   )273( رق��م  ال���وزراء  مجلس 
بفصل  والقاضي  ه���   1423/12/2

مديرية  عن  للسجون  العامة  اإلدارة 
األمن العام ورفع مستواها التنظيمي 
تكون  و  للسجون،  عامة  مديرية  إلى 
مسؤولة عن اإلشراف على السجون 
وإدارة شؤونها وتنفيذ أوامر التوقيف 
وع��ق��وب��ة ال��س��ج��ن، وت��ن��ف��ي��ذ ب��رام��ج 
يف  للمحكومني  والتأهيل  اإلص���الح 

السجون.
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بالتعاون مع »الفاو« .. »احلبوب« تطلق م�ضروعًا 

لتعزيز التكنولوجيا والبتكار يف الأمن الغذائي بني 

ال�ضعودية و دولة المارات العربية املتحدة

-
البيئة واملياه والزراعة  عقدت وزارة 
بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة 
العمل األولى إلطالق  )الفاو( ورشة 
مشروع » تعزيز البحث والتكنولوجيا 
واالبتكار« برئاسة املهندس أحمد بن 
عبدالعزيز الفارس محافظ املؤسسة 
للجنة  العام  األمني  للحبوب،  العامة 
وذل��ك  اململكة،  يف  ال��غ��ذائ��ي  األم���ن 
الوزارة  به  تقوم  الذي  ال��دور،  ضمن 
التنموي  األم��ن  حتقيق  »ضمان  يف 
والغذائي« أحد أهداف استراتيجية 
األمن الغذائي، التي تضمنها برنامج 

التحول الوطني.

للتعاون  امتداداً  الورشة  هذه  ومتثل 
ب��ني امل��م��ل��ك��ة واإلم������ارات يف إط��ار 
السعودي-  التنسيق  مجلس  أعمال 
مب��ج��االت  يعنى  ال���ذي  اإلم���ارات���ي، 
ال���ت���ع���اون وال��ع��م��ل امل��ش��ت��رك بني 
البلدين، ومن هذه املجاالت التعاون 
لتحقيق  امل��ش��ت��رك  االس��ت��رات��ي��ج��ي 

األمن الغذائي للدولتني.

وش����ارك يف أع��م��ال ه���ذه ال��ورش��ة 
الدكتور محمد أبوبكر منسق برنامج 
لألمم  وال���زارع���ة  األغ��ذي��ة  منظمة 
املتحدة يف السعودية، ومنسق املكتب 
ل��دول  للمنظمة  الفرعي  اإلقليمي 
واليمن  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  مجلس 
الدكتور دينو فرانشيسكوتي، إضافة 
واألكادمييني  اخلبراء  من  عدد  إلى 
املتخصصني من كل من وزارة البيئة 
العامة  املؤسسة  وال��زراع��ة،  وامل��ي��اه 
الزراعية،  التنمية  للحبوب، صندوق 
الهيئة العامة للغذاء والدواء، مدينة 
والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك 
الوطني  املركز  فيصل،  امللك  جامعة 
ألبحاث وتطوير الزراعة املستدامة، 
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، 
التعاونية، جمعية  مجلس اجلمعيات 
الغرف  مجلس  املستهلك،  حماية 
ال��س��ع��ودي��ة، وال��ش��رك��ة ال��س��ع��ودي��ة 
ل��الس��ت��ث��م��ار ال����زراع����ي واإلن���ت���اج 
احل��ي��وان��ي )س���ال���ك(، إض��اف��ة إل��ى 
األغذية  منظمة  من  خبراء وممثلني 

والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(.

وت��ه��دف ه��ذه ال��ورش��ة إل��ى حتديد 
األولويات البحثية، وفق آليات عمل 
ال��س��ع��ودي  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  وتنسيق 
واإلماراتي، من أجل توفير غذاء آمن 
للجميع،  مناسبة  وبأسعار  وصحي 
ع��ب��ر ت��ع��زز إم��ك��ان��ات االس��ت��دام��ة 
املبتكرة  التقنيات  ون��ق��ل  ل��ل��م��وارد 
املنطقة،  وظ����روف  لبيئة  امل��الئ��م��ة 
والتركيز على رفع مستويات االكتفاء 
املشتركة  األساسية  للسلع  ال��ذات��ي 
على  االع��ت��م��اد  تشجيع  خ��الل  م��ن 
املستدامة  التكنولوجية  املمارسات 
والتطوير  البحث  ودعم  اإلنتاج،  يف 
واالب��ت��ك��ارات يف م��ج��االت ال��زراع��ة 
وصناعة األغذية، ودعم كفاءة الناجت 
تنفيذية  أجندة  من خالل  اإلجمالي 
البلدين  ب��ني  امل��ش��ت��رك��ة  ل��ألب��ح��اث 
لألمن الغذائي، حيث يعد االستثمار 
يف البحث والتطوير من أهم الركائز 
لتنمية اإلنتاج احمللي دون التأثير يف 

املوارد الطبيعية.

ال��ف��ارس  امل��ه��ن��دس  كلمة  وتضمنت 

القدرات  لتعزيز  تسعى  اململكة  أن 
يف  وال��ت��ق��دم  واالب��ت��ك��اري��ة،  البحثية 
 ،GFSI مؤشر األمن الغذائي العاملي
واس��ت��ث��م��ار ه���ذه ال��ف��رص��ة ل��ت��ب��ادل 
واإلم����ارات  اململكة  ب��ني  اخل��ب��رات 
املشتركة  االستراتيجية  مجال  يف 
لألمن الغذائي بني البلدين، لتطوير 
واستدامة  الغذائي،  األمن  منظومة 
األمثل  واالستثمار  الطبيعية،  املوارد 
املكانة  وحتقيق  البشرية،  للموارد 
للمساهمة يف  اخلليج  لدول  الالئقة 
والبحث  لالبتكار  العاملية  املنظومة 

والتطوير.

يذكر أن ورشة العمل الثانية ستعقد 
متهيداً  اإلم��ارات��ي،  اجلانب  برعاية 
لعقد ورشة العمل الثالثة واملشتركة 
بني اجلانبني يف مجال االستراتيجية 
املشتركة لألمن الغذائي ضمن إطار 
السعودي  التنسيق  مجلس  أع��م��ال 

اإلماراتي.
م���ن���ظ���م���ة ال�����ف�����او ت���ت���ب���ن���ى م���ش���روع���ًا 
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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

»املشروع حقق أهدافه التي بني من أجلها، فقد متكن من تدريب 
عشرة آالف شاب وفتاة وسيدة يف احملافظات اخلمس التي يستهدفها 
املشروع، هي أسيوط، أسوان، بني سويف، الفيوم، وسوهاج، كما قام 
بتوزيع أكثر من ألف وخمسمائة مشروع للسيدات املعيالت، ليتمكن 

من شراء الطعام اآلمن مبا قيمته عشرون مليون جنية مصري«.
م��ش��روع »حت��س��ن األم���ن ال��غ��ذائ��ي«، ال���ذي تنفذه منظمة ال��ف��او يف 
مصر، يستهدف النساء والشباب لتحسن األمن الغذائي وتطوير 
م��ه��ارات��ه��م يف إن��ت��اج ال��ط��ع��ام ورف���ع م��س��ت��وى امل��ع��رف��ة بالتغذية من 
خالل التعليم وخطط التواصل ومواجهة سوء التغذية خاصة يف 

محافظات صعيد مصر. 

ل��ت��ح��س��ن األم����ن ال��غ��ذائ��ي يف خمس 
محافظات مصرية:

مصر  جنحت  املاضية،  العقود  خالل 
يف زيادة إمدادات الغذاء على املستوى 
التغذية  معاجلة سوء  أن  إال  الوطني، 
التحديات  واح��دة من  ت��زال تشكل  ال 
الرئيسية التي تواجه التنمية، وهناك 
وج���ه���ان م���ن س���وء ال��ت��غ��ذي��ة وه��م��ا: 
نقص  مع  التغذية  وقلة  التغذية  فرط 
يضع  ال��ذي  األم��ر  الدقيقة،  املغذيات 
من  ثالثي«  »ع��بء  مواجهة  يف  مصر 
من  عليه  يترتب  مب��ا  التغذية،  س��وء 

تكلفة اقتصادية وإنسانية.

القامة  قصر  أي  التقزم،  نسبة  وتبلغ 
كما   ،%20 من  أكثر  للعمر،  بالنسبة 
البالغني  بني  والبدانة  الوزن  زيادة  أن 
وتتزايد  مقلقة  م��ع��دالت  إل��ى  تصل 
بني األطفال، وما زال فقر الدم ميثل 
األط��ف��ال  ب��ني  ع��ام��ة  مشكلة ص��ح��ة 

والنساء يف سن اإلجناب.

