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لقاء �سحفي مع م�سرف فرع اجلمعية يف مكة حول املوؤ�سرات 

احلقوقية التي اأعلن عنها خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سلمان »حفظه اهلل«

علي  األس��ت��اذ  حمل  اللقاء  ه��ذا  يف 
أب��وال��ق��رون ال��زه��ران��ي م��ن صحيفة 
احلقوقية  األس��ئ��ل��ة  ب��ع��ض  امل��دي��ن��ة 
بن  سليمان  األس��ت��اذ  ب��ه��ا  وواج��ه��ا 
السابق  العضو  ال���ّزاي���دي،  ع���ّواض 
مبجلس الشورى ورئيس جلنة حقوق 
اجلمعية  عضو  باملجلس،  اإلن��س��ان 
املشرف  اإلن��س��ان،  حلقوق  الوطنية 
مكة  مبنطقة  اجلمعية  ف���رع  ع��ل��ى 

املكرمة، وكان احلوار التالي.

اململكة وحقوق اإلنسان:
** ب����داي����ة وب���اع���ت���ب���ارك م����س����ؤواًل يف 

باململكة  اإلن���س���ان  م��ن��ظ��وم��ة ح��ق��وق 
دعنا نسأل عن واقع ما يجري اليوم 
يف اململكة فيما يخص هذه احلقوق 

والعناية بها ؟
.. املتابع حلقوق اإلنسان يف اململكة 
العربية السعودية يستطيع أن يرصد 
والشعبي  الرسمي  االهتمام  تسارع 

بهذا الشأن.

الشورى  مجلس  لتشريعات  واملتابع 
لألنظمة  إص����داره  ت��وات��ر  ي��اح��ظ 
وال��ق��وان��ن، وغ��اي��ة ال��ق��وان��ن حفظ 
سلبها  ول��ي��س  وتوسيعها  احل��ري��ات 

وتقييدها.

ت��أك��ي��ده خ��ادم  م��ا دأب على  وه���ذا 
سلمان  امل��ل��ك  الشريفن  احل��رم��ن 
كل  يف  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز،  بن 
مناسبة، حيث أكد يف لقائه يف قصر 
اليمامة باملهتمن بحقوق اإلنسان - 

بأن أنظمة الدولة تتكامل من أجل:

1- صيانة احلقوق
2- حتقيق العدل

3- كفالة حرية التعبير
ال��ت��ف��رق��ة  ال��ت��ص��دي ألس���ب���اب   -4

ودواعيها
5- عدم التمييز

ف��ا ف���رق ب��ن م��واط��ِن وآخ����ر، وال 
الوطن  فأبناء  وأخ��رى،  منطقة  بن 
وال��واج��ب��ات،  احل��ق��وق  يف  متساوون 
للحكم  األساسي  النظام  نص  ولقد 
على أن حتمي الدولة حقوق اإلنسان 
ما  وه��ذا  اإلسامية،  الشريعة  وفق 

تتميز به دولة املؤسسات.

تعطيل األنظمة فساد:
أن���ت���م يف ح���ق���وق اإلن�����س�����ان م����اذا   **
ت��ص��ن��ف��ون م����ن ي���ق���ف يف وج�����ه ه���ذه 

األنظمة أو يعطلها؟

فحسب  ك��ح��ق��وق��ن  ن��ح��ن  لسنا   ..
أن  ال��ف��س��اد  تصنيفات  م��ن  ول��ك��ن��ه 
يعطلها  أو  األنظمة  يخالف  ما  كل 
يعتبر نوعاً من الفساد، وتعدياً على 

احلقوق وإهدارها.

تام  بارتياح  يشعر  امل��واط��ن  ولذلك 
لنجاح سمو ولي العهد األمير محمد 
حربه  يف  اهلل-  -حفظه  سلمان  بن 
ال��داء  لهذا  واجتثاثه  الفساد،  على 
م���ن ج�����ذوره، وح��ف��ظ ح���ق ال��وط��ن 
وضمان  العابثن،  عبث  من  وثرواته 
حياتية  خ��دم��ات  يف  امل��واط��ن  ح��ق 
هو  وه��ذا  وبوطنه،  به  تليق  متطورة 
للعدالة  والضمانة  احلقيقي،  الدعم 

واحلرية واملساواة.
االستقالية والنزاهة.

أح�����د يف  ي���ت���دخ���ل  أال  ب���ص���راح���ة،   **

عملكم أو يؤثر عليكم أو على مؤشر 
النزاهة عمومًا؟

حقوقية،  وط��ن��ي��ة،  ه��ي��ئ��ة  ن��ح��ن   ..
أي مستقلة  ومعنى مستقلة  مستقلة 
م��ال��ًي��ا وإداري���������اً، وغ���ي���ر خ��اض��ع��ة 
إلشراف أو رقابة أي جهاز حكومي، 
العمومية،  جمعيتها  ومرجعيتها 
نظامها  تعتمد  عليها،  احلاكم  وهي 
وتختار  سياستها،  وتوجه  ولوائحها، 
أدائها. وتراقب  التنفيذي،  جهازها 
ومكتبها التنفيذي الذراع التي تتولى 
مهامها  ومباشرة  سياستها،  تنفيذ 
بناء  يف  باملساهمة  رؤيتها  وحتقيق 
مجتمع العدالة واملساواة، ولنا فروع 
تقوم  اململكة  مناطق  كل  ومكاتب يف 

بذات الرسالة.

يف  أنشئت  اجلمعية  فإن  وباملناسبة 
عام 1425 ه� مبوافقة ملكية كرمية 
امللك  الشريفن  احلرمن  خادم  من 

فهد بن عبدالعزيز رحمه اهلل.

التصدي للقضايا اإلنسانية:
** هل فعال هناك تصٍد جاد للقضايا 

ودعم حقوق اإلنسان؟
.. نعم اجلمعّية ملتزمة بالدفاع عن 
وحتى  اململكة  يف  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 
اجلمعية  ون��ظ��ام  اململكة  خ���ارج  يف 
حماية  على  أس��اس��ي  بشكل  يرتكز 
حقوق اإلنسان بالوقوف ضد الظلم، 
والتعسف، والعنف، والتعذيب، وعدم 

التسامح، ونشر ثقافة احلقوق.
ونحن يومياً نتلقى الشكاوى ونبحثها 

ونتابعها مع جهات االختصاص.
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يحتفل بيوم حقوق اإلنسان يف 10 كانون األول/ديسمبر من كل عام. ويرمز هذا اليوم لليوم الذي 
اعتمدت فيه اجلمعية العامة يف عام 1948 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.  وهو وثيقة تاريخية 
أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان - بغض النظر 
عن العرق أو اللون أو الدين أو اجلنس أو اللغة أو ال��رأي السياسي أو غيره أو األص��ل القومي أو 
االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر، وهي الوثيقة األكثر ترجمة يف العالم، وهي متاحة 

بأكثر من 500 لغة. ؟

ك��م��ا ن��ق��وم ب��ت��ق��دمي االس��ت��ش��ارات 
امليدانية  ال���زي���ارات  و  احل��ق��وق��ي��ة 
وامل��دن��ي��ة.  احلكومية  للمؤسسات 

ونراقب أيضاً تنفيذ األنظمة.

** عفوًا وم��ا هي أب��رز ه��ذه القضايا 

التي تباشرونها يوميًا؟
.. من أبرز القضايا اليومية:

1- قضايا السجناء..

2- قضايا األحوال املدنية..

3- قضايا األحوال الشخصية..

4- قضايا العنف األسري..

5-حق التعليم..

6- حق الصحة..

7- حق السكن..

زيارات املواقع الهامة:
** هل ت���زورون بعض امل��واق��ع الهامة 

كالسجون مثاًل؟

.. من ضمن القضايا التي نستقبلها 
السجون  ون���زور  السجناء،  قضايا 
متى دعت احلاجة ونلتقي بالسجناء 

ونسمع شكواهم وماحظاتهم.

وأي���ض���اً ب��ع��ض األم���اك���ن م��ث��ل دور 
الرعاية واملواقع التي تشهد أحداثاً 

معينة وغيرها.
واحل��ق��ي��ق��ة ه��ن��اك ت��ن��س��ي��ق وجن��د 

جتاوبا جيداً من تلك اجلهات.

جتاوب اجلهات احلكومية:

يقال إن هناك أحيانًا عدم قبول   **

م�����ن ب���ع���ض اجل�����ه�����ات ل��ل��م��ؤس��س��ات 
ال��ت��ج��اوب  ك��ي��ف  أدري  ال��رق��اب��ي��ة، ال 

معكم؟
بوجه عام اجلمعّية ال تباشر قضية 
ما إال بعد التأكد من وقوع التجاوز أو 
الظلم أو التعطيل لألنظمة واملصالح 
ألن الهدف حفظ احلقوق وصيانتها 
من الضياع، والتقيد بتنفيذ األنظمة 

بالصورة األمثل.

وفرع اجلمعّية مبنطقة مكة املكّرمة 
بتجاوب  يحظيان  ب��ج��دة  ومكتبها 
م��ل��ح��وظ وم���ق���ّدر م���ن س��م��و أم��ي��ر 
الفيصل، ومن  املنطقة األمير خالد 
العدلية،  األجهزة  ومن  نائبه،  سمو 
ال��ع��ام، واألج��ه��زة األمنية  وال��ن��ائ��ب 

وغيرها.

اعرفوا حقوقكم:
نعاني ف��ع��ًا م��ن ق��ص��ور يف فهم   **

خلًا  يحدث  ق��د  م��ا  وه��و  حقوقنا 
للمواطن  احلقوقية  املكتسبات  يف 
اململكة  أرض  على  املقيم  واإلنسان 

عموماً.

أواًل ماهي هذه احلقوق، وثانيًا هل 
لكم دور يف نشر ثقافة احلقوق؟

وتشمل  كثيرة  اإلن��س��ان  ح��ق��وق   ..
املعيشية،  حياته  جوانب  من  الكثير 

ومن ذلك.

حقوق املتهم.. حقوق املعاق.. حقوق 
الّسجناء.. حقوق املرضى.. احلماية 
من اإليذاء.. حقوق الطفل.. حقوق 

املرأة..

األح��داث..  تشغيل  العامل..  حقوق 
ح���ق امل�����رأة ال��ع��ام��ل��ة.. ح���ق خ��دم 
التمييز  ع��ل��ى  ال��ق��ض��اء  امل���ن���ازل.. 

العنصري.. وغيرها..
نشر  جانب  على  كثيراً  نركز  ونحن 

ن��دوات  أقمنا  حيث  احلقوق  ثقافة 
تأصيلية  ول���ق���اءات  ع��م��ل  وورش 
للنشء وخصوصاً يف التعليم ولدينا 
أطياف  لكل  عامة  تفصيلية  رسائل 

املجتمع.

ومن ثمرة ذلك أن بعض اجلامعات 
حقوق  تدريس  خططها  يف  أدخلت 

اإلنسان.

وأف����ردت ل��ه��ا م���ق���ررات، وس��اع��ات 
العام  التعليم  ويف  معتمدة،  منهجية 
احلقوق  على  التربية  العمل يف  بدأ 

بجدية.

واس��ع  ب��اه��ت��م��ام  يبشر  واملستقبل 
ب��ح��ق��وق اإلن���س���ان يف م��ؤس��س��ات 
التعليم بصورة خاصة، وبشكل أعم 

يف القطاعن العام واخلاص.

نحن والهيئة:
** امل����واط����ن أح���ي���ان���ًا ي��خ��ل��ط م��اب��ن 
أنه  السبب  ولعل  والهيئة  اجلمعية 

اليجد فرقًا بينهما؟
مدني  مجتمع  جمعية  اجل��م��ع��ّي��ة، 
بنفسها،  سياستها  ترسم  مستقلة 
خاضعة  غير  ألنها  أس��رع  وحركتها 
الروتينية،  احلكومية  ل��إج��راءات 
ف��ه��ي ج��ه��از حكومي،  ال��ه��ي��ئ��ة  أم���ا 
يف  ووظ��ائ��ف  ميزانية  ل��ه  يخصص 
عن  وتعبر  السنوية،  الدولة  ميزانية 
رأي احل��ك��وم��ة، وت��ب��دي ال���رأي يف 
املتعلقة  الدولية  والصكوك  األنظمة 
بحقوق اإلنسان، وتوافق على تقارير 
اإلنسان.  بحقوق  تعنى  التي  اململكة 
معنية  واجلمعية-  وكاهما-الهيئة 
اإلن��س��ان وفق  ب��ال��دف��اع ع��ن حقوق 

اآلليات املتبعة لدى كل منهما.
وباملناسبة مادام احلديث باجلمعية 
الدكتور  ب��دور  أشيد  فأني  والهيئة 
اجلمعية  رئ��ي��س  القحطاني  مفلح 

ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق اإلن���س���ان، وه��و 
أك���ادمي���ي ح��ق��وق��ي م���رم���وق، وق��د 
ت��وازًن��ا  عهده  يف  اجلمعية  شهدت 
بتحريك  يبادر  أن  وامتنى  ملحوًظا، 
بقية  م���ش���روع اجل��م��ع��ي��ة الف��ت��ت��اح 
ف��روع��ه��ا يف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، كما 
متابعة  على  يعمل  أن  منه  أمت��ن��ى 
احلق يف الدعم احلكومي للميزانية 
وفًقا  للجمعية  السنوية  التشغيلية 

ملبادئ باريس.

- والدكتور عّواد العّواد رئيس الهيئة 
دولة  رجل  اإلنسان  الوطنية حلقوق 
والثقة  اخل��ب��رة  يكتنز  ودبلوماسي 
الهيئة  تشهد  أن  واملؤمل  والثقافة، 
نوعية يف مجال  إضافات  يف عهده 
نرى  وأن  واملساواة،  العدالة  مجتمع 
اململكة  مناطق  جميع  املستقبل  يف 
ممثلة يف عضوية مجلس الهيئة على 
مجلس  يف  املناطقي  التمثيل  غ��رار 
عنها يف  والدفاع  اإلنسان  الشورى. 

