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تعيني رئي�س اجلمعية ع�شوًا يف الهيئة اال�شت�شارية 

للمجل�س االأعلى لدول جمل�س التعاون اخلليجي ممثاًل 

للمملكة يف املجاالت الربملانية وال�شوؤون االإن�شانية

اجلمعية  ومنسوبي  أع��ض��اء  يتقدم 
بالتهنئة  اإلن��س��ان  حل��ق��وق  الوطنية 
ربيعان  ب��ن  مفلح  ال��دك��ت��ور  ل��س��ع��ادة 
مبناسبة  اجلمعية  رئيس  القحطاني 
بتعيني  ال��س��ام��ي��ة  امل��واف��ق��ة  ص����دور 
سعادته عضواً يف الهيئة االستشارية 
للمجلس األعلى لدول مجلس التعاون 
اخلليجي ممثاًل للمملكة يف املجاالت 

البرملانية والشؤون االنسانية.

الهيئة  تأسيس  مت  أنه  ذك��ره  اجلدير 
ملجلس  األعلى  للمجلس  االستشارية 
بقرار  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
الثامنة  دورته  األعلى يف  املجلس  من 
 )1997 ديسمبر   ، )ال��ك��وي��ت  عشرة 
اق��ت��ن��اع��اً ب���ض���رورة ت��وس��ي��ع ق��اع��دة 

ال��ت��ش��اور وت��ك��ث��ي��ف االت���ص���االت بني 
ال�دول األعضاء ، واتخذ هذا القرار 
له  املغفور  به  تقدم  اقتراح  على  بناء 
بإذن اهلل صاحب السمو الشيخ جابر 
دولة  أمير   ، الصباح  اجلابر  األحمد 
السابعة عشرة  الدورة  إلى   ، الكويت 
ديسمبر   ، )الدوحة  األعلى  للمجلس 
اس��ت��ش��اري  مجلس  ب��إن��ش��اء   )1996
الدول  مواطني  من  األعلى  للمجلس 
األع��ض��اء ي��س��اع��د امل��ج��ل��س األع��ل��ى 
وي���ق���دم ل���ه امل���ش���ورة يف ك���ل م���ا من 
التعاون  مجلس  مسيرة  تدعيم  شأنه 
املستقبل. حتديات  ملواجهة  وإع��داده 
ع��ق��د االج��ت��م��اع امل��راس��م��ي إلع��الن 
قيام الهيئة يف نوفمبر 1998م بدولة 
صاحب  حضرة  رعاية  حتت  الكويت 

اجلابر  األحمد  جابر  الشيخ  السمو 
، رحمه  الكويت  ، أمير دولة  الصباح 

اهلل.
 ، ع��ض��واً  ث��الث��ني  م��ن  الهيئة  تتكون 
دولة  كل  من  أعضاء  خمسة  بواقع 
بني  م��ن  لها  رئيساً  سنوياً  وتختار 
دورة  ت���رأس  ال��ت��ي  ال��دول�����ة  ممثلي 
للرئيس  ون��ائ��ب��اً   ، األع��ل��ى  املجلس 
تليها  ال��ت��ي  ال��دول��ة  ب��ني ممثلي  م��ن 
من  الهيئة  تناقش  وال   ، الترتيب  يف 
قبل  م��ن  إليها  يحال  م��ا  إال  األم���ور 
املجلس األعلى، ويعاون الهيئة جهاز 
إداري يرتبط باألمانة العامة ملجلس 
الهيئة  ش��ئ��ون  مكتب  ه��و  ال��ت��ع��اون 
أهدافها  أما  مبسقط،  االستشارية 
ملجلس  األساسي  النظام  حدد  فقد 