املتحدة  األمم  منظمة  تبنت  ول��ه��ذا 
ووزارة  )ال��ف��او(  وال��زراع��ة  لألغذية 
مشروعاً  الزراعي  واإلصالح  الزراعة 
أط��ل��ق��ت عليه اس���م »حت��س��ني األم��ن 
الغذائي والتغذية يف مصر باستهداف 
ال��ن��س��اء وال��ش��ب��اب« مت خ��الل��ه دم��ج 
الغذائي  اإلنتاج  مع  التغذوي  الوعي 

وأنشطة توليد الدخل. 
ي��س��ت��ه��دف م���ش���روع حت��س��ني األم���ن 
األغذية  منظمة  تتبناه  الذي  الغذائي 

النساء  مصر  يف  ال��ف��او  وال��زراع��ة 
احلكومة  م��ع  بالتعاون  وال��ش��ب��اب، 
غذائياً  آمنة  بيئة  خللق  املصرية، 
والشباب  ال��ن��س��اء  خاللها  يتمكن 
الكايف  ال��غ��ذاء  على  احل��ص��ول  م��ن 
واملتنوع من خالل املدارس احلقلية 
منظمة  ممثل  يقول  كما  الزراعية، 
ال��دك��ت��ور حسني  ال��ف��او يف م��ص��ر 

جادين:

»قمنا بتطوير مدارس حقلية حياتية 
لشباب املزارعني حتى يتعرفوا على 
التي  اجليدة  الزراعية  املمارسات 
صحي،  ط��ع��ام  إن��ت��اج  م��ن  متكنهم 
أن  ب��ال��ض��رورة  ليس  الطعام  وه��ذا 
يتم إنتاجه يف احلقل فقط، إذ نتيح 
للمزارع وللسيدة التي ال متلك أرضا 
زراع��ة  خ��الل  م��ن  طعاما  تنتج  أن 

أسطح املنازل واحلدائق املنزلية«. 

مصر  جنوب  أسيوط  محافظة  يف 
طه فرج مزارع شاب يرى أنه تعلم 
العلمي يف  امل��ش��روع األس��ل��وب  م��ن 
الزراعة بدال من األسلوب التقليدي:

»تعلمنا كيف نزرع محاصيل البامية 
وامل��ل��وخ��ي��ة وال��ط��م��اط��م واخل��ي��ار 
األسلوب  من  ب��دالً  علمي  بأسلوب 
ال��ت��ق��ل��ي��دي، ون��ع��م��ل ع��ل��ى االك��ت��ف��اء 
ال��ذات��ي ون��ط��ب��ق ذل���ك ع��ل��ى جميع 

احملاصيل«.  

األمن  حتسني  مشروع  تطبيق  ويتم 
الغذائي والتغذية يف مصر يف خمس 
محافظات هي أسيوط، أسوان، بني 

سويف، الفيوم، وسوهاج. 

أحد  كيرلس جورج،  املهندس  ويقول 
ال��زراع��ة  مبديرية  امل��ش��روع  مشريف 
املشروع  إن  سويف،  بني  مبحافظة 
النساء  م��ه��ارات  حتسني  على  يعمل 
بزراعة  الطعام  إنتاج  يف  والشباب 
املنازل مبحاصيل ذات جودة  أسطح 

غذائية كبيرة: 

يف  األسطح  زراع��ة  منتجات  »تتمثل 
وعطرية  وطبية  زراع��ي��ة  منتجات 
زينة وأشجار فاكهة مثمرة.  ونباتات 
وي��ت��م ت���وزي���ع ت��ل��ك امل��ن��ت��ج��ات على 
املطبخ  يف  الستخدامها  امل��ت��درب��ات 
غذائية  منتجات  لتصنيع  التغذوي 

صحية وآمنة«.

محافظة  من  محمد  فاطمة  وت��روي 
أس������وان ج���ان���ب���اً م���ن جت��رب��ت��ه��ا يف 

االستفادة من زراعة أسطح املنازل:

»أنا تعلمت من زراعة األسطح كيف 
استخدم سطحي االستخدام السليم، 
أو  مثال  كحديقة  استخدمه  كيف 
من  دخ���اًل  ي��در  ك��م��ش��روع  استثمره 

منزلي«.
وي��ن��ط��ل��ق م���ش���روع حت��س��ني األم���ن 
الفاو  منظمة  تتبناه  ال��ذي  الغذائي 
استراتيجيات  ث��الث  م��ن  مصر  يف 
ال��ت��غ��ذوي  ال��س��ل��وك  وه���ي:  رئيسية 
يف  الغذاء  وإنتاج  السليم،  والصحي 
املنازل، وبناء القدرات لتحسني األمن 
الغذائي والتغذية لدى األسر، وذلك 
بهدف مواجهة سوء التغذية، خاصة 
يف صعيد مصر، كما تقول منال جابر 

مدربة التصنيع التغذوي باملشروع.

ب��ع��ض احل��ق��ائ��ق واألرق������ام ع���ن عمل 
برنامج األغذية العاملي:

ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة ال��ع��امل��ي ه��و أكبر 
منظمة إنسانية يف العالم تعمل على 
 86.7 حياة  وتغيير  األرواح  إن��ق��اذ 
كل  يف  ب��ل��داً   83 يف  شخص  مليون 
من  العاملي  األغ��ذي��ة  برنامج  ع���ام. 
بني أول اجلهات التي تسارع لإلنقاذ 
البرنامج  يقدم  الطوارئ،  حاالت  يف 
األغ��ذي��ة وغ��ي��ره��ا م��ن امل��س��اع��دات 
ل��ض��ح��اي��ا ال����ن����زاع����ات، وم���وج���ات 
وال���زالزل،  والفيضانات،  اجل��ف��اف، 
احملاصيل  فقد  وع��ن��د  واألع��اص��ي��ر 
نفسه،  الوقت  ويف  األوبئة.  وانتشار 
املستدامة،  التنمية  على  بشدة  نركز 
ون��وف��ر ل��ل��ح��ك��وم��ات دع���م امل��ه��ارات 
على  الغذائي  األم��ن  إلدارة  الالزمة 

املدى الطويل.

حقائق سريعة:
يتلقى  ال��ع��امل��ي  ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة   -
مت��وي��ل��ه ب��ال��ك��ام��ل م���ن ال��ت��ب��رع��ات 
 2019 عام  يف  سجل  وقد  الطوعية 
بلغ 8 مليارات دوالر أمريكي  ارتفاع 
وال يزال أقل من متطلباته بنحو 4.5 

مليارات.
- تنفق نسبة ال تتجاوز 6.5 سنتاً من 
كل دوالر يتم التبرع به للبرنامج على 

النفقات العامة.
حصة  لكل  التكلفة  متوسط  يبلغ   -
غذائية يقدمها البرنامج 0.46 دوالر 

أمريكي.
 18 من  أكثر  البرنامج  لدى  يعمل   -
ألف موظف، من بينهم أكثر من 87 

يف املائة يعملون يف امليدان.
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 الإي�ضي�ضكو تدعو يف 

اليوم العاملي للمياه اإىل 

تعزيز البتكار يف اإدارة 

املوارد املائية

أهمية املياه:
الذي  للمياه،  العاملي  اليوم  يرتكز 
يُحتفل به يف 22 آذار/مارس سنوياً 
املياه  أهمية  على   ،1993 عام  منذ 

العذبة.
بتعذر  الوعي  إذكاء  اليوم  من  ويُراد 
فرد  ملياري  ع��ن  يزيد  م��ا  حصول 
كما  للشرب،  الصاحلة  املياه  على 
تتعلق هذه املناسبة باتخاذ إجراءات 
ملعاجلة أزمة املياه العاملية، وينصب 
التركيز األساسي لهذه املناسبة على 
التنمية  أه��داف  الهدف 6 من  دعم 
املستدامة الذي يعالج مسألة إتاحة 
الصحي  ال��ص��رف  وم��راف��ق  امل��ي��اه 

للجميع مع حلول 2030.

تثمن املياه:
ال��ت��ط��ور االق��ت��ص��ادي وت��زاي��د عدد 
احتياج  زي��ادة  يعنيان  العالم  سكان 
أن  كما  للمياه،  والصناعة  الزراعة 
وتوليد  التلوث  املناخ يسهم يف  تغير 

االضطراب يف وفرة املياه.
حتقيق  إل��ى  املجتمعات  سعي  وم��ع 
ال���ت���وازن ب��ني ال��ط��ل��ب ع��ل��ى امل���وارد 
كبير  عدد  مصالح  تتجاهل  املائية، 
من الناس، وأسلوبنا يف تثمني املياه 

وتقاسمها.  إدارت��ه��ا  كيفية  ي��ح��دد 
مجرد  من  بكثير  أكثر  املياه  فقيمة 
هائلة  قيمة  ل��ه��ا  ف��امل��ي��اه  س��ع��ره��ا، 
ولثقافتنا  وألس���رن���ا  ل��ن��ا  وم��رك��ب��ة 
والقتصادنا  ولتعليمنا  ولصحتنا 

ولسالمة بيئتنا الطبيعية.

العاملي  ال��ي��وم  يف  ت��دع��و  اإليسيسكو 
إدارة  يف  االبتكار  تعزيز  إل��ى  للمياه 

املوارد املائية:
اإلس��الم��ي  ال��ع��ال��م  منظمة  دع���ت 
للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( 
املوارد  إدارة  االبتكار يف  تعزيز  إلى 
التكنولوجيا  يف  واالستثمار  املائية، 
أنظمة  إلدارة  امل��ب��ت��ك��رة  واحل���ل���ول 
الصحي  وال��ص��رف  املياه  إم���دادات 

ومستلزمات النظافة العامة.
وأكد بيان للمنظمة، مبناسبة تخليد 
 22 يف  للمياه  العاملي  لليوم  العالم 
بدعم  التزامها  عام،  كل  مارس  من 
جميع  لتحقيق  األع���ض���اء  ال����دول 
املتعلقة  املستدامة  التنمية  أه��داف 
الدول  من  ع��دًدا  أن  خاصة  باملياه، 
األعضاء يف املنظمة تعاني من نقص 
مما  متكرر،  وجفاف  املياه  يف  حاد 
يتطلب حتسني تأمني املياه الصاحلة 

للشرب وتوفر الصرف الصحي.
توليه  ما  إل��ى  اإليسيسكو  وأش��ارت 
حيث  القضايا،  ل��ه��ذه  اهتمام  م��ن 
وضعت ضمن أولويات خطط عملها 
عدة برامج لتحسني اإلدارة املتكاملة 
مل���وارد امل��ي��اه يف ال���دول األع��ض��اء، 
لضمان االستخدام الفعال واملستدام 
وتشجيع التقنيات املتقدمة واحللول 

املبتكرة للحفاظ على هذه املوارد.