مجتمع العدالة واملساواة.

اململكة وحقوق اإلنسان واجلائحة:
** ك���ي���ف ت�����رى ت���ع���ام���ل امل��م��ل��ك��ة م��ع 

حقوق اإلنسان أثناء جائحة كوفيد 
19 ؟..

للتاريخ  يسجل  أن  يجب  ال��ذي   ..
اجلائحة  م��ع  تعاملت  اململكة  أن 
إنساني  ومنظور  بحكمة  ونواجتها 
ف��ري��د، وس��خ��رت م��وارده��ا ملواجهة 
الصحية  اجلائحة  ه��ذه  ت��داع��ي��ات 
واالق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة دون 
النظر جلنسية أو دين، وبذلك طغى 
-بوضوح - تغليب اجلانب اإلنساني 
مع  اململكة  تعامل  عداه يف  ما  على 
اململكة  كانت  فقد  وبهذا  اجلائحة، 
تأصيل  يف  مسبوقة  غ��ي��ر  س��اب��ق��ة 
م���ب���ادئ ح��ق��وق اإلن���س���ان يف ه��ذا 

الظرف العاملي االستثنائي.
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** باملناسبة كنَت رئيًسا للجنة حقوق 
اإلنسان مبجلس ال��ش��ورى، م��اذا عن 

هذه التجربة.. ؟

بكل  ثرية  الشورى  مجلس  - جتربة 
بعضوية  ش��رف��ت  فقد  تفاصيلها، 
وع��ل��ى  دورات،  ل���ث���اث  امل��ج��ل��س 
اثني عشر ع��اًم��ا ش��ارك��ت يف  م��دى 
االجتماعية،  جل��ان:  ث��اث  عضوية 
من  األخ��ي��رة  السنة  ويف  التعليمية، 
الدورة اخلامسة ترأست جلنة حقوق 
اإلنسان والعرائض، وهي جلنة مهمة 
باعتبارها قناة التواصل بن املجلس 
مع  الّشورى  مجلس  لكن  وامل��واط��ن، 
يقول  كما   - دّف���ان  مجلس  األس��ف 
رحمه  زيدان  األستاذ محمد حسن 
اهلل - ذلك أن املجلس يغّيب األعضاء 
وفعالياته،  نشاطاته  عن  السابقن 
انتهاء  مبجّرد  به  عاقتهم  ويقطع 
العاملية  املجالس  بعكس  عضوياتهم، 
التي حتافظ على عاقتها بأعضائها 
األدنى  احلد  على  وتبقي  السابقن، 
لهم  وتضمن  معهم،  ال��ت��واص��ل  م��ن 
املادية  حقوقهم  العضوية  بعد  م��ا 

واألدبية.

حقوق  ع��ن  احل��دي��ث  ي��ك��ون  عندما 
سنجد  ش��ك  دون  ف��إن��ن��ا  اإلن���س���ان 
أنفسنا أمام العديد من األسئلة التي 
تقفز إلى الذهن باحثة عن إجابات 
وماهيتها  احل��ق��وق  ه���ذه  ع��ن  ل��ه��ا، 

وصيانتها وآليات احلصول عليها.

قد  األسئلة  بعض  أن  يعتقد  بعضنا 
تكون حساسة، لكن احلقيقة أنك يف 
مجتمع حقوقي بات شفافاً وواضحاً، 
والدولة أنشأت اجلمعيات والهيئات 
وكل  الرقابية  واملؤسسات  احلقوقية 
ذلك حفظاً للحقوق وصيانتها وعدم 

التعدي عليها أو العبث بها.
بعدم  فينا  املشكلة  أحيانا  تظل  وقد 

عنها  السكوت  أو  بحقوقنا  املطالبة 
إما جلهل بها أو تراٍخ عنها.

العربية  اململكة  يف  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 
السعودية:

كفلت الدولة منذ توحيدها على يد 
العزيز  عبد  امل��ل��ك  املؤسسة  امل��ل��ك 
كان  مواطًنا  لإنسان  اهلل-  -رحمه 
أم مقيًما، بالًغا كان أم طفًا حماية 
حقوقه، ففي نظام احلكم املادة )8( 
العربية  اململكة  يف  احل��ك��م  »ي��ق��وم 
ال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى أس����اس ال��ع��دل، 
الشريعة  وفق  واملساواة،  والشورى، 
التي  منه   )26( وامل��ادة  اإلسامية«، 
نصت على أن: »حتمي الدولة حقوق 

اإلنسان، وفق الشريعة اإلسامية«.

للحكم  ال��ن��ظ��ام األس��اس��ي  وض��م��ن 
إلى  تهدف  أساسية،  وأحكام  مبادئ 
حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، ومتثل 
مجملها  يف  واألح��ك��ام  امل��ب��ادئ  تلك 
اإلن��س��ان،  حلقوق  النظامي  اإلط���ار 
وق���د أك���د ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى ج��م��ل��ٍة من 
يف  احلق  ومنها:  األساسية  احلقوق 
ال��ع��دل وامل��س��اواة واألم���ن واح��ت��رام 
ك��م��ا تضمنت  اخل���اص���ة،  امل��ل��ك��ي��ات 
العمل،  كأنظمة  األخ���رى  األنظمة 
والتأمينات  وال��ت��ع��ل��ي��م،  وال��ص��ح��ة، 
األنظمة  م��ن  وغيرها  االجتماعية 
للمبادئ  تفصيلية  أحكاماً  واللوائح 

الواردة يف النظام األساسي للحكم.

- أن��ظ��م��ة ول��وائ��ح امل���س���اواة وع��دم 
التمييز وحقوق االنسان

- نظام احلماية من اإليذاء
- نظام حماية الطفل

ن��ظ��ام رع���اي���ة األش���خ���اص ذوي   -
اإلعاقة

- نظام حرية الرأي والتعبير
االجت���ار  ج��رائ��م  مكافحة  ن��ظ��ام   -

باألشخاص

- نظام التنفيذ
- الئحة العمالة الوافدة

كما أن املساواة وعدم التمييز وسبل 
االنتصاف توجب أنظمة اململكة على 
جميع أجهزة الدولة إنصاف اإلنسان 
جنسه  أو  عرقه  أو  ديانته  كانت  أياً 
أو جنسيته، ويف حالة إخال أي من 
بإعمال  ميثلها  من  أو  األجهزة  تلك 
حقه  انتهك  فلمن  احلقوق،  من  حق 

اللجوء إلى أي من اآلليات التالية:
- اجلهات القضائية.

- اإلدارات احلكومية ذات العاقة.
اإلن���س���ان  ح���ق���وق  م���ؤس���س���ات   -

احلكومية وغير احلكومية.
- أمراء املناطق )احلكام اإلداريون(.
- مجلس امللك ومجلس ولي العهد.

مت إن��ش��اء ال��ع��دي��د م��ن امل��ؤس��س��ات 
احل��ك��وم��ي��ة وغ��ي��ر احل��ك��وم��ي��ة التي 
تُعنى بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان 
بجانب  م��ن��ه��ا،  م��ح��ددة  ب��ح��ق��وق  أو 
مسؤوليات اجلهات احلكومية املعنية 
اإلنسان  حقوق  بإعمال  ب��األس��اس 
تلك  ومن  اختصاصه،  مجال  كل يف 

املؤسسات:

1— هيئة حقوق اإلنسان
جرائم  ملكافحة  الدائمة  اللجنة   —2

االجتار باألشخاص
3— اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
للحوار  العزيز  عبد  امللك  مركز   —4

الوطني
5— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

6— برنامج األمان األسري
7— مجلس شؤون األسرة

ما هي حقوق اإلنسان؟
حقوق اإلنسان تتبع لكل شخص منا 

ولنا جميعاً بالتساوي.
عاقتهم  حتكم  كما  بعضهم،  وم��ع 
على  تقع  التي  وااللتزامات  بالدولة 

كاهل الدولة نحوهم.

يُلزم قانون حقوق اإلنسان احلكومات 
ومينعها  محددة،  بتصرفات  بالقيام 
وثمة  أخ��رى،  بتصرفات  القيام  من 
م��س��ؤول��ي��ات ع��ل��ى األف�����راد أي��ض��اً: 
حلقوقهم  استخدامهم  خ��ال  فمن 
يحترموا  أن  عليهم  يجب  اإلنسانية، 
حقوق اآلخرين. وال يحق ألي حكومة 
بأي شيء  القيام  فرد  أو  أو جماعة 

ينتهك حقوق اآلخرين.

ع���امل���ي���ة احل����ق����وق وع�������دم ق��اب��ل��ي��ت��ه��ا 
للتصرف:

إن حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية 
وغير قابلة للتصرف، فهي حق لكل 
الناس ويف كل مكان يف العالم، وليس 
بوسع أي أحد أن يتخلى عنها طوعاً، 
كما ال ميكن لألخرين سلبها من أي 

شخص.

عدم القابلية للتجزئة:
إن ح���ق���وق اإلن���س���ان غ��ي��ر ق��اب��ل��ة 
ل��ل��ت��ج��زئ��ة، وس����واء أك��ان��ت ح��ق��وق��اً 
أو  اقتصادية  أو  سياسية  أو  مدنية 
جميعاً  فهي  ثقافية،  أو  اجتماعية 
كائن  كل  كرامة  يف  متأصلة  حقوق 
جميعاً  فإنها  لذلك،  وتبعاً  إنساني، 
وليس  كحقوق،  متساٍو  بوضع  تتمتع 
ثمة شيء يدعى حقاً ’صغيراً‘، وليس 

ثمة تراتبية يف حقوق اإلنسان.

وتعزيز  وتشابكها  احلقوق  ترابط   
بعضها بعضاً غالباً ما يعتمد إعمال 
على  جزئياً،  أو  كلياً  احلقوق،  أحد 
قد  فمثًا،  األخرى.  احلقوق  إعمال 
يعتمد إعمال احلق يف الصحة على 
إعمال احلق يف التعليم أو احلق يف 

الوصول إلى املعلومات.

فاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وثيقة تاريخية هامة يف تاريخ حقوق اإلنسان. وقد صاغه ممثلون من مختلف اخللفّيات القانونّية والثقافّية من جميع 
أنحاء العالم. سمح اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان، والتزام الدول مببادئه، بصون كرامة املالين، والوقاية من معاناة بشرّية ال توصف والتأسيس لعالم أكثر 
عدالة. وعلى الرغم من أّنه ال بّد من بذل جهود إضافّية لتحقيق ما يعد به اإلعالن، إاّل أّن قدرته على الصمود يف وجه الزمن شهادة على الطابع العاملّي لقيمه 

الدائمة املتمّثلة باملساواة والعدالة والكرامة اإلنسانّية.
*** حتفظت اململكة العربية السعودية على مادتن من مواد االعالن العاملي حلقوق االنسان و هما املادة 16 و 18، وأي نصوص تخالف الشريعة اإلسالمية.
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مب�ساركة العديد من 

اجلهات

فرع اجلمعية باملدينة 

املنورة يقيم ندوة 

بعنوان ) اململكة العربية 

ال�سعودية منظومة 

متكاملة حلماية حقوق 

الإن�سان من تداعيات 

كورونا( 

املنورة  باملدينة  اجلمعية   ف��رع  نفذ 
ن����دوة ب��ع��ن��وان ) امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
حلماية  متكاملة  منظومة  السعودية 
حقوق اإلنسان من تداعيات كورونا (

 ( العاقة  ذات  اجل��ه��ات  مب��ش��ارك��ة  
الشرطة - الصحة - التعليم(.

الرحيلي  ج��اب��ر  ال��دك��ت��ور  ح��ض��ره��ا 
من  كورونا(  عمليات  مركز  )مشرف 
الشؤون الصحية واألستاذ فهد اإلمام 
)مدير مركز التميز( من إدارة التعليم 
اجلهني  محمد  ال��دك��ت��ور  وال��ع��م��ي��د 
من  املدينة(  شرطة  مدير  )مساعد 

الشرطة.
أدار الندوة الدكتور عبداملجيد األمن، 

املدير التنفيذي لفرع اجلمعية. 

فرع  على  العام  املشرف  الندوة  ب��دأ 
ال��ق��رايف  ش���رف  األس���ت���اذة  اجلمعية 
اململكة  )ك��رس��ت  فيها  ج���اء  بكلمة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ح��ف��ظ��ه��ا اهلل 
رأس  على  اإلن��س��ان  لوضع  جهودها 
أولوياتها منذ بداية تفشي اجلائحة، 

مبلف  املتعاظم  اهتمامها  خ��ال  من 
من  مباشر  بتوجيه  اجل��ائ��ح��ة  ه��ذه 
خادم احلرمن الشريفن حفظه اهلل 
بن  محمد  العهداألمير  ول��ي  وسمو 
سلمان حفظه اهلل، يف إطار نهج قائم 
وتعزيزاً   اإلنسان حماية   على حقوق 

للمواطنن واملقيمن فيها دون متييز، 
وذلك عبر اعتماد عدد من السياسات 
 ، الوطنية  واالستراتيجيات واخلطط 
احلياة   ج��وان��ب  كافة  شملت   وال��ت��ي 
الصحية  اجل���وان���ب  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
واالقتصادية،  واألمنية  والتعليمية، 
التشريعات  م��ن  ع����دداً  س��ن��ت  ك��م��ا 
كبير  التي ساهمت وبشكل  واألنظمة 

يف احلد من تأثيرات هذه اجلائحة.
باإلضافة إلى مساهماتها ومبادراتها 
للجائح�ة،  للتصدي  ال�دول  ملس�اندة 

ودعمها  ملنظم��ة الصح��ة العاملي��ة.
وجاءت التدابير االحترازية والوقائية 
التي اتخذتها اململكة يف شتى املجاالت 
فيروس  انتشار  من  املجتمع  حلماية 
للتوصيات  مواكبة  املستجد  ك��ورون��ا 
عن  ال���ص���ادرة  التوجيهية  وامل���ب���ادئ 
الدولية  والوكاالت  املنظمات  مختلف 
وجلان  وآل��ي��ات  وأج��ه��زة  املتخصصة 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املوجهة 
مكافحة  أث��ن��اء  ال��ع��ال��م  دول  ل��ك��اف��ة 

اجلائحة.
فوفرت  اخلدمات العاجية والوقائية 
العاملية،  امل��واص��ف��ات  ألف��ض��ل  وف��ق��اً 
دون  أرض��ه��ا  على  يعيش  م��ن  لكافة 
كما  مقيم،  أو  مواطن  بن  متييز  أي 
أطلقت العديد من املبادرات والبرامج 
التي ساهمت إلى حد كبير يف تعزيز 

يشمل  مبا  اإلن��س��ان،  حقوق  وحماية 
احلقوق الصحية والتعليمية واألمنية. 
وات���خ���ذت ال��ك��ث��ي��ر م���ن اإلج�����راءات 
ال��ه��ادف��ة إل���ى ح��م��اي��ة األط��ف��ال من 
وضمان  ال��ف��ي��روس  انتشار  مخاطر 
األساسية  حقوقهم  بجميع  متتعهم 
حيث  والتعليم،  الصحة  رأسها  وعلى 
أطلقت العديد من املبادرات التوعوية 

لألطفال.
منظومة  بتبني  امل��م��ل��ك��ة  وان���ف���ردت 
متكاملة حلماية كبار السن وأصحاب 
االعاقة من تداعيات انتشار فيروس 
أشكال  ك��اف��ة  توفير  شملت  ك��ورون��ا 

الدعم والرعاية الصحية.

