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صحي الربوة بسكاكا
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مؤشر مكافحة جرائم 
االتجار باألشخاص

الموارد البشرية و التنمية االجتماعية يف سكاكا 
تستقبل فريق من الجمعية
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استقبل رئيس اجلمعية الدكتور مفلح 
مملكة  سفيرة  القحطاني  ربيعان  بن 
جانيت  السيدة  اململكة  لدى  هولندا 
السياسية  املستشارة  يرافقها  ألبيرد 
سمولدرس،  بيترا  السيدة  بالسفارة 
حقوق  سفيرة  أي��ض��اً  استقبل  كما 
اإلن��س��ان ال��ه��ول��ن��دي��ة ال��س��ي��دة بهية 
لدى  هولندا  مملكة  وسفيرة  تهزيب 
اململكة السيدة جانيت ألبيرد والوفد 

املرافق لهما،  مؤخراً.

رئيس  سعادة  ق��دم  اللقاء  بداية  يف 
أنشطة  ع��ن  م��وج��ز  ش��رح  اجلمعية 
اجلمعية ومساهمتها يف نشر الثقافة 
عملها  وآليات  اململكة  يف  احلقوقية 
وما  تتلقاها  التي  القضايا  ونوعية 
هذا  يف  أعمال  من  اجلمعية  تقدمه 

الشأن.
التطور  إل���ى  ت��ط��رق احل��دي��ث  وق���د 
الذي تشهده اململكة يف مجال حقوق 
اإلن��س��ان وعلى وج��ه اخل��ص��وص يف 

من  ومتكينها  امل����رأة  ح��ق��وق  م��ج��ال 
امل��ج��االت  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  حقوقها 
ك���امل���ج���ال ال���ع���دل���ي واالج��ت��م��اع��ي 
الزائرة  الوفد  أش��اد  وقد  والتعليمي 

بهذه اخلطوات.
ك��م��ا ت���ط���رق احل���دي���ث إل����ى بعض 
كحقوق  األخ��رى  احلقوقية  القضايا 
األطفال والسجناء والعمالة الوافدة، 
والتي أشار رئيس اجلمعية بأن هذه 
اجلمعية  باهتمام  حتظى  القضايا 

على  احلصول  يضمن  مبا  ومتابعتها 
كما  العدالة  اإلنساني وحتقيق  احلق 
امل��وض��وع��ات  ت��ن��اول احل��دي��ث بعض 
احلقوقية األخرى والتي أبدى سعادته 

وجهة النظر احلقوقية بشأنها.
م��ن ط���رف اجلمعية  ال��ل��ق��اء  ح��ض��ر 
للجمعية  ال��ع��ام  األم��ن  و  املستشار 
سكرتير  و  الفاخري  خالد  األس��ت��اذ 
بن  أحمد  األس��ت��اذ  اجلمعية  رئيس 

محمد احملمود.

زيارة �سفرية حقوق 

الإن�سان الهولندية 

و�سفرية مملكة هولندا 

لدى اململكة اإىل اجلمعية 

الوطنية حلقوق الإن�سان

بالسفارة  السياسات  مسئولي  زار 
برافس  السيد  بالرياض  األمريكية 
كالند والسيدة ماري جوميز  مؤخراً 

اجلمعية والتقيا برئيس اجلمعية.
رئيس  س��ع��ادة  ق��دم  اللقاء  ب��داي��ة  يف 
أنشطة  ع��ن  م��وج��ز  ش��رح  اجلمعية 
اجلمعية ومساهمتها يف نشر الثقافة 
عملها  وآليات  اململكة  يف  احلقوقية 
وما  تتلقاها  التي  القضايا  ونوعية 
هذا  يف  أعمال  من  اجلمعية  تقدمه 

الشأن.
الوفد   مع  اجلمعية  رئيس  أث��ار  وق��د 
ان��ت��ه��اك��ات ح���ق���وق االن���س���ان ال��ت��ي 
ترتكبها ميليشيات احلوثي اإلرهابيهة 
املدعومة من ايران والتي تسببت يف 
إحلاق الضرر بالشعب اليمني وخاصة 

وفدًا من ال�سفارة الأمريكية يف �سيافة اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

النساء واألطفال واستهدافها األعيان 
يف  وامل��ط��ارات  واملستشفيات  املدنية 
امل��م��ل��ك��ة، وال��ي��م��ن واس��ت��غ��رب رئيس 
التي  املتراخية  املواقف  من  اجلمعية 
أمريكا  يف  اجلهات  بعض  من  تصدر 
هذه  جرائم  حيال  األورب��ي��ة  وال���دول 
املليشيات  وانعكاس ذلك على قضايا 
ح��ق��وق اإلن��س��ان واس��ت��م��رار احل��رب 
وق���د ت��ط��رق احل��دي��ث ل��أوض��اع يف 
اململكة بصفتها قائدة  اليمن وحرص 
على  احملافظة  على  التحالف  دول 
تبذله  وما  واألطفال  املدنين  حقوق 
للشعب  م��س��اع��دات  م��ن  ال��س��ع��ودي��ة 
املليشيات  ان  الرغم من  اليمني على 
ال��ع��راق��ي��ل يف سبيل  ت��ض��ع  احل��وث��ي��ة 
للمدنين  امل��س��اع��دات  ه��ذه  وص���ول 

احلرب   يف  األطفال  جتنيد  وتعمدها 
وقد  اإلنسان  حقوق  ملبادي  باملخالفة 
أكدت الوفود الزائرة على أن بالدها 
األعمال  وتدعم  إنهاء احلرب   تدعم 

اإلنسانية يف اليمن.

م��ن ط���رف اجلمعية  ال��ل��ق��اء  ح��ض��ر 
للجمعية  ال��ع��ام  األم���ن  و  املستشار 
سكرتير  و  الفاخري  خالد  األس��ت��اذ 
بن  أح��م��د  األس��ت��اذ  اجلمعية  رئ��ي��س 

محمد احملمود.
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فروع اجلمعية ت�سارك 

يف فعاليات اليوم العاملي 

للم�سنني لعام 2021م

اس���ت���م���راراً ل��رس��ال��ة اجل��م��ع��ي��ة و 
توعية  و   بنشر  ألهدافها  حتقيقاً 
و  بحقوقهم  املجتمع  أف���راد  كافة 
الشريعة  حفظتها  التي  واجباتهم 
اإلس��الم��ي��ة، و أق��رت��ه��ا امل��واث��ي��ق 
ال��دول��ي��ة م��ن خ���الل امل��ش��ارك��ة يف 
فعاليات األيام العاملية الدولية التي 
تعنى باحلقوق و التي أقرتها األمم 
املتحدة، فقد شارك فرع اجلمعية 
مبنطقة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
متابعة  و  وب��إش��راف  املكرمة  مكة 
من مشرف الفرع األستاذ سليمان 
العاملي  »اليوم  فعالية  يف  الزايدي 
وال��ت��ي  2021م«  ل��ع��ام  للمسنن 
م��ق��ر جمعية  يف  م��ؤخ��راً  أق��ي��م��ت 
املكرمة  مكة  مبنطقة  الشيخوخة 
 ، نرعاكم«  »بقلوبنا  ع��ن��وان  حت��ت 
بن  محمد  األستاذ  اجلمعية  ومثل 
عبد الرحيم كلننت، والدكتور معتوق 
ال��ش��ري��ف،  وال��ب��اح��ث ال��ق��ان��ون��ي 
والباحثة  السلمي،  نايف  األستاذ 
القانونية األستاذة جوهرة الغامدي 

من مكتب محافظة جدة.
وجاءت مشاركة اجلمعية من خالل 
ركن توعوي تثقيفي ضم عدداً من 
اجلمعية  اص���دارات  و  مطبوعات 
على  اإلجابة  متت  كما  احلقوقية، 
زائري  واستفسارات  أسئلة  جميع 

وزائرات اجلناح.
ويف سياق متصل قام فرع اجلمعية 
من  متابعة  و  ب��إش��راف  ب��اجل��وف 
م��ش��رف ال��ف��رع ال��دك��ت��ور ط��ارش 
ال��ش��م��ري ب��امل��ش��ارك��ة أي���ض���اً يف 
للمسنن  العاملي  ال��ي��وم  فعاليات 
وذل����ك م��ن خ���الل وض���ع ل��وح��ات 

ت��وع��وي��ة إرش����ادي����ة يف امل��ي��ادي��ن 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ش��وارع وذل����ك ب��ه��دف 
التعريف بحق املسنن و أنهم جزء 
يجب  وال����ذي  املجتمع  ك��ي��ان  م��ن 
رع��اي��ت��ه��م وااله��ت��م��ام ب��ه��م واج��ب 
اهلل  أع��زه��ا  ال��دول��ة  أن  و  ديني, 
امل��واط��ن و أس��رت��ه يف  تكفل ح��ق 
وامل���رض والعجز  ال��ط��وارئ  ح��ال��ة 
املؤسسات  وتشجيع  والشيخوخة 
واألفراد على اإلسهام يف األعمال 
اجلمعية  بدور  والتعريف  اخليرية 
بحق  ال��ت��ع��ري��ف  يف  ب��امل��س��اه��م��ة 

املسنن ورعايتهم.

اليوم العاملي للمسنني:
يف 14 كانون األول/ديسمبر 1990، 
أع��ل��ن��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��أمم 
املتحدة يف قرارها 106/45 يوم 1 
تشرين األول/أكتوبر بوصفه اليوم 
للمسنن، وجاء هذا اإلعالن الحقاً 
التي  الدولية،  العمل  خطة  ملبادرة 
لأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدتها 
املتحدة يف قرارها 37/51 املؤرخ 3 

كانون األول/ديسمبر 1982.

امل��ل��ك��ي��ة  ح����ق����وق   :2021 م����وض����وع 
الرقمية جلميع األعمار:

»امل��س��اواة   2021 م��وض��وع  ي��ؤك��د 
على  األع���م���ار«  جلميع  ال��رق��م��ي��ة 
من  املسنن  متكن  إل��ى  احل��اج��ة 
ال���وص���ول إل����ى ال��ع��ال��م ال��رق��م��ي 

واملشاركة الهادفة فيه.
الرابعة  الصناعية  الثورة  أحدثت 
ال��رق��م��ي  ب��االب��ت��ك��ار  تتميز  ال��ت��ي 
حتوالت  املتسارع  والنمو  السريع 

جانب من احتفاالت
 فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة

يف جميع قطاعات املجتمع، مبا يف 
ذلك كيفية عيشنا وعملنا وعالقتنا 
التطورات  وتقدم  البعض،  ببعضنا 
التكنولوجية أماًل كبيًرا يف تسريع 
التنمية  أه�����داف  ن��ح��و  ال��ت��ق��دم 
نصف  فإن   ، ذلك  ومع  املستدامة 
سكان العالم لم يزلوا خارج املسار، 
م��ع أوض���ح ت��ن��اق��ض ب��ن ال��ب��ل��دان 
البلدان  وأقل  تقدًما )٪87(  األكثر 
ال��ت��ق��اري��ر  وت��ش��ي��ر   .)٪19( من���واً 
األخ���ي���رة ال���ص���ادرة ع��ن االحت���اد 
الدولي لالتصاالت إلى أن النساء 
امل��س��اواة  غياب  يعانون  واملسنن 
الرقمية أكثر من غيرهم من فئات 
إلى  الفتقارهم  األخ��رىى  املجتمع 
استفادتهم  لضعف  أو  التقنيات، 
ب��ش��ك��ل ك��ام��ل م��ن ال��ف��رص التي 

يتيحها التقدم التقني.

ويف الوقت نفسه، مع بذل اجلهود 
ح��ال��ًي��ا ل��وص��ل م��زي��د م��ن ال��ن��اس 
بالتقنية املعاصرة، ظهرت مخاطر 
سبيل  ع��ل��ى  واض����ح����ة،  ج���دي���دة 
اإللكترونية  اجلرائم  تهدد   ، املثال 
واملعلومات املضللة حقوق اإلنسان 
وأمنهم.  وخصوصياتهم  للمسنن 
التقانة  اعتماد  سرعة  وجت���اوزت 
ال��رق��م��ي��ة ال��س��ي��اس��ات واحل��وك��م��ة 
على املستويات الوطنية واإلقليمية 
خارطة  تسعى  ول���ذا،  وال��ع��امل��ي��ة. 
إلى مواجهة  العام  الطريق لأمن 
هذه التحديات من خالل التوصية 
باتخاذ إجراءات ملموسة لتسخير 
والتخفيف  التقنيات  ه��ذه  أفضل 

من مخاطرها.
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رئي�س اجلمعية يوؤكد 

باأن مبادرة تثبيت 

اأ�سعار البنزين �سيكون 

لها 

اآثار اقت�سادية و 

اجتماعية

قررت السعودية بحسب توجيه ملكي 
مؤخراً،  البنزين  سعر  سقف  تثبيت 
زي��ادة  ف���ارق  أن��ه��ا ستتحمل  م��ؤك��دة 
أسعار البنزين عند زيادتها عن شهر 
من  وذلك  املاضي،  )حزيران(  يونيو 
عن  املعيشية  األعباء  »تخفيف  أجل 
لتحقيق  واملقيمن« وسعياً  املواطنن 
ال��ص��ال��ح ال���ع���ام ودع����م االق��ت��ص��اد 
األنباء  وكالة  نقلت  ما  وفق  احمللي، 

السعودية )واس(.

