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الفلسطيني من انتهاكات
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للعنف بسبب ضعفهم
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اجلمعية ت�شارك يف �إن�شاء ال�شبكة املحلية للمجل�س
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تقرير أممي جديد يدعو إىل
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من أجل القضاء عىل اإليدز
بحلول عام 2030
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التحرير واإلخراج

مركز املعلومات باجلمعية
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الجمعية تشارك يف إنشاء الشبكة
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وإنما تعبر عن أراء أصحابها

المحلية للمجلس االقتصادي واالجتماعي
يف المملكة العربية السعودية

موقع اجلمعية www.nshr.org.sa :

06

املستشار خالد الفاخري يؤكد أن
األطفال واملسنين والنساء تتعرض
للعنف بسبب ضعفهم وعدم قدرتهم
عىل املواجهة

08

بالتعاون مع "الفاو" " ..الحبوب"
ً
مشروعا لتعزيز التكنولوجيا
تطلق
يف األمن الغذائي بين السعودية و
دولة االمارات العربية املتحدة

عناوين اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
املقر الرئيسي :اململكة العربية السعودية  -الرياض  -هاتف -0112102223 :
فاكس- 0112102202 :ص.ب  1881الرياض 11321
مكتب اجلمعية بجدة  -حي احملمدية  -طريق املدينة النازل -هاتف :
 -0126222261فاكس -0126943095-0126222196 :ص.ب  116664جدة
21391
فرع منطقة جازان  :هاتف - 0173237041 :فاكس - 0173173344 :ص.ب 476
فرع منطقة اجلوف  :سكاكا  -حي العزيزية  -هاتف - 0146258144 :فاكس:

2

12

يف اليوم الدويل للتوعية بخطر
األلغام ,دول العالم تحتفل به
تحت شعار "السالم والتنمية"
لعام 2021

 - 0146258155ص.ب 2766 :
فرع املنطقة الشرقية  :هاتف  - 0138098353:فاكس- 0138098354 :ص.ب
 15578الدمام 31454
فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة  :هاتف - 0125545213 :فاكس 0125545212
فرع اجلمعية باملدينة املنورة  :هاتف - 0148664544 :فاكس -0148664549
ص.ب  775املدينة املنورة 41421
فرع منطقة عسير :هاتف - 0172269186 :فاكس  -0172310349 :ص .ب
 4292أبها 61491
فرع القصيم :هاتف  - 0163855155فاكس 0163855335

بيان
من اجلمعية
حول ما يتعر�ض
له ال�شعب
الفل�سطيني يف
القد�س ويف قطاع
غزة وال�ضفة
الغربية من
انتهاكات ج�سيمة
حلقوق الإن�سان
استنكرت اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلنسان باململكة العربية السعودية
وأدان��ت بشدة ،ماتعرض له الشعب
الفلسطيني يف القدس ويف قطاع غزة
والضفة الغربية من انتهاكات جسيمة
حلقوق اإلنسان ومن قتل للمدنيني
واألط��ف��ال وال��ن��س��اء وت��دم��ي��ر للبنية
التحتية ،ومن انتهاك صارخ حلرمة
املسجد األق��ص��ى وت��روي��ع للمصلني
وتهجير للسكان.
وأك��دت اجلمعية على أن العدوان
اإلسرائيلي املتواصل على قطاع غزة
و ما أسفر عنه من قتل لألبرياء و
تهجير للسكان املدنيني و تدمير للبنى
التحتية وهدم ملقار وسائل اإلعالم،
ميثل انتهاك صارخ للقانون الدولي
اإلنساني و ملبادئ حقوق اإلنسان ،و
تدعو سافر للعالم أجمع الذي شاهد
العدوان دون حترك لردعه ،و يؤكد

من جديد نهج إرهاب الدولة املنظم
الذي متارسه إسرائيل يف األراضي
الفلسطينية احملتلة.
إن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
طالبت املجتمع ال��دول��ي بالتحرك
العاجل لوقف هذه االعتداءات وهذا
القصف الهمجي الذي ينتهك مبدأ
التمييز والتناسب يف القانون الدولي
اإلنساني مما يشكل خرقاً فاضحاً
لقواعد ه��ذا ال��ق��ان��ون ال��ذي ينبغي
االلتزام بأحكامه يف حالة النزاعات
واحلروب.
كما دعت اجلمعية جميع املنظمات
ال��دول��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة مب��د ي��د ال��ع��ون و
املساعدة للمنكوبني ،و املهجرين يف
قطاع غزة و الضغط على احلكومة
اإلسرائيلية لوقف م��ش��روع اإلب��ادة
اجلماعية الذي متارسه.
و أش��ادت اجلمعية مبواقف العديد

املسجد األقصى:
أح� ��د أك �ب ��ر م �س��اج��د ال �ع��ال��م وأح � ��د امل �س��اج��د
ال�ث�لاث��ة ال �ت��ي ي�ش��د امل�س�ل�م��ون ال��رح��ال إليها،
كما قال الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم؛
أيضا أول القبلتني يف اإلسالم ،يقع داخل
وهو ً
ال �ب �ل��دة ال �ق��دمي��ة ب��ال �ق��دس يف ف�ل�س�ط�ين ،وه��و
ك��ام��ل امل�ن�ط�ق��ة احمل��اط��ة ب��ال �س��ور ،واس ��م لكل
م��ا ه��و داخ��ل س��ور املسجد األق�ص��ى ال��واق��ع يف
أقصى ال��زاوي��ة اجلنوبية الشرقية من البلدة
القدمية املسورة.

م��ن ال����دول ويف مقدمتها اململكة
العربية السعودية والتي تقف الى
جانب حقوق الشعب الفلسطيني،
وتعمل على ال��دف��اع ع��ن املقدسات
اإلسالمية يف القدس وحقوق املصلني
يف املسجد األقصى.
ودع����ت اجل��م��ع��ي��ة إل���ى دع���م جميع
اجلهود الرامية إلى إنهاء االحتالل
والوصول إلى حل عادل وشامل ميكن
الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه
املشروعة ،التي كفلتها له املواثيق
الدولية وقرارات مجلس األمن.
ويف سياق متصل أدان��ت دول العالم
و املنظمات الدولية تلك االعتداءت،
حيث دعت السعودية املجتمع الدولي
لتحميل االحتالل مسؤولية التصعيد
أعربت وزارة اخلارجية السعودية،
ع��ن إدان��ت��ه��ا ل�لاع��ت��داءات السافرة
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ق����وات االح��ت�لال

اإلسرائيلي ،حلرمة املسجد األقصى
الشريف ،وألمن وسالمة املصلني.
ودع���ت اململكة العربية السعودية
املجتمع ال��دول��ي لتحميل االحتالل
اإلسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد،
وض�����رورة وق��ف��ه ال���ف���وري ألع��م��ال��ه
التصعيدية ،التي تخالف كل األعراف
واملواثيق الدولية.
وجددت التأكيد على وقوف اململكة
إل���ى ج��ان��ب ال��ش��ع��ب الفلسطيني،
ودع���م جميع اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة إلى
اإنهاء االحتالل والوصول حلل عادل
وشامل للقضية الفلسطينية مبا ميكن
الشعب الفلسطيني من إقامة دولته
الفلسطينية املستقلة على حدود عام
1967م ،وعاصمتها القدس الشرقية،
وف���ق ق�����رارات ال��ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة
ومبادرة السالم العربية.
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اجلمعية ت�شارك يف �إن�شاء ال�شبكة املحلية للمجل�س
االقت�صادي واالجتماعي يف اململكة العربية ال�سعودية
ش��ارك��ت رئ��ي��س اجلمعية ال��دك��ت��ور
م��ف��ل��ح ب���ن رب��ي��ع��ان ال��ق��ح��ط��ان��ي يف
إن��ش��اء ال��ش��ب��ك��ة احمل��ل��ي��ة للمجلس
االقتصادي واالجتماعي يف اململكة
العربية السعودية ،ب�ين املنظمات
غير احلكومية يف اململكة العربية
السعودية املعتمدة من قبل املجلس
االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم
املتحدة (.)ECOSOC
كما شاركت عدد من اجلهات والتي
متثلت يف املنظمة العربية للهالل
األحمر والصليب األحمر ،منظمة
العواصم واملدن اإلسالمية ،جمعية
استدامة للتنمية املستدامة ،مؤسسة
امللك خالد ،جائزة األمير سلطان بن
عبد العزيز العاملية للمياه ،مؤسسة
امللك سعود ،جمعية النهضة اخليرية
النسائية ،رابطة العالم اإلسالمي،
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
امللتقى السعودي لألبنية اخلضراء.
وج��اءت اتفاقية التعاون على النحو
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التالي:
ي��ج��ب أن ت��ك��ون ال��ش��ب��ك��ة احمللية
للمجلس االق��ت��ص��ادي واالجتماعي
يف البداية برئاسة مشتركة من قبل
املنتدى السعودي لألبنية اخلضراء
( )SGBFملدة عام واحد ،وبعد ذلك
ستشارك منظمة غير حكومية أخرى
يف الشبكة بدورها يف رئاسة الشبكة
لفترة من الزمن متفق عليه من قبل
جميع األعضاء.
 .1املقدمة:
 1.1املنظمات غير احلكومية يف
هذه الشبكة املقترحة هي منظمات
غير حكومية معتمدة من قبل املجلس
االقتصادي واالجتماعي.
 1.2إن أس��اس هذا االعتماد بني
األمم امل��ت��ح��دة وامل��ن��ظ��م��ات غير
احلكومية منصوص عليه يف قرار
املجلس االق��ت��ص��ادي واالجتماعي
 .31/1996إن ع�لاق��ة املنظمات
غير احلكومية باألمم املتحدة هي
الوسيلة الرئيسية التي تتلقى من

خ�لال��ه��ا األمم امل��ت��ح��دة م��دخ�لات
م��ن امل��ن��ظ��م��ات غ��ي��ر احل��ك��وم��ي��ة يف
م��داوالت��ه��ا يف االجتماعات العامة
ويف هيئاتها ال��ف��رع��ي��ة وك��ذل��ك يف
امل��ؤمت��رات ال��دول��ي��ة ل�لأمم املتحدة
وهيئاتها التحضيرية.
 1.3تتمتع امل��ن��ظ��م��ات املعتمدة
ببعض االمتيازات لوضع بنود على
ج��دول أعمال املجلس االقتصادي
واالج��ت��م��اع��ي وه��ي��ئ��ات��ه ال��ف��رع��ي��ة ؛
مثل حضور االجتماعات حيث تقدم
املنظمات غير احلكومية بيانات
م��ك��ت��وب��ة وت���ق���دم ع���روض���اً شفوية
للحكومات.
 1.4أعربت املنظمات املعتمدة من
املجلس االق��ت��ص��ادي واالجتماعي
امل����درج����ة أع��ل��اه ع���ن اه��ت��م��ام��ه��ا
باملشاركة يف الشبكة احمللية املقترحة
للمجلس االق��ت��ص��ادي واالجتماعي
بغرض تعزيز احل��وار بني املنظمات
غير احلكومية واألمم املتحدة لدعم
جدول أعمال  2030وأهداف التنمية

املستدامة (.)SDGS
 .2املبادئ التوجيهية:
 .2.1تدرك كل منظمة غير حكومية
أه��م��ي��ة ال���وض���ع امل��ع��ت��م��د جلميع
املنظمات املشاركة.
 .2.2س��ت��دع��م امل��ن��ظ��م��ات غير
احلكومية تطوير الشبكة احمللية
للمجلس االق��ت��ص��ادي واالجتماعي
وكل منظمة مشاركة.
 2.3ستعمل الشبكة احمللية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي واملنظمات
امل���ش���ارك���ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز االه��ت��م��ام
امل��ش��ت��رك بخطة  2030وأه���داف
التنمية املستدامة الساعية إلى تبادل
املعرفة واخلبرة.
 .3األهداف:
ولهذا  ،مت االتفاق على أن تشارك
كل منظمة غير حكومية موقعة يف
تطوير عالقة العمل  ،والتي سوف:
 .3.1تساهم يف النمو االقتصادي
احمل���ل���ي واإلق���ل���ي���م���ي  ،وال��ت��ن��م��ي��ة