ك���م���ا وف������رت ال����دع����م واحل���م���اي���ة 
القطاع  يف  للعاملن  االق��ت��ص��ادي��ة 

اخلاص.
التوسع يف  جلية يف  اجلهود  وظهرت 
عبر   اإللكترونية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 
خال  فمن   ، اإللكترونية  ال��ب��واب��ات 
من  الكثير  تقدمي  يتم  امل��واق��ع  ه��ذه 
املواطن  على  توفر  التي  اخل��دم��ات 
اخلروج من املنزل، والتعرض للزحام، 
وخ��ط��ر ال���ع���دوى، وأت���اح���ت يف كل 
أو  الطلبات،  لتقدمي  ال��وزارات مواقع 
 ، املواعيد  حجز  او  األوراق،  جتديد 

وغيرها من اخلدمات اإللكترونية.

جل  اهلل  حفظها  اململكة  أول��ت   كما 
رّواد  بسامة  العناية   يف  اهتمامها  
احل��رم��ن، وت��ق��دمي اخل��دم��ات وف��ق 
وذلك  احترازية  وتدابير   إج���راءات 
للزائرين  وسامة  آم��ن  حج  لتحقيق 

واملعتمرين.

احلقوقية  جهودها  اململكة  وواصلت 
ب���امل���ب���ادرة يف ت��وف��ي��ر ل��ق��اح ك��ورون��ا  
مجاناً  جلميع من يقيم على أراضيها 
وحرصاً  حماية  ومقيمن  مواطنن 

على سامة اجلميع.

احلقوقية   املنظومة  ب��ذل��ك  لتكتمل 
األزمات من أجل  إدارة  السعودية يف 

حماية اإلنسان.

ال��دك��ت��ور محمد  العميد  ث��م حت��دث  
اجلهني عن جهود اململكة األمنية يف 

ظل جائحة كورونا.
الرحيلي عن جهود  الدكتور جابر  ثم 
جائحة  مواجهة  يف  الصحية  اململكة 

كورونا.
وعن جهود اململكة التعليمية  يف ظل 
فهد  األستاذ  حت��دث  كورونا  جائحة 

اإلمام.
ات��خ��اذ كافة  ال���ن���دوة م��ع   مت ع��ق��د 

التدابير االحترازية.
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فريق من فرع اجلمعية باجلوف ي�سارك يف 

املهرجان الدويل لزيتون اجلوف الرابع ع�سر

ب��ه��دف ن��ش��ر ال��ث��ق��اف��ة احل��ق��وق��ي��ة و 
بحقوقهم  املجتمع  أفراد  كافة  توعية 
وواج��ب��ات��ه��م، ش���ارك ف��ري��ق م��ن فرع 
اجل��م��ع��ي��ة ب���اجل���وف ض���م ك����ًا من 
مدير  الفهيقي  بريد  ظاهر  األستاذ 
مبخوت  ح��م��ود  األس��ت��اذ  و  ال��ف��رع، 
األستاذ  و  ال��ف��رع،  سكرتير  ال���دوش 
الفرع،  منسق  ال��دوش  مبخوت  علي 
ومب��ت��اب��ع��ة م��ش��رف ال��ف��رع ال��دك��ت��ور 
ط�����ارش ب���ن م��س��ل��م ال���ش���م���ري، يف 
امل��ه��رج��ان ال��دول��ي ل��زي��ت��ون اجل��وف 
املشاركة  ج��اءت  وق��د  عشر،  ال��راب��ع 
ت��وع��وي تثقيفي مت  م��ن خ��ال رك��ن 
خاله عرض منشورات و اصدارات 
على  توزيعها  و  احلقوقية،  اجلمعية 
على  اإلج��اب��ة  أيضاً  كما مت  ال���زوار، 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ال�����زوار  اس��ت��ف��س��ارات 
التي  واالج���راءات  احلقوقي  باملجال 
القضايا  ح��ل  يف  اجلمعية  تتخذها 
التي ترد إليها و تواصلها مع اجلهات 
ذات العاقة إليجاد احللول املناسبة 

لها.

األمير  امللكي  السمو  صاحب  دش��ن 
أمير  عبدالعزيز  بن  نواف  بن  فيصل 
ال��دول��ي  امل��ه��رج��ان  اجل���وف،  منطقة 
عشرة،  الرابعة  نسخته  يف  للزيتون 
ضمن  املنطقة  أم��ان��ة  نظمته  ال���ذي 
باقة املهرجانات السنوية التي تقام يف 

املنطقة.
عقب  تصريح  يف  املنطقة  أمير  ون��وه 
يف  الرشيدة  القيادة  بجهود  االفتتاح 
بفضل  والتي  كورونا  جائحة  احتواء 
التي  ه���ذه اجل��ه��ود  ب��ف��ض��ل  ث��م  اهلل 
قادها خادم احلرمن الشريفن امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو 
 - األم��ن - حفظهم اهلل  ول��ي عهده 
األنشطة  ه��ذه  ملثل  ال��ع��ودة  استطعنا 

التي كان يتطلع إليها اجلميع.
املهرجان  أهمية  إل��ى  س��م��وه  وأش���ار 
للمنتجن،  التسويق  فرص  توسيع  يف 
يف  املنتج  الزيتون  بجودة  والتعريف 
االستثمارات  زي��ادة  وكذلك  املنطقة، 
إل��ى إسهام  يف زي��ت ال��زي��ت��ون، الف��ت��اً 
ت��ن��ش��ي��ط احل�����راك  امل���ه���رج���ان يف 

باملنطقة،  وال��ت��ج��اري  االق��ت��ص��ادي 
وزيادة نسبة إسهام القطاع الزراعي، 
اململكة  رؤي����ة  م��س��ت��ه��دف��ات  ض��م��ن 
للمنتجن  اإلمارة  دعم  مؤكداً   ،2030
والعمل  باملنطقة،  الزيتون  ومزارعي 
ع��ل��ى ت��ذل��ي��ل ج��م��ي��ع ال��ع��ق��ب��ات -إن 
وزي��ادة  املنتج  ج��ودة  لرفع  وج���دت-؛ 
رؤية  أله��داف  اإلنتاج، حتقيقاً  حجم 
الرشيدة -  القيادة  اململكة، وتطلعات 

حفظها اهلل.
أبرز  توضح  خريطة  سموه  شاهد  و 
وم��ع��دالت  ل��ل��زي��ت��ون  املنتجة  ال����دول 
اإلن��ت��اج يف ال��دول من خ��ال معرض 
الدول املشاركة والتي تشارك مبمثلن 
من كل دولة، مستعرضن لسموه طرق 
كل  ويحتوي  دولهم،  الزيتون يف  إنتاج 
ال��دول  تلك  من  منتجات  على  جناح 
امل��زارع  يبرز  »فيديو«  ع��رض  وأيضاً 
الفلكلورية  والعروض  فيها،  واملصانع 
العروض  املشاركة على مسرح  للدول 
الزيتون،  رحلة  ومعرض  الفلكلورية، 
ث��م ت��وج��ه مل��ع��رض امل��زارع��ن بصالة 

من   45 فيها  ش��ارك  حيث  الزيتون، 
مزارعي ومنتجي الزيتون يف املنطقة 
وم��ح��اف��ظ��ات��ه��ا، وال��ت��ق��ى س��م��وه بهم 
وجني  زراع���ة  ل��ط��رق  منهم  واستمع 
تسويقه.  وط����رق  ال��زي��ت��ون  وع��ص��ر 
الرعاة  سموه  كرم  احلفل  نهاية  ويف 

واملشاركن واملنظمن للمهرجان.
منطقة  أمانة  املشاركن  ضمن  وم��ن 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية   � اجل��وف 
� األح��وال  اإلن��س��ان مبنطقة اجل��وف 
املدني  ال��دف��اع   � اجل���وازات   � املدنية 
إخبارية   � اجل��وف  منطقة  شرطة   �
هيئة   � اخليرية  اجلمعية   � اجل��وف 
املنكر  ع��ن  والنهي  ب��امل��ع��روف  األم���ر 
� م���رور اجل���وف � ال��ه��ال األح��م��ر � 
اإلدارة العامة للتعليم � جمعية الثقافة 
والفنون � فرع السياحة � فرع اإلسكان 
 � املنتجة  األس��ر   � الصحية  الشؤون   �
املشاركون   � والزيتون  الزيت  منتجوا 
14 من مزارعي اجلوف � هيئة الترفيه 
� الهيئة العامة للرياضة وتخللها ألعاب 

التحدي و األلعاب اإللكترونية.

الدكتور طارش الشمري
مشرف الفرع
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الأمم املتحدة توؤكد متيز ال�سعودية يف تقدمي درا�سات 

حول الهدر الغذائي

-

نّوه تقرير أصدرته األمم املتحدة لعام 
الغذائي  وال��ه��در  الفقد  ع��ن   2021
الغذائي  الهدر والفقد  بجودة دراسة 
يف اململكة، األمر الذي وضع دراستها 
يف مقدمة 17 دولة شاركت بدراسات 
بحسب  اجل��ودة،  مستوى  على  جيدة 

التقييم الوارد يف التقرير األممي.

واح��دة من  اململكة  أن  التقرير  وأك��ّد 
ث��اث دول يف غ��رب آس��ي��ا، أج��ادت 
هدر  موضوع  حول  بياناتها  صياغة 
ال���غ���ذاء ع��ل��ى م��س��ت��وى األس�����ر، إذ 
تقريرها  يف  املتحدة  األمم  وصفتها 
ألن  وذل��ك  العالية،  املوثوقية  ب��ذات 
العامة  املؤسسة  يف  ممثلة  اململكة 
للحبوب )SAGO( بنت دراساتها على 

حتليل تكوين النفايات.

اململكة  دراس���ة  أن  التقرير  وأف���اد 
أخضعت  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  املقدمة 
الغذائية  امل���واد  م��ن  عينة   21730
يف م��رح��ل��ة االس��ت��ه��اك، ع��ب��ر 35 

التمّيز  مدينة ومحافظة، مما منحها 
واألف��ض��ل��ي��ة م��ن ب��ن ب��اق��ي ال���دول 
املشاركة، حيث اختار التقرير األممي 
وصف عينة كبيرة عند قياس وتقييم 
ما  ال��دراس��ة،  محّل  املختارة  العينة 
أسهم يف الوصول إلى نتائج ذات ثقة 

وجودة عالية.

ولفت تقرير األمم املتحدة االنتباه إلى 
متّيز اململكة بوصفها إحدى الدولتن 
منزلية  غير  دراس���ات  أجرتا  اللتن 
للهدر الغذائي، من خال دراسة خط 
املؤسسة  عليها  عملت  التي  األساس 
وتضمنت   ،)SAGO( للحبوب  العامة 
النطاق  وواس��ع  قياس مباشر  إج��راء 
للفقد والهدر يف الغذاء على مجموعة 
البيع  ومتاجر  اجلغرافية  املواقع  من 

بالتجزئة.

األمم املتحدة: 17% من إجمالي املواد 
ال��غ��ذائ��ي��ة امل���ت���وف���رة ع��ل��ى م��س��ت��وي��ات 

املستهلك ُتهدر:

 931 بنحو  يقدر  مبا  املطاف  انتهى 
أو  الغذائية،  امل���واد  م��ن  ط��ن  مليون 
املتاحة  األغ��ذي��ة  إجمالي  م��ن   ٪17
إل��ى   ،2019 ع���ام  يف  للمستهلكن 
املعيشية  األس���ر  ن��ف��اي��ات  ص��ن��ادي��ق 
وغيرها  وامل��ط��اع��م  التجزئة  وجت��ار 
لبحث  وفًقا  الغذائية،  اخلدمات  من 
لدعم  املتحدة  األمم  أج��رت��ه  جديد 
اجلهود العاملية خلفض هدر األغذية 

إلى النصف بحلول عام 2030.

يقرب  ما  النفايات  هذه  وزن  ويعادل 
من 23 مليون شاحنة محملة بالكامل 
تزن 40 طًنا – مليئة بأكملها، وهو ما 
يكفي للدوران حول األرض 7 مرات.

األغذية  ه��در  مؤشر  تقرير  ويجري 
برنامج  ع��ن  ال��ص��ادر   ،  2021 لعام 
 )UNEP( ل��ل��ب��ي��ئ��ة  امل��ت��ح��دة  األمم 
أبحاث   ،WRAP الشريكة  واملنظمة 
ع��ن ه��در األغ��ذي��ة ال��ت��ي حت��دث يف 
وامل��ط��اع��م  بالتجزئة  ال��ب��ي��ع  م��ن��اف��ذ 

األغذية  من  كل  بإحصاء   - واملنازل 
مثل  لألكل  الصاحلة  غير  واألج��زاء 
التقرير  ويعرض  والقشور،  العظام 
ومنذجة  وحتليل  جمع  عمليات  أكثر 
بيانات عن هدر األغذية شموالً حتى 
لقياس  للبلدان  منهجية  ويقدم  اآلن، 
هدر األغذية. ومت حتديد 152 نقاط 
بيانات عن هدر األغذية يف 54 بلداً.