اللجنة  »أص����درت  »واس«،  ونقلت 
أسعار  تعديل  حلوكمة  التنفيذية 
منتجات الطاقة واملياه يف السعودية 
تكون  أن  باعتماد  امللكي  التوجيه 
عام  من  يونيو  لشهر  البنزين  أسعار 
 2.18   91 أوكتان  بنزين   -،2021
 2.33 أوك��ت��ان 95   وبنزين  ري���ال-، 
ري����ال، ه��ي س��ق��ف ال��س��ع��ر احمللي 
للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021.

تضمن  امللكي  التوجيه  أن  وأضافت 
على  يزيد  قد  ما  الدولة  تتحمل  أن 
املراجعة  عند  يونيو  شهر  أس��ع��ار 
وتابعت،  لأسعار  الشهرية  الدورية 
»أتى ذلك انطالقاً من حرص القيادة 
عن  املعيشية  األعباء  تخفيف  على 
املواطنن واملقيمن، وسعيها املستمر 

لتحقيق الصالح العام ودعم النشاط 
االقتصادي احمللي«.

األسعار يف  »أرامكو مبراجعة  وتقوم 
اململكة بشكل شهري، وذلك خلفض 
تأثر املستهلك بالتذبذبات يف أسعار 
إلج���راءات  وف��ق��اً  يتم  إذ  التصدير، 
منتجات  أس��ع��ار  ت��ع��دي��ل  ح��وك��م��ة، 

الطاقة واملياه.

احمللية  األسعار  أن  أرامكو  وتوضح 
ملنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعاً 
أسعار  يف  للتغيرات  تبعاً  وانخفاضاً 
األس��واق  إل��ى  اململكة  من  التصدير 

العاملية.
تصديراً  األول��ى  ال��دول��ة  ق��رار  يأتي 
للبترول يف العالم بعد خمسة أعوام 
حن  ال��وق��ود  عن  الدعم  إيقاف  من 
عن   2016 )آذار(  م��ارس  يف  أعلنت 
حزمة من اإلجراءات ملواجهة العجز 
انخفاض  بعد  ال��دول��ة،  م��وازن��ة  يف 
العاملية، ومن بن تلك  النفط  أسعار 
الوقود  الدعم عن  »رف��ع  اإلج��راءات 

واملاء والكهرباء«.
يف  اجلمعية  رئ��ي��س  ق��ال  جهته  م��ن 
الدكتور  البالد  لصحيفة  له  تصريح 
هذه  أن  شك  “ال  القحطاني:  مفلح 

أس��ع��ار  بتثبيت  ال��ك��رمي��ة  امل���ب���ادرة 
اقتصادية  آث��ار  لها  سيكون  البنزين 
أسعار  تثبيت  ألن  مهمة  واجتماعية 
اخل����دم����ات ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا 
واالجتماعية  االقتصادية  األنشطة 
األخرى له دور مهم يف دعم التنمية 
ويسهم  واالجتماعية،  االقتصادية 
دخاًل  األق��ل  الفئات  دع��م حقوق  يف 
تدبر  على  ويساعدهم  ال��ب��الد،  يف 
ويخفف  واحلياتية  املعيشية  أمورهم 
يساهم  “كما  وت��اب��ع  معاناتهم”،  م��ن 
اململكة  إل��ى  االستثمارات  ج��ذب  يف 
التخطيط  ع��ل��ى  األس����ر  وي��س��اع��د 
املالي ملستقبلهم ويقلل من الضغوط 

االقتصادية التي يتعرضون لها”.

وي���رى احمل��ل��ل امل��ال��ي واإلق��ت��ص��ادي 
تثبيت  أن  القرني،  سعد  بن  محمد 
اهتمام  م��دى  يعكس  البنزين  سعر 
ال��ق��ي��ادو ب��امل��واط��ن وامل��ق��ي��م وع��دم 
خصوصا  إضافية،  أعباء  حتميلهم 
شركة  أرام���ك���و  أص��ب��ح��ت  أن  ًب��ع��د 
يخضع  وبالتالي  دول��ي��ة،  مساهمة 
ال��ب��ن��زي��ن ل��ل��ع��رض وال��ط��ل��ب وق���وة 
ترتفع  أن  املمكن  من  لذلك  السوق، 
األس���ع���ار وت��ؤث��ر ع��ل��ى دخ���ل ال��ف��رد 
قبل  على غير ما كان الوضع سابقاً 

الدولة  كانت  حيث  أرامكوا،  اكتتاب 
أدنى  أو  أعلى  سقف  لوضع  تتدخل 
باب  “من  وأض��اف  البنزين.  ألسعار 
ب��امل��واط��ن وامل��ق��ي��م حتملت  ال��رف��ق 
عن  مايزيد  تكلفة  اململكة  حكومة 
السعر األعلى للبنزين للتخفيف على 

اجلميع”.
يف ال���س���ي���اق ذات������ه، أك����د ال��ك��ات��ب 
االق��ت��ص��ادي ن��اص��ر ال��ق��رع��اوي، أن 
لفتة  يعتبر  ال��ب��ن��زي��ن  س��ع��ر  تثبيت 
إنسانية من خادم احلرمن الشريفن 
– حفظه اهلل – ومن الدولة ملا تشكله 
من  م��ع غيرها  احمل��روق��ات  أس��ع��ار 
قوي  تأثير  ذات  ط��ارئ��ة  متغيرات 
الداخلي وهو  املعيشي  املستوى  على 
ما حتاول الدولة أن تراعيه ملصلحة 
لذلك بادرت  املواطن واملقيم. وتابع” 
من  للتخفف  التثبيت  إل��ى  ال��دول��ة 
على  ضغطاً  شكلت  ال��ت��ي  األع��ب��اء 
تذهب  أن  أم��ل  على  العامة  احلياة 
إلى  ال��رس��وم  بعض  وتعود  اجلائحة 
ما  وك��ل  ال��س��اب��ق.  يف  عليه  ماكانت 
نأمله أن يظل مستوى التضخم عند 
حدوده الدنيا وأن تعود دورة االقتصاد 
احمللى كمحرك لتجارة التجزئة وفتح 
بن  ال��ت��وازن  وحتقيق  العمل  س��وق 

متطلبات الفرد واستقراره”.
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املوارد الب�سرية و التنمية الجتماعية يف �سكاكا ت�ستقبل 

فريق من اجلمعية 

امل���وارد  وزارة  م��ن  ف��ري��ق  استقبل 
االجتماعية  التنمية  و  البشرية 

بسكاكا ضم كاًل من:
األستاذ  نايل عبدالعزيز الرويلي  

مدير عام املوارد البشرية والتنمية 
االج��ت��م��اع��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة اجل����وف، 
و األس���ت���اذ س��ل��ط��ان ع��ب��د ال��ك��رمي 
رئ��ي��س ق��س��م احل��م��اي��ة  السالمة 
راش��د محمد  األستاذ  و  األس��ري��ة، 
األس����ر  إدارة  م���دي���ر  القحطاني  
الطالب  زي��اد  األس��ت��اذ   و  الكافلة، 
الفلحي سكرتير مدير املكتب، فريق 
من فرع اجلمعية باجلوف ضم كاًل 

من:
الدكتور طارش بن مسلم الشمري 

املشرف العام على الفرع، و األستاذ 
 ظاهر بريد الفهيقي، مدير الفرع،

واألستاذ خليفة مفضي املسعر  
عضو اللجنة االستشارية، و األستاذ 
ال����دوش سكرتير  م��ب��خ��وت  ح��م��ود 

الفرع.
ع��ن��د وص���ول ال��ف��ري��ق ال��زائ��ر ك��ان 
امل���وارد  ع��ام  م��دي��ر  استقبالهم  يف 
االجتماعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ب��ش��ري��ة 
فريق  أع��ض��اء  و  اجل���وف  مبنطقة 
احلماية و اإليواء , وقد قام الدكتور 
طارش بن مسلم الشمري بالتعريف 
عن  نبذة  إعطاء  و  الزائر  بالفريق 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان و 
دورها  و  أهدافها  و  اجلمعية  رؤية 

يف ن��ش��ر ال��ت��وع��ي��ة ح��ي��ال ح��ق��وق 
الطفل  وحقوق  اإلي��واء  و  احلماية 
و ق��د أب���دى س��ع��ادة م��دي��ر امل���وارد 
عن  االجتماعية  والتنمية  البشرية 
و  ذل��ك  حيال  فائقة  عناية  وج��ود 

أفاد بوجود اآلتي:
1 � الرغبة بإقامة ورشة من اجلهات 
تفسير  و  دراس��ة  لتوحيد  املختصة 
اإلج��راءات  لتوحيد  احلماية  م��واد 

بذلك.
إلي���واء  تشغيلي  ع��ق��د  إي���ج���اد   �2

العامالت.
3� تأمن السكن للفتيات احملكومات 
وتأمن   عشر  السادسة  س��ن  دون 

اإلعاشة والنقل.

إيجاد  و  الطفل  حقوق  حماية   �  4
لأطفال  ورج��ال��ي  ن��س��ائ��ي،  قسم 
الظروف اخلاصة  أطفال  و  األيتام 

وحمايتهم من اإليذاء.
5 � تدريب العاملن ببرنامج تشغيلي 
لتنظيم  االجتماعية  احلماية  لدور 

عملية احلماية.
من  مكونة  نبراس  إيجاد جلنة   �  6
مدير عام املخدرات للقيام بدراسة 

عمل لتقييم حالة املدمنن.
العاملية  األي����ام  يف  امل��ش��ارك��ة   �  7

واملعارض الوطنية.
8 � مت تأسيس فرق حماية اجتماعية 
باحملافظات واملراكز التابعة لسرعة 

خدمة املواطنن.
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ح�سور فرع اجلمعية باملدينة املنورة حفل جائزة املدينة 

املنورة للأداء احلكومي

بناء على الدعوة الكرمية من صاحب 
املدينة  منطقة  أمير  امللكي  السمو 
املنورة فيصل بن سلمان حفظه  اهلل . 
حلضور احلفل اخلتامي جلائزة األداء 
احلكومي املتميز  يف دورتها السادسة 
االستثنائية بتاريخ1442/8/2 بقاعة 
من  حضر  طيبة،  بجامعة  املؤمترات 
املنورة  املدينة  فرع اجلمعية مبنطقة 
الشنقيطي  زينب  القانونية  الباحثة 
الفرع  م��دي��رة  إش���راف  و  مبتابعة  و 

األستاذة شرف القرايف.
يأتي انطالق جائزة األداء احلكومي 
امل��ت��م��ي��ز ب��امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة ت��أك��ي��داً 
الدولة يف ظل  توليه  الذي  لالهتمام 
مبستوى  لالرتقاء  احلكيمة  قيادتها 
ملا  للمستفيدين  املقدمة  اخل��دم��ات 
بن  ومنافسة  حتفيز  أداة  من  متثله 
مختلف القطاعات احلكومية لتطبيق 
يعود  مبا  ملخرجاتها  اجل��ودة  معايير 
 - ال��زائ��ر   - )امل��واط��ن  على  بالنفع 

املقيم( على حٍد سواء.

ل��أداء  امل��ن��ورة  املدينة  جائزة  تعّد  و 
م��ب��ادرات  إح���دى  املتمّيز  احل��ك��وم��ي 
وتعد  املنورة،  املدينة  جائزة  مؤسسة 
من األفكار اإلبداعية واالبتكارية التي 
امل��ن��ورة،  املدينة  منطقة  بها  مت��ّي��زت 
وهي جائزة متخصصة يف تقييم أداء 
املدينة  مبنطقة  احلكومية  اجل��ه��ات 
املنورة وقياس مدى رضا املستفيدين 
م���ن ت��ل��ك اخل���دم���ات إض���اف���ًة إل��ى 
األداء  وحتسن  اجل���ودة  ثقافة  نشر 

والتطوير املستمر.

السامية  للتوجيهات  تنفيذاً  فكرتها: 
أفضل  حتقيق  إلى  الرامية  الكرمية 
سبل العيش الرغيد وراحة املواطنن 
واملقيمن والزائرين يف املدينة املنورة 
ووضعهم يف بؤرة االهتمام من خالل 
توفير أعلى مستويات اخلدمات لهم، 

وتلبية احتياجاتهم وحتقيق تطلعاتهم، 
ص����درت ع���ام 1435ه������ ت��وج��ي��ه��ات 
فيصل  األمير  امللكي  السمو  صاحب 
بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة 
أمناء  مجلس  رئيس   – املنورة  املدينة 
جائزة  ب��إط��الق   – اجل��ائ��زة  مؤسسة 
ل��أداء  املنورة  املدينة  جائزة  باسم: 
املدينة  مبنطقة  املتمّيز  احل��ك��وم��ي 
مجالها  يف  رائ�����دة  ل��ت��ك��ون  امل���ن���ورة 
وسابقة يف تخصصها بهدف االرتقاء 
مبستوى اخلدمات املقدمة للمواطنن 
مستوى  وقياس  باملنطقة  واملقيمن 

رضاهم عن تلك اخلدمات.

رؤيتها  يف  اجل��ائ��زة  ت��ض��ع  رؤي��ت��ه��ا: 
املُدن  ملدارج  املنورة  باملدينة  االرتقاء 
املجاالت  مختلف  يف  وذل��ك  املتمّيزة 
نشر  خ��الل  م��ن  ب��اإلن��س��ان  املرتبطة 
وت��رس��ي��خ ث��ق��اف��ة وم��ف��اه��ي��م اجل���ودة 

واإلبداع والتمّيز.