االجتماعية  ،واحلد من التفاوتات ،
وحماية البيئة.
 3.2توفر األساس للتعاون يف:
 .3.2.1التطوير املهني املستمر.
 .3.2.2التثقيف والتوعية بأهداف
التنمية املستدامة.
 .3.2.3ت��ب��ادل ون��ش��ر امل��ع��ل��وم��ات
الفنية.
 .3.2.4ح���وار م��ع وك����االت األمم
املتحدة واملنظمات والهيئات البحثية.
 3.3إن��ش��اء إط����ار أو آل��ي��ة عالية
املستوى م��ن شأنها أن تسهل على
املنظمات األعضاء يف الشبكة احمللية
للمجلس االق��ت��ص��ادي واالجتماعي
القيام مبا يلي:
 .3.3.1إب��ل�اغ بعضهم البعض
باألنشطة ال��ت��ي ق��د يخططون لها
وال��ت��ي ميكن أن تكون ذات اهتمام
مشترك.
 .3.3.2نشر وتبادل املعلومات ذات
الصلة بني أعضاء الشبكة احمللية
للمجلس االقتصادي واالجتماعي .
 .3.3.3ال��ت��ش��اور ب��ش��أن البرامج
واألن��ش��ط��ة ال��ت��ي مي��ك��ن ال��ق��ي��ام بها
بشكل تعاوني.
 .3.3.4إظ��ه��ار االح��ت��رام املتبادل
لألدوار التي تتصورها كل منظمة يف
إطار واليات كل منها.
 .3.3.5العمل م ًعا وبناء عالقة قوية
من أجل تعزيز وتطوير الشبكة احمللية
للمجلس االقتصادي واالجتماعي من
أجل النهوض بأجندة  2030وأهداف
التنمية املستدامة محل ًيا.
 .3.3.6إدراك احلاجة إلى التواصل
امل��ف��ت��وح يف األم����ور ذات االه��ت��م��ام
املشترك  ،لضمان بيئة عمل دقيقة
ومتسقة وموثوقة.
 .4التنسيق:
 4.1ي���ج���ب أن ي��ن��س��ق ال��رئ��ي��س
املشارك للمنظمات غير احلكومية
وممثلو املنظمات احمللية ينسقوا
الشبكة احمللية للمجلس االقتصادي
واالجتماعي مع املنسق املقيم لألمم
املتحدة.
 4.2يجب أن تتكون الشبكة احمللية
للمجلس االقتصادي واالجتماعي من

ممثل واحد لكل منظمة مشاركة.
 4.3يجب أن حتدد الشبكة احمللية
للمجلس االق��ت��ص��ادي واالجتماعي
اختصاصاتها وت��واف��ق على هيكل
احلوكمة.
 .4.4أه� � ��داف ال �ت �ن �م �ي��ة امل �س �ت��دام��ة
لألنشطة الرئيسية عبر اإلنترنت:
 .4.4.1ال��ت��وع��ي��ة :س��ي��ت��م تنفيذ
أنشطة التوعية حول أهداف التنمية
املستدامة يف جميع أنحاء احملافظات
السعودية بالتعاون م��ع احملافظني
التي تنظمها الشبكة احمللية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي.
 .4.4.2االج���ت���م���اع���ات ح��س��ب
الطلب :اجتماعات مجموعات العمل
التطوعية  /تنسيق االجتماعات
الشهرية للمنتدى السياسي الرفيع
امل��س��ت��وى ل ( MGOSامل��ج��م��وع��ة
ال��رئ��ي��س��ي��ة وأص����ح����اب امل��ص��ل��ح��ة
اآلخرون) ؛
 .4.4.3الوفود :ارتفاع الطلب على
املنظمات غير احلكومية حلضور
املنتديات وامل��ؤمت��رات والفعاليات
لتقدمي بيانات شفوية  /مكتوبة.
باالضافة إلى تعزيز الدخول يف حوار
ح��ول العديد م��ن القضايا املتعلقة
باملرأة والشباب وكبار السن.
 .4.4.4ال���ت���ش���ب���ي���ك :م��ؤس��س��و
املنظمات غير احلكومية املرتبطون
بالشبكة احمللية للمجلس االقتصادي
واالج��ت��م��اع��ي وك��ذل��ك شبكة رواد
األع��م��ال احمللية  /غير التجارية
ال��ت��اب��ع��ة ل�لات��ف��اق ال��ع��امل��ي ي��ج��ب أن
ي��ت��واص��ل��وا ل��ت��ع��زي��ز أج���ن���دة 2030
وأه��داف التنمية املستدامة و  /أو
لتشجيع املنظمات السعودية على
احل���ص���ول ع��ل��ى م��واف��ق��ة امل��ج��ل��س
االقتصادي واالجتماعي.
 .5عام:
 5.1يهدف هذا اإلتفاق إلى تشجيع
وتوسيع احل��وار بني املنظمات غير
احلكومية والشبكة احمللية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي.
 5.2سيسمح ه��ذا اإلت��ف��اق جلميع
املنظمات غير احلكومية بالنظر يف

تلك القضايا التي تؤثر على املنظمات
وال��ت��ي ستعزز ال��ت��ع��اون امل��ت��زاي��د يف
معاجلة السياسات واملسائل العملية
ال���ت���ي ت��ه��م امل���ؤس���س���ات امل��ش��ارك��ة
والشبكة احمللية للمجلس االقتصادي
واالجتماعي.
 5.3تقر املنظمات غير احلكومية
املشاركة مبا يلي:
 .5.3.1ال شيء يف هذا اإلتفاق يقلل
أو يقيد املنظمات غير احلكومية
امل���ش���ارك���ة يف مم���ارس���ة أدواره������ا
املشروعة فيما يتعلق بوضع اعتماد
امل��ج��ل��س االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي
اخلاص بها .
 .5.3.2هذا اإلتفاق ساري املفعول
يف ت��اري��خ ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ي��ه م��ن قبل
األطراف  ،وستكون مدته مستمرة.
 .5.3.3يجوز تعديل ه��ذا اإلتفاق
م��ن قبل األط����راف م��ن وق��ت آلخر
كما يتفق عليه النصاب القانوني
للمنظمات غير احلكومية املشاركة.
 .5.3.4ال ينشئ ه��ذا اإلت��ف��اق أو
مينح أي حقوق تعاقدية أو قانونية
أو منصفة ب�ين أي م��ن األط���راف.
ال ي��خ��ض��ع أي م��ن األط�����راف ألي��ة
مسؤوليات أو التزامات قانونية ناشئة
عن أو مرتبطة بأي عدم تنفيذ ألي
حكم من أحكام اإلتفاق.
 .5.3.5يصرح الطرفان أنه ال يوجد
ش���يء يف اإلت��ف��اق مي��ك��ن اعتبارها
شراكة أو مشروع مشترك أو عالقة
وكالة.
دور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
يف ف��ري��ق األمم ال�ق�ط��ري يف اململكة
العربية السعودية:
يشغل ممثل برنامج األمم املتحدة
اإلمن��ائ��ي املقيم يف اململكة العربية
ال��س��ع��ودي��ة أي��ض��اً م��ن��ص��ب املنسق
املقيم ملنظومة األمم املتحدة ككل.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ع��دد وك��االت
األمم املتحدة املوجودة فعلياً باململكة
محدود ،إال أن برنامج األمم املتحدة
اإلمن��ائ��ي يسعى من خ�لال التنسيق
إلى ضمان حتقيق أكفأ استفادة من
مساعدة األمم املتحدة الفنية املقدمة
لنظرائها يف احلكومة والقطاعات

األخ��رى ،وتشمل الوكاالت املوجودة
على األرض :اليونيسف ،ومفوضية
األمم امل��ت��ح��دة ل��ش��ؤون ال�لاج��ئ�ين،
ومنظمة الصحة العاملية ،ومنظمة
األغذية والزراعة (الفاو) ،واملنظمة
ال��دول��ي��ة ل��ل��ه��ج��رة و م��ك��ت��ب األمم
املتحدة لتنسيق ال��ش��ؤون اإلنسانية
و املفوضية السامية لألمم املتحدة
حل��ق��وق اإلن���س���ان و ب��رن��ام��ج األمم
املتحدة للمستوطنات البشرية والبنك
الدولي.
ويعقد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
مع كل ه��ذه ال��وك��االت أنشطة و/أو
برامج مشتركة ويعمل على ضمان
تقدمي الوكاالت األخرى ملساعداتها
إل���ى ال��ن��ظ��راء م���ن خ�ل�ال ب��رام��ج��ه
اخل��اص��ة .ويعمل البرنامج بصورة
مشتركة مع اليونيسف يف مشاريع
ل��ل��ش��ب��اب وأخ����رى تتعلق ب��ف��ي��روس
ومرض اإليدز .يف حني ينصب تركيز
أعمالنا مع البنك الدولي على قضايا
املياه.
وثمة تعاون جار بني البرنامج وبني
اللجنة االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية
ل��غ��رب��ي آس���ي���ا ،وإدارة ال���ش���ؤون
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة التابعة
لألمم املتحدة ،وبرنامج األمم املتحدة
للبيئة ،واملنظمة الدولية للطيران،
والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،من
أجل تسهيل االحتياجات التشغيلية
ملوظفيها وجلب خبرات هذه الوكاالت
املختلفة إلى اململكة.
وي��ت��ع��اون ال��ب��رن��ام��ج م��ع اليونيسف
يف مشاريع ع��دة من بينها ”مشروع
تنمية م��ه��ارات ال��ش��ب��اب وتأهيلهم
للقيادة“ .وق��د استهل ه��ذا املشروع
مكتب اليونيسف اإلقليمي مبنطقة
اخلليج ومكتب برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي القطري باململكة ،بالشراكة
م��ع ال��ك��ي��ان��ات الشبابية الوطنية،
وبالتعاون مع برامج القيادة الدولية
واإلقليمية .ويشمل ه��ذا امل��ش��روع
أنشطة ع��دة تهدف إل��ى تعزيز دور
الشباب السعودي يف عملية التنمية
الوطنية.
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الأمني العام للجمعية خالد
الفاخري ي�ؤكد �أن الأطفال وامل�سنني
والن�ساء يتعر�ضوا للعنف ب�سبب
�ضعفهم وعدم قدرتهم على املواجهة

يف وق���ت أك���دت ف��ي��ه أس��ت��اذة طب
األط����ف����ال واألم���������راض امل���ع���دي���ة،
املؤسسة لبرنامج األم���ان األس��ري
ال��دك��ت��ورة مها امل��ن��ي��ف ،أن النساء
واألط��ف��ال وكبار السن هي الفئات
ال��ث�لاث األك��ث��ر ت��ع��رض�اً للعنف يف
املجتمع ،بني األم�ين العام جلمعية
حقوق اإلنسان خالد الفاخري أن
هذه الفئات الثالث تتعرض للعنف
بسبب ضعفهم وع��دم قدرتهم على
املواجهة ،مبيناً أنها فئات تتنازل
ع��ن حقوقها مقابل األم���ان داخ��ل
محيط األس����رة .وأش���ار الفاخري
إلى أن «العنف ليس بالضرورة أن
يكون عنفاً جسدياً كما هو متصور
عند كثير من الناس ،فقد يكون عنفا
نفسيا مثل حرمان كبار السن من
اخل��روج مع األص��دق��اء ،أو حرمانه
من احلصول على نفقة إن ك��ان ال
يعمل أو حرمانه من اتخاذ القرارات
املتعلقة باحتياجاته وشؤونه».
ج����اءت ت��ل��ك ال��ت��ص��ري��ح��ات خ�لال
بي
تصريح لهم لصحيفة «الوطن» نّ
الفاخري أن «أس��اس التأثير على
امل���رأة ه��و عاطفتها ،فهي تتعرض
ل��ل��ع��ن��ف يف م��س��ائ��ل ق���د ال ي��راه��ا
البعض عنفا ،مثل مساومتها على
حضانة أطفالها ،أو املساومة يف
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إن��ه��اء ال��ع�لاق��ة ال��زوج��ي��ة مستغلني
ضعف ثقافتها القانونية ،وكذلك
أيضاً طلب مقابل مادي لعدم منعها
من ال���زواج» ،مشيراً إل��ى أن ثقافة
امل��رأة بحقوقها اختلفت يف الوقت
احل���اض���ر ب��س��ب��ب ت��وج��ه��ات ودع���م
الدولة حلقوقها ،ووضع اإلشكاليات
ال��ت��ي ت��ت��ع��رض ل��ه��ا امل����رأة يف عني
االعتبار وتوعيتها مبا لها وما عليها
من حقوق ،وحول األطفال أشار إلى
أنهم األكثر عرضة للعنف ،مبا فيه
العنف اجلسدي ،والعنف اللفظي،
إضافة لتعرضهم للعنف النفسي،
وال��س��ب��ب يف ك���ل ه���ذا ه���و ضعف
الطفل ووقوعه حتت تأثير من هم
أكبر منه سناً ،فقد يتعرض الطفل
ل��ع��ن��ف يف ال��ت��رب��ي��ة ،وق���د يتعرض
للحرمان من التعليم ،واحلرمان من
احلصول على التطعيمات األساسية
حلماية صحته ،ومؤخراً ما نشاهده
عبر م��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
م��ن تصوير األط��ف��ال بهدف زي��ادة
املشاهدات ،مبيناً أن «الدولة سنّت
القوانني واألنظمة التي حتمي الطفل
حتى من ولي األم��ر» ،مشدداً على
أهمية التبليغ عن أي مصدر عنف
يتعرض لها األط��ف��ال أو الناس أو
كبار السن ،وذلك من أجل حمايتهم