قد  تقريباً  بلد  كل  أن  التقرير  ووجد 
ق���ام ب��ق��ي��اس ه���در األغ���ذي���ة، وال��ت��ي 
النظر  بغض  كبيرة،  نسبتها  ك��ان��ت 
ال��ب��ل��د، ويظهر  ع��ن م��س��ت��وى دخ���ل 
يأتي  الهدر  ه��ذا  معظم  أن  التقرير 
تتخلص  والتي  املعيشية،  األس��ر  من 
من 11٪ من إجمالي األغذية املتاحة 
سلسلة  يف  االس��ت��ه��اك  م��رح��ل��ة  يف 
الغذائية  اخلدمات  وتهدر  التوريد. 
ومنافذ البيع بالتجزئة 5٪ و2٪ على 
التوالي. وعلى املستوى العاملي للفرد، 
يتم إهدار 121 كيلوجراماً من الغذاء 
ع��ام،  ك��ل  املستهلك  م��س��ت��وى  ع��ل��ى 
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اأخ��ب��ار اجل��وع يف العامل و جهود املنظمات و  اأه��م  © �سفحة تهتم بن�سر   

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

حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

-  17% م��ن إج��م��ال��ي امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ت��وف��رة على مستويات 

ب��ي��ع 931 م��ل��ي��ون طن  امل��س��ت��ه��ل��ك مت إه���داره���ا يف ع���ام 2019و 

واملطاعم  التجزئة  املعيشية وجت��ار  الغذائية لألسر  امل��واد  من 

وغيرها من اخلدمات الغذائية.

- وجدت دراسة دولية أن هدر األغذية هي مشكلة عاملية وليست 

مجرد مشكلة تواجه العالم املتقدم.

- يساعد تقرير مؤشر هدر األغذية البلدان على تتبع التقدم 

احمل����رز يف حت��ق��ي��ق ال���ه���دف 12.3 م���ن أه�����داف األمم امل��ت��ح��دة 

للتنمية املستدامة خلفض هدر األغذية إلى النصف بحلول 

عام 2030.

كيلوجراماً   74 مجموعه  ما  ويحدث 
من هذا بن األسر املعيشية، ويتضمن 
التقرير أيضاً تقديرات إقليمية ووطنية 

لنصيب الفرد.

بيئية  آث�����ار  ل���ه  األغ����ذي����ة  ه����در  إن 
على  كبيرة،  واقتصادية  واجتماعية 
فيه  ي���زال  ال  وق��ت  امل��ث��ال، يف  سبيل 
الركب،  ع��ن  م��ت��أخ��ًرا  املناخي  العمل 
انبعاثات  من   ٪10-  ٪8 نسبة  ترتبط 
التي  باألغذية  العاملية  الدفيئة  غازات 
مراعاة  يتم  عندما  استهاكها،  يتم  ال 

اخلسائر قبل مستوى املستهلك.

وقالت إنغر أندرسن، املديرة التنفيذية 
لبرنامج األمم املتحدة للبيئة: »إن احلد 
من هدر األغذية من شأنه أن يحد من 
احلراري،  االحتباس  غازات  انبعاثات 
ويبطئ تدمير الطبيعة من خال حتويل 
األراضي والتلوث، ويعزز توافر الغذاء، 
وبالتالي يقلل اجلوع ويوفر األموال يف 
أن  أردنا  »إذا  العاملي«،  الركود  أوقات 
املناخ،  تغير  معاجلة  يف  جادين  نكون 
البيولوجي،  التنوع  وفقدان  والطبيعة 
على  يتعن  فإنه  والنفايات،  والتلوث 
يف  واملواطنن  واحلكومات  الشركات 
بدورهم  القيام  العالم  أن��ح��اء  جميع 
ل��ل��ح��د م��ن ه���در األغ���ذي���ة، وس��ت��وف��ر 
الغذائية  لألنظمة  املتحدة  األمم  قمة 

إجراءات  إلطاق  فرصة  العام  هذا 
جديدة وجريئة ملعاجلة هدر األغذية 

على مستوى العالم«.

مع تأثر 690 مليون شخص باجلوع 
يف عام 2019، من املتوقع أن يرتفع 
الرقم بشكل حاد مع فيروس كورونا، 
باإلضافة إلى ثاثة مليارات شخص 
غير قادرين على حتمل تكاليف نظام 
املستهلكون  يحتاج  صحي،  غذائي 
إلى املساعدة للحد من هدر األغذية 

بن األسر املعيشية.

الطموح  مستوى  رفع  للبلدان  ميكن 
امل��ن��اخ��ي م��ن خ���ال ت��ض��م��ن ه��در 
األغ���ذي���ة يف امل��س��اه��م��ات احمل���ددة 
تعزيز  مع  باريس،  اتفاق  يف  وطنياً 
األمن الغذائي وخفض التكاليف على 
أن  املعيشية. وهذا من شأنه  األسر 
يجعل منع هدر الطعام أيضاً مجاالً 
استراتيجيات  يف  إلدراج��ه  أساسياً 

التعايف من كوفيد-19.

إنها مشكلة عاملية:
ق����ال م����ارك����وس ج���وف���ر، ال��رئ��ي��س 
»لفترة   :WRAP ملنظمة  التنفيذي 
طويلة، كان يُفترض أن هدر األغذية 
مشكلة  ميثل  املعيشية   األس��ر  بن 
فقط«.  املتقدمة  البلدان  يف  كبيرة 

»مع نشر تقرير مؤشر هدر األغذية، 
ليست  األم��ور  أن  ن��رى  أن  فنستطيع 

واضحة متاماً.

»مع تبقي 9 سنوات فقط، لن نحقق 
التنمية  أه��داف  من   12 رقم  الهدف 
املستدامة إذا لم نزد االستثمار بشكل 
بن  األغ��ذي��ة  ه��در  معاجلة  يف  كبير 
العالم.  مستوى  على  املعيشية  األسر 
وي��ج��ب أن ي��ك��ون ه��ذا م��ن أول��وي��ات 
احل���ك���وم���ات وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 

والشركات واملؤسسات اخليرية«.

وي��ه��دف ال��ه��دف 12.3 م��ن أه��داف 
التنمية املستدامة إلى خفض نصيب 
إلى  العاملية  الغذاء  نفايات  من  الفرد 
بالتجزئة  البيع  مستوى  على  النصف 
األغذية  فقد  واحلد من  واملستهلكن 
واإلم��داد.  اإلنتاج  على طول ساسل 
وأحد مؤشري الهدف هو مؤشر هدر 

األغذية.

وقام عدد متزايد من البلدان بقياس 
األخيرة.  السنوات  يف  األغذية  هدر 
دول��ة   14 أن  التقارير  وج���دت  وق��د 
لديها بالفعل بيانات عن هدر األغذية 
املنزلية مت جمعها بطريقة تتوافق مع 
مؤشر هدر األغذية. وهناك 38 بلداً 
األغذية  ه��در  عن  بيانات  لديه  آخ��ر 
التغييرات  لهم  تسمح  حيث  املنزلية 
التغطية  أو  املنهجية  يف  الصغيرة 
بإنشاء  العينة  حجم  أو  اجلغرافية 
من   12.3 الهدف  مع  متوافق  تقدير 
ما  ولدى  املستدامة،  التنمية  أهداف 
واحد  عن  بيانات  بلداً   54 مجموعه 
على األقل من القطاعات الثاثة التي 

يغطيها التقرير.
لهدر  اجلديدة  التقديرات  إنشاء  مت 
يف  املستهلك  مستوى  على  األغ��ذي��ة 
قياس  نقاط  من  العالم  أنحاء  جميع 

بناًء  واالس��ت��ق��راء  احلالية  البيانات 
يف  لوحظت  ال��ت��ي  ال��ت��ق��دي��رات  على 
البلدان األخرى، وبالنظر إلى أن ٪75 
بعض  يف  يعيشون  العالم  سكان  من 
نفايات  تقدير  ماحظة  مع  البلدان 
املستوى  على  مباشر  بشكل  الطعام 
احمللي، فإن موثوقية التقدير يف هذا 
القطاع هي أكثر ارتفاعاً. ويف املقابل، 
أقل  املباشرة  التقديرات  ألن  نظراً 
بالتجزئة  البيع  مستوى  على  بكثير 
يف  الثقة  ف��إن  الغذائية،  واخل��دم��ات 
هي  القطاعات  ه��ذه  يف  التقديرات 

تقديرات أقل.
تتوفر بيانات تصنيف األغذية املهدرة 
من األج��زاء غير الصاحلة لألكل يف 
ذات  ال��ب��ل��دان  م��ن  فقط  قليل  ع��دد 
الدخل املرتفع وتظهر تقسيًما بنسبة 
50٪ يف املتوسط   على مستوى األسرة 
غير  األج��زاء  نسبة  وتعتبر  املعيشية، 
كبيرة  معرفية  فجوة  لألكل  الصاحلة 
وقد تكون أعلى يف البلدان منخفضة 

الدخل.
سيطلق  التقرير،  عمل  على  وللبناء 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة  امل���ت���ح���دة  األمم  ب���رن���ام���ج 
مجموعات عمل إقليمية للمساعدة يف 
البلدان على قياس هدر  بناء قدرات 
للجولة  املناسب  الوقت  يف  األغ��ذي��ة 
بشأن  ال��ت��ق��اري��ر  ت��ق��دمي  م��ن  التالية 
التنمية  أه���داف  م��ن   12.3 ال��ه��دف 
ع���ام 2022،  أواخ����ر  امل��س��ت��دام��ة يف 
ودعمه لتطوير خطوط أساس وطنية 
عام  هدف  نحو  احملرز  التقدم  لتتبع 
2030، وتصميم استراتيجيات وطنية 
ملنع هدر األغذية. وقد أطلقت منظمة 
العمل  أسبوع  األسبوع،  هذا   WRAP
األول الوطني بشأن هدر األغذية يف 
اململكة املتحدة )يف الفترة من 1 إلى 
مفادها  رسالة  يعيد  م��ارس(، مما   7
أن هدر األغذية يؤجج من أزمة تغير 

املناخ.
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فريق من فرع اجلمعية باملدينة املنورة يزور مركز 

لقاحات كورونا

املنورة  باملدينة  اجلمعية  ف��رع  أق��ام 
املجيد  م��ؤخ��راً  ض��م األس��ت��اذ عبد 
زيارة  للفرع  التنفيذي  املدير  األم��ن 
ميدانية ملركز لقاحات كورونا باملدينة 

املنورة.
وأشاد الفريق الزائر باجلهود املبذولة 
واخلدمات املقدمة، ومستوى التنظيم  
احلقوقية  االلتزامات  يعكس   ال��ذي 
من اململكة العربية السعودية حفظها 
وصحتهم  الناس،  حياة  حلماية  اهلل 
ب��ت��وف��ي��ر  ك��اف��ة اإلم��ك��ان��ات وض��م��ان 
يتمكن  ح��ت��ى  اإلج�������راءات  ت��س��ه��ي��ل 
اللقاح  على  احل��ص��ول  م��ن  اجلميع 
املستدام  التعايف  إلى حتقيق  وص��والً 

من "كوفيد 19".

امل��م��ل��ك��ة وج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا .. أمن����وذٌج 

متفرٌد يف إدارة األزمات:
مواجهة  يف  اململكة  جتربة  أض��اف��ت 
مفاهيم  املستجدة،  ك��ورون��ا  جائحة 
وقدمت  األزم���ات،  إدارة  يف  مبتكرة 
ل��ل��ع��ال��م أمن���وذج���اً يف ت��ع��ام��ل��ه��ا مع 
واجتماعياً،  املوقف صحياً،  تداعيات 
اإلنسانية  بقيمه  متفرداً  واقتصادياً، 
فلم ت��ف��رق ب��ن م��واط��ن وواف���د على 
ث��راه��ا، وإل��ى أبعد م��ن ذل��ك امتدت 
جهود اململكة خارجياً لتساند األسرة 
البشر من  مل��اي��ن  ح��م��اي��ًة  ال��دول��ي��ة 

خطر اجلائحة.
واتسمت إدارة األزمة يف اململكة بالنهج 
احلكومي  العمل  ملنظومة  التكاملي 
املقام  والتطوعي، غايتها يف  واألهلي 
العامة  الصحة  على  احلفاظ  األول 
جانب  إل��ى  املعتمدة،  املعايير  وف��ق 

دعم جهود الدول واملنظمات الدولية 
العاملية  الصحة  منظمة  وب��األخ��ص 
ومحاصرته  الفيروس  انتشار  لوقف 

والقضاء عليه -بإذن اهلل-.
ملهددات  والتدقيق  بالتقصي  ومتيزت 
ال��ص��ح��ة، وت��ق��ي��ي��م درج���ة امل��خ��اط��ر، 
وال��ت��أه��ب ب��ت��داب��ي��ر وق��ائ��ي��ة ح��ازم��ة 
نتائج  دف��ع��ت  ل��ذل��ك  ت��ن��ف��ي��ذه��ا،  يف 
بوزارة  والتحكم  القيادة  مركز  متابعة 
بفيروس  اإلص��اب��ة  ملستوى  الصحة 
)covid-19( مبدينة ووهان الصينية، 
ملواجهة  املبكرة  اململكة  استجابة  إلى 
ت��داع��ي��ات ال��ف��ي��روس، وص���در األم��ر 
ال��س��ام��ي ب��ت��اري��خ 26 ي��ن��اي��ر2020 م 
اخلاص��ة  العلي�ا  »اللجنة  بتشكيل 
االحترازية  اإلج��راءات  جميع  باتخاذ 
وال��ت��داب��ي��ر ال���ازم���ة مل��ن��ع ان��ت��ش��ار 
 24 عضويتها  يف  تضم  اجل��ائ��ح��ة«، 

جهازاً حكومياً.
لألزمة  إدارتها  يف  للمملكة  ويحسب 
االس��ت��ب��اق��ي��ة يف ات��خ��اذ اإلج����راءات 
الازمة، وجاء تعليق »السفر للصن، 
ودخول اململكة بالفيزا السياحية« يف 
الوباء  لوصول  تفادياً  فبراير2020م 
ال���ذي يكشف عن  ألرض��ي��ه��ا، األم���ر 
اململكة  يف  املبكر  االستشعار  م��دى 
التي  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ف��ي��روس  خلطر 
الزمني  اخل��ط  على  قياساً  يفرضها 
بإعان  بدءاً  اجلائحة؛  تطور  ملراحل 
الصن 31  ديسمبر 2019م تسجيل 
رئوية  بالتهابات  مصابة  حاالت  عدة 
وأدت  األس���ب���اب،  حينها  تُ��ع��رف  ل��م 
كورونا  »فيروس  اكتشاف  إلى  الحقاً 
منظمة  إع����ان  ح��ت��ى  امل��س��ت��ج��د«، 
الصحة العاملية يف 11 مارس 2020م 

تصنيف الفيروس »وباًء عاملياً«.