اجلهات  أداء  مستوى  رفع  رسالتها: 
احل��ك��وم��ي��ة واخل����اص����ة واألف������راد 
عالية  ج���ودة  ذات  خ��دم��ات  لتقدمي 

للمستفيدين.

نشر  إل��ى  اجل��ائ��زة  تهدف  أهدافها: 
وم��ب��ادئ  ومفاهيم  ثقافة  وت��رس��ي��خ 
العمل  يف  والتمّيز  واإلب���داع  اجل��ودة 
املؤسسي، وحتفيز املنشآت احلكومية 
ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق اجل�����ودة وال��ت��ح��س��ن 
واإلنتاجية،  الكفاءة  لرفع  املستمر 
والتعاون  التنافس  وتشجيع  وتعزيز 
وت����ب����ادل اخل����ب����رات امل��ع��رف��ي��ة بن 
امل��رأة  ومتكن  احلكومية،  املنشآت 
وذوي االحتياجات اخلاصة من خالل 
ال��وظ��ائ��ف وق��ن��وات اخلدمة  إي��ج��اد 
وترسيخ  نشر  إل��ى  إضافة  املناسبة 
واالبتكار  اإلب���داع  ومفاهيم  ثقافة 
والتميز يف مختلف جوانب احلياة يف 

املجتمع.
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يف يوم الأغذية العاملي: الحتفال باجلهود املبذولة 

لتعزيز النظم الغذائية املحلية للجئني والنازحني 

واملجتمعات امل�سيفة

يوم الغذاء العاملي:
وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  منظمة  ح���ّددت 
يوم 16 من أكتوبر/تشرين األول من 
للغذاء، وقد كان  عاملياً  كل عام يوماً 
لذكرى  إح��ي��اًء  التاريخ  ذل��ك  اختيار 
1945م،  ع��ام  يف  املنظمة  تأسيس 
وي��ت��ض��م��ن االح��ت��ف��ال ب��ي��وم ال��غ��ذاء 
العاملي تنظيم عدد من الفعاليات يف 
إذ  العالم،  حول  دول��ة   150 من  أكثر 
تفاعاًل  العاملية  أكثر األيام  يعتبر من 
فعاليات  مبجمل  مقارنة  ون��ش��اط��اً، 

األمم املتحدة.

ت��ك��م��ن أه��م��ي��ة ه����ذا ال���ي���وم وه���ذه 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��ص��ف��ة ع��ام��ة يف أّن��ه��ا 
وجدان  وحترك  الوعي  تعزز  أنشطة 

عملياً  موقفاً  ليتبنى  وتنشطه  العالم 
ي��دع��م ف��ي��ه م��ن ي��ع��ان��ون م��ن الفقر 
أّنها  كما  الشديد،  واجل��وع  واجلهل 
والتحّرك  اجلهود  تكاثف  على  تركز 
أو  الغذائي،  االكتفاء  لتحقيق  عملياً 
وال��غ��ذاء  الغذائي  ب��األم��ن  يُ��ع��رف  م��ا 
كما  العالم،  ح��ول  للجميع  الصحي 
يعّد يوم الغذاء العاملي فرصًة لتجديد 
املستدامة  التنمية  بتحقيق  االلتزام 
بحلول  اجل��وع  على  القضاء  لتحقيق 
بالتقدم  احتفال  وه��و  2030م،  ع��ام 
الذي أُحرز حتى اآلن واملساعي التي 
حول  املجاعات  على  للقضاء  بُذلت 
ال��ق��ض��اء على  ال��ع��ال��م ضمن حت��دي 
باإلجنليزية  عنه  يعبر  والذي  اجلوع، 

.)#ZeroHunger(

الهدف من يوم الغذاء العاملي:
به  يهتم  ال���ذي  الرئيسي  امل��ب��دأ  إّن 
األمن  تعزيز  هو  العاملي،  الغذاء  يوم 
الغذائي يف جميع أنحاء العالم خاصة 
الصراع  ومواطن  النائية،  املناطق  يف 
واألزم��ات، وقد أسس ذلك االهتمام 
من ِقبل األمم املتحدة دوراً هاماً يف 

حتقيق هذا الهدف.

يعد االحتفال السنوي مبثابة اإلقرار 
ب��ت��ج��دي��د االع���ت���راف ب��أه��م��ي��ة ه��ذه 
املنظمة وقضية القضاء على اجلوع، 
التوعية  أهمية  على  يشدد  أّن��ه  كما 
املاسة  باحلاجة  املتزايدة  املجتمعية 
ال��زراع��ي��ة  ال��س��ي��اس��ات  تنفيذ  إل���ى 
الناجحة من قبل احلكومات يف جميع 

كمية  وج���ود  لضمان  ال��ع��ال��م  أن��ح��اء 
وافرة من الغذاء للجميع.

بحسب األمني العام، الغذاء حق من 
ح��ق��وق اإلن��س��ان ول��ي��س م��ج��رد سلعة 

يتم املتاجرة بها:
كل يوم، ينام مئات املالين وبطونهم 
خ��اوي��ة، ث��الث��ة م��ل��ي��ارات ش��خ��ص ال 
نظام  ت��ك��ال��ي��ف  حت��م��ل  يستطيعون 
غذائي صحي. هناك ملياران يعانون 
من زيادة الوزن أو السمنة، ومع ذلك 
الوزن.  نقص  من  مليونا   462 يعاني 
يتم  املنتج  الطعام  ثلث  من  يقرب  ما 

فقدانه أو هدره.
ه���ذه ل��ي��س��ت س���وى ب��ع��ض امل��ش��اك��ل 
والتناقضات التي كشف عنها األمن 
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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

كل يوم، ينام مئات املاليني وبطونهم خاوية، ثالثة مليارات شخص 

تكاليف نظام غذائي صحي، هناك ملياران  ال يستطيعون حتمل 

يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ومع ذلك يعاني 462 مليونًا من 

نقص الوزن،  ما يقرب من ثلث الطعام املنتج يتم فقدانه أو هدره

العام لأمم املتحدة، مؤخراً، يف افتتاح 
الغذائية  للنظم  امل��ت��ح��دة  األمم  قمة 
األول����ى، وال��ت��ي جتمع ب��ن امل��زارع��ن 
والصيادين والشباب والشعوب األصلية 
ورؤساء الدول واحلكومات والعديد من 
محاولة  يف  آخ��ري��ن،  وكثيرين  ال���دول، 
إلى  العالم  وإع���ادة  القطاع  لتحويل 
املسار الصحيح لتحقيق جميع أهداف 
التنمية املستدامة السبعة عشر بحلول 

عام 2030.

غ��وت��ي��ري��ش،  أن��ط��ون��ي��و  إل���ى  بالنسبة 
»التغيير يف النظم الغذائية ليس ممكنا 
أجل  أم��ر ض���روري«؛ من  بل  فحسب، 

الناس وكوكب األرض واالزدهار.

وم��ع ذل��ك، ح��ذر األم��ن ال��ع��ام لأمم 
جعل   19- ك��وف��ي��د  أن  م��ن  امل��ت��ح��دة 

التحدي أكبر بكثير.
تعميق  إل����ى  اجل���ائ���ح���ة  أدت  ل��ق��د 
ال��ت��ف��اوت��ات، وت��دم��ي��ر االق��ت��ص��ادات، 
وإغراق املالين يف براثن الفقر املدقع، 
وارتفاع شبح املجاعة يف عدد متزايد 

من البلدان.

يف الوقت نفسه، قال السيد غوتيريش، 
الطبيعة  على  حربا  »يشن  العالم  إن 
ويجني احلصاد املرير«، يف ظل تدمير 
وانهيار  الدخل،  وتضاؤل  احملاصيل، 

النظم الغذائية.

تولد  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ن��ظ��م  أن  وأض����اف 
االحتباس  غازات  انبعاثات  ثلث  أيضا 
يصل  عما  مسؤولة  وه��ي  احل����راري. 
التنوع  ف��ق��دان  امل��ائ��ة م��ن  إل��ى 80 يف 

البيولوجي.

املتحدة  األمم  للغذاء  العاملي  اليوم  يف 
مالين  حياة  على  اجلوع  بتأثير  تذكر 

األشخاص حول العالم:

أعاد برنامج األغذية العاملي التذكير 
بأن أكثر من 800 مليون شخص، أي 
ك��ل تسعة أشخاص  ب��ن  م��ن  واح��د 
على مستوى العالم، يواجهون اجلوع 
تلبية  على  ق��ادري��ن  وغ��ي��ر  امل��زم��ن، 
احتياجاتهم الغذائية األساسية ليس 
يف  ي��وم  بعد  يوما  ولكن  اليوم  فقط 

حياتهم.

صحفية  تصريحات  يف  ذل��ك  ج��اء 
هيرفيه  البرنامج  باسم  للمتحدث 
فيروسيل يف جنيف، عشية االحتفال 
يتم  وال���ذي  ال��ع��امل��ي،  بيوم األغ��ذي��ة 
األول/أكتوبر  تشرين   16 يف  إحياؤه 

من كل عام.

وأزم��ة  ال��ن��زاع  إن  فيروسيل  ق��ال  و 
متثل  االقتصادي  والتهميش  املناخ 
أسبابا رئيسية للجوع، مشيرا إلى أن 
من بن أكثر من 800 مليون شخص 
يواجهون اجلوع، يوجد 60٪ منهم يف 

البلدان املتضررة من النزاع.
وأوض��ح أن من بن أس��وأ األزم��ات 
ال��غ��ذائ��ي��ة ه��ي ال��ي��م��ن وج��م��ه��وري��ة 
وأفغانستان  الدميقراطية  الكونغو 
وجنوب  والسودان  وسوريا  وإثيوبيا 
السودان وشمال نيجيريا، الفتا إلى 
وجميعها  الثمانية،  البلدان  هذه  أن 
ثلثي  بالصراع، تشكل  تقريبا متأثرة 
الذين  لأشخاص  اإلجمالي  العدد 
الغذائي  األم��ن  ان��ع��دام  م��ن  يعانون 

احلاد.
برنامج  أن  إل��ى  فيروسيل  وأش���ار 
توصيل  على  يعمل  العاملي  األغذية 
من  أكثر  إل��ى  الغذائية  املساعدات 
80 مليون شخص يف العالم، مشيرا 
إلى العمل بال كلل إلبقاء الناس على 
التي مزقتها  البلدان  قيد احلياة يف 
وسوريا  اليمن  بينها  وم��ن  احل��رب، 

وجنوب السودان.

ه��وادة  بال  العالم  ق��ادة  يسع  لم  وم��ا 
والتزامهم  النزاعات  كافة  إنهاء  إلى 
الكايف  والتمويل  السياسية  ب���اإلرادة 
للجهود اإلنسانية، يحذر فيروسيل من 
سرعة تدمير ما يتم بناؤه، وأضاف أن 
االحتفال بيوم األغذية العاملي سيكون 
ملالين  بالنسبة  مختلفا  معنى  ل��ه 
مزقتها  التي  البلدان  يف  األشخاص 

احلروب.
ال��ق��ض��اء ع��ل��ى اجل����وع ثانيا  وي��أت��ي 
التنمية  أه��داف  ج��دول  ترتيب  على 
من  يُ��ع��ّد  حتقيقه  ول��ك��ّن  املستدامة، 

التحديات اجلسام.

يف  اجل��وع  إن  املتحدة  األمم  وتقول   
معاناة  يف  فقط  يتسبب  »ال  العالم 
بل  الصحية،  حالتهم  وس��وء  ال��ن��اس 
التقدم يف  وتيرة  أيضا من  إنه يبطئ 
األخرى  التنمية  مجاالت  من  العديد 

مثل التعليم والعمل«.

يف يوم الغذاء العاملي.. 2 مليار دوالر 
ل��� 58 دول���ة ح��ول  ال��س��ع��ودي��ة  قدمتها 

العالم:
تشكل املجاعة وفقدان األمن الغذائي 
يف الدول احملتاجة والنامية أحد أبرز 
الدولي  املجتمع  يسعى  التي  املخاطر 
كونها  مكافحتها،  إلى  املتحدة  واألمم 
وتعد  الناس،  من  املالين  حياة  تهدد 
أحد أكثر مسببات الوفيات يف العالم، 
األمراض  من  العديد  بذلك  متجاوزة 
ذات  اخلطيرة  والفيروسات  الفتاكة 
فيروس  فيها  مب��ا  ال��واس��ع  االنتشار 
ك���ورون���ا، وف���ق���اً ل��ل��ت��ق��اري��ر ال��دول��ي��ة 
الصادرة يف هذا اجلانب، إضافة إلى 
ما تسببه من موجات نزوح جماعي، 

وتأجيج للنزاعات والصراعات.