اليونسكو:  ل��ل��م��ي��اه..  ال��ع��امل��ى  ال��ي��وم 
يحصلون  ال  األش���خ���اص  م���ل���ي���ارات 

على مياه شرب نظيفة:
أك����دت م��ن��ظ��م��ة ال��ت��رب��ي��ة وال��ع��ل��وم 
األمم  ملنظمة  ال��ت��اب��ع��ة  وال��ث��ق��اف��ة 
توفير  أهمية  »اليونسكو«،  املتحدة 
واألدوات  النظيفة  ال��ش��رب  م��ي��اه 
األس����اس����ي����ة ل���ل���ص���رف ال��ص��ح��ي 
العاملي  اليوم  فعاليات  مع  بالتزامن 
اليونسكو عبر حسابه  وقال  للمياه، 
ال��رس��م��ي مب���وق���ع »ت���وي���ت���ر«، »إن 
حصول  بعدم  يسمح  زال  ما  العالم 
م��ل��ي��ارات األش���خ���اص ع��ل��ى م��ي��اه 
الشرب النظيفة واألدوات األساسية 

للصرف الصحي«.
وحثت منظمة اليونسكو، احلكومات 

ح���ول ال��ع��ال��م مب��ن��اس��ب��ة ف��ع��ال��ي��ات 
زي��ادة  على  للمياه،  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
استثماراتها يف مجال املياه ألَنّ لكل 
قطرة مياه لها قيمتها لسكان العالم.
يقام احتفال اليوم العاملي للمياه سنوياً 
يف 22 مارس بوصفها وسيلة جلذب 
العذبة،  امل��ي��اه  أهمية  إل��ى  االن��ت��ب��اه 
والدعوة إلى اإلدارة املستدامة ملوارد 
املياه العذبة، واليوم العاملي للمياه هو 
املتصلة  باألمور  الوعي  لرفع  فرصة 
ب��امل��ي��اه، وإلل���ه���ام اآلخ���ري���ن الت��خ��اذ 

اإلجراءات الالزمة إلحداث فارق.

العاملي  املتحدة  األمم  لتقرير  ووفقاً 
 3,6 ف��إن  املائية،  امل���وارد  تنمية  ع��ن 
مليار نسمة يف العالم، أي ما يقارب 
يعيشون يف  ال��ع��ال��م،  س��ك��ان  ن��ص��ف 
مناطق قد تشح فيها املياه ملدة شهر 
واحد على األقل سنوّياً، وقد اقتربت 
اليوم  العاملي  االس��ت��ه��الك  م��ع��ّدالت 
على  للقدرة  األقصى  احلد  بلوغ  من 
الهش  التوازن  هذا  ويخفي  التحّمل، 
يف احلقيقة أوجه تفاوت كبيرة على 

الصعيدين احمللي واإلقليمي.

العاملي  املتحدة  األمم  تقرير  ويصدر 
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س��ن��وي��اً  امل��ائ��ي��ة  امل�����وارد  تنمية  ع��ن 
مبناسبة اليوم العاملي للمياه، ويهدف 
السنوية  نسخه  يف  ال��ت��ق��ري��ر  ه���ذا 
ب��األدوات  القرار  صانعي  تزويد  إلى 
سياسات  وتنفيذ  لصياغة  ال��الزم��ة 
املياه،  استدامة  على  باحلفاظ  تُعنى 
العاملي  اليونسكو  برنامج  ويضطلع 
تنسيق  مبهمة  املائية  امل��وارد  لتقييم 
األمم  جلنة  عن  نيابة  التقرير  ه��ذا 

املتحدة املعنية باملوارد املائية.

خ��م��س م��ح��اور ي��ه��دف ال��ي��وم العاملي 
للمياه معاجلتها لعام 2021:

ل��ع��ام 2021  االح��ت��ف��ال��ي��ة  ت��ن��اول��ت 
إدارة  بهدف  امل��ي��اه،  تثمني  م��وض��وع 
حاجة  تتزايد  وتقسيمها، حيث  املياه 

الشعوب إلى املياه مع ارتفاع االحتياج 
عن  الناجت  والصناعة  ال��زراع��ة  إل��ى 
تزايد عدد السكان، يف حني يتسبب 
امل��ي��اه  كمية  اض��ط��راب  يف  ال��ت��ل��وث 

املتوفرة.

حتقيق  إل��ى  املجتمعات  تسعى  كما 
التوازن يف الطلب على املوارد املائية، 
يف حني يتم جتاهل مصالح عدد كبير 
احلصول  يف  وحقوقهم  البشر  م��ن 

على املياه.

العاملي  باليوم  االح��ت��ف��ال  ويتضمن 
املنظمات  من  عدد  استضافة  للمياه 
األشهر  يف  باملياه  املعنية  والفعاليات 
خالل  من  االحتفال،  ليوم  السابقة 
التي  العالية  اجلماهيرية  احلملة 
عبر   ،»Water-UN« جلنة  تطلقها 
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، كما 
تصدر األمم املتحدة تقريرها العاملي 
مبوضوع  املتعلقة  املائية  امل��وارد  عن 
توصيات  التقرير  ويشمل  االحتفال، 

لصناع القرار.

ويتضمن موضوع اليوم العاملي للمياه 
لهذا العام، خمس رؤى مختلفة وفًقا 

يف ي����وم امل���ي���اه ال���ع���امل���ي ه�����ذا، ف��ن��ل��ت��زم 
بتكثيف اجلهود من أجل تثمن املياه 
حقًا حتى يتسنى للجميع احلصول 
ع��ل��ى ه���ذا امل�����ورد ال��ن��ف��ي��س ع��ل��ى ق��دم 

املساواة.

أنطونيو غوتيريش

ملنظمة األمم املتحدة، وهم:
وتشمل  امل���ي���اه،  م��ص��ادر  تثمني   .1
والنظم  للمياه  الطبيعية  امل��ص��ادر 

األيكولوجية.

2. تثمني البنية التحتية للمياه، والتي 
تشمل التخزين واملعاجلة واإلمداد.

3. تثمني خدمات املياه، وتشمل مياه 
الشرب والصرف الصحي واخلدمات 

الصحية.

عاماًل  باعتبارها  امل��ي��اه  تثمني   .4
م��س��اه��ًم��ا يف اإلن����ت����اج وال��ن��ش��اط 
االجتماعي واالقتصادي، على مستوى 
األغذية والصناعة والزراعة والطاقة 

واألعمال التجارية والعمالية.

ت��ث��م��ني اجل���وان���ب االج��ت��م��اع��ي��ة   .5
وال�����ذي يشمل  ل��ل��م��ي��اه  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
اجل���وان���ب ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��رف��ي��ه��ي��ة 

والروحية.

رس��ال��ة األم���ن ال��ع��ام ل���أمم املتحدة  
أن��ط��ون��ي��و غ��وت��ي��ري��ش مب��ن��اس��ب��ة ي��وم 

املياه العاملي:

إن ي��وم امل��ي��اه ال��ع��امل��ي ل��ه��ذا ال��ع��ام، 
وموضوعه ”تثمني املياه“، يطرح سؤاالً 

مؤداه: ماذا تعني املياه بالنسبة لي؟

فقيمة املياه عميقة ومعقدة، وال يوجد 
املستدامة  التنمية  جوانب  من  جانب 

ال يعتمد عليها اعتماداً جوهرياً.
احلماية.  يعني  امل��اء  ل��ي،  وبالنسبة 
فدورة املياه التي تُنّظم على نحو جّيد 
والصرف  الشرب  مياه  يشمل  مبا   -
ومياه  الصحية،  والنظافة  الصحي 
للحدود،  العابرة  واإلدارة  امل��ج��اري، 
احلماية  تعني   - ذلك  وغير  والبيئة 
من سوء الصحة واملهانة، واالستجابة 
املناخ  تغير  عن  الناجمة  للتحديات 

وتزايد الطلب العاملي.

حقائق و أرقام:
- املياه بوصفها وسيلة للحد من فاشية فيروس كورونا.

- ُيعتبر غسل اليدين أمرًا ضروريًا للحد من فاشية فيروس كورونا والعديد من األمراض املعدية األخرى.
- لسوء احلظ، يوجد ما يقرب من ثالثة مليارات شخص يف العالم ال ميلكون سباًل لغسل أيديهم للوقاية من فاشية كورونا.

 - تذكروا غسل أيديكم بانتظام باملاء والصابون أو استخدام معقمات اليدين التي حتتوي على الكحول.
- يعيش ثلثال سكان العالم بدون مياه صاحلة للشرب.