إستراتيجية  يف  اململكة  واس��ت��ن��دت 
خبراتها  إل���ى  اجل��ائ��ح��ة،  م��واج��ه��ة 
املتراكمة على مدى عقود يف التعامل 

خال  البشرية  واحلشود  األوبئة  مع 
م��واس��م احل���ج وال��ع��م��رة خ��اص��ة يف 
الصحية،  والرعاية  التنظيم  ش��ؤون 
املتقدمة  التحتية  البنية  جانب  إل��ى 
رعاية  يوفر  ال��ذي  الصحي،  للقطاع 
خال  م��ن  عاجية  وخ��دم��ات  طبية 
يف  موزعة  مستشفى   494 من  أكثر 

مختلف مناطق اململكة.
مكافحة  يف  اململكة  جتربة  وأسهمت 
التنفسية  األوس��ط  الشرق  متازمة 
التي  واألعوام  2012م  عام   )MERS(
املستشفيات،  جاهزية  رفع  يف  تلتها، 
منفصلة  ع����زل  وح������دات  وإن����ش����اء 
م���زودة  التنفسي  اجل��ه��از  ألم����راض 
م��خ��ت��ص��ة حلماية  ت��ه��وي��ة  ب��أن��ظ��م��ة 
األط��ب��اء من ال��ع��دوى، وإدراك���اً لألثر 
إجراءات مكافحة  الناجت عن  السلبي 
والشركات،  املواطنن  على  الفيروس 
نفذت اململكة إجراءات بهدف التحفيز 
االقتصادي، مقدمة ضمانات لتغطية 
60٪ من مدخول املواطنن املتضررين 
العاملن يف القطاع اخلاص، وسمحت 
ألص���ح���اب األع���م���ال ب��ت��أج��ي��ل دف��ع 
واإلن��ت��اج  امل��ض��اف��ة،  القيمة  ض��رائ��ب 
والدخل ملدة ثاثة أشهر، وغيرها من 
مقدمة  يف  جعلتها  التي  اجلهود  تلك 

دول العالم يف مكافحة الفيروس.
واستكماالً للجهود املباركة واخلطوات 
االس��ت��ب��اق��ي��ة م��ن��ذ ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة، 
احلكيمة،  القيادة  لتوجيهات  وإنفاذاً 
تواصل وزارة الصحة تقدمي جرعات 
التطعيم ضد فيروس كورونا املسجد 
واملقيمن،  املواطنن  جلميع  مجاناً 
تطبيق  يف  املسبق  احلجز  خ��ال  من 
ل��ه��ذه اخلدمة  »ص��ح��ت��ي«، وخ��ص��ص 
مواقع يف مختلف مناطق اململكة، يف 
الوقت الذي تتابع فيه األجهزة املعنية 
بالصحة العامة مدى االلتزام بتطبيق 
مختلف  يف  ال��وق��ائ��ي��ة  اإلج�������راءات 

املواقع.
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منظمة ال�سحة العاملية ت�سدر اإر�سادات للق�ساء على 

انتهاكات حقوق الإن�سان يف خدمات ال�سحة النف�سية

الصادرة  اجلديدة  التوجيهات  تدعو 
والتي  العاملية،  الصحة  منظمة  عن 
رعاية  توفير  إل��ى  م��ؤخ��راً،  نُ��ش��رت 
صحية نفسية حتترم حقوق اإلنسان 

وتركز على التعايف.
تقدمي  يستمر  العاملي،  الصعيد  على 
رعاية الصحة العقلية بشكل أساسي 
النفسية،  األم��راض  مستشفيات  يف 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ت��زال  وال 
للغاية،  شائعة  القسرية  واملمارسات 

وفقاً ملنظمة الصحة العاملية.
يتم  أن  ب��وج��وب  اإلرش����ادات  توصي 
يف  النفسية  الصحة  خدمات  توفير 
احل��ي��اة  دع���م  تشمل  وأن  امل��ج��ت��م��ع، 
إلى  ال��وص��ول  تسهيل  مثل  اليومية، 
التعليم  خدمات  عن  فضًا  السكن، 

والتوظيف.
قسم  م��ن  فتنك،  ميشيل  د.  وق��ال��ت 
املخدرات،  وتعاطي  العقلية  الصحة 
اإلرش��ادات  تطوير  ق��ادت  التي  وهي 
اإلرش��ادات  ه��ذه  »تقدم  التوجيهية: 
اجلديدة الشاملة حجة قوية النتقال 

الصحة  خ��دم��ات  م��ن  بكثير  أس���رع 
النفسية التي تستخدم اإلكراه وتركز 
استخدام  على  حصري  شبه  بشكل 
أع��راض حاالت  مع  للتعامل  األدوي��ة 
ال��ص��ح��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة، إل���ى ن��ه��ج أك��ث��ر 
االعتبار ظروف  بعن  يأخذ  شمولية 
األفراد ورغباتهم ويقدم نُهجاً متنوعة 

من العاج والدعم«.
أن  العاملية  الصحة  منظمة  ت��ق��در 
 2 م��ن  أق��ل  حالياً  تنفق  احل��ك��وم��ات 
الصحية  ميزانياتها  م��ن  امل��ائ��ة  يف 
اإلجمالية على الصحة النفسية. ويتم 
تخصيص هذا اإلنفاق بشكل أساسي 
النفسية،  األم�����راض  ملستشفيات 
البلدان ذات الدخل املرتفع  باستثناء 
حيث يبلغ الرقم حوالي 43 يف املائة.

خدمات  على  اإلرش�����ادات  وتشجع 
تتمحور حول الفرد، وترتكز على نهج 
هو  كما  اإلن��س��ان،  حقوق  على  قائم 
موصى به مبوجب خطة عمل منظمة 
النفسية  للصحة  العاملية  الصحة 

.2030-2020

وأشارت منظمة الصحة العاملية إلى 
البلدان  سعي  م��ن  ال��رغ��م  على  أن��ه 
قوانينها  إص��اح  إلى  متزايد  بشكل 
وسياساتها وخدماتها املتعلقة برعاية 
اتفاقية  تبني  بعد  النفسية،  الصحة 
امل��ت��ح��دة حل��ق��وق األش��خ��اص  األمم 
ذوي اإلعاقة يف عام 2006، أحرزت 
دول قليلة التقدم يف تلبية التغييرات 
الدولية  املعايير  مب��وج��ب  املطلوبة 

حلقوق اإلنسان.
االن��ت��ه��اك��ات  إن  امل��ن��ظ��م��ة  وق���ال���ت 
اجل���س���ي���م���ة حل�����ق�����وق اإلن�����س�����ان 
تزال شائعة  ال  القسرية  واملمارسات 
للغاية يف جميع البلدان، بعض األمثلة 
تتضمن اإلكراه على دخول املستشفى 
واملعاجلة القسرية، فضًا عن تقييد 
وكيميائية،  جسدية  وقيود  األي���دي، 
وظروف معيشة غير صحية، وإساءة 
انتشار  أث��ن��اء  واللفظية،  اجلسدية 
ال��ت��اج��ي، تعمل  ال��ف��ي��روس  ج��ائ��ح��ة 
نصائح  نشر  على  األممية  الوكاالت 
الصحة النفسية لألطفال واألسر يف 

مجتمع روجنواي يف بانكوك، تايلند.
حت��دد اإلرش����ادات اجل��دي��دة م��ا هو 
م��ط��ل��وب يف م���ج���االت م��ث��ل ق��ان��ون 
اخلدمات  وتقدمي  النفسية  الصحة 
العاملة،  ال��ق��وى  وتنمية  وال��ت��م��وي��ل 
بحيث متتثل خدمات الصحة النفسية 

التفاقية حقوق ذوي اإلعاقة.
وت��ت��ض��م��ن أم���ث���ل���ة ع���ل���ى خ���دم���ات 
دول  يف  النفسية  للصحة  مجتمعية 
مثل البرازيل والهند وكينيا وميامنار 
ونيوزيلندا والنرويج واململكة املتحدة، 
ممارسات  ال��دول  هذه  أظهرت  وقد 
ج���ي���دة، ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال: ع��دم 
واح��ت��رام  املجتمع  وإدم����اج  اإلج��ب��ار 
ح��ق األش��خ��اص يف ات��خ��اذ ق���رارات 
وتشمل  وحياتهم،  معاملتهم  بشأن 
الضوء  تسليط  مت  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
عليها دعم األزمات وخدمات الصحة 
املستشفيات  يف  امل��ق��دم��ة  النفسية 
ال��ت��وع��ي��ة ونهج  ال��ع��ام��ة، وخ���دم���ات 
من  املقدم  والدعم  املدعومة  املعيشة 

مجموعات األقران.
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يف اليوم العاملي للتوعية ب�ساأن اإ�ساءة معاملة امل�سنني 

فرع اجلمعية يف مكة املكرمة ي�سارك دول العامل يف 

الحتفال به حتت �سعار ) عنايتكم حق علينا (

ت��وف��ي��ر احل��م��اي��ة ل��ك��ب��ار ال��س��ن خ��الل 
جائحة كوفيد-19 وما بعدها:

الفئات  جميع  أن  م��ن  ال��رغ��م  على 
ب�  اإلصابة  خلطر  معرضة  العمرية 
كوفيد-19، فإن كبار السن هم أكثر 
عرضة للمضاعفات املسببة للوفاة أو 
اإلصابة  بعد  املستعصية  األم���راض 
الفيروس  يتسبب  حيث  بالفيروس، 
أعمارهم  تزيد  الذين  أولئك  بوفاة 
بخمسة  أعلى  مبعدل  عاًما   80 عن 
أضعاف من الفئات العمرية االخرى. 
وي��ع��ان��ي ن��ح��و 66٪ م��ن األش��خ��اص 
الذين تزيد أعمارهم عن ال�70 عاًما 
من حالة مرضية واحدة على األقل، 
مما يضعهم يف خطر متزايد للتأثير 
ال��ش��دي��د م��ن ال��ع��دوى أو االص��اب��ة 

بكوفيد-19.
وقد يواجه كبار السن أيًضا التمييز 

كانت اجلمعية العامة قد أعلنت مبوجب قرارها رقم 66/127، اعتبار يوم 15 يونيو يومًا عامليًا للتوعية بشأن إساءة معاملة املسنن، ويعتبر هذا اليوم 
الفرصة السنوية التي يرفع فيها العالم صوته معارضًا إساءة معاملة بعض أجيالنا األكبر سنًا وتعريضهم للمعاناة.

وميكن تعريف إساءة معاملة املسنن بأنها فعل واحد أو متكرر أو غياب اإلجراء املناسب، الذي يحدث يف أي عالقة يكون فيها توقع الثقة التي تسبب األذى 
أو اإلحباط لشخص مسن، وميكن أن تتخذ إساءة معاملة املسنن أشكااًل مختلفة مثل اإلساءة البدنية والنفسية والعاطفية واجلنسية واملالية، كما ميكن 

أن يكون نتيجة إهمال مقصود أو غير مقصود.
ويف أجزاء كثيرة من العالم، يحدث سوء معاملة املسنن دون إدراك أو استجابة تذكر، وحتى وقت قريب، كانت هذه املشكلة االجتماعية اخلطيرة مجهولة 
للرأي العام وتعتبر يف األغلب مسألة خاصة، ولم يزال االعتداء على املسنن من احملرمات، التي يتم التقليل من أهميتها وجتاهلها يف جميع أنحاء 

العالم، بيد أن األدلة تتراكم لإلشارة إلى أن إساءة معاملة املسنن مشكلة صحية ومجتمعية هامة.
وتشير االحصائيات الدولية أنه بن عامي 2019 و 2030 ، من املتوقع أن يرتفع عدد األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بن 60 عامًا أو أكثر بنسبة 38% ، من 
مليار إلى 1.4 مليار ، مما يفوق عدد الشباب على مستوى العالم ، وستكون هذه الزيادة هي األكبر واألكثر سرعة يف العالم النامي ، وإقرارًا بضرورة إيالء 
اهتمام أكبر للتحديات احملددة التي تؤثر على كبار السن ، مبا يف ذلك يف مجال حقوق اإلنسان. وقد يؤدي جائحة كوفيد -19 إلى انخفاض كبير يف دخول 
كبار السن ومستويات معيشتهم. وبالفعل ، أقل من 20% من كبار السن يف سن التقاعد يحصلون على معاش، وإن كبار السن ليسوا مجرد ضحايا ، إنهم 

يستجيبون أيضًا، وهناك منهم من العاملن يف مجال الصحة ومقدمي الرعاية ومن بن العديد من مقدمي اخلدمات األساسية.