وتوفير البيئة السليمة واآلمنة لهم.
كما أوضح الباحث يف علم اجتماع
اجلرمية الدكتور يزيد بن إبراهيم
الصيقل أن إيذاء األطفال واملسنني
والنساء يف كثير من املجتمعات يعد
حت��دي �اً مل��ؤس��س��ات املجتمع املدني
واجل��ه��ات املختصة الساعية إلى
تقليل معدالت االنتهاكات جتاههم
واحل��د منها ،وق��ال «اإلي����ذاء وفقاً
لتعريف النيابة العامة يف اململكة
هو كل شكل من أشكال االستغالل
أو سوء املعاملة اجلسدية أو النفسية
أو اجلنسية أو التهديد به ،ويرتكبه
فرد جتاه آخر متجاوزاً حدود ما له
من والية عليه أو سلطة ،أو بسبب
ما يربطه من عالقة أسرية أو إعالة
أو كفالة أو وصاية ،وقد اهتم مجلس
ال����وزراء م��ن خ�لال اع��ت��م��اده نظام
احلماية من اإليذاء عناية واهتماماً
باملجتمع».
وأش���ار الصيقل إل��ى أن «األس��ب��اب
وال��دواف��ع التي جتعل بعض فئات
امل��ج��ت��م��ع م��ث��ل األط���ف���ال وامل��س��ن�ين
والنساء أكثر عرضة ل�لإي��ذاء هي
ع����دم ق��درت��ه��م ع��ل��ى وق����ف وردع
املعتدي ،إما للعجز وع��دم القدرة،
أو بسبب صلة القرابة ،أو الترهيب

وال��وع��ي��د» ،وق���ال «يتعرض الطفل
ألشكال عدة من اإليذاء اللفظي أو
اجلنسي أو اجلسدي يف املنزل أو
املدرسة سواء من أقاربه املوثوقني
أو األغراب ،وكذلك انخراط الطفل
يف س���وق ال��ع��م��ل يف س���ن صغيرة
على مستوى العالم ،وكذلك نقص
العناية واملتابعة وتوفير احتياجاته
خ��ص��وص�اً م��ن األب ،كما أن ذوي
االحتياجات اخلاصة من األطفال
قد يواجهون اإليذاء مبعدالت تفوق
أق��ران��ه��م م��ن األط��ف��ال الطبيعيني،
لذا فإن تنشئة الطفل وتربيته على
ثقافة احلوار واإلفصاح من الوالدين
جتاه ما يواجهه يف املنزل أو املدرسة
أو األم��اك��ن ال��ع��ام��ة يقلل معدالت
اإلي������ذاء» .وت��اب��ع «إي�����ذاء وإه��م��ال
الطفل واستخدامه ك��أداة لتصفية
احلسابات بني الزوجني أو تعنيفه
يلقي ت��ب��ع��ات��ه ع��ل��ى م��راح��ل من��وه،
وقد يتعدى ذلك للتبول الال إرادي
واضطرابات التخاطب واالنطواء،
لا ف��وري �اً ومهنياً
مم��ا يتطلب ت��دخ� ً
لوقف اإليذاء».
أضاف الصيقل «يواجه كبار السن
أش���ك���االً م���ن اإلي������ذاء امل��ع��ن��وي أو
اجل��س��دي مثل التقليل م��ن املكانة

االج��ت��م��اع��ي��ة أو ع����دم االه��ت��م��ام
وامل��س��اع��دة ،وق���د ال ي��ب��ادر املسن
ل�لإف��ص��اح ع��ن اإلي����ذاء إم��ا للحرج
االجتماعي أو للعجز» ،مشيراً إلى
أن عدم االهتمام املعنوي واجلسدي
جتاه املسن وع��دم تفهم احتياجاته
وسلوكياته يعد من أشكال اإلي��ذاء
ال اجتماعياً
ال��ذي قد يتطلب تدخ ً
أو مؤسساتياً ،لذا جند اهتماماً من
اجلهات احلكومية واألهلية باملسنني
مما أف��رز جمعيات تعنى بهم ،ومن
ضمن ه��ذه العناية التوعية جتاه
ح��ق��وق��ه��م ،إن ت��ق��دمي التسهيالت
واخلدمات واحلقوق للمسن تعد من
رد اجلميل له ،وتترك أثراً طيباً يف
نفسه .وق��ال «يتمثل إي��ذاء وتعنيف
امل��رأة بنقص االهتمام والعناية من
األسرة أو الزوج ،إما لفظياً أو مادياً
أو معنوياً أو جنسياً ،لذا فقد أنشئت
ج��ه��ات رس��م��ي��ة ت��خ��ت��ص ب��ب�لاغ��ات
العنف األس���ري ووح���دات للحماية
االجتماعية ودور لإليواء إن لم يكن
ه��ن��اك سبيل ل�لإص�لاح م��ن داخ��ل
األسرة».
رأى األك��ادمي��ي ،املستشار ،امل��درب
امل��ع��ت��م��د ال��دك��ت��ور سعيد ب��ن علي
الكريديس أن الشريعة اإلسالمية
ق��ررت احلقوق والواجبات ،وأول��ت

اهتمامها ببعض الفئات ،الوالدين،
واألب��ن��اء وال��ن��س��اء ،ومم��ا تتميز به
الشريعة اإلس�لام��ي��ة ع��ن القوانني
ال��وض��ع��ي��ة أن��ه��ا ُش��� ّرع���ت حل��م��اي��ة
املصالح املعتبرة شرعاً ،وأنها تتفاوت
بني الشدة والتخفيف حسب املصلحة
ال��ت��ي وق��ع عليها ال��ض��رر ،وأض��اف
أن ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي مستمد من
ك��ت��اب اهلل وس��ن��ة نبيه وم��ا يصدره
ولي األمر من أوام��ر ال تتعارض مع
ال��ك��ت��اب وال��س��ن��ة ،فقد ص��در نظام
حماية الطفل ع��ام  1436متوجاً
باملرسوم امللكي رقم (م/ )14بتاريخ
/3/2 ،1436ويهدف النظام حلمايته
من كل إشكال اإلس��اءة اجلسدية أو
النفسية أو اجلنسية أو االستغالل أو
التهديد أو حتى اإلهمال ،سواء أكان
ذلك يف البيت أو املدرسة أو احلي
أو األم��اك��ن العامة أو دور الرعاية
أو األس����رة ال��ب��دي��ل��ة أو امل��ؤس��س��ات
احلكومية أو األهلية ،وت��رك تقدير
العقوبة للقاضي املختص بقضايا
األحداث .أما كبار السن فقد أولتهم
الدولة اهتمامها من حيث الرعاية
الصحية واالج��ت��م��اع��ي��ة والنفسية
من خالل الدور االجتماعية لرعاية
املسنني واملسنات املنتشرة يف جميع
أن��ح��اء ال��ب�لاد ،وخ�لاص��ة ال��ق��ول أن

احلكمة م��ن حماية امل���رأة والطفل
واملسن ،ألنهم هم أكثر فئات املجتمع
ح��اج��ة للحماية ،وه���م أك��ث��ر فئات
املجتمع عرضة للعنف االجتماعي
واجل���س���دي وال��ن��ف��س��ي ،لضعفهم
وعدم قدرتهم على انتزاع حقوقهم
املشروعة من األقوياء.
العنف:
يأتي العنف يف ع��دد م��ن األشكال
املختلفة ،وكتصنيف أساسي ،ميكن
أن يكون إما ماد ًيا أو معنو ًيا ،حيث
ميكن أن ينطوي ،على سبيل املثال،
ع��ل��ى ال��ض��رب أو ال��رك��ل أو إي���ذاء
شخص ما بالكلمات أو غير ذلك،
مما يسبب اإلجهاد العقلي واملعاناة
النفسية ،عالوة على أن كال النوعني
ي��ك��ون م��ؤذ ًي��ا ل�لآخ��ري��ن ومي��ك��ن أن
يتسبب يف أضرار كبيرة.
يُ��ع��د أي� ً
�ض��ا التمييز نتيجة وج��ود
صفات مميزة أو خصائص معينة
نوعا من أنواع العنف ،هذا باإلضافة
ً
إلى العنصرية ،كما تعد األفعال التي
يتم مبوجبها اإلساءة إلى شخص ما،
على سبيل امل��ث��ال ،باالحتيال عليه
من أجل احلصول على األموال ،من
األعمال العنيفة ،وباملثل ،يف حالة
إهمال الشخص وتركه دون اهتمام،

يعد ذلك شك ً
ال من أشكال العنف،
فض ً
ال عن أن ع��دم رعاية األطفال
أو كبار السن املعتمدين عليك هو
إهمال ،وبالتالي يُعد ذلك عن ًفا ،كما
يُعتبر إنفاق أموال األسرة بشكل غير
ُمصرح به من أنواع اإلهمال املالي.
إن ال��ت��ع��رض للعنف جت��رب��ة مؤملة
وقاسية ،فباإلضافة إل��ى الصدمة
العاطفية ،ميكن أن يسبب العنف
اجل��س��دي أض����را ًرا جسدية بالغة،
على أن الشيء املشترك يف كل أنواع
العنف هو أنه يؤذي الضحية ويجعلها
تشعر بالسوء وبانعدام القيمة ،كما
ميكن أن تنتج املشاعر التالية ،من
بني مشاعر أخرى ،عن جتربة العنف
التي مر بها الشخص ،وهي:
 انعدام األمن واخلوف القلق الشعور بالذنب واخلجل انعدام القيمة العجز وقلة احليلة الغضب والعدائية ال��ش��ع��ور ب���امل���رارة وال��رغ��ب��ة يفاالنتقام
 االكتئاب والسلوك املدمر للذات عدد من األعراض اجلسدية مثلال��ص��داع أو مشاكل النوم أو اآلالم
احلادة يف املعدة
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ً
م�شروعا
بالتعاون مع «الفاو» « ..احلبوب» تطلق
لتعزيز التكنولوجيا واالبتكار يف الأمن الغذائي بني
ال�سعودية و دولة االمارات العربية املتحدة

عقدت وزارة البيئة واملياه والزراعة
بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة
(الفاو) ورشة العمل األولى إلطالق
مشروع « تعزيز البحث والتكنولوجيا
واالبتكار» برئاسة املهندس أحمد بن
عبدالعزيز الفارس محافظ املؤسسة
العامة للحبوب ،األمني العام للجنة
األم���ن ال��غ��ذائ��ي يف اململكة ،وذل��ك
ضمن ال��دور ،ال��ذي تقوم به ال��وزارة
يف «ض��م��ان حتقيق األم��ن التنموي
والغذائي» أحد أهداف استراتيجية
األمن الغذائي ،التي تضمنها برنامج
التحول الوطني.
ومتثل هذه الورشة امتداداً للتعاون
ب�ي�ن امل��م��ل��ك��ة واإلم�������ارات يف إط���ار
أعمال مجلس التنسيق السعودي-
اإلم���ارات���ي ،ال���ذي يعنى مب��ج��االت
ال���ت���ع���اون وال���ع���م���ل امل���ش���ت���رك بني
البلدين ،ومن هذه املجاالت التعاون
االستراتيجي املشترك لتحقيق األمن
الغذائي للدولتني.
وش����ارك يف أع��م��ال ه���ذه ال��ورش��ة
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الدكتور محمد أبوبكر منسق برنامج
منظمة األغ��ذي��ة وال���زارع���ة ل�لأمم
املتحدة يف السعودية ،ومنسق املكتب
اإلقليمي ال��ف��رع��ي للمنظمة ل��دول
مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي واليمن
الدكتور دينو فرانشيسكوتي ،إضافة
إل��ى ع��دد من اخلبراء واألكادمييني
املتخصصني من كل من وزارة البيئة
وامل��ي��اه وال��زراع��ة ،املؤسسة العامة
للحبوب ،صندوق التنمية الزراعية،
الهيئة العامة للغذاء وال��دواء ،مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،
جامعة امللك فيصل ،املركز الوطني
ألبحاث وتطوير الزراعة املستدامة،
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية،
مجلس اجلمعيات التعاونية ،جمعية
ح��م��اي��ة املستهلك ،مجلس ال��غ��رف
ال��س��ع��ودي��ة ،وال��ش��رك��ة ال��س��ع��ودي��ة
لالستثمار الزراعي واإلنتاج احليواني
(سالك) ،إضافة إلى خبراء وممثلني
من منظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة (الفاو).