حتقيق  يف  املجلس  أه��داف  التعاون 
بني  وال��ت��راب��ط  وال��ت��ك��ام��ل  التنسيق 
امليادين  جميع  يف  األع��ض��اء  ال���دول 
وصوالً إلى وحدتها ، وتوثيق الروابط 
بني شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة يف 
واملالية  االقتصادية  امليادين  مختلف 
وامل��واص��الت  واجل��م��ارك  والتجارية 
والثقافية،  التعليمية  ال��ش��ؤون  ويف 
واالجتماعية والصحية ، واالعالمية 
والس�ياحية ، والتش�ريعية ، واالدارية 
، ودفع عجل�ة التق�دم العلم�ي والتقني 
يف م��ج��االت ال��ص��ن��اع��ة وال��ت��ع��دي��ن 
والزراعة والثروات املائية واحليوانية  
وإنشاء مراك�ز بح�وث علمي�ة وإقام�ة 
تع�اون  وتش�جيع  مش�تركة،  مش�اريع 

القطاع اخلاص.
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و موؤ�ش�شات املجتمع يف تعزيز الت�شامح«
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جانب من احتفاالت
 فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة

ربيعان  ب��ن  مفلح  ال��دك��ت��ور  ش���ارك 
القحطاني يف ملتقى تنظيم حوارات 
أقيم مبناسبة  الذي  )الرابع(  اململكة 
عنوان  حتت  للتسامح  العاملي  اليوم 
“دور اجلهات احلكومية و مؤسسات 

و املنظم  املجتمع يف تعزيز التسامح” 
م��ن ق��ب��ل م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��د العزيز 
ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي ومي��ث��ل ذل��ك اليوم 
قيمة إنسانية كبرى دعت إليها جميع 
الشرائع السماوية، وأكدتها القرارات 
الدولية، وعملت اململكة عبر أجهزتها 
التعليمية،  ومؤسساتها  احلكومية، 
تأصيل  على  املجتمعية  ومنظماتها 
هذه الفضيلة العليا، مبشاركة العديد 

من اجلهات ذات العالقة.

مركز  أمناء  مجلس  رئيس  أكد  وقد 
الوطني  ل��ل��ح��وار  عبدالعزيز  امل��ل��ك 
الدكتور عبدالعزيز السبيل، من خالل 
»ملتقى  حوارات اململكة، أن التسامح 
ميثل قيمة إنسانية كبرى دعت إليها 

وأكدتها  السماوية،  الشرائع  جميع 
القرارات الدولية، كما عملت اململكة 
عبر أجهزتها احلكومية، ومؤسساتها 
التعليمية، ومنظماتها املجتمعية على 
التي  العليا،  الفضيلة  ه��ذه  تأصيل 
عليها  وحثت  الكرمي،  القرآن  أكدها 

السنة النبوية الشريفة.

واستعرض رئيس مجلس األمناء دور 
املجتمع  م��ؤس��س��ات  ك��إح��دى  امل��رك��ز 
الوطنية املعنية بغرس القيم اإلسالمية 
واإلنسانية يف املجتمع، وترسيخ قيم 
وقبول  واحترام  والتعايش،  التسامح 
منذ  أولى  املركز  أن  موضحاً  اآلخر، 
تأسيسه أهمية كبيرة لهذه الفضيلة، 
التي  السامية  أه��داف��ه  أح��د  فجعله 
أطياف  كافة  ل��دى  لتعزيزها  يسعى 
العديد  وإقامة  تنظيم  عبر  املجتمع 
من الفعاليات والبرامج واملشروعات، 
امللتقى  يحقق  ب��أن  أمله  ع��ن  معرباً 
التسامح  بتعزيز  املنشودة  األه��داف 

على  واالنفتاح  والتالحم  والتعايش 
اإلنسانية،  وال��ث��ق��اف��ات  املجتمعات 
أوالً،  للوطن  العام  النفع  يحقق  مبا 

وللمجتمعات األخرى ثانياً.