على أساس العمر يف تصرفات تتعلق 
العاجات  وتوفير  الطبية  بالرعاية 
انعدام  ي��ج��ّذر  مم��ا  للحياة،  املنقذة 
والذي  العاملي،  النطاق  على  املساواة 
ك���ان ق��ائ��م��اً ب��ال��ف��ع��ل ق��ب��ل ان��ت��ش��ار 
نصف  يحصل  ال  حيث  كوفيد-19، 
النامية  البلدان  بعض  السن يف  كبار 
األساسية.  الصحية  اخلدمات  على 
وي����ؤدي ان��ت��ش��ار ال���وب���اء أي��ًض��ا إل��ى 
ت��ق��ل��ي��ص ف����رص ت���واف���ر اخل��دم��ات 
لها  عاقة  ال  التي  الطارئة  الطبية 
ب� كوفيد-19، مما يزيد من املخاطر 

التي تهدد حياة كبار السن.

إن كبار السن يواجهون االنزالق بن 
الفئات األضعف يف هذا الوقت أكثر 
من أي وقت مضى، وال يهدد الفيروس 
حياة املسنن وسامتهم فحسب، بل 

وف��رص  االجتماعية  صحتهم  يهدد 
الصحية  اخل��دم��ات  على  حصولهم 

ووظائفهم وسبل عيشهم.
املتحدة،  لألمم  العام  األم��ن  وأش��ار 
أن��ط��ون��ي��و غ��وت��ي��ري��ش، يف رس��ال��ة 
سياسات  م��وج��ز  إلط���اق  بالفيديو 
هناك  ليس   « ان��ه:  السن  كبار  ح��ول 
عنه«.  االستغناء  ميكن  شخص  أي 
احلق يف  نفس  السن  »كبار  أن  وأكد 
احلياة ويف التمتع بالصحة، مثلهم يف 
ذلك مثل غيرهم... ويجب أن حتترم 
الطبية  بالرعاية  املتعلقة  املمارسات 

حقوق اإلنسان وكرامة اجلميع«.

ظاهرة إساءة معاملة املسنن:
بلدان  جميع  تشهد  أن  املتوقع  م��ن 
يف  كبيرة  زيادة  التقريب  على  العالم 
الفترة  يف  واملسنات  املسنن  أع��داد 

2015 - 2030، وستكون هذه الزيادة 
أس����رع يف امل��ن��اط��ق ال��ن��ام��ي��ة. وم��ن 
املتوقع أن تزيد سوء معاملة املسنن 
وعلى  أعدادهم.  تزايد  مع  واملسنات 
الرغم من أن موضوع ’’إساءة معاملة 
التي  امل��وض��وع��ات  م��ن  ه��و  املسنن‘‘ 
أن  إال  االجتماعية،  احُلرمة  تتغلفها 
تسليط الضوء عليه هو يف تزايد يف 
كل أرجاء العالم، ويظل مع ذلك واحد 
من أنواع العنف التي يُحقق فيها يف 
الوطنية،  االستقصائية  ال��دراس��ات 
وهو كذلك أقلها حظوة باإلهتمام يف 

خطط العمل الوطنية.
مشكلة  املسنن  معاملة  إس��اءة  تعتبر 
النامية  البلدان  من  كل  يف  موجودة 
عنها  يُبلغ  ال  ذل��ك  وم��ع  واملتقدمة، 
بشكل عام على املستوى العاملي، وال 
االنتشار  معدالت  عن  بيانات  توجد 
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من   6 ك��ل  م��ن   1 تعرض   ،2017 ع��ام  يف   -

استمرار  ومع  املعاملة،  إلس��اءة  السن  كبار 

الرعاية، يزداد  اإلغالق وانحسار خدمات 

العنف ضد كبار السن.

- ق��د ت����ؤدي ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-19 إل��ى 

السن  كبار  مدخوالت  يف  كبير  انخفاض 

أقل  يحصل  حيث  معيشتهم.  ومستويات 

من 20٪ من كبار السن يف سن التقاعد على 

مرتبات تقاعدية منتظمة.

كمجرد  السن  كبار  الى  النظر  يجب  ال   -

لنجدة  أيضا  يستجيبون  فهم  ضحايا. 

غيرهم، فمنهم من يعمل يف مجال الصحة 

والرعاية والعديد من اخلدمات األساسية.

متقدمة  بلدان  يف  إال  التقديرات  أو 
 .٪10 إل��ى   ٪1 م��ن  —تتراوح  معينة 
وعلى الرغم من أن هناك جهل مبدى 
أهميته  ف��إن  املسنن،  معاملة  س��وء 
واضحة.  واألخ��اق��ي��ة  االجتماعية 
وع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و، ف��إن��ه��ا تتطلب 
استجابة عاملية متعددة األوجه، تركز 

على حماية حقوق كبار السن.

يشارك  املكرمة  مبكة  اجلمعية  ف��رع 
يف ال����ن����دوة ال��ع��ل��م��ي��ة حت���ت ش���ع���ار ) 
عنايتكم حق علينا ( ضمن فعاليات 
إس��اءة  ب��ش��أن  للتوعية  العاملي  ال��ي��وم 

معاملة املسنن:
مبناسبة اليوم العاملي للتوعية بشأن 
فرع  ش��ارك  املسنن،  معاملة  إس��اءة 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
مبكة املكرمة يف الندوة العلمية التي 

ضمن  اجل��م��وم  تعليم  مكتب  نظمها 
السن  لكبار  العاملي  ال��ي��وم  فعاليات 
لتوعية األسر واملجتمع بأهمية حماية 
بكآفة أشكاله،  اإليذاء  السن من  كبار 
حتت شعار ) عنايتكم .. حق علينا ( 
وذلك بتسليط الضوء على مدى أهمية 
حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق كبار 
وقد  خ��اص،  بشكل  وحمايتهم  السن 
بنت  دالل  القانونية  الباحثة  شاركت 
أحمد جنار، يف الندوة باحملور التالي: 
ال��س��ن (  ) ُس��ب��ل حماية ح��ق��وق ك��ب��ار 

مستفتحة مبا يلي:
ال��وط��ن��ي��ة  ب��اجل��م��ع��ي��ة  ال��ت��ع��ري��ف   -
رؤيتها  و  أهدافها  اإلن��س��ان،  حلقوق 
املجتمعي  دوره���ا  و  إختصاصاتها  و 
يف  متابعة القضايا الفردية و قضايا 
ال���رأي ال��ع��ام وت��ق��دمي اإلس��ت��ش��ارات و 

التوجيهات القانونية.

و  املسنن  معاملة  بإساءة  التعريف   -
أشكالها.

- أهداف التوعية بشان إساءة معاملة 
املسنن.

خ��ال  للمسنن  احل��م��اي��ة  ت��وف��ي��ر   -
جائحة ) كوفيد -19(.

- ط��رق ال��وق��اي��ة م��ن ظ��اه��رة إي��ذاء 
من  والتخفيف  ومكافحتها  املسنن 

آثارها.
- ذكر القطاعات املتعددة التي ميكنها 

اإلسهام يف احلد من إيذاء املسنن .
- وث��ي��ق��ة اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ألمم 
املبادئ  وثيقة   ( 1991م  لعام  املتحدة 

املتعلقة بكبار السن (.
- حقوق املرضى من كبار السن .

إهتمامهم  و  اجلمعية  جهود  إب��راز   -
بكبار السن .

القانونية مشاركتها  الباحثة  واختتمت 

بأن  موضحًة  التوصيات  من  بالعديد 
رعاية هذه الشريحة من املجتمع التي 
أفنت حياتها بالعطاء والتضحية وبناء 
املجتمع لتستحق منا اإلحترام والتقدير 
التهميش  وع��دم  باجلميل  العرفان  و 
اإلجتماعي و العزلة ال سيما وأن ديننا 
إلى  إضافة  ذل��ك،  على  حث  احلنيف 
يف  وتشريعات  تنظيمات  من  ورد  ما 
العاملي  اإلعان  و  الدولية  اإلتفاقيات 
حل��ق��وق اإلن��س��ان وال��ن��ظ��ام األس��اس��ي 
و  اإلهتمام  على  حت��ث  ،ال��ت��ي  للحكم 
مراعاة هذه الفئة صحياً و إجتماعياً و 

سبل حمايتهم من اإليذاء«.
وقد شاركت يف الندوة كًا من : مكتب 
اجل��م��وم-  ش��رط��ة   – اجل��م��وم  تعليم 
اإلنسان-  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
مكتب الدعوة وتوعية اجلاليات- وزارة 

الصحة.

15
JUN

هل تعلم؟
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�أفكار وم�شاريع

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

جيسكو هينتشيل: » لن يحقق الطفل 
امل��غ��رب سوى  ال��ي��وم يف  يولد  ال��ذي 
50٪ من إمكاناته التنموية واإلنتاجية 
يف س��ن ال��ث��ام��ن��ة ع��ش��رة، وامل��س��ار 
املستقبلي  واالقتصادي  االجتماعي 
قدرته  بتحسن  م��ش��روط  للمغرب 
على تسريع وتيرة التقدم يف حتقيق 
وتوزيعه  البشري  امل��ال  رأس  تراكم 
على نحو عادل ومنصف، وسيساند 
البرنامج املقترح اإلجراءات التدخلية 
ل��ت��ع��زي��ز ف���رص حصول  احل��اس��م��ة 
سكان الريف يف املغرب على خدماِت 

تنمية  مجال  يف  معقولة  ج��ودة  ذات 
الطفولة املبكرة«.

إلى  أي��ض��اً  البرنامج  ه��ذا  وي��ه��دف 
حكومة  اعتمدتها  التي  النُهج  تعزيز 
األدل���ة  إل���ى  تستند  وال��ت��ي  امل��غ��رب 
الطفل.  بتنمية  املتعلقة  والشواهد 
وارتبطت نواجت التنمية غير املتكافئة 
الريفية يف  املناطق  األطفال يف  بن 
برامج  على  حصولهم  بعدم  املغرب 
اجلودة  ذات  املبكرة  الطفولة  تنمية 
توفر  محدودية  عن  فضًا  املعقولة، 

البنك الدويل ي�ضاند املغرب 
يف تعزيز فر�ص ح�ضول �ضكان 

الريف على خدمات تنمية الطفولة 
املبكرة

وافق البنك الدولي اليوم على قرض 
ملساندة  دوالر  مليون   450 بقيمة 
األج��ل  طويلة  امل��غ��رب  استراتيجية 
البشري، وسيمول  املال  لتعزيز رأس 
الطفولة  تنمية  نواجت  حتسن  قرض 
املرحلة  املغربي  ال��ري��ف  يف  املبكرة 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  من  الثالثة 
ال��ب��ش��ري��ة م��ع ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى تنمية 

الطفولة املبكرة.

وتعليقاً على هذا، قال املدير اإلقليمي 
لدائرة املغرب العربي بالبنك الدولي 
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التغذية  على  تركز  التي  اخل��دم��ات 
املبكر  اإلدراك���ي  والتحفيز  والصحة 
ل��دي��ه��م، وس��ي��ق��وم  ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج 
يف  اخلدمات  من  مجموعة  مبساندة 
معاجلة  شأنها  من  الريفية  املناطق 
أوجه القصور يف البرامج واخلدمات 

التي سبق تقدميها يف تلك املناطق.

فضيلة  ق��ال��ت  ال��س��ي��اق،  ن��ف��س  ويف 
االقتصادين  اخلبراء  كبيرة  كايلود 
وال��رئ��ي��س��ة امل��ش��ارك��ة ل��ف��ري��ق عمل 
ال��ب��رن��ام��ج: »ت��ع��د ال��س��ن��وات األول���ى 
اإلدراك��ي  النمو  من احلياة هي وقت 
املكثف.  وال��وج��دان��ي  واالج��ت��م��اع��ي 
يف  األطفال  بها  مير  التي  والتجارب 
هي  النمو  من  املبكرة  املرحلة  ه��ذه 
التي حتدد حالتهم الصحية ومستوى 
لسنواِت  وإي��ج��اب��اً  سلباً  رفاهيتهم 
قادمة؛ واالستثمار يف صحة األطفال 
هو  وتعليمهم  وت��غ��ذي��ت��ه��م  ال��ص��غ��ار 
أفضل استثمار ميكن لبلد ما القيام 
املبادرة  ه��ذه  نساند  أن  ويسرنا  ب��ه، 

اإلستراتيجية«.

خدمات  متابعة  تعزيز  امل��ق��رر  وم��ن 
وتقييمها  امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة  تنمية 
وت��ن��س��ي��ق��ه��ا ب���اس���ت���خ���دام اآلل���ي���ات 
هذا  ويف  بالفعل،  القائمة  املؤسسية 
خبيرة  نيكاين،  سميرة  تقول  الشأن 
لفريق  املشاركة  والرئيسة  التعليم 
بالغة  أهمية  »ثمة  البرنامج:  عمل 
ملتابعة التنمية الشاملة لألطفال منذ 
ب��امل��دارس  التحاقهم  حتى  والدت��ه��م 
التنمية  أنظمة  لتمكن  االب��ت��دائ��ي��ة 
من  العالم  أن��ح��اء  جميع  يف  املبكرة 
مساندة األطفال املعرضن لألخطار 

على نحو فعال«.

من جانبه، علق لوك الفيوليت، رئيس 
والرئيس  البشرية  التنمية  برنامج 
امل���ش���ارك ل��ف��ري��ق ع��م��ل ال��ب��رن��ام��ج 
املساواة  عدم  أوجه  »تعكس  بالقول: 
باألطفال  اخلاصة  التنمية  نواجت  يف 
إمكانية  ع��دم  الريفية  امل��ن��اط��ق  يف 
احلصول على اخلدمات، فضا عن 
خدمات  على  احل��ص��ول  م��ح��دودي��ة 
والتعليمية  والطبية  التغذوية  الرعاية 
ولذلك  املبكرة.  الطفولة  مرحلة  يف 

س��ي��س��ان��د ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج خ��دم��ات 
التعليم والصحة والتغذية يف املناطق 

الريفية«.