وت��ه��دف ه���ذه ال��ورش��ة إل���ى حتديد
األولويات البحثية ،وفق آليات عمل
وت��ن��س��ي��ق ب�ين اجل��ان��ب�ين ال��س��ع��ودي
واإلماراتي ،من أجل توفير غذاء آمن
وصحي وبأسعار مناسبة للجميع ،عبر
تعزيز إمكانات االستدامة للموارد
ونقل التقنيات املبتكرة املالئمة لبيئة
وظروف املنطقة ،والتركيز على رفع
مستويات االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي للسلع
األساسية املشتركة من خالل تشجيع
االعتماد على املمارسات التكنولوجية
املستدامة يف اإلنتاج ،ودعم البحث
والتطوير واالب��ت��ك��ارات يف مجاالت
ال��زراع��ة وصناعة األغ��ذي��ة ،ودع��م
ك��ف��اءة ال��ن��اجت اإلج��م��ال��ي م��ن خالل
أجندة تنفيذية لألبحاث املشتركة
بني البلدين لألمن الغذائي ،حيث
يعد االستثمار يف البحث والتطوير
من أهم الركائز لتنمية اإلنتاج احمللي
دون التأثير يف املوارد الطبيعية.
وتضمنت كلمة امل��ه��ن��دس ال��ف��ارس
أن اململكة تسعى لتعزيز ال��ق��درات

البحثية واالب��ت��ك��اري��ة ،وال��ت��ق��دم يف
مؤشر األمن الغذائي العاملي ،GFSI
واس��ت��ث��م��ار ه���ذه ال��ف��رص��ة ل��ت��ب��ادل
اخلبرات بني اململكة واإلم���ارات يف
مجال االستراتيجية املشتركة لألمن
الغذائي بني البلدين ،لتطوير منظومة
األم��ن ال��غ��ذائ��ي ،واس��ت��دام��ة امل��وارد
الطبيعية ،واالستثمار األمثل للموارد
البشرية ،وحتقيق املكانة الالئقة
لدول اخلليج للمساهمة يف املنظومة
العاملية لالبتكار والبحث والتطوير.
يذكر أن ورشة العمل الثانية انعقدت
برعاية اجلانب اإلم��ارات��ي ،متهيداً
لعقد ورشة العمل الثالثة واملشتركة
بني اجلانبني يف مجال االستراتيجية
املشتركة لألمن الغذائي ضمن إطار
أع��م��ال مجلس التنسيق السعودي
اإلماراتي.
إطالق برنامج لتحفيز الشباب على
االبتكار يف مجال األمن الغذائي:
أطلقت منظمة األمم املتحدة للطفولة

(ال��ي��ون��ي��س��ف) ب��ال��ش��راك��ة م��ع برنامج
األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة،
ب��رن��ام��ج �اً ج���دي���داً لتمكني ال��ش��ب��اب
املبتكرين يف مجال األم��ن الغذائي،
وبناء قدراتهم يف مجال ريادة األعمال
واالبتكار من أج��ل زي��ادة فرصهم يف
العمل.
وبحسب بيان ص��ادر عن اليونيسف،
مؤخراً ،يستهدف البرنامج الشباب من
الفئة العمرية ( 26 - 18عا ًما) ،ممن
يبدون اهتماماً يف مجال األمن الغذائي
لتطوير أسس متينة يف ريادة األعمال
واالبتكار من خ�لال برنامج االبتكار
االجتماعي التابع لليونيسف.
وق��ال البيان إن الشباب يستكملون
رحلتهم الكتساب املعرفة من اخلبراء
يف م��ج��ال األم���ن ال��غ��ذائ��ي ،وإق��ام��ة
الشبكات واكتساب املزيد من املوارد
لتوسعة مشاريعهم ،بدعم من برنامج
االب��ت��ك��ار ال��ت��اب��ع ل��ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة
العاملي ،حيث يضمن البرنامج مساراً
ث��اب��ت�اً للمبتكرين ال��ش��ب��اب يف قطاع
األمن الغذائي ،بدءاً من املراحل األولى
إلنشاء الفكرة ووص���ولاً إل��ى التنفيذ
والتوسع.
ّ

وقالت ممثلة اليونيسف يف األردن
ت��ان��ي��ا ش���اب���وي���زات إن اليونيسف
تركز على دعم الشباب يف حتديد
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م داخ��ل
مجتمعاتهم ،وإي��ج��اد حلول ريادية
ومبتكرة ملعاجلتها ،وس���وف تعمل
وب��رن��ام��ج األغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي على
توظيف أدوات االبتكار لتحقيق أثر
التنمية املستدامة.
وقال ممثل برنامج األغذية العاملي
واملدير اإلقليمي يف األردن البرتو
كوريا مينديز ،من جانبه ،إن األردن
ميتلك نظاماً بيئياً نابضاً باحلياة
وملهماً للشركات الناشئة واالبتكار،
ال���ذي ي��ع��زز ح��ل��والً ج��دي��دة لألمن
الغذائي؛ ما يعزز الوصول إلى حلول
مبتكرة لألمن الغذائي.
وأضاف مينديز ،أن برنامج األغذية
العاملي يهدف إلى دعم االبتكارات
احمللية الراسخة ذات القدرة على
م��ع��اجل��ة ق��ض��اي��ا األم����ن ال��غ��ذائ��ي
املمنهجة التي تواجه األردن ،والتق ّدم
يف العمل نحو ال��ه��دف الثاني من
أه���داف التنمية امل��س��ت��دام��ة ،وهو
القضاء على اجلوع.
األمن الغذائي والتغذية يف املصايد

الهدف  2من أهداف التنمية املستدامة :القضاء على اجلوع
وت��وف�ي��ر األم ��ن ال �غ��ذائ��ي وال�ت�غ��ذي��ة احمل� ّ�س�ن��ة وت�ع��زي��ز ال��زراع��ة
املستدامة:
الغاية  :3-2مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي
األغذية ،وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية واملزارعني
األسريني والرعاة والصيادين ،مبا يف ذلك من خالل ضمان
املساواة يف حصولهم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج األخرى
وامل��دخ�لات وامل��ع��ارف واخل��دم��ات املالية ،وإمكانية وصولهم
إلى األس��واق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة
وحصولهم على فرص عمل غير زراعية ،بحلول عام .2030

العمل من �أجل الق�ضاء
على اجلوع
الصغيرة النطاق:
تُع ّد املصايد الصغيرة النطاق ،مبا يف
ذلك جميع األنشطة على طول سلسلة
القيمة ،مهمة ح ًقا لألمن الغذائي
وال��ت��غ��ذي��ة ،وذل���ك ع��ل��ى الصعيدين
احمل��ل��ي وال��ع��امل��ي ،وه��ي ت���ؤدي دوراً
أساسياً يف حتقيق هدف القضاء على
اجلوع بحلول عام  ،2030على النحو
املنصوص عليه يف أه��داف التنمية
املستدامة (الهدف .)2
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ع��دي��د م���ن األش��خ��اص
يف ال��ب��ل��دان النامية ،تعد األسماك
وامل���أك���والت البحرية األخ���رى التي
يصطادها صيادو األسماك الصغار
مهمة بشكل خاص لصحتهم ،ودونها،
ال يستطيع الكثيرون تناول ما يكفي
من البروتينات أو أحماض أوميجا
 3ال��ده��ن��ي��ة أو امل��غ��ذي��ات الدقيقة
األساسية مثل فيتامني (أ) واحلديد
والكالسيوم وفيتامني (د) والزنك
واليود على أساس منتظم.
ولكن على الرغم من أهمية املصايد
ال��ص��غ��ي��رة ال��ن��ط��اق بالنسبة لألمن
الغذائي والتغذية ،ف��إنّ العديد من
مجتمعات الصيد ال ت��زال مهمشة،
ول��م حتقق بالكامل مساهمتها يف
األمن الغذائي والتغذية.
األمن الغذائي والتغذية يف اخلطوط
التوجيهية الطوعية لضمان استدامة
مصايد األسماك الصغيرة النطاق يف
سياق األم��ن الغذائي والقضاء على
الفقر
ك���م���ا ي��ت��ض��ح م����ن اس�����م اخل���ط���وط
التوجيهية الطوعية لضمان استدامة
مصايد األس��م��اك الصغيرة النطاق
يف س��ي��اق األم���ن ال��غ��ذائ��ي والقضاء
ع��ل��ى ال��ف��ق��ر ،يمُ ��ث��ل ض��م��ان األم���ن

الغذائي أولوية قصوى من أولوياتها.
ويف الواقع ،يتمثل الهدف األول من
األهداف الستة الرئيسية يف «تعزيز
مساهمة املصايد الصغيرة النطاق
يف األم��ن الغذائي العاملي والتغذية
ودع��م اإلع��م��ال التدريجي للحق يف
الغذاء ال��ك��ايف» .وم��ن ه��ذه الناحية،
تُكمل اخلطوط التوجيهية الطوعية
ه��ذه ،اخلطوط التوجيهية الطوعية
لدعم اإلع��م��ال التدريجي للحق يف
الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي
ال��وط��ن��ي ،وامل���ع���روف���ة أي� ً
��ض���ا ب��اس��م
اخلطوط التوجيهية املتعلقة باحلق
يف الغذاء.
تدعو اخلطوط التوجيهية الطوعية
الدول واجلهات الفاعلة األخرى إلى
وض��ع سياسات عامة متماسكة يت ّم
م��ن خاللها تفضيل األم��ن الغذائي
والتغذية .على سبيل املثال ،تتحمل
الدول مسؤولية التأكد من أنّ تصدير
وجتارة األسماك على الصعيد الدولي
ال يتركان األس��واق احمللية مستنفدة
م��ن األس��م��اك ال��ت��ي ميكن أن تلبي
االحتياجات الغذائية ملواطنيها.
تؤكد اخلطوط التوجيهية الطوعية
ً
أيضا على أهمية إجراء أبحاث بشأن
دور امل��ص��اي��د الصغيرة ال��ن��ط��اق يف
األمن الغذائي والتغذية .ونحث الدول
على إتاحة املعلومات التي ميكن أن
ت��وج��ه م��ص��اي��د األس��م��اك الصغيرة
النطاق املسؤولة والتنمية املستدامة
فيما يتعلق ب��األم��ن ال��غ��ذائ��ي ،مع
إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفة
وامل��ه��م��ش��ة .وب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل��ك،
تتحمل الدول مسؤولية مراقبة التقدم
احملرز يف تنفيذ األهداف الواردة يف
اخلطوط التوجيهية الطوعية  -وليس
أقلها شأناً ،احلق يف الغذاء الكايف.

© �صفحة تهتم بن�شر �أه��م �أخ�ب��ار اجل��وع يف العامل و جهود املنظمات و
املخت�صني و املهتمني بحقوق الإن�سان للق�ضاء عليه من �أجل العمل على
حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل
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يف اليوم العاملي حلرية
ال�صحافة
الأمم املتحدة ت�ؤكد
�أهمية االعتزاز
باملعلومات باعتبارها
منفعة عامّ ة

يعود تاريخ اليوم العاملي حلرية الصحافة إلى مؤمتر عقدته اليونسكو يف ويندهوك يف عام  ،1991وكان املؤمتر قد ُعقد يف الثالث من أيار/
مايو باعتماد إعالن ويندهوك التاريخي لتطوير صحافة ح ّرة ومستقلّة وتعدد ّية ،وبعد مرور ثالثني سنة على اعتماد هذا اإلعالن ،ال تزال
التقصي عن املعلومات ونقلها وتلقيها من جهة ،وبني املنفعة العامة ،من جهة أخرى ،حتظى بذات القدر من
العالقة التاريخية بني حر ّية
ّ
األهمية ،وسوف تقام سلسلة من االحتفاالت إلحياء الذكرى الثالثني العتماد اإلعالن خالل املؤمتر الدولي لليوم العاملي حلرية الصحافة.
ان يوم  3أيار/مايو مبثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة ،وكما أنه يوم للتأمل بني اإلعالميني حول قضايا
حرية الصحافة وأخالقيات املهنة .وإنها فرصة لـ :
االحتفال باملبادئ األساسية حلرية الصحافة
تقييم حالة حرية الصحافة يف جميع أنحاء العالم
الدفاع عن وسائل اإلعالم من االعتداءات على استقاللها
إحياء ذكرى الصحفيني الذين فقدوا أرواحهم يف أداء واجباتهم
م��وض��وع اح�ت�ف��ال�ي��ة ع ��ام  2021ه��و:
املعلومات كمنفعة عامة:
يُ��ع��ت��ب��ر م��وض��وع االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم
العاملي حلرية الصحافة لهذا العام،
وه���و «امل��ع��ل��وم��ات كمنفعة ع��ام��ة»،
مبثابة دعوة لتأكيد أهمية االعتزاز
باملعلومات باعتبارها منفعة عا ّمة،
واستكشاف ما ميكننا القيام به عند
إنتاج احملتوى وتوزيعه وتلقّيه من أجل
تعزيز الصحافة واالرتقاء بالشفافية
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والقدرات التمكينية ،مع العمل على
عدم تخلف أحد عن الركب» ،ويكتسي
امل��وض��وع أهمية بالغة بالنسبة إلى
ج��م��ي��ع ال��ب��ل��دان يف ج��م��ي��ع أص��ق��اع
األرض ،ويعترف بنظام االتصاالت
املتغير ال��ذي يؤثر يف صحتنا ويف
حقوق اإلنسان ويف الدميقراطيات
ويف التنمية املستدامة.
وإذ ي��ش�� ّدد ال��ي��وم ال��ع��امل��ي حل � ّر ّي��ة
الصحافة لعام  2021على أهمية

املعلومات يف كنف هذا النظام البيئي
اجلديد ،فإ ّنه سيسلط الضوء على
املسائل األساسية الثالث التالية:
 اخل����ط����وات ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ض��م��اناس��ت��م��راري��ة وس���ائ���ل اإلع��ل��ام من
الناحية االقتصادية.
 اآلليات الكفيلة بضمان شفافيةشركات اإلنترنت.
 تعزیز ق��درات ال��درای��ة اإلعالمیةواملعلوماتیة التي مت ّكن الناس من

اإلقرار بالصحافة وتثمينها والدفاع
�وي من
ع��ن املطالبة بها ك��ج��زء ح��ي� ّ
املعلومات كمنفعة عامة.
اليوم العاملي حلرية الصحافة لعام
 :2021ت ��روي ��ج امل �ع �ل��وم��ات كمنفعة
إعالمي محفوف
عامة يف ظلّ مشهد
ّ
بتحديات شديدة ،حرية املعلومات:
الوقود لهذا احمل��رك هي املعلومات
ول��ذل��ك ف���إن احل��ص��ول عليها أم��ر

اإلع� �ل ��ان ال �ع ��امل ��ي حل �ق��وق
اإلنسان:
إن ح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ي��ر حق
أساسي من حقوق اإلنسان،
على النحو املنصوص عليه
يف امل���ادة  19م��ن اإلع�لان
العاملي حلقوق اإلنسان.
إن حرية اإلعالم والوصول
إلى املعلومات تغذي الهدف
اإلمنائي األوسع املتمثل يف
متكني الناس.