ومن بن املساعي الدولية يبرز الدور 
السعودية  العربية  للمملكة  الريادي 
يف مساعدة الدول التي تواجه خطر 
املجاعة، حيث قدمت عبر مركز امللك 
اإلنسانية  واألعمال  لإلغاثة  سلمان 
أمريكي،  دوالر  م��ل��ي��اري  ي��ق��ارب  م��ا 
يف  والتغذية  الغذائي  األم��ن  لتعزيز 
االحتياج،  ذات  ال��دول  من  دول��ة   58
جرى من خاللها تنفيذ 631 مشروعا 
استهدفت تأمن وتوزيع آالف األطنان 
من السالل الغذائية، والتمور، وحلوم 
األضاحي، إضافة إلى تشغيل املخابز، 
وتوفير االحتياجات التغذوية لأطفال 
واألم����ه����ات، وت���ق���دمي امل��س��اع��دات 
ال���زراع���ي���ة، اس��ت��ف��اد م��ن��ه��ا م��الي��ن 
يف  والالجئن  والنازحن  احملتاجن 

تلك الدول.
بالنصيب  ال��ش��ق��ي��ق  ال��ي��م��ن  وح��ظ��ي 
األوفر من املشاريع اإلنسانية للمركز 
والتغذية،  الغذائي  األمن  قطاعي  يف 
جميع  شملت  مشروعاً   125 ب��واق��ع 
متييز،  أي  دون  اليمنية  احملافظات 
مليون  و500  مليار  جت���اوزت  بقيمة 
دوالر أمريكي، منها مساهمات بقيمة 
244 مليون دوالر قدمت خالل العام 
اجلاري 2021م عبر برنامج األغذية 
العاملي؛ تستهدف أكثر من 13 مليون 
األكثر  الفئات  م��ن  شهرياً  مستفيد 

ضعفاً.

مقدمة  الغذائي  األم��ن  قطاع  ويحتل 
يدعمها  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
امل���رك���ز ض��م��ن ج���ه���وده اإلن��س��ان��ي��ة 
واإلغ���اث���ي���ة، م��س��خ��راً م��ا ل��دي��ه من 
إم��ك��ان��ي��ات، وع��اق��داً ال��ش��راك��ات مع 
األممية  واجلهات  املنظمات  مختلف 
تعزيز  سبيل  يف  اإلقليمية،  والدولية 

األمن الغذائي حول العالم.
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فريق من فرع اجلمعية باجلوف يف زيارة مركز �سحي 

الربوة ب�سكاكا

نشر  يف  اجلمعية  لرسالة  اس��ت��م��راراً 
ث��ق��اف��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان و ال��ت��ع��اون 
امل��س��ت��م��ر م���ع ج��م��ي��ع اجل���ه���ات ذات 
املجتمع  أف��راد  كافة  لتمكن  العالقة 
الشريعة  أقرتها  ال��ت��ي  حقوقهم  م��ن 
والتي  الدولية،  املواثيق  و  اإلسالمية 
من بينها احلق يف الصحة، والتي من 
أهمها يف وقتنا احلاضر هو احلصول 
لقاح فيروس كورونا، حمانا اهلل  على 

و إياكم منه.
فقد قام فريق من فرع اجلمعية وحتت 
الفرع  مشرف  من  متابعة  و  إش��راف 
الدكتور طارش الشمري، ضم كاًل من:
مدير  الفهيقي  بريد  ظاهر  األس��ت��اذ 
الفرع، و األستاذ خليفة مفضي املسعر  
األستاذ  و  االستشارية،  اللجنة  عضو 
حمود مبخوت الدوش سكرتير الفرع، 

بزيارة إلى مركز الربوة بسكاكا.
ك���ان يف اس��ت��ق��ب��ال ال��ف��ري��ق األس��ت��اذ  

مركز  م��دي��ر  الفهيقي  م��ن��اع  محمد 
ص��ح��ي ال���رب���وة، و األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور   

طبيب عام. سليمان حلوف اخللف 
األحاديث  تبادل  مت  الزيارة  بداية  يف 
حول املواضيع املشتركة ذات العالقة، 
و من ثم جتول األعضاء يف املركز حيث 
تفهم  و  العمل  أك��دوا على جودة سير 
إدارة املركز بأهداف العمل وتطويره و 
املركز  بتطوير  العمل على مساعدتهم 
و تأمن  متطلباته، و جودة آلية تطعيم 

املراجعون بلقاح فايروس كورونا.

آخ���ر م��س��ت��ج��دات ف���اي���روس ك���ورون���ا يف 
امل��م��ل��ك��ة: م��ت��ح��دث ال��ص��ح��ة :امل��ؤش��رات 
أث��ب��ت��ت أن امل��م��ل��ك��ة دائ����م����ًا يف امل���راك���ز 

املتقدمة على مستوى العالم:
الصحة  لوزارة  الرسمي  املتحدث  أكد 
ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ال��ع��ب��دال��ع��ال��ي أن 
والعالم  اململكة  يف  الوبائية  املؤشرات 

 ،- احلمد  وهلل   - االنخفاض  تواصل 
وهو ما يُبشر بأن العالم يتقدم خطوة 

بخطوة ملواجهة هذا الوباء.
تتصدر  الباحة  منطقة  أن  وأَض���اف 
اللقاح  من  بجرعتن  احملصنن  نسب 
تليها   ٪67.0 ب���  اململكة  مناطق  يف 
املنطقة  ث��م  وم���ن   ٪66.1 ال��ري��اض 
امل��ك��رم��ة  وم��ك��ة   ،٪65.5 ال��ش��رق��ي��ة 
القصيم   ،٪56.1 عسير   ،٪58.4
ت��ب��وك   ،٪  53.7 ج�����ازان   ،٪55.5
53.7 ٪، حائل 51.0٪، املدينة املنورة 
 ،٪  50.5 الشمالية  احلدود   ،٪50.7

جنران 48.9٪ ،اجلوف ٪48،9.
املسارعة  على  الصحة  متحدث  وحث 
إلى  ل��ل��وص��ول  التحصن  باستكمال 
مؤكداً  اجلائحة،  من  وسالمة  مأمن 
املتبقية مهمة جداً، وأن  أن األش��واط 
يف  دائماً  اململكة  أن  أثبتت  املؤشرات 
العالم،  مستوى  على  املتقدمة  املراكز 

وكانت منوذجاً يحتذى به.
ب��دأت  ق��د  ال��ص��ح��ة  وزارة  أن  وب���ن 
بإعطاء اجلرعات التنشيطية »اجلرعة 
لفئات محددة ذات  الثالثة« اإلضافية 
والتحديثات  املستجدات  وفق  أولوية 
العلمية من املرضى املصابن بالفشل 
الكلوي أو من زرعوا أعضاء، كما يتم 
اإلعداد لشمول كبار السن من جتاوزت 
أعمارهم 60 عاماً ممن جتاوز منحهم 
الثاني 8 أشهر وسيتم قريباً  اجلرعة 

اإلعالن عن التفاصيل حول ذلك.

أن��ه مت تسجيل 44 حالة  إل��ى  وأش��ار 
ج���دي���دة ل��ف��ي��روس ك���ورون���ا اجل��دي��د 
عدد  إجمالي  ليصبح   )19-  COVID(
احلاالت املؤكدة يف اململكة )546926( 
حالة، من بينها )2277( حالة نشطة، 
كما بلغ عدد احلاالت احلرجة )244( 

حالة.
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ح�سور فريق من فرع اجلمعية بالق�سيم ملتقى حماية 

الأ�سرة من العنف الأ�سري

ح���ض���ر  ف���ري���ق م���ن ف����رع اجل��م��ع��ي��ة 
بالقصيم ضم األستاذ محمد الشريدة 
الفرع  مدير  من  متابعة  و  وب��إش��رف 
األستاذ عبد اهلل الرجيعي و مشرف 
ملتقى  الشريدة  الدكتور صالح  الفرع 

حماية األسرة من العنف األسري.
ووفقاً لصحيفة الوطن فقد شدد أمير 
منطقة القصيم، األمير الدكتور فيصل 
على  التركيز  أهمية  على  مشعل،  بن 
بالعنف  املرتبطة  والدراسات  البحوث 
األسر  مختلف  تراعي  التي  األس��ري، 
االجتماعية  س��واء  ظروفها،  بحسب 
أنه  مبيناً  النفسية،  أو  الصحية  أو 
يتابع باهتمام قضايا العنف األسري، 
من  اجل��ان��ب  بهذا  االهتمام  وم��ؤك��دا 
للقطاعات  ترد  التي  البالغات  خالل 

املعنية من جميع شرائح املجتمع.

هناك  أن  إل��ى  القصيم  أمير  وأش��ار 
ت��غ��ي��رات م��ل��ح��وظ��ة ب��س��ب��ب ال��ع��زل��ة 
ح��دوث  إل��ى  أدت  ال��ت��ي  االجتماعية 
ال��ف��ج��وة االج��ت��م��اع��ي��ة وت��س��ب��ب��ت يف 

التواصل  م��واق��ع  واص��ف��اً  املشكالت، 
االجتماعي بأنها إحدى املؤثرات على 
األسرة واملجتمع، وموضحاً: »إننا أمام 
غ��زو إع��الم��ي بشكل م��ذه��ل، وه��ذا 
بتوصيات  اخل��روج  إلى  يدفعنا  األم��ر 
األث��ر  م��ن  واحل���د  معاجلة  يف  تسهم 
السلبي لوسائل اإلعالم االجتماعية«.

حجم  يلمس  أن��ه  القصيم  أمير  وب��ّن 
االهتمام والتعاون بن اللجنة النسائية 
»أسرة«  القصيم وجمعية  التنموية يف 
امل��ب��ادرات  إط��الق  خ��الل  ببريدة، من 
القضايا  م��ن  احل���د  يف  تسهم  ال��ت��ي 
بالعنف  يتعلق  فيما  سواء  املجتمعية، 
األسري أو املبادرات التي مت إطالقها 

خالل »جائحة كورونا«.
أن رعى األمير فيصل  بعد  جاء ذلك 
األس��رة من  ملتقى »حماية  بن مشعل 
»بيوت  عنوان  حتت  األس��ري«  العنف 
بتنفيذ  ال��ع��ن��ف«،  ت��ع��رف  ال  مستقرة 
جمعية »أسرة« يف بريدة بالشراكة مع 
اللجنة النسائية التنموية يف القصيم. 

الدكتور محمد  وقدم مدير اجلمعية، 
ال���س���ي���ف، ش���ك���ره وت���ق���دي���ره ألم��ي��ر 
ومتابعته  اه��ت��م��ام��ه  ع��ل��ى  ال��ق��ص��ي��م 
واملجتمعية  األسرية  القضايا  معاجلة 
اجلمعية  أن  إلى  مشيراً  وامل��ب��ادرات، 
شملت  أس��ري��ة،  م��ب��ادرات   3 أطلقت 
للوقوف  سعيدة«،  أسرة  »نحو  مبادرة 
ومبادرة  »ك��ورون��ا«،  األس��رة خالل  مع 
ودع��م  لتأهيل  ن��اج��ح«،  زواج  »ن��ح��و 
الزواج، ومبادرة »حماية  املقبلن على 
األسرة من العنف األس��ري«، لدراسة 

هذه الظاهرة باملنطقة.
وأك����د »ال��س��ي��ف« أن امل��ل��ت��ق��ى أح��د 
لدعم  القصيم  أم��ي��ر  سمو  تطلعات 
فرق  مع  بالتعاون  املجتمعية  البرامج 
يف  التنموية  النسائية  واللجنة  العمل 
القصيم، ويجمع بن التأصيل العلمي 

واملسح امليداني العلمي لها.
من جهتها، ألقت نائبة رئيسة اللجنة 
ال��ن��س��ائ��ي��ة ال��ت��ن��م��وي��ة يف ال��ق��ص��ي��م، 
ال��دك��ت��ورة ف��اط��م��ة ال��ف��ري��ح��ي، كلمة 
والتقدير  الشكر  خاللها  من  قدمت 

دعمه  على  القصيم  منطقة  ألم��ي��ر 
امللتقى  أن  إلى  امللتقى، مشيرة  إقامة 
ويهدف  العنف،  م��ن  باحلماية  يهتم 
لأسرة،  اإليجابية  القيم  إب��راز  إل��ى 
األس��ري  الترابط  حماية  يف  ودوره��ا 
يف  األس��رة  دور  وتعزيز  اجلميع،  بن 
غرس الفكر الواعي والسلوك السوي 
املساعدة  ال��وس��ائ��ل  توفير  أج��ل  م��ن 
تعرف  ال  التي  املستقرة  البيوت  لبناء 
العنف، مقدمة شكرها لأميرة عبير 
بنت سلمان املنديل على ما تبذله من 

تشجيع ومتابعة دائمة للجنة.
امل���وارد  تنمية  وزارة  وك��ي��ل  وأوض���ح 
البشرية والتنمية االجتماعية، الدكتور 
عبداهلل الوهيبي، أن النظام األساسي 
األس��رة  حماية  على  ينص  للمملكة 
أفرادها،  بجميع  وتنميتها  ورعايتها 
»اللبنة  األسرة  أن  القيادة  من  تأكيدا 
مت  أنه  إلى  الفتاً  للتنمية«،  األساسية 
متكينا  األس��رة،  شؤون  مجلس  إنشاء 
م��رك��زاً  و34  امل��ج��ت��م��ع،  يف  ل���دوره���ا 

للحماية األسرية، و15 داراً لإليواء.
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اململكة تتقدم للم�ستوى الثاين يف موؤ�سر مكافحة جرائم 

الجتار بالأ�سخا�س

على  الثاني  للعام  السعودية  تقدمت 
الثاني يف تصنيف  للمستوى  التوالي 
مؤشر مكافحة االجتار باألشخاص، 
وزارة  م��ن  ال��ص��ادر  للتقرير  وف��ق��اً 
اخلارجية األميركية املتعلق بتصنيف 
االجت��ار  مكافحة  م��ج��ال  يف  ال���دول 
ال����ذي يعكس  ب��األش��خ��اص، األم����ر 
يف  ق��دم��اً  ال��س��ي��ر  اململكة  م��واص��ل��ة 
حماية وتعزيز حقوق اإلنسان بشكل 
االجت��ار  مكافحة  م��ج��ال  ويف  ع���ام، 

باألشخاص بشكل خاص.