- مع حلول عام 2050، ميكن أن يعيش ما يقرب من 6 مليار فرد يف مناطق تعاني من ندرة املياه مرة واحدة يف العام على األقل.
- ميكن أن تنقد موارد املياه واملرافق الصحية املكيفة مناخيا أنفس ما يزيد على 360 ألف رضيع سنويًا.

- إذا استطعنا احلد من االحترار العاملي دون درجة ونصف مئوية فوق مستويات الثورة الصناعية، فيمكننا خفض اإلجهاد املائي 
بسبب املناخ بنسبة تصل إلى %50.

- تسببت حاالت الطقس القاسية يف ما يزيد عن 90% من الكوارث الرئيسة يف العقد األخير.
- مع حلول 2040، ُيتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة العاملي بنسبة تزيد عن 25%، يف حن ُيتوقع أن يزيد الطلب على املياه بنسبة 

.%50
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يف اليوم الدويل للمراأة 

الأمم املتحدة تدعو  اإىل حتقيق امل�ضاواة بني اجلن�ضني 

بحلول عام 2030

تاريخ اليوم الدولي للمرأة:
العالم  حول  البلدان  من  كثير  حتتل 
باليوم الدولي للمرأة، فهو يوم يُعترف 
به ب��إجن��ازات امل��رأة ب��دون النظر يف 
أي تقسيمات أخرى من مثل القومية 
والبيئة  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ل��غ��ة  واإلث��ن��ي��ة 
االق��ت��ص��ادي��ة أو ال��س��ي��اس��ي��ة، وب��رز 
أنشطة احلركة  اليوم مع ظهور  هذا 
العشرين  القرن  مطلع  يف  العمالية 
القارة  وب��ق��اع  الشمالية  أمريكا  يف 

األوربية.

ومنذ تلك السنوات املبكرة، كان لليوم 
اجلديد  العاملي  بعده  للمرأة  الدولي 
واملتطورة  النامية  ال��دول  يف  للنساء 
ع��ل��ى ال���س���واء، وس��اع��د من��و حركة 
اليوم الدولي للمرأة — التي عزز منها 
ما  يف  أممية  م��ؤمت��رات  أربعة  عقد 
جعل  يف   — وقضاياها  باملرأة  يخص 
الدعم  فرصة حلشد  االحتفال  هذا 
يف  مشاركتها  ودع���م  امل���رأة  حل��ق��وق 

املجاالت السياسية واالقتصادية.
األمم املتحدة واملساواة بني اجلنسني

كان ميثاق األمم املتحدة — الذي ُوقع 
أول اتفاقية دولية تؤكد  يف 1945 — 
مبدأ امل��س��اواة ب��ني ال��رج��ل وامل���رأة. 
يف  املتحدة  األمم  ساعدت  ول��ذل��ك، 
العامة  للخطط  تاريخي  إرث  تأطير 
املتفق  واألهداف  والبرامج  واملعايير 
املرأة يف  دوليا لتحسني وضع  عليها 

كل أنحاء العالم.

وع��ل��ى م��ر ال��س��ن��ني، ع����ززت األمم 
مشاركة  الفنية  ووك��االت��ه��ا  املتحدة 
للرجل  مساو  شريك  بوصفها  امل��رأة 
يف حتقيق التنمية املستدامة والسالم 
األم����ن واح���ت���رام ح��ق��وق اإلن��س��ان 
املرأة  متكني  ويبقى  كاماًل،  احتراماً 
يف م��رك��ز ال��ق��ل��ب م��ن ج��ه��ود األمم 
املتحدة ملعاجلة التحديات السياسية 
كل  يف  واالجتماعية  واالق��ت��ص��ادي��ة 

أنحاء العالم.

رس��ال��ة األم���ن ال��ع��ام ل���أمم املتحدة 
اليوم  مبناسبة  غوتيريش  أنطونيو 

الدولي للمرأة لعام 2021:

»لقد محت جائحة كوفيد-19 عقوداً 
التقدم نحو حتقيق املساواة بني  من 

اجلنسني.

إلى  ال��وظ��ائ��ف  ف��ق��دان  زي���ادة  فمن 
اس��ت��ف��ح��ال أع���ب���اء ال���رع���اي���ة غير 
املدفوعة األجر، ومن تعطيل الدراسة 
إلى تصاعد أزمة االستغالل والعنف 
رأساً  النساء  حياة  انقلبت  العائلي، 

على عقب وتآكلت حقوقهن.

وواجهت األمهات - وخاصة األمهات 
ال��ع��ازب��ات - ق��ل��ق��اً ح����اداً وش��دائ��د 

قاسية.
وسوف تدوم العواقب مدة أطول من 

اجلائحة نفسها.
ولكن النساء كن أيضاً على اخلطوط 

األمامية للتصدي للجائحة.
الالئي  األساسيات  العامالت  فهن 
وعلى  ال��ن��اس  ح��ي��اة  على  يحافظن 
واملجتمعات  االق��ت��ص��ادات  مت��اس��ك 

احمللية واألسر.
وهن من القيادات التي حافظت على 

وأبقت  التفشي  م��ع��دالت  انخفاض 
البلدان على طريق التعايف.

هذا  للمرأة  ال��دول��ي  ال��ي��وم  ويسلط 
التحويلية  القوة  على  الضوء  العام 

ملشاركة املرأة على قدم املساواة.
األمم  يف  بأنفسنا  ذل��ك  نشهد  إننا 
حققنا  بأننا  أفخر  حيث  امل��ت��ح��دة، 
املناصب  يف  اجلنسني  بني  التكافؤ 
للمرة  امل��ت��ح��دة  األمم  يف  ال��ق��ي��ادي��ة 

األولى يف التاريخ.
احلكومة،  يف  امل���رأة  ت��ق��ود  فعندما 
احلماية  يف  أكبر  استثمارات  ن��رى 
يف  التقدم  من  وامل��زي��د  االجتماعية 

مكافحة الفقر.
البرملان،  يف  النساء  تكون  وعندما 
تتبنى البلدان سياسات أكثر صرامة 

يف مجال تغير املناخ.
وع��ن��دم��ا ت��ك��ون امل����رأة ع��ل��ى ط��اول��ة 
ال���س���الم، ت��ك��ون االت���ف���اق���ات أك��ث��ر 

دميومة.
اآلن  يعملن  ن��س��اء  وج���ود  ظ��ل  ويف 
بأعداد متساوية يف املناصب القيادية 
العليا يف األمم املتحدة، فإننا نشهد 
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لضمان  املتضافر  العمل  من  املزيد 
وحقوق  املستدامة  والتنمية  السالم 

اإلنسان.
ويف عالم يهيمن عليه الذكور وتطغى 
فيه الثقافة الذكورية، تشكل املساواة 
بني اجلنسني أساساً مسألة سلطة.
والذكور هم جزء أساسي من احلل.

وأدعو البلدان والشركات واملؤسسات 
إلى اعتماد تدابير وحصص خاصة 
قدم  على  امل��رأة  مبشاركة  للنهوض 

املساواة وحتقيق التغيير السريع.
ومع تعافينا من هذه اجلائحة، يجب 
والتحفيز  الدعم  حزم  تستهدف  أن 
النساء والفتيات على وجه التحديد، 
مبا يف ذلك من خالل االستثمار يف 
للنساء  اململوكة  التجارية  األعمال 

واقتصاد الرعاية.
إن التعايف من اجلائحة هو فرصتنا 
اإلقصاء  من  أج��ي��االً  وراءن���ا  لنترك 

وعدم املساواة.
وسواء كانت املرأة تقود بلداً أو عماًل 
تقدم  فهي  أو حركة شعبية،  جتارياً 
وتدفع  اجلميع  ت��خ��دم  مساهمات 

أه��داف  حتقيق  نحو  ال��ت��ق��دم  عجلة 
التنمية املستدامة.

لقد حان الوقت إليجاد وبناء مستقبل 
على  تقع  مهمة  وه��ذه  املساواة،  تعمه 
مصلحة  يف  وتصب   – اجلميع  عاتق 

اجلميع.

ال��ق��ي��ادي��ة: حتقيق  امل���رأة يف الصفوف 
امل��س��اواة يف عالم كوفيد  مستقبل من 

:19 -
األمامية  اخل��ط��وط  يف  النساء  تقف 
كوفيد-  جل��ائ��ح��ة  ال��ت��ص��دي  جلبهة 
م��ج��ال  يف  ع���ام���الت  ب��وص��ف��ه��ن   19
ومبتكرات  وراعيات  الصحية  الرعاية 
رائ��ع��ة  ومن����اذج  مجتمع  ون��اش��ط��ات 
جهود  يف  الفاعلة  الوطنية  للقيادات 
هذه  سلطت  وقد  للجائحة،  التصدي 
مركزية  على  الضوء  الصحية  األزم��ة 
على  امل��ل��ق��اة  واألع��ب��اء  مساهماتهن 

عواتقهن بصورة غير منصفة.
هو  ال��ع��ام  ه���ذا  احتفالية  وم��وض��وع 
لتحقيق  القيادية  الصفوف  يف  ’’املرأة 
مستقبل من املساواة يف عالم كوفيد - 

وسواء كانت املرأة تقود بلدًا أو عمال جتاريا أو حركة شعبية، فهي تقدم مساهمات 
تخدم اجلميع وتدفع عجلة التقدم نحو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

األمن العام لأمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش

أرقام وحقائق:

- يعمل ما يقرب من 60% من النساء يف العالم يف االقتصاد غير 
الرسمي، مما يعني أنهن يكسنب ويدخرن أقل، كما أنهن أكثر 

عرضة للوقوع يف ربقة الفقر.
- تكسب النساء أقل من كسب الرجال بنسبة %23.