حاسم ،كما أن وج��ود قوانني حرية
امل��ع��ل��وم��ات  -ال��ت��ي ت��وف��ر إمكانية
احل��ص��ول على املعلومات العامة -
هو أمر أساسي ،وكذلك هو احلال
يف ما يتعلق بالوسائل التي تستخدم
يف توفير املعلومات ،سواء من خالل
تكنولوجيا املعلومات واالت��ص��االت
أو من خ�لال املشاركة البسيطة يف
الوثائق.
ميكن أن تغير املعلومات الطريقة
ال��ت��ي ن��رى العالم فيها م��ن حولنا،
ومكاننا فيه ،وكيفية ضبط حياتنا من
أجل حتقيق أقصى قدر من الفوائد
املتاحة من خ�لال م��واردن��ا احمللية،
إن عملية صنع القرار التي حتركها
احلقائق ميكن أن تغير بشكل كبير
وجهات نظرنا السياسية واالجتماعية
واالقتصادية ،ولعل وسائط اإلعالم
املتعددة واملنفتحة هي أغلى قيمة
عندما توفر مرآة للمجتمع يرى فيها
نفسه ،فللحظات التأمل ه��ذه دور
ف� ّع��ال يف حت��دي��د أه���داف املجتمع،
وت��ص��ح��ي��ح م���س���اره ع��ن��دم��ا ينقطع

االت���ص���ال ب�ين امل��ج��ت��م��ع وق���ادت���ه أو
عندما يضلون السبيل ،ويتحول هذا
الدور ،بشكل متزايد ،باجتاه وسائط
اإلعالم احمللية الصغيرة نظراً لدفع
ال��ض��رورات املالية وسائط اإلع�لام
ال��ك��ب��رى ب��ع��ي��داً ع���ن ه���ذه امل��ب��ادئ
األساسية إلى مراكز الربح التي ال
تلبي احتياجات املجموعات السكانية
املهمشة واألصغر.
ومي��ك��ن تفسير احل��ق يف احلصول
على املعلومات ضمن األطر القانونية
ال��ت��ي ت��دع��م ح��ري��ة امل��ع��ل��وم��ات كما
تنطبق على املعلومات التي حتتفظ
بها الهيئات العامة أو مبعنى أوسع
لتشمل الوصول إلى املعلومات التي
حتتفظ بها اجلهات الفاعلة األخرى
وتعميمها ،ح��ي��ث تصبح مرتبطة
ارتباطاً جوهرياً إلى حرية التعبير.
حلرية املعلومات والشفافية التي
تعززها ،نتيجة مباشرة يف مكافحة
الفساد ،مما له ب��دوره أث��ر ملموس
على التنمية .وكما أكد رئيس البنك
ال��دول��ي السابق جيمس وولفنسون

ع��ل��ى أن ال��ف��س��اد احل��ك��وم��ي يعتبر
العقبة الرئيسية أم��ام التنمية ،وأن
ق��ط��اع اإلع�ل�ام املستقل ه��و األداة
الوحيدة ملكافحة الفساد العام.
حرية الصحافة واحلكم:
ويعتبر ضمان حرية وسائل اإلعالم
يف جميع أنحاء العالم أولوية .وتعد
وس��ائ��ل اإلع��ل�ام املستقلة واحل���رة
والتعددية أساسية للحكم الصالح
يف الدميقراطيات الصغيرة والكبيرة.
وتعمل سائل اإلعالم احلرة على:
 ضمان الشفافية واملساءلة وسيادةالقانون؛
 تعزيز املشاركة يف اخلطاب العاموالسياسي ،ووتسهم مكافحة الفقر؛
ويستمد القطاع اإلعالمي املستقل
سلطته م��ن املجتمع ال��ذي يخدمه،
ويف امل��ق��اب��ل ي��خ��ول ه���ذا املجتمع
أن يكون شريكا كامال يف العملية
الدميقراطية.
ومتثل حرية اإلعالم وحرية التعبير
امل��ب��ادئ األس��اس��ي��ة للنقاش املفتوح

واملستنير ،وستستمر التكنولوجيا
اجلديدة يف التطور وتسمح للمواطنني
مبزيد من تشكيل بيئاتهم اإلعالمية
فض ً
ال عن الوصول إلى عدد وافر من
املصادر ،وال ميكن أن يسهم اجلمع
بني احلصول على املعلومات ومشاركة
املواطنني يف وسائط اإلعالم إال يف
زيادة اإلحساس بامللكية والتمكني.

الدفاع عن حرية التعبير:
تعمل اليونسكو ،بوصفها هيئة األمم
املتحدة التي تتمتع ب��والي��ة محددة
يف م��ج��ال ت��ع��زي��ز «ال���ت���دف���ق احل��ر
لألفكار عبر الكلمة والصورة» ،على
تشجيع إق��ام��ة بيئة إع�لام��ي��ة ح � ّرة
ومستقلّة وقائمة على التع ّددية يف
وسائل اإلع�لام املطبوعة واملذاعة
واإللكترونية .وتطوير وسائل اإلعالم
بهذه الطريقة يعزّز حرية التعبير،
ويسهم يف إرس��اء ال��س�لام ،وضمان
االس��ت��دام��ة ،وال��ق��ض��اء على الفقر
واحترام حقوق اإلنسان.
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يف اليوم الدويل للتوعية بخطر الألغام ..العامل يرفع
�شعار «ال�سالم والتنمية»
أح��ي��ا ال��ع��ال��م م��ؤخ��راً ال��ي��وم ال��دول��ي
للتوعية بخطر األلغام لتسليط الضوء
على ما تشكله مخلفات احلرب غير
امل��ن��ف��ج��رة م��ن ت��ه��دي��د ع��ل��ى سالمة
ال��س��ك��ان ،وك��ان��ت اجلمعية العامة
لألمم املتحدة أعلنت مبوجب قرارها
 60/97امل��ؤرخ يف  8ديسمبر/كانون
األول  ،2005يوم  4أبريل/نيسان من
كل عام رسمياً اليوم الدولي للتوعية
باأللغام واملساعدة يف األعمال املتعلقة
باأللغام ،وإزال��ة العوائق أم��ام جهود
التنمية االجتماعية واالقتصادية على
الصعيدين الوطني واحمللي.
ودع���ت إل��ى اس��ت��م��رار اجل��ه��ود التي
تبذلها ال���دول ،مبساعدة من األمم
امل��ت��ح��دة وامل��ن��ظ��م��ات ذات الصلة
املشاركة يف األعمال املتعلقة باأللغام،
للقيام ،حسب االق��ت��ض��اء ،بتشجيع
ب��ن��اء ق���درات وطنية وت��ط��وي��ره��ا يف
مجال األع��م��ال املتعلقة باأللغام يف
ال��ب��ل��دان ال��ت��ي تشكل فيها األل��غ��ام
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واملخلفات املنفجرة للحرب تهديداً
خطيراً على سالمة السكان املدنيني
احمل��ل��ي�ين وصحتهم وأرواح���ه���م ،أو
عائقاً أمام جهود التنمية االجتماعية
واالقتصادية على الصعيدين الوطني
واحمللي.
وك����ان ع��م��ل دائ�����رة األمم امل��ت��ح��دة
ل�لأع��م��ال املتعلقة ب��األل��غ��ام خ�لال
ال���ـ 20سنة املاضية م��دف��وع�اً دوم �اً
باحتياجات املتضررين ،حيث أُعد
ملواجهة تهديد مخاطر املنفجرات
التي يواجهها املدنيون وحفظة السالم
والعاملون يف املجال اإلنساني.
وتعمل دائ��رة األمم املتحدة ملكافحة
األلغام على حماية األنفس وتسهيل
ن��ش��ر ال��ب��ع��ث��ات األمم���ي���ة وت��ق��دمي
املساعدة اإلنسانية وحماية املدنيني
ودع�����م ج���ه���ود ال����ع����ودة ال��ط��وع��ي��ة
للمشردين داخليا والالجئني وتعزيز
األنشطة اإلنسانية وأنشطة اإلنعاش
وب����ذل ج��ه��ود دع��وي��ة يف م��ا يتصل

بالقانون اإلنساني ال��دول��ي وقانون
حقوق اإلنسان الدولي.
وتنسق إدارة األمم املتحدة لإلجراءات
املتعلقة باأللغام أعمال فرق لتطهير
الطرق وامل���دارج من امل��واد املنفجرة
فضال عن تدريب السكان احملليني
على إزالة األلغام والتخلص من املواد
املنفجرة .ول��ذا ،فعمل ه��ذه اإلدارة
األمم��ي��ة ه��و ع��م��ل أول���ي ح��اس��م يف
اجل��ه��ود اإلنسانية التي تبذل فيما
بعد.
ويصل ع��دد األل��غ��ام يف العالم إلى
أكثر من  110ماليني لغم منتشرة يف
 70دولة يف آسيا وأفريقيا وأمريكا
الالتينية وأوروب��ا ،كما يصل مخزون
العالم من األلغام لقرابة  250مليون
لغم يف  80دولة ،يف حني تبلغ تكلفة
إزالتها مليارات ال����دوالرات ،ورغ��م
ذلك فإن معدالت نشر ألغام جديدة
أصبحت تسير بوتيرة أسرع.
وك��ان تقرير احلملة الدولية حلظر

األل��غ��ام لعام  ،2019كشف خطورة
مشكلة األلغام التي تعد من األسلحة
الفتاكة ،والتي لها تأثير طويل األمد
على الشعوب عقب انتهاء احل��رب
بعقود طويلة ،فهي حتول دون تطوير
املساحات التي بها حقول لأللغام،
وتعرض البشر وثرواتهم احليوانية
ألخطار ال يزول أثرها عبر السنوات،
وأكثر الناس تأث ًرا هم البدو الرحل
وال���رع���اة وال��ف�لاح��ون امل��ق��ي��م��ون يف
القرى التي تقع على حدود الصحراء،
والبادية وبالطبع ثرواتهم احليوانية.
وخالل العقود األخيرة بذلت جهود
دولية وغير حكومية من قبل منظمات
عاملية شتى ملواجهة األلغام األرضية
يف العالم ،بدأت منذ نهاية ثمانينيات
القرن املاضي ،وقد ساهمت «معاهدة
أوتاوا حلظر األلغام» يف إيقاف إنتاج
واستخدام األلغام يف معظم الدول،
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ح��ج��م اخل��س��ائ��ر
املرتفع.

دول العامل حتي اليوم العاملي للملكية الفكرية حتت
�شعار «نقل �أفكارك �إىل ال�سوق»
يف عام  ،2000ح ّددت الدول األعضاء
يف الويبو يوم  26أبريل – وهو اليوم
الذي دخلت فيه اتفاقية الويبو حيز
النفاذ يف ع��ام  – 1970يوماً عاملياً
للملكية الفكرية بهدف تعزيز الفهم
العام للملكية الفكرية ،ومنذ ذلك
ال��ع��ام ،ظ�� ّل ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للملكية
الفكرية يتيح فرصة فريدة لالنضمام
إلى الغير يف كل أنحاء العالم للتفكير
يف الطريقة التي تسهم بها امللكية
الفكرية يف ازدهار املوسيقى والفنون
والطريقة التي تدعم بها االبتكار
التكنولوجي الذي يساعد على رسم
معالم عاملنا.
ال � �ي ��وم ال� �ع ��امل ��ي ل �ل �م �ل �ك �ي��ة ال �ف �ك��ري��ة
« - 2021امللكية الفكرية والشركات
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة :ن�ق��ل أف�ك��ارك
إلى السوق»:
ق��ال املدير العام للمنظمة العاملية
للملكية ال��ف��ك��ري��ة ال��س��ي��د للويبو
داري��ن تانغ ،مبناسبة اليوم الدولي
للملكية الفكرية «حتتل الشركات
الصغيرة واملتوسطة مركز الصدارة
يف اح��ت��ف��االت ه���ذا ال���ع���ام ب��ال��ي��وم
العاملي للملكية الفكرية ،إذ أطلق
عليها املدير العام للويبو دارين تانغ
وصف «العناصر األساسية املجهولة»
لالقتصاد العاملي ومح ّرك النمو يف
عالم ما بعد جائحة كورونا.
احتفاالً باليوم العاملي للملكية الفكرية
الذي يوافق  26أبريل من كل عام ،إن
الشركات الصغيرة واملتوسطة مت ّثل
 %90من مجموع الشركات يف العالم،
وتستخدم  %70م��ن العاملني على