طفل،  ل��ك��ّل  امل��ب��ك��رة:  الطفولة  تنمية 
اللحظات األولى مهّمة التحّدي:

وبشكل أسرع بكثير مما كنا نتصور: 
الطفل  حلياة  األول��ى  السنوات  تضع 

األساس لكل منوه الاحق.
يف ال��س��ن��وات األول�����ى م���ن ال��ُع��م��ر، 
وخصوصاً من فترة احلمل وحتى سّن 
التغذية  إلى  األطفال  يحتاج  الثالثة، 
من��ٍوّ  أج���ل  م��ن  والتحفيز  وال��وق��اي��ة 
دماغي سليم، وقد أظهرت التطورات 
العصبي  اجل��ه��از  علوم  يف  احلديثة 
األطفال  دماغ  أدلًة جديدًة حول منو 
وبالتالي،  الفترة،  تلك  خال  الُرّضع 
من  األول����ى  ال��س��ن��وات  يف  أن���ه  نعلم 
حياة األطفال، تشكل أدمغتهم روابط 
جديدة مبعدل مذهل يبلغ )وفقاً ملركز 
هارفارد(  جلامعة  التابع  الطفل  منو 
أكثر من مليون رابطة يف الثانية؛ وهي 

سرعة لن تتكرر الحقاً قط.

تتشّكل  ال��دم��اغ،  بناء  عملية  وخ��ال 
اجلينات  بفعل  العصبية  ال��وص��ات 
حتديداً  وهي   - املعيشية  واخلبرات 
والتحفيز  وال��وق��اي��ة  التغذية  ُح��س��ن 
واالهتمام  واللِّعب  الكام  خال  من 
يعتنون  َم���ن  ط���رف  ِم���ن  املُ��ت��ج��اوب 
بالطفل. إّن هذه التوليفة من الطبيعة 
والتغذية تضع حجر األساس ملُستقبل 

الطفل. 

تزال  ما  األط��ف��ال  من  كثيراً  أّن  بّيد 
تفوتُهم توليفة ’التغذية واللعب واحُلب‘ 
التي حتتاج إليها أدمغتهم لكي تنمو. 
بأدمغة  نعتني  ال  بساطة  بكل  فنحن 

األطفال مثلما نعتني بأجسامهم.

د ُجملٌة من العوامل سبب حصول  حُتِدّ
يحتاجون  م��ا  ع��ل��ى  األط��ف��ال  ب��ع��ض 
إليه من تغذية ووقاية وحتفيز، بينما 
يتخلّف غيرهم عن الّركب، ويُعّد الفقر 
عنصراً شائعاً يف هذه املعادلة. فهناك 
اخلامسة  دون سّن  مليون طفل   250
واملتوسطة  املنخفضة  ال��بُ��ل��دان  يف 
الدخل ُعرضة لعدم حتقيق إمكاناتهم 
وتوّقف  املُدقع  الفقر  بسبب  النمائية 

النمو.

األطفال  يكون  األحيان  من  كثير  ويف 
حظاً  األقل  الفئة  ُهم  حرماناً  األشد 
الغذائية  املكّونات  على  احلصول  يف 
وعلى  سليماً،  من���واً  للنمو  ال��ازم��ة 
للتعّرض لإجهاد  املثال، ميكن  سبيل 
املُفرط بصورة متكّررة أو مطّولة )مثل 
يحّفز  أن  املعاملة(  وإس��اءة  اإلهمال 
منظومات استجابية بيولوجية تتسبب 
مع اقترانها بغياب شخٍص بالغ يحمي 
الطفل يف حدوث إجهاد ُسّمي، وهي 
استجابٌة ميكن لها أن تتدّخل يف منو 
الدماغ. ومع منّو الطفل يُنذر اإلجهاد 
ال��ُس��ّم��ي مب��ش��اك��ل ب��دن��ي��ة وذه��ن��ّي��ة 

وسلوكية يف مرحلة البلوغ.

املصير  وغموض  النزاع  يلعب  كذلك 
األطفال  يُواجه  إذ  املسألة،  يف  دوراً 
دون سّن اخلامسة يف املناطق املتأّثرة 
تتهدد  الهّشة مخاطَر  والدول  بالنزاع 

حياتهم وصّحتهم ورفاههم.

ثمٌن  والتراخي  اإلغفال  عن  ويترتب 
باهظ ومضاعفات طويلة األمد على 
الصحة والسعادة والقدرة على كسب 
يف  األطفال  أولئك  دخول  مع  العيش 
العامان  هذان  ويُساهم  البلوغ.  سن 
أيضاً يف حلقات الفقر وعدم املساواة 
الصعيد  على  االجتماعي  واإلقصاء 

العاملي.

ما  إليها،  احلاجة  من  الرغم  وعلى 
ناقصة  املبّكرة  الطفولة  برامج  تزال 
تنفيذاً  ذ  وتُنَفّ ح��اّدة  بصورٍة  التمويل 
املوّجه  احلكومي  فاالستثمار  باهتاً. 
نحو النماء يف مرحلة الطفولة املبّكرة 
قياٍس  يف  املثال،  سبيل  وعلى   . متدٍنّ
أفريقيا  بُ��ل��دان  م��ن  ب��ل��داً   27 شمل 
أّن  ت��ب��َنّ  الكبرى،  الصحراء  جنوب 
0.01 يف املئة فقط من الناجت الوطني 
اإلجمالي قد أُنفق يف التعليم ما قبل 

املرحلة االبتدائية يف عام 2012.

وهناك أيضاً فهٌم عام ضئيل ألهمية 
ُعمر  م��ن  األول���ى  ال��س��ن��وات اخلمس 
العام  الطلب  أن  عن  فضًا  الطفل، 
ومتويل  وبرامج  سياسات  وضع  على 

هو طلٌب خفيف.

الرقم

1

2

3

4

بعض الحقائق األساسية

يؤّدي االفتقار إلى التغذية يف مرحلة الطفولة املبّكرة إلى توّقف النمو، ما يؤّثر على طفل واحد من بن 
كل أربعة أطفال تقريبًا دون سّن اخلامسة حول العالم.

والرابعة مّمن  الثانية  س��ّن  بن  األط��ف��ال  نسبة  وُت��ق��ّدر  كثيرة،  ب��ل��داٍن  العنيف يف  التأديب  أسلوب  يشيُع 
تعّرضوا للصياح أو الصراخ يف وجههم يف الشهر املاضي بنحو 70 يف املئة.

ُيقّدر عدد األطفال دون سّن اخلامسة مّمن تعّرضوا ألساليب عنف اجتماعي بنحو 300 مليون طفل.

أما على مستوى الُبلدان، فقد يؤدي ُضعف النماء يف مرحلة الطفولة املبّكرة إلى خسارٍة اقتصادية؛ ففي 
الهند، تبلغ اخلسارة نحو ضعف الناجت احمللي اإلجمالي امُلنَفق يف خدمات الصحة.
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حملة للتخل�ص الآمن من  املخلفات الإلكرتونية 

يف م�سر برعاية وزارة البيئة وبرنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي ومرفق البيئة العاملي 

املتحدة  األمم  برنامج  م��ع  بشراكة 
اإلمنائي ومرفق البيئة العاملي أطلقت 
البيئة  الدكتورة ياسمن فؤاد، وزيرة 
للتخلص  القومية  احلملة  مصر،  يف 
اآلم���ن م��ن امل��خ��ل��ف��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
م���ن خ���ال ال��ت��ط��ب��ي��ق اإلل��ك��ت��رون��ي 

.)E-Tadweer(

ومت توقيع عدد من مذكرات التفاهم 
م��ع ش��رك��اء ال��ع��م��ل ل��دع��م م��ب��ادرة 
اإللكترونية  املخلفات  جمع  منظومة 
من األفراد من خال تقدمي قسائم 
للتخلص  لألفراد  )حوافز(  تخفيض 
من املخلفات الكهربائية واإللكترونية 
اإلل��ك��ت��رون��ي،  التطبيق  خ���ال  م��ن 
وتوفير نقاط جلمع املخلفات، فضًا 
منصات  على  للحملة  الترويج  ع��ن 
التواصل االجتماعي وإعداد حمات 
املجتمع  فئات  ملختلف  الوعي  لرفع 
من  اآلم���ن  التخلص  ح��ول ض�����رورة 
آمنة  بطرق  اإللكترونية  مخلفاتهم 
اإلل��ك��ت��رون��ي  التطبيق  ب��اس��ت��خ��دام 

.E-Tadweer
وقالت الدكتورة ياسمن فؤاد، وزيرة 

الوطنية  احلملة  إط��اق  إن  البيئة، 
جل��م��ع وإع������ادة ت���دوي���ر امل��خ��ل��ف��ات 
ألهداف  تنفيذاً  ج��اءت  اإللكترونية 
ويتم  التلوث،  من  احل��د  يف  ال���وزارة 
إش���راك  خ���ال  م��ن  احل��م��ل��ة  تنفيذ 
والعمل  اخل��اص،  والقطاع  الشباب 
على زيادة التوعية بخطورة املخلفات 
وزيرة  ومضت  اخلطرة،  اإللكترونية 

البيئة قائلة:
»من خال حملة E-Tadweer نعطي 
تستكمل  م��ص��ر  ب���أن  للعالم  م��ث��االً 
التقليدية  فقط  ليس  مشروعاتها 
ينفذها  ال��ت��ي  االب��ت��ك��اري��ة  وإمن����ا 
أن��ف��س��ه��م وم��ن��ه��ا حملة  امل��ص��ري��ون 
املخلفات اإللكترونية اخلطرة تنفيذاً 
لتعهدات مصر الدولية يف اتفاقيات 
وننفذ  واستكهولم،  ون��وت��ردام  ب��ازل 
للتخلص  الدولية  االل��ت��زام��ات  ه��ذه 
اآلم���ن م��ن امل��خ��ل��ف��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
جائحة  ظروف  من  بالرغم  اخلطرة 

كورونا«.
ت���دوي���ر  )إي  م�����ب�����ادرة  »ت���ع���ت���ب���ر 
م��ب��ت��ك��راً  من���وذج���اً   )E-Tadweer
للشراكة بن احلكومة واألمم املتحدة 

اخل��اص،  والقطاع  املدني  واملجتمع 
امل���س���ؤول وامل��ع��ن��ي ب��احل��ف��اظ على 
حتفز  بسيطة  آلية  لتوفير  البيئة، 
من  اآلم��ن  التخلص  على  املواطنن 
وسيلعب  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة.  مخلفاتهم 
يف  وأساسياً  هاماً  دوراً  املواطنون 
امل��ب��ادرة من خ��ال مشاركتهم،  ه��ذه 
ومستدام  آمن  وضع  إلى  نصل  لكي 

للتخلص من املخلفات اإللكترونية«.

للتخلص  القومية  احلملة  إط��ار  ويف 
اإللكترونية،  املخلفات  م��ن  اآلم���ن 
برعاية مرفق البيئة العاملي والبرنامج 
انطلقت  امل��ت��ح��دة،  ل��ألمم  اإلمن��ائ��ي 
فعاليات منتدى املخلفات اإللكترونية 
حتت  الشيخ،  شرم  مبدينة  اخلطرة 
للبيئة«،  وصديقاً  »كن عصرياً  شعار 
مبشاركة 160 شاباً وفتاة من مختلف 
اجلامعات املصرية والعربية وقيادات 

شبابية.

سمعان،  املسيح  عبد  الدكتور  ن  وثَمّ
عن  بجامعة  البيئية  التربية  أستاذ 
ش��م��س، دور ح��م��ات رف���ع ال��وع��ي 

ب���ض�������رورة ال��ت��خ��ل��ص اآلم������ن م��ن 
آمنة،  بطرق  اإللكترونية  املخلفات 
من  مصر  مخرجات  أن  إلى  مشيراً 
املخلفات اإللكترونية تقارب 90 ألف 

طن سنوياً: 
»ت���ب���دو أه��م��ي��ة م��ش��ك��ل��ة امل��خ��ل��ف��ات 
أن  بعد  خاصة  اخلطرة  اإللكترونية 
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 
 2020 ل��ع��ام   202 رق����م  ال���ق���ان���ون 
املخلفات  خاصة  باملخلفات،  املعني 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة اخل���ط���رة، وت��أث��ي��ره��ا 
ومع  اإلن��س��ان،  صحة  على  ال��ض��ار 
احلاسوب  ألجهزة  االستخدام  زيادة 
التخلص  عملية  باتت  وامل��وب��اي��ات 
ما  وال��س��ؤال  مشكلة.  منها  اآلم���ن 
لديه  أن من  يكمن يف  احل��ل؟ احل��ل 
يهديه  أن  املمكن  م��ن  ق��دمي  ج��ه��از 
لشركات  يبيعه  أن  أو  يحتاجه  مل��ن 
م��ت��خ��ص��ص��ة، ول���ق���د ط����رح ش��ب��اب 
تقليدية حلل  غير  أفكاراً  اجلامعات 
تسهيل  يف  تتمحور  املشكلة،  ه��ذه 
ع��م��ل��ي��ة ج��م��ع ت��ل��ك امل��خ��ل��ف��ات من 
وحوافز  ميسورة  بطريقة  املواطنن 

تشجيعية لهم«.
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اجلزء الثاني من »اتفاقية العمل اجلبري أو اإللزامي«اعرف حقوقك و واجباتك

* اتفاقية العمل اجلربي اأو الإلزامي ذات الرقم 29 لعام 1930م التي اأقرتها منظمة العمل الدولية، ان�سمت لها املمملكة العربية ال�سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/15 وتاريخ 
12/03/1398هـ، املوافق: 20/02/1978م.

املادة الرابعة
أو  املختصة  السلطة  ت��رف��ض  ال   -1
إلزامي  أو  جبري  عمل  بفرض  تسمح 
جمعيات  أو  شركات  أو  أفراد  لصالح 

خاصة.
اجلبري  العمل  هذا  مثل  كان  إذا   -2
أو اإللزامي الذي يؤدي لصالح أفراد 
يف  م��وج��وداً  جمعيات  أو  ش��رك��ات  أو 
تاريخ تسجيل املدير العام ملكتب العمل 
الدولي تصديق إحدى الدول األعضاء 
ل��ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة، ت��ق��وم ه��ذه ال��دول��ة 
العضو بحظر مثل هذا العمل اجلبري 
أو اإللزامي متاماً من تاريخ بدء نفاذ 

هذه االتفاقية بالنسبة لها.