- تشغل النساء 24% فقط من املقاعد البرملانية يف العالم.
- بدون قيادة املرأة ومشاركتها الكاملة، لن نحقق أبدا خطة 

التنمية املستدامة لعام 2030 أو نهزم تغير املناخ.

19‘‘، ويراد من هذا املوضوع االحتفاء 
امل��رأة  تبذلها  التي  الهائلة  باجلهود 
والفتاة يف كل أرجاء العالم يف سبيل 
تشكيل مستقبل ينعم مبزيد املساواة 
كوفيد  جائحة  من  األفضل  والتعايف 
- 19، كما أن هذا املوضوع يتماشى 
مع املوضوع الرئيس للدورة 65 للجنة 
وضع املرأة ، ’’املرأة يف احلياة العامة 
، واملشاركة املتساوية يف صنع القرار‘‘ 

التي  ال��رائ��دة،  امل��س��اواة  وحملة جيل 
القرار  تدعو إلى حق املرأة يف صنع 
يف جميع مجاالت احلياة، وحقها يف 
املشاركة  وحتقيق  املتساوي،  األج��ر 
مدفوعة  غير  الرعاية  يف  املتساوية 
حد  ووض��ع  املنزلي،  والعمل  األج��ر 
امل���رأة  ال��ع��ن��ف ض��د  جلميع أش��ك��ال 
الرعاية  خدمات  وتيسير   ، والفتاة 

الصحية الالزمة الحتياجاتهن.
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البنك الدويل ميكن بلدان العامل 
الأ�ضّد فقرًا لتحقق تعاٍف قادٍر على 

ال�ضمود من اآثار جائحة كورونا

القصوى  األول��وي��ة  األرواح:  إن��ق��اذ 
ومؤخراً  للتنمية،   الدولية  للمؤسسة 
عملية  أول  على  الدولي  البنك  وافق 
للتنمية  ال��دول��ي��ة  امل��ؤس��س��ة  مت��ّول��ه��ا 
لفيروس  مضاد  لقاح  نشر  أجل  من 
كابو  لتمكني  أف��ري��ق��ي��ا  يف  ك���ورون���ا 
فيردي من شراء اللقاحات وتوزيعها، 
وذلك متاشياً مع نشاط مرفق إتاحة 
لقاحات فيروس كورونا على الصعيد 

العاملي. 
ويف ه���ذا ال���ص���دد، ق���ال ال��دك��ت��ور 
جهود  منسق  باريتو،  نويل  خورخى 

االس���ت���ج���اب���ة ل��ل��ت��ص��دي جل��ائ��ح��ة 
ف��ي��ردي،  ل��ك��اب��و  »بالنسبة  ك���ورون���ا: 
إحدى  هو  للقاحات  االستعداد  فإن 
األول���وي���ات ال��رئ��ي��س��ي��ة يف األش��ه��ر 
املقبلة،  ونعمل على ضمان أن يتوفر 
املناسبة  التبريد  سلسلة  البلد  لهذا 
واخلدمات اللوجستية. بهدف تطعيم 

ما ال يقل عن 60% من السكان«. 

وحتى مع قرب توفر اللقاحات، فإن 
للبلدان  بالنسبة  ق��امت��ة  التوقعات 
املؤسسة  م��ن  ل��الق��ت��راض  امل��ؤه��ل��ة 

جائحة  ب��س��ب��ب  للتنمية  ال��دول��ي��ة 
كورونا. فوفقاً ألحدث تقديراتنا، من 
املتوقع أن تدفع اجلائحة ما بني 55 
البلدان  تلك  مليون شخص يف  و63 
إلى دائرة الفقر املدقع بحلول نهاية 

عام 2021.  

ومع اتخاذ تلك البلدان خطوات أولية 
على طريق غير مؤكد نحو االنتعاش، 
بشن  للتنمية  الدولية  املؤسسة  تقوم 
ما  تعبئ  حيث  االس��ت��ج��اب��ة،  ج��ه��ود 
يصل إلى 55 مليار دوالر بني شهري 
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ويونيو/حزيران   2020 أبريل/نيسان 
2021، والهدف من جهود االستجابة 
من  املعنية  البلدان  متكني  هو  ه��ذه 
م��رن  ان��ت��ع��اش  ع��ل��ى حتقيق  ال��ع��م��ل 

شامل للجميع.  

االس���ت���ث���م���ارات يف ال��ن��ظ��م ال��ص��ح��ي��ة: 
أساس القدرة على الصمود:

من  للتنمية،  الدولية  املؤسسة  أثبتت 
خالل األزمات الصحية العديدة، أنها 
ألفقر  واخلبرة  للدعم  ثابت  مصدر 
ب��ل��دان ال��ع��ال��م. ف��ق��د ك��ش��ف تفشي 
أفريقيا  غ��رب  اإلي��ب��وال يف  ف��ي��روس 
احلاجة  و2016   2014 ع��ام��ي  ب��ني 
إلى وجود أنظمة صحية أكثر مرونة 
واستجابة أسرع يف مواجهة الطوارئ 
الصحية، ففي أعقاب تفشي اإليبوال، 
اإلقليمية  النظم  تعزيز  مشروع  بدأ 
مل��راق��ب��ة األم����راض م��ن أج��ل خدمة 
غينيا و15 بلدا آخر من بلدان غرب 
ووس���ط أف��ري��ق��ي��ا، وذل���ك ب��دع��م من 
وال��ي��وم،   للتنمية.  الدولية  املؤسسة 
اإليبوال  ملواجهة  الدعم  من  كل  يضع 
ومشروع تعزيز النظم اإلقليمية هذه 
مواجهة  يف  ق��وي  مركز  يف  البلدان 

أزمة صحية أخرى. 

مشروع  رسخ  امل��ج��اورة،  السنغال  يف 
شعوراً  أيضاً  اإلقليمية  النظم  تعزيز 

بالتأهب. 

تقول الدكتورة ألفا سال، املدير العام 
من  »متكنا  داك��ار:  يف  باستور  ملعهد 
أن��واع  جلميع  املراقبة  أنظمة  تعزيز 
األمراض يف جميع أنحاء السنغال... 
حصلنا  ال��ت��ي  امل��ع��دات  لنا  وستتيح 
قدراتنا  عن  السريع  الكشف  عليها 
على تعبئة املوارد واالستجابة لتفشي 
ال��ف��ي��روس��ات م��ث��ل ف��ي��روس ك��ورون��ا 
ال��ق��درات على وجه  وحت��س��ني ه��ذه 

السرعة«.

ويف كمبوديا، باملثل، ساعدت املراقبة 
املختبرية  والقدرات  القوية  الوبائية 
النظام  إنقاذ  على  الوطنية  الصحية 
الصحي من اإلجهاد يف أزمة فيروس 
من  سنوات  على  فاعتمادا  ك��ورون��ا. 
الصحة، متكنت  قطاع  االستثمار يف 

صرف  من  للتنمية  الدولية  املؤسسة 
سمح  مم��ا  س��ري��ع��اً،  متويلية  م���وارد 
حيوية  إم����دادات  ب��ش��راء  للحكومة 
لالستجابة حلاالت الطوارئ يف وقت 
أن كمبوديا  الرغم من  مبكر.  وعلى 
يف  كورونا  بفيروس  إصابات  شهدت 
تتأثر  ل��م  فإنها  نسبيا،  مبكر  وق��ت 

نسبيا باجلائحة. 

االن��ت��ع��اش ال��ع��ادل وال��ش��ام��ل: ضمان 
عدم التخلف عن الركب:

الهشة  الضعيفة  للبلدان  بالنسبة 
جائحة  ف��إن  بالصراعات،  واملتأثرة 
على  تفرض ضغوطاً  كورونا  فيروس 
األنظمة الصحية واالقتصادات التي 
وتقوم  اإلج��ه��اد،  م��ن  بالفعل  تعاني 
بنشر  للتنمية  ال��دول��ي��ة  امل��ؤس��س��ة 
يف  ش��راك��ات  خ���الل  م��ن  مساندتها 
بلدان مثل اليمن، حيث ترك الصراع 
سنوات  خمس  من  أكثر  منذ  القائم 
آث����اره ع��ل��ى ال��ب��الد. وب��ال��ت��ع��اون مع 
منظمة الصحة العاملية واليونيسيف، 
يقدم املشروع إلى أكثر من 22 مليون 
ميني خدمات صحية وتغذوية منقذة 
للحياة من خالل زيادة التمويل لعدد 
72 مستشفى و1970 مرفقاً للرعاية 

الصحية األولية. 

ب���اإلض���اف���ة إل����ى ذل�����ك، ف����إن نظم 
احلماية االجتماعية تشكل أداة هامة 
الصدمات  أثناء  واحملرومني  للفقراء 
بوركينا  ويف  ك��ورون��ا،  جائحة  مثل 
محفوفاً  ي���زال  ال  بلد  وه��ي  ف��اس��و، 
سريعاً  احلكومة  قامت  بالصراعات، 
التحويالت  برنامج  ن��ط��اق  بتوسيع 
التصدي  جلهود  استجابة  النقدية 
إلى  ال��وص��ول  بغية  ك��ورون��ا  جلائحة 
وقد  البالد.  يف  ضعفا  الفئات  أكثر 
الدفع  نظم  م��ن  ال��ب��رن��ام��ج  اس��ت��ف��اد 
مبا  املستفيدين،  وسجالت  القائمة 
األمان  لشبكة  برنامج  أكبر  ذلك  يف 
االجتماعي يف البالد، ومبساندة من 
أكثر  أنشأ  للتنمية،  الدولية  املؤسسة 
من 45 بلدا يف منطقة أفريقيا جنوب 
الصحراء شبكات لألمان االجتماعي. 