الصعيد العاملي ،وهذا ما جعل اليوم
العاملي للملكية الفكرية  2021يحمل
ش��ع��ار «امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة وال��ش��رك��ات
الصغيرة واملتوسطة :نقل أفكارك إلى
السوق».
وأوض����ح يف ه���ذا ال��ص��دد ق��ائ� ً
لا إن
«خالصة القول إن الشركات الصغيرة
احمل��رك��ات التي تدفع
واملتوسطة هي
ّ
عجلة اقتصادنا والعناصر األساسية
امل��ج��ه��ول��ة ال��ت��ي ي��رت��ك��ز إل��ي��ه��ا ذل��ك
االقتصاد ،غير أن شركات عديدة من
تلك الشركات ال تزال تفتقر إلى املعرفة
الالزمة بامللكية الفكرية والطريقة التي
ميكن بها للملكية الفكرية مساعدتها
يف ت��رج��م��ة أف��ك��اره��ا إل���ى منتجات
وخدمات ،وما يجعل امللكية الفكرية
أداة متينة بالنسبة لها ،ليس للتم ّكن
من البقاء فحسب ،بل كذلك الكتساب
القدرة على التنافس والنمو».
وأض��اف قائ ً
ال إن الشركات الصغيرة
واملتوسطة «تواجه بالطبع ،حتديات
مختلفة يف مختلف مناطق العالم،
ويجب تكييف الطريقة التي نساعد
بها تلك الشركات حسب االحتياجات
اخل��اص��ة مبنطقتكم ،ولكن م��ا يهمنا
باألساس هو إرسال إشارة توحي بأننا
نسعى جميعاً إلى مساعدتها».
وق��د جعل السيد ت��ان��غ ،ال���ذي تولى
منصبه كمدير ع��ام للويبو يف أكتوبر
 ،2020م��ن م��س��أل��ة دع���م ال��ش��رك��ات
الصغيرة أولوية من األول��وي��ات ،فمن
ضمن اإلجراءات األولى التي اتخذها،
ب��ع��د ت��ول��ي��ه م��ن��ص��ب��ه ،إن��ش��اء «ق��ط��اع
امللكية الفكرية واألنظمة اإليكولوجية

ل�لاب��ت��ك��ار» ب��وص��ف��ه أح���د ق��ط��اع��ات
املنظمة الثماني يتولى مهمة دعم
الشركات الصغيرة واملتوسطة ورواد
األعمال والباحثني يف تسويق امللكية
الفكرية واستخدامها من أجل حتقيق
النمو يف مجال األعمال.
وم���ض���ى ال���س���ي���د ت���ان���غ ق����ائ��ل� ً
ا إن
«املساعدة التي ميكننا تقدميها إلى
شركاتنا الصغيرة واملتوسطة ،يف أي
شكل كانت ،ستكون مساعدة تُقدم
إل��ى حجر األس��اس ال��ذي يقوم عليه
اقتصاد بلدكم ،وإلى العمود األساسي
الذي يستند إليه اقتصاد العالم ،ويف
نهاية املطاف ،ستم ّكن تلك املساعدة
عاملنا من إع��ادة بناء هياكله بصورة
أفضل» ،بعد جائحة كوفيد.19-
وتتولى املنظمة تنسيق احلملة العاملية
ب��غ��رض تسليط ال��ض��وء على أهمية
األص��ول غير امللموسة بالنسبة إلى
الشركات الصغيرة واملتوسطة وقيمة
امللكية الفكرية يف دعم تلك الشركات
لتمكينها م��ن ال��ن��م��و ،وق���د نشرت
املنظمة مجموعة من دراس��ات حالة
من جميع أنحاء العالم تروي قصصاً
ع��ن الشركات الصغيرة واملتوسطة
التي تستخدم حقوق امللكية الفكرية
لتحويل األف��ك��ار إل��ى ف��رص جتارية
ولتوليد القيمة .كما اتاحت املنظمة
كمية واف���رة م��ن املعلومات العملية
�س��ب��ل ال��ت��ي مت� ّك��ن
ب��ش��أن أف��ض��ل ال� ُ
ال��ش��رك��ات الصغيرة واملتوسطة من
حماية أصولها غير امللموسة.
قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية
للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز

بن محمد السويلم ،أن الهيئة ستسهم
هذا العام يف نشر الوعي بني أفراد
املجتمع وامل��ن��ش��آت يف اململكة حتت
وسم «فكرتك للسوق» من خالل بث
مباشر لفعالياتها عبر جميع املنصات
اخل��اص��ة بها ب��ال��ت��ع��اون م��ع القطاع
احلكومي واخلاص.
وي���ج���ري ت���ق���دمي ال���ب���رام���ج ب��ه��دف
توعية املنشآت الصغيرة واملتوسطة
ورواد األعمال بالقيم غير امللموسة
للشركات واملؤسسات والتي متثل أكثر
من  %84من قيمة املنشأة.
ك��م��ا أك����د ال��س��وي��ل��م أن ال��ع��ي��ادات
االس��ت��ش��اري��ة للملكية الفكرية (IP
 )Clinicت��ع��د أح���د اخل��دم��ات التي
تقدمها الهيئة إلن��ش��اء قناة تواصل
مستمرة م��ع امل��خ��ت��رع�ين وأص��ح��اب
امل���ن���ش���آت ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة،
ال��ت��ي اس��ت��ف��اد منها حتى اآلن أكثر
م���ن ( )500م��س��ت��ف��ي��د ع���ن ط��ري��ق
االستشارات املقدمة إلكترونيا خالل
العام ،باإلضافة للبرامج املقدمة من
أكادميية امللكية الفكرية ،حيث بلغ
عدد املتدربني أكثر من  3710متدربني
يف عام 2020م بزيادة بلغت أكثر من
 %541عن عام 2019م.
مما يذكر أن اململكة انضمت كـعضو
يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف
عام 1402هـ املوافق  1982م وتشترك
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
بعضويتها مل��واك��ب��ة امل��س��ت��ج��دات يف
مجاالت امللكية الفكرية املختلفة مما
ينعكس مب��ردود إيجابي على أنشطة
امللكية الفكرية يف اململكة.
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�أفكار وم�شاريع

البنك الدويل ي�ساعد يف ن�رش لقاح
كورونا بتمويل ي�صل �إلى ملياري
دوالر
أعلن البنك الدولي مؤخراً أن حجم
التمويل املعتمد لشراء وتوزيع لقاحات
فيروس كورونا لصالح  17بلدا ناميا
وصل إلى ملياري دوالر ،ويشكل هذا
التمويل ج��زءا م��ن محفظة قيمتها
 12مليار دوالر على مدى  24شهراً
ل��ص��ال��ح ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة م��ن أج��ل
احل��ص��ول على ال��ل��ق��اح��ات ونشرها
وتعزيز نظم التطعيم لديها .أما فيما
يتعلق بالبلدان الفقيرة ،فإن التمويل
يُقدم كمنح أو بشروط ميسرة للغاية.

ويتوقع البنك الدولي أن يدعم 50
بلدا بتمويل ق��دره  4مليارات دوالر
ل��ل��ق��اح��ات ك��ورون��ا ب��ح��ل��ول منتصف
العام.
وي��دع��م التمويل ال���ذي تبلغ قيمته
م���ل���ي���اري دوالر ال���ل���ق���اح���ات ضد
ف���ي���روس ك���ورون���ا يف أف��غ��ان��س��ت��ان
وب��ن��غ�لادي��ش وك��اب��و ف��ي��ردي وك��وت
ديفوار واإلكوادور وإسواتيني وإثيوبيا
وجامبيا وهندوراس ولبنان ومنغوليا

ونيبال والفلبني ورواندا والسلفادور
وطاجيكستان وتونس.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي
ديفيد م��ال��ب��اس« :إن ال��وص��ول إلى
اللقاحات هو األساس لتغيير مسار
اجلائحة ومساعدة البلدان املعنية
على التحرك نحو انتعاش قادر على
الصمود ،وتساعد برامجنا البلدان
ال��ن��ام��ي��ة ع��ل��ى االس��ت��ج��اب��ة حل��االت
الطوارئ الصحية ،كما توفر التمويل
للقاحات ،ويف ح�ين ي��ح��اول العالم

© �صفحة تهتم بن�شر �أهم امل�شاريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�صني و املهتمني بحقوق الإن�سان من �أجل العمل على حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل
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القيام بأكبر جهد للتلقيح يف التاريخ،
شددنا على ضرورة قيام البلدان التي
لديها إم��دادات زائ��دة من اللقاحات
ب��ط��رح��ه��ا يف أق����رب وق����ت مم��ك��ن،
ومتويل االلتزامات جتاه كوفاكس».
ومت تصميم برنامج البنك لتمويل
اللقاحات بحيث تتسم باملرونة .وميكن
للبلدان املعنية أن تستخدمه يف شراء
جرعات من خالل كوفاكس أو مصادر
أخرى ،وميكنها أيضاً متويل أنشطة
رئيسية أخرى لنشر اللقاحات وتعزيز
ال��ن��ظ��ام ال��ص��ح��ي ،م��ث��ل اإلم����دادات
الطبية ،ومعدات احلماية الشخصية،
وسالسل تبريد اللقاحات ،وتدريب
العاملني الصحيني ،ونظم البيانات
وامل��ع��ل��وم��ات ،وح��م�لات االت��ص��االت
وال���ت���وع���ي���ة ألص����ح����اب امل��ص��ل��ح��ة
ال��رئ��ي��س��ي�ين ،وه���ي أم����ور أس��اس��ي��ة
لضمان قبول التطعيم ،وق��ام البنك
مب��واءم��ة معاييره للتأهل للحصول
ع��ل��ى ل��ق��اح��ات ك���ورون���ا م��ع معايير
األهلية املنقحة يف كوفاكس والشركاء
املتعددي األطراف اآلخرين.
باإلضافة إلى ذل��ك ،متتلك مؤسسة
التمويل الدولية ،ذراع البنك لتنمية
القطاع اخلاص ،منصة صحية بقيمة
 4م��ل��ي��ارات دوالر ل��زي��ادة امل��ع��روض
واإلنتاج احمللي من معدات احلماية
ال��ش��خ��ص��ي��ة يف ال���ب���ل���دان ال��ن��ام��ي��ة
وال��ق��ض��اء ع��ل��ى ن��ق��ص اإلم�����دادات
الطبية يف األسواق الناشئة ،ال سيما
يف املعدات الطبية واللقاحات.
ويعمل البنك مع احلكومات والشركاء
(اليونيسيف ،وال��ص��ن��دوق العاملي،
ومنظمة الصحة العاملية ،وج��ايف)
لتقييم مدى استعداد أكثر من 140
بلدا ناميا لنشر اللقاحات .وتشير
ال��ن��ت��ائ��ج األول���ي���ة إل���ى أن���ه يف حني
وض��ع��ت  %85م��ن ال��ب��ل��دان خططاً
وطنية للتلقيح ،فإن  %30فقط لديها
خطط لتدريب القائمني على التلقيح،
و %27وضعت استراتيجيات ملشاركة
امل��واط��ن�ين ملعاجلة ال��ت��ردد يف تلقي

اللقاح.
وقال املدير املنتدب للعمليات بالبنك
الدولي أكسل فان تروتسنبورج« :من
أجل حقن لقاح يف ذراع شخص ما،
ه��ن��اك ن��ظ��ام ك��ام��ل م��ن اإلج����راءات
املترابطة التي يجب أن تعمل بشكل
ص��ح��ي��ح .ون��ح��ن نعمل م��ع املجتمع
ال���دول���ي وال���ش���رك���اء ل��ت��س��ري��ع نشر
لقاحات كورونا ،فاللقاحات عنصر
أساسي يف كيفية العودة إلى املدرسة
والعمل والنمو».
ومنذ بداية األزمة ،وافقت مجموعة
البنك الدولي على مبلغ  108.6مليار
دوالر ملساعدة البلدان على مكافحة
ال��ع��واق��ب ال��ص��ح��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة
واالجتماعية لهذه اجلائحة ،ويساعد
البنك أكثر من  100بلد من خالل
م��ش��اري��ع ط�����وارئ ص��ح��ي��ة مل��واج��ه��ة
ف��ي��روس ك��ورون��ا تصل إل��ى  %70من
سكان العالم.
م �ج �م��وع��ة ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي ت�ت�ص��دى
جلائحة كورونا:
يعكف البنك الدولي ،وهو أحد أكبر
امل��ص��ادر العاملية للتمويل وامل��ع��ارف
من أجل البلدان النامية ،على تنفيذ
تدابير سريعة واسعة النطاق ملساعدة
هذه البلدان على االستجابة لآلثار
الصحية واالجتماعية واالقتصادية
جلائحة فيروس كورونا (كوفيد.)19-
ويشمل ذل��ك تقدمي  12مليار دوالر
ملساعدة البلدان املنخفضة واملتوسطة
ال��دخ��ل على ش��راء لقاحات كورونا
وأدوات االختبار والعالجات وتوزيعها،
وتدعيم أنظمة التلقيح ،ويبني هذا
التمويل على استجابة مجموعة البنك
ال��دول��ي األوس���ع نطاقاً يف مواجهة
جائحة كورونا ،وهي استجابة تهدف
إلى مساعدة أكثر من ٍ 100
بلد على
تدعيم األنظمة الصحية ،ومساندة
األسر األشد فقراً ،وتهيئة الظروف
ال��داع��م��ة للحفاظ على سبل كسب
العيش وال��وظ��ائ��ف للشرائح األش��د
تضرراً.