وأك���د ال��دك��ت��ور ع���واد ال��ع��واد رئيس 
رئ��ي��س جلنة  اإلن��س��ان  هيئة ح��ق��وق 
باألشخاص  االجتار  جرائم  مكافحة 
تصنيف  حتسن  أن  السعودية،  يف 
على  يأتي  امل��ؤش��ر  ه��ذا  يف  اململكة 
التي  الكبيرة  اإلص��الح��ات  خلفية 

بقيادة خادم احلرمن  اململكة  تبنتها 
ال��ش��ري��ف��ن امل��ل��ك س��ل��م��ان ب��ن عبد 
العزيز، واألمير محمد بن سلمان بن 
العهد نائب رئيس  العزيز، ولي  عبد 
مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي 
البنية  تطوير  على  انعكست  والتي 
مجال  يف  وامل��ؤس��س��ات��ي��ة  القانونية 
باألشخاص،  االجت���ار  م��ن  احلماية 

املعزز لبيئة العمل وحماية العمالة.
يؤكد  النجاح  ه��ذا  أن  على  وش���دد 
بأن  والدائمة  الثابتة  اململكة  رسالة 
ُمصونة  حقوقه  أوالً،  اإلنسان  يكون 
بجهود  م��ن��وه��اً  واج���ب���ة،  وح��م��اي��ت��ه 
املتواصلة واملستمرة ملكافحة  اململكة 
ج��رائ��م االجت���ار ب��األش��خ��اص والتي 
بأحكام  التزامها  من  انطالًقا  تأتي 
ال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة ال��ت��ي حت��رم 
اإلن��س��ان  لكرامة  االم��ت��ه��ان  أش��ك��ال 

وحفظ  احترامه  على  وتؤكد  كافة، 
بيئة  خلق  أن  إل��ى  مشيراً  حقوقه، 
قانونية داعمة لهذا األمر ساعد على 
تقدم اململكة يف التصنيفات الدولية 

اخلاصة بحقوق اإلنسان.

توليه  ما  إلى  العواد  الدكتور  وأش��ار 
مبكافحة  كبير  اهتمام  من  اململكة 
ج��رائ��م االجت����ار ب��األش��خ��اص عبر 
إصدار  يف  متثلت  متكاملة  منظومة 
ن���ظ���ام م��ك��اف��ح��ة ج���رائ���م االجت����ار 
إستراتيجية  وإط���الق  ب��األش��خ��اص، 
ل���ه، واالن��ض��م��ام إل���ى االت��ف��اق��ي��ات 
بتلك  تعنى  ال��ت��ي  وال��ب��روت��وك��والت 
ملكافحة  جلنة  وتشكيل  اجل��رائ��م، 
بآلية  العمل  واعتماد  اجلرائم،  تلك 
اإلحالة الوطنية بهدف توثيق حاالت 
ب��دءاً  باألشخاص  االجت���ار  وقضايا 

ال��ف��ص��ل فيها،  م��ن رص��ده��ا ح��ت��ى 
املعنية  العاملن يف اجلهات  وإرش��اد 
يف  اتباعها  ينبغي  التي  ب��اإلج��راءات 
لنظام مكافحة تلك  كل مرحلة وفقاً 

اجلرائم.

وأك���د رئ��ي��س هيئة ح��ق��وق االن��س��ان 
بالسعودية أن هذه املنظومة أسهمت 
جميع  حماية  يكفل  س��ي��اج  ب��ن��اء  يف 
األش��خ��اص م��ن تلك اجل��رائ��م دون 
للضحايا،  املساعدة  وتقدمي  متييز، 

وتعويضهم.
مكافحة  ب��ه جلنة  تقوم  مب��ا  وأش���اد 
باألشخاص يف هيئة  جرائم االجتار 
حقوق اإلنسان من تنفيذ العديد من 
البرامج واألنشطة التدريبية املوجهة 
»القانون«  النظام  بإنفاذ  للمكلفن 
وقضايا  ح���االت  ورص���د  الك��ت��ش��اف 
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االجتار باالشخاص، والتعامل األمثل 
ال��ق��درات  وتنمية  وت��ط��وي��ر  م��ع��ه��ا، 
ه��ذه  مكافحة  م��ج��ال  يف  ال��وط��ن��ي��ة 

اجلرائم.

حسابه  عبر  العواد  الدكتور  وأش��ار 
ال��ت��واص��ل  ال��ش��خ��ص��ي يف م���وق���ع 
تقدم  أن  إل��ى  »ت��وي��ت��ر«  االجتماعي 
بالده للعام الثاني على التوالي لتصل 
يأتي  التصنيف  يف  الثاني  للمستوى 
بتوجيهات خادم احلرمن الشريفن 
وب��دع��م وم��ت��اب��ع��ة م��ن ول���ي العهد 
اإلصالحات  إلى  مشيراً  السعودي، 
جرائم  مكافحة  مجال  يف  الكبيرة 
االجت���ار ب��األش��خ��اص وال��ت��ي جعلت 

بالده حتقق هذا التقدم.

منسوبي  شكره جلميع  العواد  وقدم 
باألشخاص  االجت��ار  مكافحة  جلنة 
على جهودهم التي قال إنها أسهمت 
يف تقدم اململكة للمستوى الثاني يف 
شملت  إص��الح��ات  إث��ر  التصنيف، 
جرائم  مكافحة  استراتيجية  إطالق 
نظام  وتطبيق  باألشخاص  االجت��ار 
البيئة  وت��ط��وي��ر  ال��وط��ن��ي  اإلح���ال���ة 

القانونية.

ب���امل���م���ل���ك���ة  ت����ص����ع����د  م��������ب��������ادرات   10
للتصنيف الثاني عامليًا يف مكافحة 

االجتار باألشخاص:
البشرية  امل�����وارد  وزارة  أس��ه��م��ت 
وص��ول  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  والتنمية 
اململكة إلى املستوى الثاني يف مؤشر 
مكافحة جرائم االجتار باألشخاص 
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ت��ق��ري��ر  ب��ح��س��ب 
األمريكية املتعلق بتصنيف الدول يف 

هذا املجال عبر إطالق عدة مبادرات، 
أبرزها كان 10 مبادرات وهي: إطالق 
منصة »مدد« لتسهيل إجراءات االلتزام 
واستكمال  األج���ور،  حماية  ببرنامج 
األجور  حماية  برنامج  تطبيق  مراحل 
إط��الق  وك��ذل��ك  املنشآت،  كافة  على 
اإللكترونية،  ال��ع��ق��ود  توثيق  منصة 
ت��وث��ي��ق 5 م��الي��ن عقد  واس��ت��ك��م��ال 
ق��درات  رف��ع  إل��ى  إض��اف��ة  إلكتروني، 
من  أكثر  تدريب  خ��الل  من  املراقبن 
مؤشرات  اكتشاف  على  مفتش   800
منصة  وإط��الق  باألشخاص،  االجت��ار 
عمليات  لتوثيق  داخ��ل��ي��ة  إلكترونية 
باألشخاص  باالجتار  االشتباه  حاالت 
وأمت��ت��ة ك��اف��ة اإلج�������راءات، وك��ذل��ك 
التعاقدية  ال��ع��الق��ة  حتسن  م��ب��ادرة 
النهائي  واخل�����روج  ال��ت��ن��ق��ل  )م���رون���ة 
واخلروج والعودة(، إضافة إلى إطالق 
العاملن  حقوق  على  التأمن  مبادرة 
رفع  ومبادرة  املتعثرة،  الشركات  لدى 
الوعي بالثقافة العمالية، وكذلك أمتتة 

خدمات التسوية الودية.

البشرية  امل�����وارد  وزارة  وأوض���ح���ت 
ساهمت  أنها  االجتماعية  والتنمية 
من  العديد  خ��الل  من  مباشر  بشكل 
العمل  س��وق  يف  املهمة  اإلص��الح��ات 
إض��اف��ة إل���ى ال��س��ي��اس��ات وال��ب��رام��ج 
واملبادرات التي أطلقتها، وتهدف لرفع 
حقوق  وحماية  العمل  بيئة  جاذبية 
الدولي  املنجز  ويوضح هذا  العاملن، 
مع  -بالتعاون  احلثيث  ال���وزارة  سعي 
حماية  يف  ال��ع��الق��ة-  ذات  اجل��ه��ات 
حقوق اإلنسان كمبدأ راسخ من مبادئ 
اململكة وقيمها الدينية الداعية حلفظ 

كرامة اإلنسان.

ال��س��ع��ودي��ة أطلقت  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة 
إج��������راءات ج���دي���دة مل��ك��اف��ح��ة اإلجت����ار 

بالبشر:
مع  للهجرة  الدولية  املنظمة  شاركت 
ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة االجت���ار 
السعودية  العربية  اململكة  يف  بالبشر 
امل��ع��ن��ي  امل���ت���ح���دة  األمم  وم���ك���ت���ب 
باملخدرات واجلرمية يف إطالق اآللية 
الوطنية لإلحالة التي حتدد املسارات 
قضايا  مع  للتعامل  املثلى  واملمارسات 

االجتار بالبشر.
الدولية  املنظمة  بعثة  رئيس  وص��رح 

عن  وامل��س��ؤول  البحرين  يف  للهجرة 
العربية  اململكة  يف  امل��ش��روع  تطبيق 
الزرقاني  محمد  السيد  السعودية، 
مكافحة  آليات  تعزيز  »مشروع  ب��أن 
العربية  اململكة  يف  بالبشر  االجت��ار 
نوعه  من  مشروع  أول  هو  السعودية 
اململكة  يف  للهجرة  الدولية  للمنظمة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة، ح��ي��ث يختص 
بالبشر  االجت����ار  ق��ض��اي��ا  مب��ع��اجل��ة 

وحماية الضحايا«.

بتناغم  امل���ش���روع  »ي��ع��م��ل  وأض����اف 
البرامج  أح��د  م��ع  م��ت��زام��ن  وبشكل 
املعني  املتحدة  األمم  ملكتب  القيادية 
يركز  وال��ذي  واجل��رمي��ة،  باملخدرات 
اجلزائية  واملالحقة  الشراكة  على 
العمل  هذا  ويعتبر  البيانات،  وإدارة 
امل��ش��ت��رك خ��ط��وة م��ه��م��ة وم��ن��اس��ب��ة 
بشأن  الدولي  التعاون  نحو  التوقيت 

موضوع االجتار بالبشر«.

يساعد  تعاونياً  إط��اراً  اآللية  وتعتبر 
تنسيق  على  احلكومين  املسؤولن 
باألشخاص  االجتار  ملكافحة  اجلهود 
ال��ض��ح��اي��ا  أو  ال��ض��ح��اي��ا  وح��م��اي��ة 
احملتملن، والتحقيق مع املشتبه بهم 
كفاءة  أكثر  بشكل  املدانن  ومقاضاة 

داخل اململكة العربية السعودية.

األهمية  بالغة  اخل��ط��وة  ه��ذه  وت��ع��د 
اج���راءات  تطوير  يف  املساهمة  يف 
األشخاص،  من  كبير  لعدد  احلماية 
مليون  ال���13  عددهم  يقارب  والذين 
 ٪38.3 يقارب  ما  )أي  واف��داً  عاماًل 
من إجمالي عدد السكان والذي يقدر 

عددهم ب� 34 مليون نسمة.(
ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وب����دأت 
مكتب  مع  بالتعاون  بالبشر  االجت��ار 
ب��امل��خ��درات  امل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  األمم 
للهجرة  الدولية  واملنظمة  واجلرمية 
ب��ت��دري��ب األع���ض���اء ال��رئ��ي��س��ي��ن يف 
االجت���ار  ملكافحة  ال��وط��ن��ي  ال��ف��ري��ق 
املناطة  أدواره����م  على  ب��األش��خ��اص 
بهم لتحديد وإحالة وحماية الضحايا 

احملتملن.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اس��ت��م��رار جائحة 
مازالت  احلكومة  أن  إال  كوفيد-19، 
األط��راف  جميع  مع  كثب  عن  تعمل 
استمرارية  من  لتتأكد  الصلة  ذات 

هذا البرنامج التدريبي املهم بواسطة 
بعد.  ع��ن  امل���ؤمت���رات  إق��ام��ة  تقنية 
ومن  الرئيسن،  املوظفن  وسيتعلم 
والعاملن  العمل  مفتشي  ضمنهم 
املجتمع  وممثلي  الصحة  مجال  يف 
اجلديدة  املهارات  من  ع��دداً  املدني، 
امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ه��ام��ه��م ل��ل��م��س��اع��دة يف 
حت��دي��د إش�����ارات اإلن�����ذار امل��ب��ك��رة 
ولتطوير  بالبشر،  باالجتار  املتعلقة 
ليتبعها  م���وح���دة  ع��م��ل  إج�������راءات 

موظفي االستجابة.

املتحدة  األمم  مكتب  ممثل  وص��رح 
امل��ع��ن��ي ب���امل���خ���درات واجل���رمي���ة يف 
منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي، 
الدكتور حامت علي بأن »التزام اململكة 
العربية السعودية بتقدمي برنامج بناء 
ال��ق��درات يف ه��ذا الوقت احل��رج يف 
على  دليل  ك��وف��ي��د-19،  جائحة  ظ��ل 
عزم والتزام اململكة العربية السعودية 
على تطوير منظومة التصدي الوطني 

لقضايا االجتار باألشخاص«.