املادة اخلامسة
1- ال يستتبع أي امتياز مينح ألفراد أو 
شركات أو جمعيات خاصة فرض أي 

اإللزامي  أو  اجلبري  العمل  من  شكل 
إلنتاج أو جمع منتجات يستخدمها أو 
يتاجر فيها هؤالء األفراد أو الشركات 

أو اجلمعيات اخلاصة.
تتضمن  ام��ت��ي��ازات  وج���ود  ع��ن��د   -2
العمل  ه���ذا  ت��س��م��ح مب��ث��ل  أح��ك��ام��اً 
اجل���ب���ري أو اإلل����زام����ي، ت��ل��غ��ى ه��ذه 
األحكام يف أسرع وقت ممكن مراعاة 

ألحكام املادة 1 من هذه االتفاقية.

املادة السادسة
كان  لو  حتى  اإلدارة  ملوظفي  يجوز  ال 
السكان  تشجيع  واج��ب��ات��ه��م  ب��ن  م��ن 
االنخراط  على  إلشرافهم  اخلاضعن 
يجبروا  أن  ال��ع��م��ل،  أن���واع  بعض  يف 
منهم  ف��رد  أي  أو  املذكورين  السكان 
العمل حلساب أفراد أو شركات  على 

أو جمعيات خاصة.

املادة السابعة
1- ال يجوز للرؤساء الذين ال يزاولون 
عمل  إل��ى  يلجأوا  أن  إداري���ة  أع��م��االً 

جبري أو إلزامي.
ميارسون  ال��ذي��ن  ل��ل��رؤس��اء  يجوز   -2
عمل  إل��ى  يلجأوا  أن  إداري���ة  أع��م��االً 
ج��ب��ري أو إل��زام��ي ب���إذن ص��ري��ح من 
ال��س��ل��ط��ة امل��خ��ت��ص��ة ب��ش��رط م��راع��اة 

أحكام املادة 10 من هذه االتفاقية.
3- يجوز للرؤساء املعترف بهم قانوناً 
وال يتقاضون أجراً مناسباً يف أشكال 
أخ����رى أن ي��س��ت��ف��ي��دوا م��ن خ��دم��ات 
تنظم  لوائح  وج��ود  شريطة  شخصية 
ه��ذه اخل��دم��ات وات��خ��اذ ك��ل التدابير 

الضرورية ملنع أي تعسف.

املادة الثامنة
خاص  ق���رار  أي  مسؤولية  تقع   -1

ب��ال��ل��ج��وء إل���ى ال��ع��م��ل اجل���ب���ري أو 
اإللزامي على أعلى السلطات املدنية 

يف اإلقليم املعني.
أن  السلطة  لهذه  يجوز  أنه  على   -2
يف  العليا  احمللية  السلطات  تفوض 
ال  إل��زام��ي  أو  جبري  عمل  اقتضاء 
مكان  من  العمال  نقل  عليه  يترتب 

إقامتهم املعتادة.
تفوض  أن  السلطة  لتلك  ميكن  كما 
معينة  ملدد  العليا،  احمللية  السلطات 
املنصوص  اللوائح  تضعه  ملا  وطبقا 
عليها يف املادة 23 من هذه االتفاقية 
من شروط، يف اقتضاء عمل جبري 
من  العمال  نقل  يتطلب  إل��زام��ي  أو 
مكان إقامتهم املعتادة من اجل تيسير 
تأدية  أث��ن��اء  اإلدارة  موظفي  حركة 
املهمات  نقل  أج��ل  وم��ن  واجباتهم، 

احلكومية.
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اعرف أكثر عن جمعية أسر التوحد

ما هي جمعية أس���ر التوحد:
هي جمعية خيرية أسس���ها مجموعة 
التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  أولياء 
أعض���اء  ويش���كلها  1430ه�����  ع��ام 
املجتمع كافة وخاصة من لديه أطفال 

يعانون من التوحد.
على  اجلمعية  حملت  إنش���ائها  ومنذ 
عاتقها رؤية واضحة يف مساندة األسر 
اخل��دم��ات  ع��ل��ى  حصولهم  ل��ض��م��ان 
التوحدين  مبستوى  بهم  ترتقي  التي 
إيص���ال  عل���ى  اجلمعي���ة  عملت  كما 
رس���التها الس���امية بكل وضوح لدعم 

خال  من  ش���امل  دعم  التوحد  أسر 
وإي��ص��ال  املعنوي  وال��دع��م  ال��ت��دري��ب 

صوتهم للمجتمع.

األهداف:
ون��ظ��رات��ه��ا  امل��س��ت��دام  إن وج���وده���ا 
أكثر  مستقبل  حتقيق  يف  املستمرة 
مبنيان  بالتوحد  للمصابن  إش��راًق��ا 
على أساس متن من أهداف جوهرية:
لقطاع  التنظيمية  البنية  تطوير   -

التوحد.
- رفع كفاءة القدرات البشرية العاملة 

بقطاع التوحد.
- ت��ع��زي��ز ال��ش��راك��ة وال��ت��ك��ام��ل بن 

اجلهات العاملة يف قطاع التوحد.
- رف���ع ال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي مب��رض 

التوحد.
- دعم وحتفيز أسر مرضى التوحد.

- تعزيز البناء املؤسسي جلمعية اسر 

التوحد.

رسالتها:
جمعية تنموية تسعى للنهوض بقطاع 
دعم  خ��ال  م��ن  اململكة  يف  ال��ت��وح��د 
ذات  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  ج��ه��ود  وتنسيق 
شامل  علمي  منظور  وف��ق  ال��ع��اق��ة 
تنموية  وش��راك��ة  متكامل  مؤسسي 

فاعلة.

رؤيتها:
ل��ذوي  ومتطور  متكامل  ق��ط��اع  نحو 

التوحد.

خدماتها:
- ن��ش��ر ال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي ح��ول 

اضطراب طيف التوحد.
اخلدمات  على  احل��ص��ول  تسهيل   -
احلكومية،  القطاعات  يف  امل��ق��دم��ة 

التعليمية، الصحية واملهنية.
- خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال��ش��ام��ل��ة من 
الدعم  اإلرش���اد،  التطوير،  التأهيل، 
واملساندة وبالتعاون مع اجلهات ذات 

العاقة.
- خدمات رقمية على النظام اخلاص 
محاضرات،  )استشارات،  باجلمعية 

ورش عمل(.
املختصن  وتدريب  تأهيل  - خدمات 
ذوي  مع  التعامل  بأساليب  والعاملن 

طيف التوحد.
)مساعدات  عينية لألسر  - خدمات 

استهاكية(.
- تسهيل اخلدمات املقدمة يف مجال 

التوحد.



 كاريكاتير

نقاًل عن صحيفة

امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري
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اململكة حتّقق املرتبة الأوىل عاملًيا 

يف ثالثة موؤ�سرات دولية

السعودية  العربية  اململكة  حّققت 
امل��رت��ب��ة األول�����ى ع��امل��ًي��ا يف ث��اث��ة 
مؤشرات دولية، وذلك خال تصديها 
 2020 العامن  يف  ك��ورون��ا  جلائحة 
و2021 اللذين ميثان ذروة اجلائحة.
أداء  لقياس  الوطني  املركز  وأوض��ح 
خال  م��ن  »أداء«،  العامة  األج��ه��زة 
م���ا ي���رص���ده وي��ت��اب��ع��ه ل��ل��م��ؤش��رات 
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ي��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا بصفة 
املرتبة  حّققت  اململكة  أن  دوري����ة، 
»استجابة  مؤشري  يف  عاملياً  األول��ى 
و  ك��ورون��ا«،  جلائحة  األع��م��ال  رواد 
»اس��ت��ج��اب��ة احل��ك��وم��ة يف دع��م رواد 
األع���م���ال«، ال��ل��ذي��ن ي��ق��ي��س��ان م��دى 
ونشاط  حتفيز  مستويات  اخ��ت��اف 
جائحة  تأثير  على  األع��م��ال  ري���ادة 
كورونا حول العالم، وذلك وفق تقرير 
األع��م��ال«  ل��ري��ادة  العاملي  »امل��رص��د 

العام 2020 / 2021.

مسيرة  استكملت  اململكة  أن  وأف��اد 
تقدمها يف ارتفاع مؤشراتها الدولية، 
ت��ف��وق��ه��ا يف مؤشر  ع��ل��ى  م��ح��اف��ظ��ة 
املرتبة  محققة  الغذائية«،  »املعايير 
أن  مبيًنا   ،2020 العام  عاملًيا  األولى 
الفرعية  املكونات  أح��د  يعّد  املؤشر 
يصدر  الذي  الغذائي«  »األمن  ملؤشر 
بشكل سنوي عن وحدة االستخبارات 
االق��ت��ص��ادي��ة، ويُ��ج��ي��ب ع��ن ت��س��اؤل 
سامة الغذاء يف الدولة، حيث يطرح 
أهم األسباب النعدام األمن الغذائي، 
ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى أرب���ع���ة م��ؤش��رات 
التكاليف،  حتّمل  على  )القدرة  هي: 
والوفرة، واجلودة والسامة، واملوارد 
الطبيعية والتكيف مع التغير املناخي( 
ال��غ��ذائ��ي  ك��م��ا يقيس م��ؤش��ر األم���ن 
للوجبات  الغذائية  واجل���ودة  التنّوع 
الغذائية، وسامة الغذاء خال العام 

.2020

ما اخت�سا�سات كتابة العدل الأوىل و الثانية؟

ت���ق���وم ك��ت��اب��ة ال��ع��دل 
ما  ك��ل  بتوثيق  األول���ى 
العقارية  بالثروة  يتعلق 
ون����ق����ل امل���ل���ك���ي���ة م��ن 
شخص إلى آخر سواء 
بيعاً كامًا أو جزئياً أو 

لصناديق  رهناً  أو  هبة 
احلكومية  اإلق�����راض 
)ال���زراع���ي، ال��ع��ق��اري، 
ال��ص��ن��اع��ي(، وك��ذل��ك 
إن��ه��اء إج�����راءات منح 

األراضي بأنواعها.

وت���ق���وم ك��ت��اب��ة ال��ع��دل 
على  باملصادقة  الثانية 
األقارير ومنها الوكاالت 
ال��ش��رع��ي��ة، ال��وص��اي��ا، 
اجلنسية،  عن  التنازل 
ال��ت��ن��ازل ع��ن امل��ي��راث 

ع���ق���اراً،  ي��ك��ن  ل���م  إذا 
وال���ك���ف���االت، وت��ع��دي��ل 
األسماء وتسجيل عقود 
الشركات والتوقيع على 
الدخل  استمارات ذوي 

احملدود.

جمعيات حفظ

 النعمة



خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

نظام احلماية من اإليذاء والذي صدر قرار مجلس الوزراء باملوافقة عليه يف 1434/10/19ه� يأتي 
امتداد للعملية التطويرية التي تشهدها اململكة يف مجال األنظمة، والتشريعات، واملتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسامية مما يؤكد حرص قيادة اململكة على حماية اإلنسان، واحلفاظ على حقوقه من أي 
استغال أو جتاوز حيث يضمن هذا النظام الوقوف ضد كل شكل من أشكال االستغال ، أو إساءة 
املعاملة اجلسدية أو النفسية أو اجلنسية ، أو التهديد به والذي قد يرتكبه شخص جتاه شخص آخر، 
متجاوزاً بذلك حدود ما له من والية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من عاقة 
أسرية، أو عاقة إعالة، أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، حيث يدخل يف إساءة املعاملة امتناع 
شخص أو تقصيره يف الوفاء بواجباته أو التزاماته يف توفير احلاجات األساسية لشخص آخر من 
أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك احلاجات لهم، حيث يعمل هذا النظام 
على توفير احلماية من اإليذاء مبختلف أنواعه وتقدمي املساعدة واملعاجلة والعمل على توفير اإليواء 
والرعاية االجتماعية، والنفسية، والصحية، واملساعدة الازمة لذلك و اتخاذ اإلجراءات النظامية 
بحق املتسبب باإليذاء ومعاقبته، ولضمان فعالية هذا النظام على أرض الواقع وضع املشرع العديد 
الراصدين لها حيث مت توفير احلماية  أو  للمبلغن عن حاالت اإليذاء  من الضمانات وااللتزامات 
بالتبليغ عن حاالت اإليذاء من خال عدم االفصاح عن هويته إال برضاه، واعفائه من  ملن يتقدم 
املسؤولية إذا تبن أن احلالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً ألحكام هذا النظام ويأتي ذلك 
بهدف حتفيز كل شخص يطلع على حالة إيذاء التبليغ عنها ، هذا وقد مت التأكيد على التزام موظفو 
وزارة الشؤون االجتماعية وكل من يطلع – بحكم عمله – على معلومات عن حاالت االيذاء ، باحملافظة 
على سرية ما يطلعون عليه من معلومات ، ووضع آلية لرصد احلاالت من خال الزام املوظف العام 
احاطة جهة  املدني أو العسكري وكل عامل يف القطاع األهلي اطلع على حالة ايذاء- بحكم عمله – 
عمله باحلالة عند علمه بها ، وعليها اباغ وزارة الشؤون االجتماعية أو الشرطة بحالة االيذاء فور 

العلم بها. 
املرأة والطفل  املستفيدة منه هما  الفئات  أكثر  أنه  إاّل  النظام حلماية اجلميع،  ورغم شمولية هذا 
بسبب أن أغلب حاالت اإليذاء تقع عليهم حيث يهدف هذا النظام من قراءه شمولية العمل على 
توفير احلماية من اإليذاء من خال املساعدة واملعاجلة، ومعاقبة املتسّبب، إضافة إلى التوعية حول 
مفهوم اإليذاء، ومعاجلة الظواهر السلوكية باملجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة حلدوث حاالت 

اإليذاء. 

العنف األسري وطرق احلماية منه
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