ال �ف �ج��وات ال ت� ��زال ق��ائ �م��ة يف درج ��ة
اس� �ت� �ع ��داد ال� �ب� �ل ��دان ل �ن �ش��ر ل �ق��اح��ات
كورونا
كشف تقرير ج��دي��د للبنك ال��دول��ي
ص���در م���ؤخ���راً أن���ه يف ح�ين تعكف
بلدان العالم على تنفيذ أكبر حملة
تطعيم يف التاريخ ،فإن البنك يعمل
م���ع احل��ك��وم��ات وم��ن��ظ��م��ة الصحة
ال��ع��امل��ي��ة وال��ي��ون��ي��س��ف وال��ص��ن��دوق
العاملي وحتالف غايف للقاحات على
تقييم درجة استعداد البلدان إلطالق
حمالت التطعيم ضد فيروس كورونا
املستجد ب��أم��ان يف  128ب��ل��داً من
البلدان منخفضة الدخل والبلدان
متوسطة الدخل .وتشير النتائج التي
خلص إليها التقرير إلى أنه ال توجد
عالقة ارتباط قوية بني مستوى الدخل
وامل���ؤش���رات االق��ت��ص��ادي��ة األخ���رى،
ودرج��ة االستعداد لنشر اللقاحات.
ويركز التقرير على عشرة مؤشرات
رئيسية ،منها على سبيل امل��ث��ال ال
احلصر :سلسلة التبريد واخلدمات
اللوجستية ،وترتيب أولويات التطعيم
ب�ين ال��س��ك��ان ض��د ف��ي��روس ك��ورون��ا،
وإع����داد امل���وازن���ة ،وت��دري��ب األطقم
الطبية ،ومراقبة السالمة.
وت��ظ��ه��ر ال��ن��ت��ائ��ج األول���ي���ة أن %85
م��ن ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ش��ارك��ت يف هذه
التقييمات قد أعدت بالفعل خططاً
وطنية للتطعيم وأن  %68منها يطبق
بالفعل تدابير للسالمة ،مبا يف ذلك
أنظمة لإلبالغ عن اآلث��ار اجلانبية.
وم���ع ذل���ك ،ل��م ي��ق��م س���وى  %30من
تلك البلدان بإعداد خطط لتدريب
األعداد الكبيرة من الطواقم الطبية
الالزمة إلعطاء اللقاحات ،ولم يقم
سوى  %27منها بإعداد إستراتيجيات
للتعبئة االجتماعية واملشاركة العامة
لتشجيع الناس على تلقي اللقاحات.
وبالنظر إلى التر ّدد املثير للقلق يف
أخ��ذ اللقاحات ،ثمة حاجة عاجلة
ل��وض��ع إس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ل��ب��ن��اء الثقة
وإي���ج���اد ت��ق��ب��ل ل��ل��ق��اح��ات وال��ط��ل��ب
عليها .وقد سجلت البلدان املتأثرة
بالصراعات والهشاشة ( 37من بني

 128ب��ل��داً) درج���ة أق��ل م��ن البلدان
األخرى على جميع املؤشرات تقريباً.
وتعليقاً على ذلك ،قالت ماميتا مورتي،
نائبة رئيس البنك ال��دول��ي لشؤون
التنمية البشرية« :يعكف العديد من
البلدان النامية حالياً على إع��داد
خطط طموحة لتوفير اللقاحات ضد
فيروس ك��ورون��ا املستجد ،ويف حني
أن معظم البلدان مستعدة مبا يكفي
للشروع يف تطعيم سكانها ،ال تزال
هناك فجوات كبيرة يجب معاجلتها
على وجه السرعة حرصاً على جناح
حمالت التطعيم الواسعة والكبيرة».
جت��در اإلش���ارة إل��ى أن البنك الدولي
يتيح حالياً  12مليار دوالر للبلدان
النامية ملساعدتها على شراء لقاحات
كورونا وأدوات االختبارات والعالجات
ذات الصلة وتوزيعها ،وتقوية أنظمة
ال��رع��اي��ة الصحية والتطعيم لضمان
وص��ول اللقاحات إلى من يحتاجون
إليها .وستصل برامجنا للتطعيم إلى
أكثر من  40بلداً على املدى القريب،
بتكلفة تصل إلى  3مليارات دوالر من
مجموع التمويل الذي خصصه البنك
لهذا الغرض واملتاح حالياً ،ومن شأن
النتائج التي خلصت إليها تقييمات
درجة االستعداد أن توفر املعلومات
ملشروعات البنك وتساعد احلكومات
وأخصائيي الرعاية الصحية على
حتسني فهم وإدارة املهمة املعقدة
اخل��اص��ة بتطعيم أع���داد كبيرة من
السكان البالغني خالل وقت قصير
للغاية.
ويلعب توفير لقاحات ك��ورون��ا على
نحو فاعل ومنصف وواسع النطاق،
السيما يف البلدان الفقيرة ،دوراً
ح��ي��وي�اً يف إن��ق��اذ األرواح وتدعيم
ال��ت��ع��ايف االق��ت��ص��ادي ال��ع��امل��ي ،وم��ا
ل��م يتم اح��ت��واء اجلائحة يف جميع
ال��ب��ل��دان ،فلن يكون أي بلد مبأمن
من جتدد ظهور الفيروس ،ولن يكون
ق���ادراً على تركيز ك��ل ج��ه��وده على
التغلب على أعمق رك��ود عاملي يف
ثمانية عقود.
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تقرير �أممي جديد يدعو �إىل معاجلة انعدام امل�ساواة من
�أجل الق�ضاء على الإيدز بحلول عام 2030
ح��ذر األم�ي�ن ال��ع��ام ل�لأمم املتحدة
أنطونيو غوتيريش يف تقرير جديد
من أن أوجه التفاوت وانعدام املساواة
يف م��ع��اجل��ة اإلي����دز ت��ه��دد اجل��ه��ود
العاملية للقضاء على املرض بوصفه
تهديدا للصحة العامة بحلول عام
 ،2030وق��دم  10توصيات رئيسية
إلعادة العالم إلى املسار الصحيح.

للوباء».
وأضاف أن «الالمساواة هي السبب
ال��رئ��ي��س��ي ل��ع��دم حتقيق األه���داف
ال��ع��امل��ي��ة ل��ع��ام  ،2020م���ن خ�لال
إنهاء أوج��ه التفاوت ،ميكن حتقيق
نتائج حتويلية لألشخاص املصابني
ب��ف��ي��روس ن��ق��ص امل��ن��اع��ة البشرية
واملجتمعات والبلدان».

وك��ش��ف تقرير األم�ي�ن ال��ع��ام ال��ذي
ص��در م��ؤخ��راً أن��ه على ال��رغ��م من
اإلج������راءات وال��ت��ق��دم احمل���رز ضد
ف��ي��روس نقص املناعة البشرية يف
بعض األم��اك��ن والفئات السكانية،
إال أن فيروس نقص املناعة البشرية
يستمر يف االنتشار يف مناطق ودول
أخرى.
ويأتي هذا التقرير قبل أسابيع فقط
من عقد اجتماع كبير للجمعية العامة
لألمم املتحدة بشأن اإليدز.

يف ع���ام  ،2016ح���ددت اجلمعية
العامة لألمم املتحدة هدفا يتمثل يف
خفض اإلصابات اجلديدة بفيروس
ن��ق��ص امل��ن��اع��ة ال��ب��ش��ري��ة ،إل���ى أق��ل
م��ن  500،000إص��اب��ة بحلول عام
 .2020ويف العام املاضي ،بلغ عدد
اإلص���اب���ات مليونا وسبعمئة أل��ف
إصابة ،أي ثالثة أضعاف الهدف.
وباملثل ،فإن الوفيات املرتبطة باإليدز
البالغ عددها  690ألف حالة يف عام
 2019تتجاوز بكثير الهدف املتمثل
بأقل من  500ألف حالة وفاة سنوياً.
وقالت ويني بيانيما ،املديرة التنفيذية
ل��ب��رن��ام��ج األمم امل��ت��ح��دة املشترك
املعني بفيروس نقص املناعة البشرية
 /اإلي��دز« ،إن القضاء على اإلي��دز
بوصفه تهديدا للصحة العامة بحلول
عام  2030ال يزال يف متناول اليد -

وقال األمني العام يف التقرير« :من
الضروري اخلروج من حلقة متزايدة
التكلفة وغ��ي��ر م��س��ت��دام��ة لتحقيق
بعض التقدم يف مكافحة فيروس
نقص املناعة البشرية ،ولكن يف نهاية
املطاف هذا ليس كافياً لوضع حد
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تظهر العديد من البلدان أن التقدم
السريع ضد فيروس نقص املناعة
البشرية ممكن عندما يتم اعتماد
استراتيجيات قائمة على األدلة ونهج
قائمة على ح��ق��وق اإلن��س��ان» التي
تقود الكفاح العاملي ضد املرض.

ممارسة اجلنس بشكل آمن.
ك��م��ا ت��ظ��ل امل��ج��ت��م��ع��ات الضعيفة
وامل��ه��م��ش��ة وامل��ج � ّرم��ة أك��ث��ر عرضة
خل��ط��ر اإلص���اب���ة ب��ف��ي��روس نقص
امل��ن��اع��ة ال��ب��ش��ري��ة ألن��ه��ا ال تتلقى
امل��ع��ل��وم��ات األس���اس���ي���ة وخ��دم��ات
ف��ي��روس ن��ق��ص امل��ن��اع��ة ال��ب��ش��ري��ة،
سواء للوقاية أو الرعاية .تشمل هذه
املجموعات الرجال املثليني وغيرهم
من الرجال الذين ميارسون اجلنس
م��ع ال���رج���ال ،واألش���خ���اص ال��ذي��ن
يتعاطون امل��خ��درات ،والعاملني يف
مجال اجلنس ،واملتحولني جنسياً،
والسجناء واملهاجرين.

ويؤكد التقرير أن معاجلة العوامل
االجتماعية والهيكلية ال��ت��ي تدمي
الالمساواة أمر أساسي.
على سبيل امل��ث��ال ،ال�لام��س��اواة بني
اجل��ن��س�ين ،امل��رت��ك��زة ع��ل��ى معايير
جنسانية ض����ارة ،تقيد اس��ت��خ��دام
املرأة خلدمات فيروس نقص املناعة
البشرية ،وخدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية .ميكن أن يؤثر ذلك على
عملية صنع ال��ق��رار ،مب��ا يف ذلك
القدرة على رفض ممارسة اجلنس
غير املرغوب فيه أو التفاوض على

وق��ال األم�ين ال��ع��ام إن��ه يتعني على
العالم االستفادة من اخلبرة املكتسبة
من االستجابة ألزم��ة اإلي��دز لتقوية
النظم الصحية وحت��س�ين التأهب
للجائحة.
كما دع��ا إل��ى م��زي��د م��ن التضامن
ال����ع����امل����ي ،مب����ا يف ذل������ك زي������ادة
االس��ت��ث��م��ارات ال��س��ن��وي��ة يف مجال
ف��ي��روس نقص املناعة البشرية يف
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
إل���ى  29م��ل��ي��ار دوالر ب��ح��ل��ول ع��ام
.2025

«لكن األم��ر يتطلب قيادة سياسية
ج��ري��ئ��ة ل��ت��ح��دي وم��ع��اجل��ة الظلم
االجتماعي والالمساواة التي ال تزال
جتعل مجموعات معينة من الناس
ومجتمعات بأكملها معرضة بشدة
ل�لإص��اب��ة ب��ف��ي��روس ن��ق��ص املناعة
البشرية».