وت���زام���ن إط����الق اآلل���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة 
اإلب��الغ  خدمة  تدشن  م��ع  لإلحالة 
موقع  على  املوجود  املجهول  الرقمي 
االجت���ار  ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة 
ب��ال��ب��ش��ر، الس��ت��ق��ب��ال ال��ب��الغ��ات من 
األشخاص الذين لديهم معلومات عن 
باالجتار  متعلقة  محتملة  انتهاكات 
ب��األش��خ��اص يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
السعودية. وستتوسع خدمات اإلحالة 
على  الساخن  اخل��ط  خدمة  لتشمل 
الهاتف  على  وتطبيقاً  الساعة  مدار 
اجل����وال، ح��ي��ث ي��ج��ري ال��ع��م��ل على 

إطالق اخلدمتن قريباً.

الدولية  املنظمة  بعثة  رئيس  وأوضح 
محمد  السيد  البحرين  يف  للهجرة 
الزرقاني بأن »تدشن اآللية الوطنية 
مكافحة  يف  جوهرية  خطوة  لإلحالة 
االجتار باألشخاص يف اململكة العربية 
السعودية، وستقود هذه اخلطوة، مع 
ما يدعمها من برامج تدريبية للعاملن 
لتدريبهم على  األمامية  يف اخلطوط 
اإلجراءات  تعزيز  إلى  اآللية،  تطبيق 
حصينة،  الغير  للمجتمعات  الوقائية 
مما سيجعل اململكة العربية السعودية 
من بن الدول التي تقود احلرب على 

هذه اجلرمية العابرة للحدود«.

الوطنية  اآللية  إطالق  يؤكد 

اململكة  التزام  على  لإلحالة 

بحماية  السعودية  العربية 

الفئات األكثر عرضة للخطر 

ذلك  ويشمل   – املجتمع  م��ن 

الرجال والنساء واألطفال
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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

-

برنامج جديد ملجموعة البنك 
الدويل لتعزيز جهود جيبوتي 

للحد من الفقر
التنفيذين  املديرين  مجلس  ناقش 
ملجموعة البنك الدولي مؤخراً اإلطار 
اإلستراتيجية  ل��ل��ش��راك��ة  اجل��دي��د 
-2022 لأعوام  بجيبوتي  اخلاص 
2026، والذي يدعم حتقيق الهدف 
األس��م��ى ل��ه��ذا ال��ب��ل��د امل��ت��م��ث��ل يف 
احلد من الفقر، من خالل التركيز 
القطاع اخلاص.  تنمية  القوي على 
اإلستراتيجية  الشراكة  إطار  ويقوم 
اخلاص بجيبوتي والذي ميتد لفترة  
يقوم  الذي  العمل  بتوجيه  أع��وام   5
به البنك الدولي، ومؤسسة التمويل 
الدولية املعنية بالقطاع اخلاص يف 
بلدان العالم النامية والوكالة الدولية 

على  تعمل  التي  االستثمار  لضمان 
اجتذاب وتسهيل االستثمار األجنبي 
امل��ب��اش��ر م��ن خ���الل ال��ت��أم��ن ضد 
املخاطر السياسية وضمانات تعزيز 

االئتمان.

وتعليقاً على هذا، قالت مارينا ويس 
املديرة اإلقليمية املسؤولة عن مصر 
الدولي:  بالبنك  وجيبوتي  واليمن 
»يسعى إطار الشراكة اإلستراتيجية 
اجل���دي���د اخل����اص ب��ج��ي��ب��وت��ي إل��ى 
االستفادة من موقعها اإلستراتيجي 
ع��ن��د م��ف��ت��رق ال���ط���رق ال��واص��ل��ة 
ب��ن ع���دد م��ن ال���ق���ارات وامل��ن��اط��ق 

اجلغرافية، ومع التركيز القوي على 
الرخاء  وحتقيق  الفقر  م��ن  احل��د 
املشترك، ستقوم شراكتنا اجلديدة 
بدعم تنمية القطاع اخلاص لتعزيز 
وما  العمل،  فرص  وخلق  اإلنتاجية 
متواصل  تشديد  ذلك من  يصاحب 
البشري  امل���ال  رأس  تنمية  ع��ل��ى 

واحلوكمة«.

أكبر  بشكل  مواتية  بيئة  خلق  ويُعد 
القطاع اخلاص يف جيبوتي  لتنمية 
أم����راً ب��ال��غ األه��م��ي��ة ل��ب��ن��اء ق��درة 
طويلة األجل على الصمود يف وجه 
مثل جائحة  االقتصادية  الصدمات 
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بعض الحقائق األساسية

ف���ي���روس ك���ورون���ا )ك���وف���ي���د-19(. 
ال��ش��راك��ة  إط���ار  يستهدف  وس���وف 
تلبية  اجل���دي���د  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
بهذه  املتعلقة  العاجلة  االحتياجات 
اجل��ائ��ح��ة، م��ع دع���م اإلص��الح��ات 
املتوسطة وطويلة األجل خللق البيئة 
املناسبة لتحقيق النمو الشامل القادر 
واتساقاً مع  على خلق فرص العمل, 
رؤية جيبوتي لعام 2035 واسترشاداً 
الوطنية  اإلستراتيجية  باألولويات 
اجلديد  البرنامج  يركز  حلكومتها، 

على مجالن رئيسين وهما:

يقوده  ال��ذي  الشامل  النمو  تعزيز 
القطاع اخلاص، وخلق فرص العمل 
وذلك  البشري،  امل��ال  رأس  وتنمية 
م��ن خ���الل حتفيز ري����ادة األع��م��ال 
الصغيرة  األعمال  منشآت  وتنمية 
واملتوسطة وتعزيز املهارات اإلنتاجية 
فرص  على  احلصول  سبل  وتيسير 
النساء  ذلك  للجميع، مبا يف  العمل 
والشباب، وستسعى مجموعة البنك 
ال��دول��ي أي��ض��اً إل���ى دع���م اجل��ه��ود 
القطاع  تنمية  لتشجيع  احلكومية 
الرئيسية  القطاعات  يف  اخل���اص 
والتصنيع  واإلسكان  السياحة  مثل 
يف  مشاركته  مواصلة  مع  ال��زراع��ي 
التحتية  والبنية  الطاقة  قطاعات 
بن  فيما  الربط  شبكات  وحتسن 

أقاليم جيبوتي.

قدراتها،  ودع��م  ال��دول��ة  دور  تعزيز 
وذل������ك م����ن خ�����الل دع�����م ج��ه��ود 
ال��وص��ول  سبل  لتحسن  احل��ك��وم��ة 
األساسية  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ات  إل��ى 

يف  وشمولها  جودتها  مستوى  ورف��ع 
واملياه  والتعليم  الصحة  قطاعات 
عن  فضاًل  االجتماعي،  واالح��ت��واء 
والكفاءة  واملساءلة  الشفافية  تعزيز 
على  التركيز  مع  العام،  القطاع  يف 
الشفافة  اإلدارة  أس��ال��ي��ب  ت��ع��زي��ز 
واستمرارية القدرة على حتمل أعباء 

الدين العام.
إطار  سيعمل  املجالن،  هذين  ويف 
تعزيز  على  اإلستراتيجية  الشراكة 
الشفافية  وتعزيز  الرقمي،  التحول 
الرشيدة،  واإلدارة  احلوكمة  لدعم 
اجلنسن.  ب��ن  امل��س��اواة  وتشجيع 
قدرة  تعزيز  يف  املساعدة  وبغرض 
ج��ي��ب��وت��ي ع��ل��ى ال��ص��م��ود يف وج��ه 
ال���ص���دم���ات اخل���ارج���ي���ة، س��ي��ك��ون 
لهذا  ال��ت��ك��ام��ل اإلق��ل��ي��م��ي أس���اس���اً 
على  أيضاً  يحافظ  ال��ذي  البرنامج 
مع  التكيف  أن��ش��ط��ة  يف  امل��ش��ارك��ة 
آثاره  من  والتخفيف  املناخي  التغير 

واالستجابة للكوارث الطبيعية.

إط��ار  أخ����رى، سيعمل  ن��اح��ي��ة  م��ن 
ال��ش��راك��ة اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة اخل��اص 
اإلص��الح��ات  دع��م  على  بجيبوتي 
امل��وج��ه��ة ل��ب��ي��ئ��ة األع���م���ال ب��غ��رض 
االستثمار  اإلنتاجية وتشجيع  تعزيز 
اخلاص يف هذا البلد بدعم كٍل من 
والوكالة  الدولية  التمويل  مؤسسة 

الدولية لضمان االستثمار.

ويف ه���ذا ال��ش��أن ق��ال��ت ج��وم��وك 
اإلقليمية  املديرة  جاغون-دوكنمو، 
ملنطقة  ال��دول��ي��ة  التمويل  ملؤسسة 
ش���رق أف��ري��ق��ي��ا: »ي��ل��ع��ب ال��ق��ط��اع 

خلق  يف  أس��اس��ي��اً  دوراً  اخل����اص 
ف����رص ال��ع��م��ل وحت��ق��ي��ق ال��ن��م��و. 
الدولية  التمويل  مؤسسة  وت��ل��ت��زم 
لدعم  الفرص  استكشاف  مبواصلة 
اإلصالحات التي تهدف إلى حتسن 
يف  االستثمار  ومناخ  األعمال  بيئة 
ج��ي��ب��وت��ي وم��س��اع��دة ال��ب��الد على 

حتقيق أهدافها اإلمنائية«.

واتساقاً مع اإلستراتيجية اإلقليمية 
مبنطقة  اخل��اص��ة  ال��دول��ي  للبنك 
أفريقيا،  وش��م��ال  األوس���ط  ال��ش��رق 
اإلستراتيجية  الشراكة  إط��ار  ف��إن 
اخل�����اص ب��ج��ي��ب��وت��ي ي��س��ت��ن��د إل��ى 
املنهجية  التشخيصية  ال��دراس��ات 
ال��ذي  الشامل  التحليل  متثل  التي 
الدولي  البنك  مجموعة  ب��ه  قامت 
التي  والتحديات  الفرص  ملجموعة 
هدفها  لتحقيق  ج��ي��ب��وت��ي  ت��واج��ه 
الفقر  املتمثل يف احلد من  األسمى 
بطريقة  املشترك  ال��رخ��اء  وحتقيق 
اإلطار  ويعتمد  ومستدامة،  شاملة 
مكثفة  م���ش���اورات  ع��ل��ى  اجل���دي���د 
أصحاب  م��ن  واس��ع��ة  مجموعة  م��ع 
احلكومة  ذل���ك  يف  مب��ا  امل��ص��ل��ح��ة، 
املدني  واملجتمع  اخل��اص  والقطاع 
إطار  تطبيق  ويتم  التنمية.  وشركاء 
ال��ش��راك��ة اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة اخل��اص 
البنك  م��ن  ك��ٍل  مبشاركة  بجيبوتي 
الدولية  التمويل  ومؤسسة  الدولي 
االستثمار  لضمان  الدولية  والوكالة 
ومن  التنمية،  شركاء  مع  بالتعاون 
ال��دورة  تنفيذه  يستغرق  أن  امل��ق��رر 
العشرين  وال���دورة  عشرة  التاسعة 
مؤسسة  م��وارد  جتديد  دورات  من 

التمويل الدولية.

سيد  بوبكر  قال  السياق،  ذات  ويف 
الدولي  للبنك  املقيم  املمثل  ب��اري 
الشراكة  إط��ار  »ينظر  جيبوتي:  يف 
اإلستراتيجية اجلديد بعن االعتبار 
إلى اجلائحة العاملية ومدى تأثيرها 
وسكانها،  جيبوتي  اق��ت��ص��اد  على 
اإلقليمية  امل��ت��غ��ي��رات  ع��ن  ف��ض��اًل 
بالعمل  ملتزمون  ون��ح��ن  احل��ال��ي��ة. 
احمللية  السلطات  م��ع  وثيق  بشكل 
ل��دع��م ب��رن��ام��ج ال��ت��ن��م��ي��ة اجل��دي��د 

يعكس إطار الشراكة اإلستراتيجية للسنوات 2026-2022 

التطوَر  جليبوتي  الدولي  البنك  مجموعة  أعدته  ال��ذي 

جليبوتي  الدولي  البنك  مجموعة  تقدمه  الذي  الدعم  يف 

إستراتيجية  مع  تتماشى  انتقائية  أكثر  مشاركة  ليصبح 

التنمية التي وضعتها حكومتها

ب��ه��دف احل���د م��ن ال��ف��ق��ر وحتقيق 
منو مستدام وشامل، باإلضافة إلى 

تعزيز التكامل اإلقليمي«.

جتدر اإلشارة إلى أن محفظة البنك 
 13 من  تتألف  جيبوتي  يف  الدولي 
اإلجمالية  قيمتها  تبلغ  م��ش��روع��اً 
248 مليون دوالر أمريكي على هيئة 
متويٍل من املؤسسة الدولية للتنمية، 
البلدان  الدولي ملساندة  البنك  ذراع 
احملفظة  هذه  وتركز  فقراً.  األش��د 
والصحة  التعليم  ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى 
وشبكات األمان االجتماعي والطاقة 
وخفض  الريفية  املجتمعات  وتنمية 
احلضرية  املناطق  يف  الفقر  نسب 
واحلوكمة  العامة  اإلدارة  وحتديث 
إيالء  مع  اخل��اص،  القطاع  وتنمية 

اهتمام خاص باملرأة والشباب.