 
مختلفة  بلدانا  املؤسسة  تدعم  كما 
املتاحة  التكنولوجيا  من  لالستفادة 

على  احل��ص��ول  إمكانية  تدعيم  يف 
التعليم وسط الصدمات التي تتعرض 
مكان.  ك��ل  يف  التعليمية  النظم  لها 
ت��س��ت��غ��ل احل��ك��وم��ة  ب��اك��س��ت��ان،  ويف 
املؤسسة  وبدعم من  األزمة كفرصة، 
الدولية للتنمية،  بدأ مشروع فعالية 
االستجابة للجائحة يف باكستان قناة 
تلفزيونية  قناة  وه��ي   ،Teleschool
تعليمي  م��ح��ت��وى  ذات  م��خ��ص��ص��ة 
للطالب يف الصفوف من 1 إلى 12. 
ويف بلد مثل باكستان، حيث لم يسبق 
لفتاة من بني كل ثالث فتيات االلتحاق 
باملدرسة، توفر برامج التعلم عن بعد 
من  ومتكن  التحديات  تتجاوز  فرصاً 

احلصول على املوارد باستمرار.

روالبندي  م��درس��ة  م��ن  طالب  يقول 
االب��ت��دائ��ي��ة: »م���ع ت��ف��ش��ي ف��ي��روس 
كورونا، كان من الصعب جداً مواصلة 
التلفزيوني  التعليم  لكن  ال��دراس��ة، 
حقاً  ساعدنا  احلكومة  بدأته  ال��ذي 

على التأقلم مع الوضع«.  

لالقتصادات  دفعة  إعطاء  الوظائف: 
إلنقاذ موارد الرزق:

أدت جائحة فيروس كورونا إلى انهيار 
اقتصادي يف أجزاء كثيرة من العالم. 
فقد انخفض نصيب الفرد من الناجت 
عام   %3.5 بنسبة  اإلجمالي  احمللي 
2020، مما قضى على ثالث إلى أربع 
سنوات من مكاسب التقدم نحو احلد 
األولية  البيانات  وتشير  الفقر.  من 
سوق  على  اجل��ائ��ح��ة  تأثير  أن  إل��ى 
األم��د  ط��وي��ل  ه��ائ��اًل  سيكون  العمل 

وغير متكافئ بشكل الفت للنظر.  
 

ووس����ط ه���ذه اإلح����ص����اءات، ظلت 
الطليعة  للتنمية يف  الدولية  املؤسسة 
منذ فترة طويلة يف مساعدة البلدان 
يف  حتّولي  أثر  إح��داث  على  النامية 
التعلم،  ن��واجت  وضمان  اقتصاداتها، 
وتوفير التدريب على املهارات، وخلق 
متثل  م��ا  غالباً  منتجة  عمل  ف��رص 
الفقر  من  للخروج  الوحيد  السبيل 

بالنسبة للكثيرين.

من  البالغة  كماال  مثل  النساء،  وترى 
العمر 38 عاماً وهي من سكان وسط 

نيبال، بارقة أمل يف النتائج املستدامة 
للدعم الذي تقدمه املؤسسة الدولية 
من 149  واحدة  وكماال هي  للتنمية، 
ويعملن  تدربن  للبناة  متنقلة  ام��رأة 
يف 14 من املناطق األكثر تضرراً من 
إط��ار مشروع  زل��زال ع��ام 2015 يف 
إع����ادة ب��ن��اء امل��س��اك��ن ال��ت��ي دم��ره��ا 
املؤسسة  من  بدعم  وذل��ك  ال��زل��زال، 
الذي  الوقت  ففي  للتنمية،  الدولية 
املهندسني  من  العديد  فيه  يتمكن  ال 
امليدانيني من احلضور بسبب القيود 
ك��ورون��ا،  جلائحة  نتيجة  امل��ف��روض��ة 
كاماال  مثل  احملليون  العمال  أصبح 

مطلوبني. 

ت��ق��ول ك���ام���اال: »ل��ق��د ح���ّول ت��دري��ب 
البنائني حياتي... فقد أتاح لي ذلك 
فرصة ال الكتساب مهارات وخبرات 
خلدمة  أي��ض��اً  ب��ل  فحسب،  ج��دي��دة 

مجتمعي«.

للتنمية  ال��دول��ي��ة  امل��ؤس��س��ة  ت��واص��ل 
ال��ب��ح��ث ع���ن ط���رق م��ب��ت��ك��رة ل��دع��م 
االستثمارات التي تعزز فرص العمل 
بنغالديش  ففي  امل��ال��ي.  وال��ش��م��ول 
وليبيريا  ديفوار  وك��وت  والكاميرون 
تقوم  وأوغ��ن��دا،  وروان����دا  ونيجيريا 
ن���اف���ذة ال��ق��ط��اع اخل�����اص ال��ت��اب��ع��ة 
للمؤسسة  بتوفير قروض رأس املال 
العامل للشركات الصغيرة واملتوسطة 
م��ن جائحة ك��ورون��ا،  األك��ث��ر ت��ض��رراً 

وذلك ملساعدتها على االستمرار.

انعدام األمن الغذائي: معاجلة األثر 
املعقد جلائحة كورونا:

يف نهاية عام 2020، كان 233 مليون 
شخص يف البلدان املؤهلة لالقتراض 
يعانون  للتنمية  الدولية  املؤسسة  من 
من انعدام األمن الغذائي، ومن املتوقع 
ع��ام��ي2021  ال��ع��دد  ه��ذا  يرتفع  أن 
الغذائية  األزم��ات  وبخالف  و2022، 
الرئيسية  ال��دواف��ع  ف��إن  ال��س��اب��ق��ة، 
ال��غ��ذائ��ي يف  األم���ن  ان��ع��دام  لتفاقم 
انخفاض  ه��ي  ك��ورون��ا  جائحة  إط��ار 
اإلغالق  بسبب  والتحويالت  الدخل 
االق��ت��ص��ادي وارت��ف��اع أس��ع��ار امل��واد 
ال��غ��ذائ��ي��ة ب��س��ب��ب إغ����الق األس����واق 

احمللية وانخفاض قيمة العملة. 
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الأمم املتحدة تدعو اإىل حماية التعليم باعتباره حقًا 

اأ�ضا�ضيًا ومنفعة عامة عاملية

للتعليم،  ال��ث��ال��ث  ال��دول��ي  ال��ي��وم  يف 
ال��ع��ام ل��ألمم املتحدة  أش���اد األم���ني 
بقدرة الطالب واملعلمني واألسر على 
أج��ب��رت،  جائحة  وج��ه  ال��ص��م��ود يف 
واملعاهد  امل����دارس  ك��ل  يف ذروت���ه���ا، 
واجل���ام���ع���ات ت��ق��ري��ب��اً ع��ل��ى إغ���الق 

أبوابها.
وحتتفل األمم املتحدة باليوم الدولي 
من  وال��ع��ش��ري��ن  ال��راب��ع  يف  للتعليم 
على دوره  تأكيداً  الثاني/يناير  كانون 
األساسي يف بناء مجتمعات مستدامة 
جميع  حتقيق  يف  ومساهمته  وقوية، 
للقضاء  املستدامة  التنمية  أه��داف 
على الفقر وحتقيق املساواة وحتسني 

حياة الناس.
الدولي  اليوم  مبناسبة  رسالته  ويف 
إل��ى االبتكارات  ال��ع��ام  أش��ار األم��ني 
ال��ت��ي جن��م��ت ع��ن تعطيل  ال��ع��ل��م��ي��ة 
الوضع  ه��ذا  إن  ق��ال  ولكنه  التعليم، 
أكثر  مستقبل  يف  اآلم��ال  أيضا  ب��دد 
الضعيفة.  السكانية  للفئات  إشراقاً 

وأكد أن اجلميع يدفع الثمن.

وقال األمني العام أنطونيو غوتيريش 
لتوسيع  األس����اس  ه��و  ال��ت��ع��ل��ي��م  إن 
ال���ف���رص، وحت���وي���ل االق���ت���ص���ادات، 

كوكبنا،  وحماية  التعصب،  ومكافحة 
وحتقيق أه�داف التنمية املستدامة.

مكافحة  يف  ال��ع��ال��م  يستمر  وفيما 
جائحة كوفيد-19، شدد األمني العام 
باعتباره  التعليم  على ضرورة حماية 
عاملية،  عامة  ومنفعة  أساسياً  حقاً 
لتجنب وقوع كارثة متس جياًل كاماًل.

 258 نحو  كان  اجلائحة،  قبل  وحتى 
فتيات،  معظمهم  ويافع،  طفل  مليون 
أكثر من  يكن  ول��م  امل����دارس،  خ��ارج 
نصف م��ن ه��م يف س��ن ال��ع��اش��رة يف 
الدخل  ومتوسطة  منخفضة  البلدان 

يتعلمون قراءة نص بسيط.