اعرف أكثر عن جمعية املكفوفني األهلية
وتوعوية واستشارية تزيد من إنتاجية
ذوي اإلعاقة البصرية .
جمعية املكفوفني األهلية

مبنطقة الرياض

التأسيس:
تأسست جمعية املكفوفني األهلية
مب��ن��ط��ق��ة ال���ري���اض (ك��ف��ي��ف) ع��ام
1428هـ ،ومت تسجيلها رسمياً بوزارة
العمل والتنمية االجتماعية بالرقم
( )400وتقوم على عدد من اخلدمات
وال��ب��رام��ج االج��ت��م��اع��ي��ة والنفسية
والتربوية ل��ذوي اإلع��اق��ة البصرية
من اجلنسني ،وأسرهم والعاملني يف
حقل اإلعاقة البصرية.
الرسالة:
ت��ق��دمي ب���رام���ج وخ���دم���ات تنموية

رؤيتها:
ً
منظمة تنموية محليا وبيت خبرة
إقليمياً وعاملياً لذوي اإلعاقة البصرية
وأسرهم واملهتمني بشؤونهم.
أهداف اجلمعية:
 ت��ع��ري��ف املجتمع وت��وع��ي��ت��ه بفئةاملعاقني بصرياً ،من حيث قدراتهم
واحتياجاتهم.
 تعزيز الثقة بالنفس لدى املكفوفنيوالكفيفات ،عبر متكينهم من املشاركة
الفاعلة يف إدارة اجلمعية ،والتخطيط
لبرامجها ،ومتابعة تنفيذها ،وكذا من
خالل متكينهم من املشاركة البناءة يف
املجتمع.
 -تقدمي اإلرش���ادات واالستشارات

اعرف حقوقك و واجباتك
املادة األولى
 -1تتعهد كل دولة عضو يف منظمة
العمل الدولية تصدق هذه االتفاقية
بحظر استخدام العمل اجلبري أو
اإللزامي بكل أشكاله حظراً تاماً يف
أقرب وقت ممكن.
 -2ولتحقيق هذا احلظر التام يقصر
اللجوء إلى العمل اجلبري أو اإللزامي
خالل الفترة االنتقالية على األغراض
ال��ع��ام��ة ف��ق��ط وك��ت��دب��ي��ر استثنائي
م��ع م��راع��اة ال��ش��روط والضمانات
املنصوص عليها يف املواد التالية:
 -3عند اقتضاء مدة خمس سنوات
على بدء نفاذ هذه االتفاقية ،وحني
يعد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي
التقرير املنصوص عليه يف املادة 31
ال�����واردة فيما ب��ع��د .ينظر مجلس
اإلدارة املذكور يف إمكان حظر العمل

اجلبري أو اإللزامي بجميع أشكاله
دون فترة انتقالية أخرى ،ويف مالءمة
إدراج هذه املسألة يف جدول أعمال
املؤمتر.
املادة الثانية
 -1يف مفهوم هذه االتفاقية ،يقصد
بتعبير «العمل اإلجباري أو اإللزامي»
كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي
شخص حتت التهديد بأي عقوبة ولم
يتطوع هذا الشخص بأدائها مبحض
اختياره.
 -2على أن تعبير «العمل اجلبري أو
اإللزامي « يف مفهوم هذه االتفاقية
ال يتضمن-
أ -أي أع��م��ال أو خ��دم��ات تغتصب
مبوجب قوانني اخلدمة العسكرية
اإلل���زام���ي���ة ألع���م���ال ذات صبغة

املناسبة ألسر ذوي اإلعاقة البصرية،
ليتمكنوا م��ن ال��ت��ع��ام��ل األم��ث��ل مع
احلالة.
 إع���داد وت��ق��دمي ب��رام��ج التدريبوالتأهيل املناسبة ،للمعاقني بصرياً
م��ن اجل��ن��س�ين وأس��ره��م والعاملني
معهم.
 إتاحة املزيد من مصادر املعلوماتل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة ،م��ن خ�ل�ال توفيرها
بالطريقة املناسبة ل��ه��م ،كطريقة
ب��راي��ل ،التسجيل ال��ص��وت��ي ،برامج
قارئات الشاشة للحاسب اآللي.
 التنسيق مع اجلهات ذات العالقة،الس��ت��ف��ادة ه���ذه ال��ف��ئ��ة م��ن مختلف
اخلدمات املقدمة يف املجتمع.
 دعم األبحاث والدراسات يف مجالاإلعاقة البصرية.
 السعي لتوفير األجهزة واألدواتال��ت��ع��وي��ض��ي��ة وامل��ع��ي��ن��ات ال��ب��ص��ري��ة،

وإت���اح���ة ال��ف��رص��ة ل��ل��ت��ع��رف عليها،
وت��ق��دمي اإلرش�����ادات ب��ش��أن اختيار
ما يناسب كل شخص منها بحسب
حالته ،مع السعي لتوفيرها بأسعار
رمزية ،أو مجاناً.
 إتاحة املزيد من الفرص أمام هذهال��ف��ئ��ة ،مل��م��ارس��ة مختلف األنشطة
الثقافية ،االجتماعية ،الرياضية.
 استقطاب اخلدمات التطوعية منأب��ن��اء وب��ن��ات املجتمع ،الراغبني يف
مساعدة هذه الفئة.
 متثيل ذوي اإلعاقة البصرية ،يفمختلف املناسبات والفعاليات ،التي
تعنى ب��ذوي اإلعاقة ،محلياً وعربياً
وعاملياً.

اجلزء األول من «اتفاقية العمل اجلبري أو اإللزامي»
عسكرية بحتة.
ب -أي أع��م��ال أو خ��دم��ات متثل
جزءاً من الواجبات املدنية الطبيعية
للمواطنني يف بلد يتمتع بحكم ذاتي
كامل.
ج -أي أعمال أو خدمات تغتصب
من أي شخص بناء على إدان��ة من
محكمة قانونية ،بشرط أن تنفذ هذه
األعمال أو اخلدمات حتت إشراف
ورقابة سلطة عامة ،وأال يكون هذا
الشخص مؤجراً ألف��راد أو شركات
أو جمعيات أو يكون موضوعاً حتت
تصرفها.
د -أي أعمال أو خدمات تختص يف
حاالت الطوارئ ،أي يف حالة نشوب
ح��رب أو وق���وع ك��ارث��ة أو وج���ود ما
يهدد بوقوع كارثة ،كحريق أو فيضان
أو وباء أو مرض وبائي أو غزو من

حيوانات أو حشرات أو آفات زراعية
وبوجه عام أي ظرف يهدد بقاء أو
رخاء السكان كلهم أو بعضهم.
هـ -اخلدمات االجتماعية البسيطة
التي يؤديها أف��راد املجتمع لتحقيق
نفع مباشر لهذا املجتمع وم��ن ثم
مي��ك��ن اع��ت��ب��اره��ا واج���ب���ات مدنية
طبيعية على أف��راد املجتمع بشرط
أن يكون ألفراد املجتمع أو ملمثليهم
املباشرين احل��ق يف أن يستشاروا
فيما يتعلق باحلاجة إل��ى مثل هذه
اخلدمات.
املادة الثالثة
يف م��ف��ه��وم ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة يقصد
بتعبير «السلطة املختصة» إما سلطة
يف البلد األص��ل��ي أو أع��ل��ى سلطة
مركزية يف اإلقليم املعنى.

* اتفاقية العمل اجلربي �أو الإلزامي ذات الرقم  29لعام 1930م التي �أقرتها منظمة العمل الدولية ،ان�ضمت لها املمملكة العربية ال�سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 15/وتاريخ
12/03/1398هـ ،املوافق20/02/1978 :م.
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ماهي احلاالت التي ميكن فيها طلب اعادة النظر يف األحكام النهائية
الصادرة يف العقوبة؟
نظام اإلجراءات اجلزائية أوضح
أنه يجوز ألي من اخلصوم طلب
إعادة النظر يف األحكام النهائية
الصادرة بالعقوبة وفقاً ألحوال
محددة وهي:
 -1إذا ح��ك��م ع��ل��ى امل��ت��ه��م يف
جرمية قتل ثم وجد املدعي قتله
حياً.
 -2إذا صدر حكم على شخص
م��ن أج��ل واق��ع��ة ث��م ص��در حكم

ع��ل��ى ش��خ��ص آخ����ر م���ن أج��ل
الواقعة ذاتها ،وكان بني احلكمني
تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد
احملكوم عليهما.
 -3إذا كان احلكم قد بني على
أوراق ظهر بعد احلكم تزويرها
أو بني على ش��ه��ادة ظهر بعد
احلكم أنها شهادة زور.
 -4إذا كان احلكم بني على حكم
صادر من إحدى احملاكم ثم ألغي

كاريكاتير
دراسة 13 :مليار دوالر الهدر الغذائي يف السعودية سنوي ًا

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

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

وزير العدل يطلق النظام
الإلكرتوين «تنفيذ» يف جميع
حماكم التنفيذ
م��ؤخ��راً أط��ل��ق م��ع��ال��ي وزي���ر ال��ع��دل
رئيس املجلس األعلى للقضاء الشيخ
الدكتور وليد بن محمد الصمعاني،
النظام اإللكتروني «تنفيذ» يف جميع
م��ح��اك��م التنفيذ ب��امل��م��ل��ك��ة ،بهدف
االرت��ق��اء بجودة العمل ورف��ع سقف
اإلجن���از واألداء ،واخ��ت��ص��ار الوقت
واجل��ه��د على املستفيدين ،وت�لايف
جميع اإلشكاالت السابقة التي كانت
ت��واج��ه ع��م��ل ق��ض��اء التنفيذ ،مثل
تأخر حتويل املبالغ املالية ،ورفع منع
التعامل املالي.
ويختصر نظام تنفيذ اإللكتروني 70
إج��را ًء إل��ى  5إج���راءات ،ويختزل 5
أنظمة تشغيل يف نظام واحد يتميز
ب��أدوات تفاعلية ذكية ،مثل خاص ّية
التنبيه ال��ذك��ي ال��ت��ي ت��س��رع عملية

اتخاذ ال��ق��رارات للطلبات ،وجتهيز
متطلبات اإلجراءات التالية آلياً دون
احلاجة للتدخل البشري.
يذكر أن نظام «تنفيذ» اإللكتروني
يتيح التحكم الرقمي بشكل كامل
ب��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذ م���ن ق��ب��ل دائ���رة
التنفيذ باحملكمة ويتمتع بخاص ّية
التنبيه الذكي لدعم الدائرة يف عملية
اتخاذ القرارات وإكمال اإلج��راءات
ب��ش��ك��ل س��ري��ع وس���ل���س ،ك��م��ا يتيح
متابعة الطلبات بطريقة إلكترونية،
منها ع��دم إب��ق��اء أي طلبات معلقة
أو متأخرة ،كما يمُ كن املستخدم من
استعراض النظام يف شاشة واحدة،
إضافة إلى تصنيف طلبات التنفيذ
(م��ال��ي ،أح��وال شخصية ،ومباشر)
لسرعة اإلجناز.

ثقافة حقوق اإلنسان

متكني املرأة
حرصت حكومة خادم احلرمني الشريفني على دعم حقوق املرأة السعودية يف العديد من املجاالت
إمياناً من الدولة ،بأن املرأة عنصر أساسي ،وفاعل لدفع عجلة التنمية فقد فتحت األبواب أمام املرأة
لتساهم يف بناء املجتمع  ،حيث حرص املشرع أن يكون للمرأة وجود يف خطط التنمية من خالل زيادة
فرص عملها ،و زيادة إسهاماتها يف سوق العمل ،وإزالة العوائق التي كانت حتد من حق املرأة يف
حتديد مصيرها ،كاشتراط ولي األمر يف الغالب من تعامالتها ،و مبا ال يتعارض مع أطر الشريعة
اإلسالمية ،حيث سيتيح هذا النهج متكني املرأة السعودية واشراكها يف صنع القرار.
حيث أولت حكومة خادم احلرمني الشريفني اهتماماً باملرأة السعودية و العمل على متكينها من
حقوقها ضمن رؤية اململكة  2030والذي سينعكس على تعزيز مكانة املرأة السعودية يف املجتمع
يف إطار شراكة فاعلة مع الرجل لبناء الوطن ،وصنع التقدم فيه ألنها أثبتت جدارتها يف املجاالت
التي عملت فيها ،وهي فوق ذلك مربية األجيال الذين تنعقد عليهم اآلمال يف احملافظة على مكتسبات
الوطن.
إنّ املرأة السعودية نالت التقدير والدعم من القيادة الرشيدة مما سمح لها بإطالق طاقاتها ،وإثبات
ذاتها ،ومشاركتها الفاعلة يف كافة امليادين واملواقع التي يحتاجها املجتمع إلى جانب الرجل ،بل إنها
أثبتت وجودها يف احملافل العاملية وحصدت العديد من اجلوائز بعد أن تسلحت بالصبر والعزمية
واإلصرار ،والتمسك بحجابها ،وتعاليم دينها ،وتقدمي كل ما حتتاجه من تشجيع ،ومساندة من الرجل
زوجا أو ً
أخا ،أو ابنًا لتتمكن من االنطالق وإبراز قدراتها اإلبداعية ،باإلضافة ملا تتميز به
سواء كان ً
بتفان وجناح.
ٍ
من احلنان والقدرة على التحمل والصبر والقيام بواجباتها وادوارها املتعددة
و لو عرفت املرأة حقوقها ،وواجباتها ،ومتكنت من التسلح بالعلم واالطالع على التجارب الناجحة
والتواصل الذكي مع اآلخرين ،ستصبح إنسانة متميزة وقادرة على اقتناص الفرص ،وإزالة العقبات
من طريقها والتواجد يف أي مكان يف العالم لتحقيق أهدافها يف ظل فتح العديد من املجاالت أمامها،
فاملرأة التي دافعت عن حقوقها حققت اليوم ذاتها يف عدة تخصصات كالهندسة واحملاماة والعالقات
العامة والعالقات الدولية وغيرها من املجاالت.
وما حتقق للمرأة السعودية يف عهد خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه
اهلل -من آمال وتطلعات ،وما سيتحقق سوا ًء على صعيد فتح مجاالت عمل جديدة لها ،من خالل
مشاركتها يف صنع القرار ،وتقلدها للمناصب العليا يف القطاعني احلكومي واخلاص سيساهم يف
حتقيق تنمية شاملة ومستدامه للوطن ،حيث أن قيادة بالدنا تؤكد يف أكثر من مناسبة على أن الدولة
ترفض تهميش دور املرأة يف املجتمع السعودي يف ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وتعتبر
املرأة ركيزة أساسية لبناء هذا الوطن.
ختاماً ،،
أدعو اجلميع لدعم حقوق املرأة واالنتصار لها واحلفاظ عليها من جتاوزات بعض أصحاب العقول
الرجعية املتخلفة.

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
Nshr1@yahoo.com
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