إطار الشراكة اإلستراتيجية اخلاص 
بجيبوتي للسنوات 2022 - 2026:

اإلستراتيجية  الشراكة  إطار  يعكس 
للسنوات 2022-2026 الذي أعدته 
جليبوتي  ال��دول��ي  البنك  مجموعة 
تقدمه  ال���ذي  ال��دع��م  ال��ت��ط��وَر يف 
جليبوتي  ال��دول��ي  البنك  مجموعة 
انتقائية  أك��ث��ر  م��ش��ارك��ة  ل��ي��ص��ب��ح 
التنمية  إستراتيجية  م��ع  تتماشى 
ويهدف  حكومتها.  وضعتها  ال��ت��ي 
إل��ى مساعدة جيبوتي  اإلط��ار  ه��ذا 
يف حتقيق هدفها األسمى وهو احلد 
الفقر بن سكانها عن  من معدالت 
بقيادة  الشامل  النمو  تعزيز  طريق 
ال��ق��ط��اع اخل�����اص، وخ���ل���ق ف��رص 
البشري،  املال  رأس  وتنمية  العمل، 
ودعم  الدولة  دور  تعزيز  فضاًل عن 
ق��درات��ه��ا، واس��ت��ن��اداً إل��ى ال��دراس��ة 
اخل��اص��ة  امل��ن��ه��ج��ي��ة  التشخيصية 
اإلجنازات  على  واعتماداً  بجيبوتي، 
ال��س��اب��ق��ة وال�������دروس امل��س��ت��ف��ادة 
واسعة  مجموعة  م��ع  وامل���ش���اورات 
الوطنين،  املصلحة  أص��ح��اب  م��ن 
اإلستراتيجية  الشراكة  إطار  ينظر 
يف التحديات التي تواجهها جيبوتي 
إمكاناتها  لدعم  املتاحة  وال��ف��رص 
وتلبية  امل��س��ت��دام  ال��ن��م��و  لتحقيق 

تطلعات سكانها.
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يف ال�سهر العاملي للتوعية ب�سرطان الثدي.. كيف توؤثر 

الوراثة على خماطر الإ�سابة به؟

س��رط��ان ال��ث��دي أح���د أك��ث��ر أن���واع 
السرطان شيوًعا يف العالم، ومبناسبة 
الذي  الثدي  بسرطان  التوعية  شهر 
ي��واف��ق ش��ه��ر أك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع��ام، 
تزيد  التي  األشياء  أبرز  نتعرف على 
لدى  الثدي  بسرطان  اإلصابة  خطر 
عائلي  تاريخ  لديهن  الالتى  النساء 
موقع  بحسب  بالسرطان،  لإلصابة 

»تاميز أوف إنديا«.

ك��ي��ف ي���ؤث���ر ال���ت���اري���خ ال��ع��ائ��ل��ي على 
مخاطر اإلصابة بسرطان الثدي؟

مي��ك��ن أن ي��زي��د ال��ت��اري��خ ال��ع��ائ��ل��ي 
ب��ال��س��رط��ان م���ن خطر  ل���إلص���اب���ة 
غالًبا  إنه  حيث  بالسرطان،  اإلصابة 
اجلينية  الطفرات  األطباء  رب��ط  ما 
ال��ش��ائ��ع��ة ب��خ��ط��ر اإلص���اب���ة ب��أن��واع 

مختلفة من السرطان.

فإن  بالنساء،  األم��ر  يتعلق  وعندما 
أن��واع  أكثر  أح��د  هو  الثدي  سرطان 
مرتبط  إن���ه  ش��ي��وًع��ا  ال��س��رط��ان��ات 
بخلل وراثي يزيد من خطر اإلصابة 

بالسرطان.

ووفًقا ملركز السيطرة على األمراض 
إصابة  خطر  يكون  منها،  وال��وق��اي��ة 
كان  إذا  أعلى  الثدي  بسرطان  امل��رأة 
لديها أم أو أخت أو ابنة )قريبة من 
الدرجة األولى( أو العديد من أفراد 
األسرة من جانب والدتها أو والدها 

أو  ال��ث��دي  بسرطان  أصيبوا  ال��ذي��ن 
سرطان املبيض.

نُ��ش��رت يف مجلة  مل��راج��ع��ة  ووف���ًق���ا 
وجد  فقد   ،  Annals of Oncology
األسرة  أف��راد  أحد  إصابة  تاريخ  أن 
يزيد  أن��ه  يبدو  بالسرطان  املقربن 
من خطر إصابة الشخص بالسرطان 
نفسه أو بنوع مختلف من السرطان.

جينات سرطان الثدي:
ال��س��ب��ب ال��ش��ائ��ع ل��س��رط��ان ال��ث��دي 
الوراثي هو طفرة موروثة أو مكتسبة 
هذه   BRCA2 أو   BRCA1 جن  يف 
البروتينات  تنتج  التي  اجلينات  هي 
التي تساعد يف إصالح تلف احلمض 
النووي ، وعادة ما حتميك من بعض 
عندما  ذل��ك،  وم��ع  السرطان  أن���واع 
األداء  من  اجلينية  التشوهات  حتد 
، فإنها تزيد  الصحي لهذه اجلينات 

من خطر اإلصابة بالسرطان.

األمراض  على  السيطرة  ملركز  وفًقا 
»حوالي ٪3   ،  )CDC( منها  والوقاية 
الثدي )حوالي 7500  من سرطانات 
سرطانات  من  و٪10  سنوًيا(  ام��رأة 
املبيض )حوالي 2000 امرأة سنوًيا( 
جينات  يف  وراثية  طفرات  عن  تنتج 

.»BRCA2و BRCA1
الطفرات،  هذه  مثل  اكتشاف  ميكن 

السيطرة على األمراض  وفًقا ملراكز 
والوقاية منها، من خالل االختبارات 
متعددة  لوحات  باستخدام  اجلينية 
تبحث عن طفرات  والتي   ، اجلينات 
وق��ت  يف  مختلفة  ج��ي��ن��ات  ع���دة  يف 

واحد.

ع����وام����ل اخل���ط���ر األخ�������رى ل��س��رط��ان 
الثدي:

مثل  امل��وروث��ة،  الطفرات  جانب  إل��ى 
بالسرطان،  لإلصابة  عائلي  ت��اري��خ 
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ع��وام��ل اخلطر 
األخرى لسرطان الثدي. وفًقا ملراكز 
والوقاية  األم���راض  على  السيطرة 
م��ن��ه��ا، ف���إن ال��ش��ي��خ��وخ��ة وال��ت��اري��خ 
اإلجنابي هي بعض العوامل الطبيعية 

وال ميكن تغييرها.

يجعلك  أن  ميكن  أخ��رى،  ناحية  من 
من���ط احل���ي���اة اخل���ام���ل وال��س��م��ن��ة 
الصحية  غير  احلياة  منط  وع��ادات 
مثل التدخن والشرب عرضة خلطر 

اإلصابة بسرطان الثدي.

هل ميكن الوقاية من سرطان الثدي؟
الثدي  بسرطان  التوعية  شهر  يعتبر 
هو أبرز سبل الوقاية من هذا املرض، 
باإلهتمام  امرأة  يذكر كل  وذلك ألنه 
للمرض  املبكر  واالكتشاف  بصحتها، 
الذي يساعد يف عالجه، وعلى الرغم 
من عدم وجود طريقة محددة للوقاية 

هناك  أن  إال  ال��ث��دي،  س��رط��ان  م��ن 
طرقاً ميكن ملعظم النساء من خاللها 

تقليل خطر اإلصابة باملرض، وهي:

كان  كلما  وزن صحي:  على  احلفاظ 
انخفضت  كلما  صحياً،  امل���رأة  وزن 
املختلفة،  باألمراض  إصابتها  فرص 

ومنها السرطانات.
احلفاظ على النشاط البدني: أيضاً 
ال��ب��دن��ي م��ن األم��ور  ال��ن��ش��اط  يعتبر 
األس���اس���ي���ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى صحة 

اجلسم والوقاية من السرطانات.
تتسبب  صحي:  غذائي  نظام  اتباع 
ب��ع��ض األط��ع��م��ة غ��ي��ر ال��ص��ح��ي��ة يف 
بالسرطانات،  اإلصابة  فرص  زي��ادة 
ينصح  ولذلك  الثدي،  ومنها سرطان 
باتباع منط غذائي سليم يعتمد على 
األطعمة  وجتنب  الصحية،  األطعمة 

التي تضر بالصحة.
الرضاعة  تعد  الطبيعية:  الرضاعة 
التي تساهم يف  الطبيعية من األمور 
الثدي  بسرطان  اإلص��اب��ة  من  احل��د 
لدى املرأة، فهي ليست مفيدة للطفل 
امل��رأة  على  ت��ع��ود  أن��ه��ا  ب��ل  فحسب، 

بفوائد صحية أيضاً.
من  التدخن  يعتبر  التدخن:  جتنب 
خطر  تزيد  التي  اخلاطئة  ال��ع��ادات 
اإلص���اب���ة ب��ال��ع��دي��د م���ن األم����راض 
امل���زم���ن���ة م���ث���ل أم�������راض ال��ق��ل��ب، 
وال��س��ك��ري، وارت���ف���اع ض��غ��ط ال���دم، 

وكذلك السرطان.

October
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اجلزء الرابع 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 احلادية عشر )2/2(
ال��زوج��ي��ة  ال����رواب����ط  اح����ت����رام  د- 

واألسرية.
الفرعية  الفقرة  2- لتحقيق أغراض 
ال��س��اب��ق��ة، حت��دد  ال��ف��ق��رة  )ج( م��ن 
امل��ادة  يف  عليها  املنصوص  ال��ل��وائ��ح 
السكان  االتفاقية نسبة  23 من هذه 
األصحاء  البالغن  املقيمن  ال��ذك��ور 
وقت  أي  يف  تشغيلهم  ميكن  ال���ذي 
بشرط  إل��زام��ي  أو  ج��ب��ري  عمل  يف 
أي  ع��ل��ى  النسبة  ه���ذه  ت��ت��ج��اوز  أال 
املائة من مجموع هؤالء  حال 25 يف 
املختصة  السلطة  وت��راع��ي  السكان 
يف حت��دي��ده��ا ل��ه��ذه ال��ن��س��ب��ة م��دى 
كثافة السكان، وتطورهم االجتماعي 
واألع��م��ال  السنة  وف��ص��ول  وامل����ادي، 
ال��ت��ي ي��ج��ب أن ي��ؤدي��ه��ا األش��خ��اص 
املعنيون حلسابهم يف جهاتهم احمللية، 
االقتصادية  ال��ض��رورات  تراعى  كما 
واالجتماعية للحياة العادية للمجتمع 

احمللي املعني
املادة الثانية عشر

1- ال تتعدى أقصى مدة يجوز فيها 
تشغيل أي شخص يف عمل جبري أو 
من  فترة  أي  يف  نوع  أي  من  إلزامي 
اثني عشر شهراً متصلة، ستن يوماً 
يحسب فيها الوقت الذي يستغرق يف 
الذهاب إلى مكان العمل والعودة منه.
عليه  يفرض  شخص  كل  يعطي   -2
تبن  شهادة  إلزامي  أو  جبري  عمل 

املدد التي أمتها يف هذا العمل.

املادة الثالثة عشر
العادية ألي  العمل  1- تكون ساعات 
شخص يكلف بعمل جبري أو إلزامي 
السائدة  العمل  ل��س��اع��ات  م��س��اوي��ة 
اإلرادي،  العمل  ح��ال��ة  يف  املطبقة 
التي  الساعات  ع��ن  العمال  ويكافأ 
ت��زي��د ع��ن س��اع��ات ال��ع��م��ل ال��ع��ادي��ة 
ب��ن��ف��س م��ع��دالت األج����ور ال��س��ائ��دة 

اإلضافية يف  الساعات  على  املطبقة 
العمل اإلرادي.

2- مينح كل من يكلفون بعمل جبري أو 
إلزامي من أي نوع يوم راحة أسبوعية 
على أن يتفق هذا اليوم بقدر اإلمكان 
مع يوم الراحة الذي حتدده التقاليد 
األقاليم  أو  األراض��ي  العادات يف  أو 

املعنية.

املادة الرابعة عشر
أو  اجل��ب��ري  ال��ع��م��ل  ع���دا  فيما   -1
امل��ادة  يف  عليه  املنصوص  اإلل��زام��ي 
10 من هذه االتفاقية، يكافأ العمال 
اجلبري  العمل  أن��واع  كل  على  نقدا 
عن  تقل  ال  مب��ع��دالت  اإلل��زام��ي  أو 
امل���ع���دالت ال��س��ائ��دة يف أع��م��ال من 
الذي  املنطقة  يف  س��واء  النوع،  نفس 
املنطقة  أو يف  العمال  فيها  يستخدم 
أيهما  العمال،  تعبئة  فيها  يتم  التي 

أعلى.