اغتنام جميع  إلى  العام  األمني  ودعا 
هذا  لتغيير   ،2021 عام  يف  الفرص 
الوضع، وشدد على ضرورة التجديد 
ال��ك��ام��ل مل����وارد ص��ن��دوق ال��ش��راك��ة 
وتعزيز  التعليم،  أج��ل  م��ن  العاملية 

التعاون العاملي يف مجال التعليم.
وأكد غوتيريش ضرورة تعزيز اجلهود 
إلع����ادة ت��ص��ور ال��ت��ع��ل��ي��م - ت��دري��ب 
الرقمية،  ال��ف��ج��وة  وس���د  امل��ع��ل��م��ني، 
الدراسية  املناهج  التفكير يف  وإعادة 

واملعارف  باملهارات  املتعلمني  لتزويد 
التي تؤهلهم للنجاح يف عاملنا املتغير 

بسرعة.

واس��ت��ل��ه��م األم����ني ال���ع���ام أن��ط��ون��ي��و 
غوتيريش يف رسالته كلمات مرسولة 
األمم املتحدة للسالم مالال يوسفزاي 
كله ميكن  العالم  إن وجه  قالت  التي 
أن يتغير »بطفل واحد، ومعلم واحد، 
وك��ت��اب واح���د، وق��ل��م واح����د«، وك��رر 
ك��ل��م��ات ال��زع��ي��م اجل��ن��وب أف��ري��ق��ي 
نيلسون مانديال الذي وصف التعليم 
بكونه »أقوى سالح ميكن استخدامه 

لتغيير العالم«.

وق���ال األم���ني ال��ع��ام، ال���ذي اشتغل 
األحياء  يف  معلماً  حياته  بدايته  يف 
إنه  بالبرتغال،  لشبونة  يف  الفقيرة 
رأى يف جتربته كيف »ميكن أن يكون 
الفقر  على  للقضاء  محركاً  التعليم 

وقوة لتحقيق السالم«.
يف رس��ال��ت��ه اخل��اص��ة، ق���ال األم��ني 
»التعليم  إن  امل��ت��ح��دة  ل���ألمم  ال��ع��ام 
أصبح اآلن يف صلب أهداف التنمية 
من  احلد  يف  يسهم  مما  املستدامة« 
ويف حتسني  املساواة  انعدام  مظاهر 

املساواة  وحتقيق  الصحية  األح��وال 
بني اجلنسني وحماية موارد الكوكب.

وقد اعتمدت اجلمعية العامة  القرار 
25/73 عام 2018، الذي شاركت يف 
أخ��رى،  دول��ة  و58  نيجيريا  إع���داده 
من  والعشرين  ال��راب��ع  فيه  وأعلنت 
كانون الثاني/يناير يوماً دولياً للتعليم 
أجل  من  بالتعليم  االحتفال  إطار  يف 

السالم والتنمية.

وأضاف غوتيريش يف رسالته:
يذهبون  فإن عدد من ال  ذلك  »وم��ع 
إلى املدرسة ال يقل عن 262 مليونا 
والشباب،  واملراهقني  األط��ف��ال  من 
ماليني  إن  ث��م  ف��ت��ي��ات،  ومعظمهم 
امل��ل��ت��ح��ق��ني ب���امل���دارس ال ي��ج��ي��دون 
أوليات التعليم. وهذا انتهاك حلقهم 

اإلنساني يف التعليم«.
وش���دد األم���ني ال��ع��ام ب��ال��ق��ول »م��ن 
على  أكثر  نعمل  أن  علينا  ال��واج��ب 
النهوض  أج��ل  م��ن  اجل��ه��ود  تكثيف 
التنمية  أه��داف  من  الرابع  بالهدف 
املستدامة الداعي إلى ضمان التعليم 
اجليد املنصف والشامل للكّل وتعزيز 

فرص التعلّم مدى احلياة للجميع«.
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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 اخلمسون
يحق ألي دولة من الدول األعضاء أن 
تقترح أي تعديل تراه مناسباً وتقدمه 
ليقدم  املتحدة،  األمم  عام  أمني  إلى 
بدوره بالغاً للدول األعضاء بالتعديل 
املقترح وفيما إذا كان هناك داٍع لعقد 
االقتراحات  يف  النظر  ليتم  اجتماع 
تعديل  أي  يُنفذ  عليها،  والتصويت 
لألمم  العامة  اجلمعية  تقر  عندما 
ثلثي  يقبله  وعندما  بذلك  املتحدة 
الثلثني.  غالبية  أو  األط��راف  ال��دول 
نفاذها  مب��ج��رد  التعديالت  تُصبح 
ملزمًة لتطبيقها من الدول األطراف 

التي قبلت بها.

 املادة الواحدة و اخلمسون
املتحدة  ل��ألمم  العام  األم��ني  يتلّقى   
التحفظات  ع��ل��ى  امل��ش��ت��م��ل  ال��ن��ص 
الصادرة عن الدول األعضاء عندما 

االتفاقية،  إلى  انضمت  أو  صادقت 
ال��دول،  جميع  على  يعّممها  ثم  ومن 
منايف  أي حت��ف��ظ  ع���رض  ي��ج��وز  ال 
أله����داف االت��ف��اق��ي��ة، مي��ك��ن سحب 
أي  يف  عنها  وال��ت��راج��ع  التحفظات 
وقت، وذلك عن طريق توجيه إشعار 
والذي  املتحدة  األمم  عام  أمني  إلى 
اإلشعار  ويكون  بذلك،  ال��دول  يبلّغ 
نافذاً بدءاً من تاريخ تلقيه من األمني 

العام، 

 املادة الثانية و اخلمسون
من  تنسحب  أن  دول���ة  ألي  مي��ك��ن   
خطياً  إش��ع��اراً  بتقدميها  االتفاقية 
ويكون  املتحدة،  إلى أمني عام األمم 
انسحابها نافذاً عد مرور سنة على 

تاريخ استالم األمني العام لإلشعار.

البروتوكوالت االختيارية:

 ارت�����أت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ألمم 
اعتماد  إلى  2000م  عام  يف  املتحدة 
إضافتهما  مت  اختياريني  بروتوكولني 
الطفل،  ح��ق��وق  اتفاقية  ب��ن��ود  إل��ى 
بحماية  البروتوكوالن  ه��ذان  ويتعلّق 
اجلنسي،  االس��ت��غ��الل  م��ن  ال��ط��ف��ل 
املسلّح،  ال��ص��راع  يف  املشاركة  وم��ن 
ال��ب��روت��وك��ول االخ��ت��ي��اري  ح��ي��ث إن 
على  ينص  املسلح  بالّصراع  املتعلّق 
نزاع  أي  يف  األطفال  مشاركة  ع��دم 
م��س��ل��ح، وي��ك��ون س��ن ال��ث��ام��ن��ة عشر 
اإلجباري،  للتجنيد  األدنى  احلد  هو 
املتعلّق  االختياري  البروتوكول  أم��ا 
ينص  فهو  جنسياً  الطفل  باستغالل 
ع��ل��ى ض�����رورة جت���رمي االن��ت��ه��اك��ات 
املتعلّقة بتعريض األطفال لإلباحيات 
والبغاء، واالجتار بهم كما يرّكز على 
كل  مكافحة  ال��دول يف  تعاون  أهمية 
يتعرض  ق��د  ال��ت��ي  االن��ت��ه��اك��ات  تلك 

اجلزء اخلامس عشر من »اتفاقية حقوق الطفل«اعرف حقوقك و واجباتك

الطفل لها. 
الدول  مصادقة  أن  بالذكر  واجلدير 
يلزمها  ال  االتفاقية  على  األط���راف 
بالبروتوكول  العمل  بآخر  أو  بشكل 
اإلضايف، حيث إن تنفيذه قد يتطلب 
حجم  من  يزيد  فهو  كبيرة،  ج��ه��وداً 
االتفاقية  من  أوس��ع  بشكل  االل��ت��زام 
اختيارياً  سمي  ولذلك  ذاتها،  بحد 
وي��ع��ود ق���رار العمل ب��ه إل��ى ال��دول 
عليه  التصديق  عملية  وإن  الطرف، 
عن  تختلف  أخرى  إج��راءات  تتطلب 
االتفاقية  على  املصادقة  إج���راءات 
األص��ل��ي��ة، ك��م��ا ي��ح��ق ل���ل���دول غير 
أن  األصلية  االتفاقية  يف  األط��راف 
االختياري،  البروتوكول  على  تصادق 
املتحدة  الواليات  تصادق  لم  فمثاًل 
وإمن��ا  الطفل  ح��ق��وق  اتفاقية  على 
البروتوكولني  على  فقط  ص��ادق��ت 

االختياريني فقط.
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الرؤية:
حصول كل أم وطفل من املستهدفني 
على احتياجاتهم التوعوية والتثقيفية 

والتربوية مبستوى عاٍل.

الرسالة:

1- تنامي مرحلة الطفولة يف املجتمع 
عناية  مزيَد  يتطلب  مما  السعودي 

بتلَك املرحلة.
2- كثرة املشكالت التربوية والنفسية 
املجتمع  يف  والصحية  واالجتماعية 
وهو من نتاج جهل الفتيات مبتطلبات 

احلياة الزوجية واألمومة.
3- ض��ع��ف ال��ب��رام��ج امل��ق��دم��ة ل��ألم 
احتياجاتها  إش��ب��اع  يف  ملساعدتها 
واحتياجات طفلها النفسية والتربوية 

بالبرامج املهارية.
املربيات  على  األم��ه��ات  اتكالية   -4
ت��رب��ي��ة ورع���اي���ة  واخل�����ادم�����ات يف 

. أطفالهَنّ

األهداف:
- تأهيل الفتيات املقبالت على الزواج 

على متطلبات احلياة الزوجية.

ذوات  أم��ه��ات  وت��أه��ي��ل  إع����داد   -2
مستوى متميز تربوياً ونفسياً وصحياً 
. حيال ما يخصهَنّ أو يخُص أطفالهَنّ
باالحتياجات  املجتمع  تعريف   -3
الضرورية لألم والطفل ومشكالتهما 
على  ملساعدتهما  عالجها  وُس��بُ��ل 

ممارسة حياتهما ببيئة مناسبة.
الرسمية  اجلهات  مع  التواصل   -4
واخليرية واألهلية يف مجال األمومة 

والطفولة.
5- توفير البرامج التوعوية املساهمة 
يف ح��م��اي��ة األط���ف���ال م���ن ت��ب��ع��ات 

املشكالت األُسرية.

املستفيدون:
األم والطفل

بعض من املشاريع و األنشطة:
وال���ن���دوات  1- ع��ق��د احمل���اض���رات 

وأدوارها  املرأة  مبسؤوليات  للتوعية 
يف الرعاية األُسرية.

م��ي��دان��ي��ة  ودراس�������ات  ب��ح��وث    -2
ال��ع��ن��ف  م��ت��خ��ص��ص��ة يف ظ����اه����رة 

األُسري.
البحث  ك��راس��ي  م��ع  ال��ش��راك��ة   -3
النفسية  العزلة  حلماية األطفال من 

واالجتماعية وغيرها.
الصحية  الشؤون  مع  الشراكة    -4
يف  االختصاص  جهات  من  وغيرها 
مجاالت التوعية الصحية فيما يخص 

األم والفتاة املقبلة على الزواج.

اعرف أكثر عن جمعية التنمية األسرية ببريدة

أسرة

جمعية التنمية 
األسرية ببريدة
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عرب جهاز اخلدمة الذاتية والت�ضال املرئي 

مع كتاب العدل

وزير العدل يوجه بتفعيل توثيق الوكالت 

»عن ُبعد« لنزلء ال�ضجون

بن  وليد  الدكتور  العدل  وزي��ر  وج��ه 
خدمة  بتفعيل  الصمعاني  محمد 
عبر  اإللكترونية  ال��وك��االت  إص���دار 
سجون  يف  الذاتية،  اخلدمة  أجهزة 
املديرية  مع  بالتعاون  كافة،  املناطق 

العامة للسجون.
وت��ت��ي��ح اخل���دم���ة ل���ن���زالء ال��س��ج��ون 
إص���دار ال��وك��االت اإلل��ك��ت��رون��ي��ة من 
مع  بُعد  عن  املرئي  االت��ص��ال  خ��الل 
املكلفني مبركز عمليات  العدل  ُكّتاب 
كاتب  لوجود  احلاجة  دون  التوثيق، 
الوزارة  وبينت  بالسجن،  ُمكلف  عدل 
أن خدمة املستفيدين من النزالء كانت 
كاتب  حضور  خ��الل  من  سابقاً  تتم 
بعد  أنه  موضحة  السجن،  إلى  عدل 
بالتعاون  اإللكترونية  اخلدمة  تفعيل 
ستتم  للسجون،  العامة  املديرية  مع 
الرسمية  العمل  أيام  طوال  خدمتهم 

إلكترونياً من خالل االتصال املرئي.
تفعيل  أن  إل���ى  ال������وزارة  وأش�����ارت 
اخلدمة اجلديدة يف السجون، سيزيد 
ويسهل  ومتابعتها  اجلودة  ضبط  من 
على جميع النزالء يف السجون إجراء 
إلكتروني  بشكل  التوثيقية  اخلدمات 

وبكل يسر وسهولة وسرعة.
وأكدت وزارة العدل أنه سيتم االتفاق 
التنظيمية  اجل���وان���ب  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
والتقنية بهذا اخلصوص مع املديرية 
العامة للسجون، لتعميم اخلدمة على 
وتأتي  اململكة،  يف  ال��س��ج��ون  ب��اق��ي 
وزارة  سعي  ضمن  اجلديدة  اخلدمة 
بكامل  الرقمي  التحول  إل��ى  ال��ع��دل 
اإلج���راءات  جميع  وتتمة  خدماتها 
واألن��ظ��م��ة اإلداري������ة وال��ت��وث��ي��ق��ي��ة، 
واختصار  املستفيدين  على  للتيسير 

الوقت واجلهد عليهم.

متى يحق للمحكوم عليه االعتراض بطلب النقض أمام احملكمة العليا 
للقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم االستئناف؟

االعتراض  عليه  للمحكوم  يحق 
احملكمة  أم���ام  ال��ن��ق��ض  بطلب 
تصدرها  التي  للقرارات  العليا 
أو تؤيدها محاكم االستئناف يف 

احلاالت اآلتية :
الشريعة  أح��ك��ام  مخالفة   -1
اإلس��الم��ي��ة وم���ا ي��ص��دره ول��ي 
تتعارض  ال  أن��ظ��م��ة  م��ن  األم���ر 

معها.
محكمة  من  احلكم  ص��دور   -2
غير مشكلة تشكياًل سليماً طبقاً 

ملا نص علية نظاماً.

3- صدور احلكم من محكمة أو 
دائرة غير مختصة.

4- اخلطأ يف تكييف الواقعة، أو 
وصفها وصفاً غير سليم.



خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

االتفاق  نقاط  إلى  الوصول  ومحاولة  واحترامه،  اآلخر  واستيعاب  والتفاوض  احلوار  يعد 
عوضاً عن االختالف، هي أهم ركيزة من ركائز الرقي احلضاري والتطور اإلنساني، هذا 
عوضاً عن أن احلوار هو وسيلة خالقة لتبادل األفكار وتطويرها والوصول إلى أفضل السبل 

للتعايش مع اآلخر، باإلضافة إلى كونه وسيلة للتعلم وتوسيع األفق وتقبل االختالف.
حاجة  إلشباع  البناء  احل��وار  أساليب  باستخدام  أهميته  تتمثل  إنساني،  مطلب  فاحلوار 
حاجة  بني  التوازن  يحقق  فاحلوار  اآلخرين،  مع  والتواصل  جماعة،  لالندماج يف  اإلنسان 
اإلنسان لالستقاللية، وحاجته للمشاركة والتفاعل مع اآلخرين، كما يعكس احلوار الواقع 
احلضاري والثقايف لألمم والشعوب، حيث تعلو مرتبته وقيمته وفقاً للقيمة اإلنسانية لهذه 
احلضارة وتلك، وتعد الندوات واللقاءات واملؤمترات إحدى وسائل ممارسة احلوار الفع�ال، 

الذي يعالج القضايا واملشكالت التي تواجه اإلنسان املعاصر.
عليها، فنجد احلث على حسن  النبيلة ومؤكداً  للقيم اإلنسانية  وقد جاء اإلسالم مرسخاً 
تقبل اآلخر واحترامه و حفظ حقوقه، حيث إن اإلسالم هو دين السالم والتسامح، ويشكل 
يَا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّا  التعايش السلمي واحلوار أحد أهم دعائم هذا املفهوم، قال اهلل تعالى } 
ِ أَتَْقاُكْم{، حيث  َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُنْثَى َوَجَعلْنَاُكْم ُشُعوباً َوَقبَاِئَل ِلتََعاَرُفوا ِإَنّ أَْكَرَمُكْم ِعنَْد اهلَلّ
أن  إال باحلوار، وجند  ولتقبل االختالف وكيف يكون ذلك  للتقارب  اآلية دعوة  حتمل هذه 
احترامها  على  وحرص  اإلنسانية  احلقوق  كافة  املسلمني  لغير  كفل  قد  اإلسالمي  الدين 
وصيانتها، ومن ذلك احترام كافة األديان السماوية وعدم املساس بقدسيتها، قال اهلل تعالى 
وُهْم َوتُْقِسُطوا  ن ِديَاِرُكْم أَن تَبَُرّ يِن َولَْم يُْخِرُجوُكم ِمّ ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاِتلُوُكْم يِف الِدّ }اَلّ يَنَْهاُكُم اهلَلّ

اِدلُوا أَْهَل الِْكتَاِب ِإاَلّ ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن ِإاَلّ  َ يُِحُبّ امْلُْقِسِطني{ وقال تعالى }َواَل جُتَ ِإلَيِْهْم إَنّ اهلَلّ
الَِّذيَن َظلَُموا ِمنُْهْم َوُقولُوا آَمنَّا ِبالَِّذي أُنِزَل ِإلَيْنَا َوأُنِزَل ِإلَيُْكْم َوإلُهنَا َوِإٰلُهُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَُه 
ُمْسِلُموَن{ ولنا يف رسول اهلل أسوة حسنة، حيث كان جاره صلى اهلل عليه وسلم يهودياً ورغم 
أذيته للرسول إال أنه لم يتعرض له بل على عكس ذلك متاماً فقابل اإلساءة باإلحسان حتى 

كان ذلك سببا يف إعجابه بهذا الدين وتعاليمه السمحة ومن ثم اعتناقه اإلسالم.
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