إليه  يلجأ  الذي  للعمل  وبالنسبة   -2
لوظائفهم  مم��ارس��ت��ه��م  يف  رؤس����اء 
اإلدارية، تدفع يف أقرب وقت ممكن 
بالشروط  العمل  أجور عن هذا  دفع 

املنصوص عليها يف الفقرة السابقة.
3- ت��دف��ع األج�����ور إل���ى ك���ل ع��ام��ل 
شخصيا ال إلى رئيس قبيلته أو إلى 

أي سلطة أخرى.
األي��ام  األج��ور  دف��ع  4- حتتسب عند 
مكان  إل��ى  السفر  يف  تنقضي  ال��ت��ي 

العمل والعودة منه كأيام عمل فعلية.
5- ال ترتب هذه املادة منع تقدمي مؤن 
على  األجور  من  كجزء  عادية  غذائية 
أن تكون هذه املؤن معادلة يف قيمتها 
ملقدار األجر الذي يفترض أنها متثله 
على األقل. ولكن ال يجوز أي خصم من 
األجور، سواء لدفع ضرائب أو مقابل 
يقدم  أو سكن خاص  ملبس  أو  غ��ذاء 
للعامل من أجل إبقائه يف حالة متكنه 

من أداء عمله يف الظروف اخلاصة.
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اعرف أكثر عن املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية

 عن املركز:
تأسس  س��ع��ودي،  حكومي  مركز  ه��و 
م��ارس  يف  ال����وزراء  مجلس  مبوافقة 
السعودية  الهيئة  إل��غ��اء  بعد   ،2019

للحياة الفطرية.

ويعمل املركز منذ إنشائه  على تطوير 

لأخطار  للتصدي  خ��ط��ط  وتنفيذ 
البر  يف  الفطرية  ب��احل��ي��اة  احمل��دق��ة 
التي  األن���واع  تأهيل  وإع���ادة  والبحر 
املهددة  واألن��واع  البرية  من  انقرضت 
إع��ادة  مستهدفة  االن��ق��راض  بخطر 
التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية.
م��وق��ع امل��رك��ز ن��اف��ذة م��ش��رع��ة تتيح 
املعلومة  ع��ل��ى  يطلعوا  أن  ل���زواره���ا 
يتعلق  ما  كل  يف  والنشاط  والتشريع 
وميسر  مباشر  بشكل  امل��رك��ز  بعمل 
ومشقة  وأعباء  والوقت  اجلهد  يوفر 
املراجعة املباشرة ملقر املركز ، خاصة 
مدينة  خ��ارج  من  وإخواننا  ألخواتنا 
مراحل  يف  الطلبة   وأبنائنا  الرياض 
التعليم املختلفة. ويستقبل املوقع أيضاً 
املختلفة  واالستفسارات  االقتراحات 

من خالل االتصال بنا.

 الرؤية:
حياة فطرية وتنوع أحيائي ونظم بيئية 

برية وبحرية مزدهرة ومستدام.

الرسالة:
  احلفاظ على احلياة الفطرية والتنوع 
وتنميتها  البيئية  والنظم  االح��ي��ائ��ي 
املجتمعية  املشاركة  تعزيز  خالل  من 
لتحقيق  وف��اع��ل��ة  ش��ام��ل��ة  ب��رام��ج  يف 
الفوائد  وتعظيم  البيئية  االستدامة 

االجتماعية واالقتصادية 

بعض من مهامه:
- وضع مبادرات وبرامج ومشروعات 
اخلاضعة  ال��ف��ط��ري��ة  احل��ي��اة  تنمية 

الختصاصاته، ومتابعة تنفيذها.
- وضع خطط تنفيذية للعمل، ومتابعة 

تنفيذها.
وامل��ع��اي��ي��ر  امل���ق���اي���ي���س  اق����ت����راح   -
والضوابط واالشتراطات البيئية فيما 
يتعلق باختصاصه، ورفعها إلى الوزارة 

لالعتماد.
- حماية الكائنات الفطرية اخلاضعة 
وإكثارها،  وبيئاتها،  الختصاصاته، 

وتنميتها.
- العمل على إعادة األنواع املنقرضة 
إلى  ب��االن��ق��راض  امل��ه��ددة  أو  محلياً 

مواطنها ومستوياتها الطبيعية.
- اقتراح املناطق احملمية.

املعتمدة،  احملمية  املناطق  تخطيط   -
وإقامتها، وإدارتها.



 كاريكاتير

امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

نقالً عن صحيفة
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وزارة العدل: ارتفاع ن�سبة التنفيذ 

املنزيل ملبادرة �سمل اإىل %32

أن  م��ؤخ��راً  ال��ع��دل  وزارة  أوض��ح��ت 
حاالت التنفيذ املنزلي ملبادرة »شمل« 
املستفيدين،  إجمالي  من   ٪32 بلغت 
جلسات  من  االستفادة  نتيجة  وذلك 
ال��ت��ه��ي��ئ��ة واجل��ل��س��ات االس��ت��ش��اري��ة 
أصبح  إذ  شمل،  مراكز  يف  املقدمة 
تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة يف املنزل 

بداًل عن مراكز شمل.

عدد  إجمالي  أن  ال��وزارة  وأوضحت 
مراكز شمل قد بلغ 55 مركًزا موزًعا 
لتنفيذ  اململكة،  مناطق  مختلف  على 
مناطق  يف  واحلضانة  الرؤية  أحكام 
املراكز  قدمت  كما  املختلفة،  اململكة 
أكثر من 236 ألف خدمة ما بن رؤية 
بلغ عدد  وزي��ارة ونقل وحضانة، كما 
أكثر  »شمل«  مبادرة  من  املستفيدين 

من 40 ألف مستفيد حتى اآلن.
التي  الكبيرة  للجهود  واس��ت��م��راًرا 

مراكز  قدمت  فقد  ال���وزارة،  تبذلها 
شمل أكثر من 47 ألف جلسة ما بن 
جلسة استشارية وتهيئة نفسية لآلباء 

واألمهات واألطفال.
وتهدف إلى متكن طالب التنفيذ من 
يحتاج  حيث  بطفله،  حتسن عالقته 
لتنفيذ  تهيئة  إل���ى  األط��ف��ال  ب��ع��ض 

أحكام احلضانة والرؤية والزيارة.

مبادرة  أن  العدل،  وزارة  وأوضحت 
»شمل«، توفر بيئة تتحّقق فيها عوامل 
األمن والسالمة للعاملن واملستفيدين 
على ح��ٍد س��واء، إض��اف��ًة إل��ى تقدمي 
الدعم االجتماعي والنفسي ألطراف 
مبا  واألط��ف��ال(   - )الوالدين  ال��ن��زاع 
يحقق أعلى املستويات يف تنفيذ هذه 
وتخفيف  التهيئة  حيث  من  األحكام 
حقوق  وحماية  والنزاع،  التوتر  حدة 

األطفال احملضونن.

هل هناك إجراءات قضائية تضمن للمرأة احلصول على حقها يف 
امليراث كاماًل ؟

اإلسالم�ي�ة  الشريعة  نظمت 
وح��ق��وق  ال��م��واري��ث  مسائل 
ال���ورث���ة ن�س�اًء كانوا أو رج�ال 
من خالل ما ج�اء يف نصوص 
ال����ق����رآن ال����ك����رمي وال��س��ن��ة 
واج�ت�ه�اد  واإلج��م��اع  النبوية 
ال��ص��ح��اب��ة وال��ت��ي أث��ب��ت��ت ما 
ل��ل��م��رأة م��ن ح��ق يف امل��ي��راث 
نَِصيٌب  َجاِل  }}ِلّلِرّ تعالى  قال 
َواأْلَْقَربُوَن  الَْواِلَداِن  تََرَك  ا  َّ مِمّ
تَ��َرَك  ���ا  َّ مِمّ نَِصيٌب  َوِل��ل��ِنّ��َس��اِء 
��ا َقَلّ  الْ��َواِل��َداِن َواأْلَْق��َربُ��وَن مِمَّ

ْفُروًضا )7(  َمّ ِمنُْه أَْو َكثَُر نَِصيًبا 
َوِإَذا َحَضَر الِْقْسَمَة أُولُو الُْقْربَىٰ 
َفاْرُزُقوُهم  َوامْلََساِكُن  َوالْيَتَاَمىٰ 
ْعُروًفا  َمّ َق��ْواًل  لَُهْم  َوُق��ولُ��وا  ��نْ��ُه  ِمّ
ومن السنة  سورة النساء –   }} )8(
بن  ع��ب��ادة  ع��ن  روى  م��ا  النبوية 
ال�ل�ه  صلى  النبي  أن  ال�ص�ام�ت 
عليه وسلم جعل للجدة السدس 
إذا لم يكن دونها أم ، و نظراً ألن 
دستور اململكة العربية السعودية 
ما  وتطبق  والسنة  الكتاب  ه��و 
جاء يف الشريعة اإلسالمية ف��إن 

ح�ق ال�م�رأة ف�ي ال�م�ي�راث ثابت 
ألي شخص  يحق  وال  ومضمون 
إذا  إال  احلق  هذا  من  حرمانها 
توفرت األسباب الشرعية املانعة 

للميراث والتي نذكر منها:

قتل الوارثة عمداً ملورثها
ع�ن  ال��������وارث��������ة  ارت�����������دت  إذا 

اإلسالم بكامل أهليتها.
م�ان�ع  ه�ن�اك  ي�ك�ن  ل�م  إذا  أم��ا 
امل��ي��راث  م��ن  حلرمانها  ش��رع��ي 
حتى  جائر  لها  منع  أي  فيعتبر 

لو كان املنع من وليها كما أنه ال 
عن  التنازل  على  إجبارها  يحق 
قد  أن�ه  إال  امليراث،  يف  نصيبها 
يتم أحيانا تنازل املرأة عن حقها 
الضغط  نتيجة  ال�م�ي�راث  يف 
عليها من أس�رت�ه�ا أو ق�د ت�ت�ن�ازل 
م�ن�ه�ا  م�ج�ام�ل�ًة  طواعيًة  عنه 
الذكور  أخ�وت�ه�ا  م��ن  وح��ي��اء 
األسرية  اخلالفات  لتتفادى  أو 
ف�ح�ق ال��م��رأة ف�ي متلك نصيبها 
به مسائلة  من اإلرث والتصرف 

ال ميكن االختالف حولها.

حقوق

املوؤلف
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ثقافة حقوق اإلنسان

نائب خادم  برئاسة  ه�  االثنن 1438/11/15  يوم  التي عقدها  ال��وزراء يف جلسته  انتصر مجلس 

  - اهلل  حفظه   - سعود  آل  سلمان  بن  محمد  األمير  امللكي  السمو  صاحب  الشريفن،  احلرمن 

تنظيم  على  املوافقة  والوقوف جلانبهم من خالل  السن،  وكبار  واملهجورات،  واألرام��ل،  للمطلقات، 

صندوق النفقة، والذي يهدف إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير مل��ن صدر له حكم 

ذ لغير عذر اإلعسار، وص�رف النفقة مل��ن صدر له أمر قضائي بها، وال  قضائي باستحقاقها، ولم يُنَفّ

تزال مطالبته منظورة أمام احملكمة، إضافة لصرف نفق�ة مؤقتة للمستفيد قب�ل صدور حكم بالنفقة 

حيث يتولى الصندوق الصرف على املستحق للنفقة حلن الفصل يف القضية املنظورة من احملكمة 

يف حال توفير الدعم املادي الالزم إلعانة املرأة، وأوالدها، بحسب احلاجة خالل فترة التقاضي يف 

حاالت الطالق التي ال يؤمن فيها الرجل النفقة لزوجته، وأوالده، وذلك حلن إصدار احلكم بالطالق 

والبدء بتنفيذ حكم النفقة، على أن يقوم الزوج بسداد النفقة املدفوعة من الصندوق، إضافة إلى 

توفير الدعم الالزم إلعانة املرأة أوالدها يف حال إعسار الزوج عن دفع النفقة، أو يف حال عدم متّكن 

أي فرد )رجل أو امرأة( من إعالة نفسه بنفسه وال يقوم أحد من أوالده بإعالته، وهنا يقوم الصندوق 

بصرف النفقة بقرار من القاضي إلى حن الفصل يف القضية مبا يعزز االستقرار األَُسري، ويعزز 

من اآلليات اخلاصة باحلماية االجتماعية لأسرة. 

الشك أن االهتمام بحماية هذه الفئات يف األوقات التي التزال تنظر فيها مطالباتهم أمام احملاكم، 

باستحقاقها سيساهم يف حتسن جودة  لهم  الصادرة،  األحكام  تنفيذ  فيها  تعذر  التي  األوقات  أو 

املعيشة وضمان العيش الكرمي للمرأة، إذ إن عدم توفير الدعم املادي الالزم لأم وأوالدها خالل 

فترة التقاضي، يف حاالت الطالق سيؤثر يف قدرة األُم يف تأمن لقمة العيش الكرمي وملجأ للعائلة يف 

حال عدم حصول املرأة على الدعم الالزم من أهلها، أو أفراد عائلتها ويحرص الصندوق على دعم 

مختلف فئات املجتمع، التي يكون أحد أفرادها طرفاً يف قضية نفقة تؤهله لالستفادة من الصندوق، 

شاملة جميع سكان اململكة من السعودين واملقيمن، وكلنا أمل ان تتضمن الالئحة التنفيذية لصندوق 

معاناة  بانتهاء  الدعم  ربط  يتم  وأن  يشملها  التي  الفئات  حتديد  و  للتنفيذ  واضحة  آليات  النفقة 

املستفيد من الصندوق مبا يضمن توفير العيش الكرمي للفئات املشمولة بهذا التنظيم.

صندوق النفقة .... انتصار للمرأة
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