عبداهلل  الدكتور  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
رائد  السعودي  الشعب  إن  ال��ف��وزان 
يف نشر التسامح بني أفراد مجتمعه، 
املجتمع  على  ليس جديداً  والتسامح 
م��ن��ذ توحيد  ب���دأ  ف��ق��د  ال��س��ع��ودي 
بن  عبدالعزيز  امللك  يد  على  اململكة 
فقد   - اهلل  رح��م��ه   - عبدالرحمن 
استطاع توحيد القبائل ودمج مناطق 
امل��م��ل��ك��ة يف ك��ي��ان واح�����د، وج���اءت 
وتؤكد  التسامح  لتعزز   2030 الرؤية 
اململكة  سياسة  أن  إل��ى  ون��وه  عليه، 
ومساعداتها اإلنسانية التي ال تفرق 
بني جنسية أو دين والتي تقدمها من 
لإلغاثة  سلمان  امللك  مركز  خ��الل 
اململكة  أن  دليل  اإلنسانية  واألعمال 

رائدة العمل اإلنساني والتسامح.

وأشار الدكتور الفوزان إلى أن جميع 
املؤشرات تؤكد أن املجتمع السعودي 
م��ج��ت��م��ع ق���ائ���م ع��ل��ى ع���الق���ة ال���ود 
اآلخر،  للطرف  والتقدير  واالحترام 
مليون   12 م��ن  أكثر  وج��ود  والدليل 
مقيم يعيشون يف اململكة من مختلف 
ال��دي��ان��ات واجل��ن��س��ي��ات، وي��ح��رص 
ألنها  اململكة  يف  العمل  على  الكثير 
التسامح،  وبلد  واألم���ان  األم��ن  بلد 
عنها  دراسة كشف  نتائج  إلى  منوهاً 
نسبة  أن  نتائجها  وكانت   2019 عام 
ال��ت��س��ام��ح وال��ت��ع��اي��ش م��ع األخ���ر يف 
جت��اوزت  السعودية  العربية  اململكة 

.% 80

ولقد سلّط امللتقى الضوء على جهود 
اململكة يف  ترسيخ قيم  التسامح داخل
ربيعان  ب��ن  مفلح  ال��دك��ت��ور  ش���ارك 
القحطاني يف ملتقى تنظيم حوارات 
أقيم مبناسبة  الذي  )الرابع(  اململكة 
عنوان  حتت  للتسامح  العاملي  اليوم 
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اليوم العاملي لللتسامح:
للتسامح  الذي  العاملي  باليوم  ع��ام  نوفمبر، من كل  العالم يف 16  يحتفل 
إلى  ال��دول األعضاء  املتحدة  العامة لألمم  إليه عام 1996 اجلمعية  دعت 
االحتفال به، من خالل القيام بأنشطة مالئمة توجه نحو كل من املؤسسات 
التعليمية وعامة اجلمهور، وجاء هذا اإلج��راء يف أعقاب إعالن اجلمعية 

العامة يف عام 1993 بأن يكون عام 1995 سنة األمم املتحدة للتسامح.

لإلنسان  العاملية  باحلقوق  التسليم  أن��ه  التسامح  »اليونيسكو«  وع��رف��ت 
وب��احل��ري��ات األس��اس��ي��ة ل��ل��غ��ي��ر، وه���و ال��ض��ام��ن ال��وح��ي��د ل��ب��ق��اء املجتمعات 

املختلطة واملتنوعة يف كل مناطق العالم.

وباعتماد إعالن املبادئ وخطة العمل من أجل املتابعة، أعلنت الدول ال�185 
األعضاء يف اليونسكو أنها تأخذ على عاتقها تعزيز التسامح والالعنف عن 
طريق برامج ومؤسسات تعني مبجاالت التربية والعلم والثقافة واالتصال.

وأوض���ح���ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل���ألمم امل��ت��ح��دة ت��ع��ري��ف ال��ت��س��ام��ح ك��ال��ت��ال��ي: 
»التسامح يعني االحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عاملنا 

وألشكال التعبير وللصفات اإلنسانية لدينا«.

ويهدف االحتفال باليوم العاملي للتسامح من كل عام للتذكير بالتثقيف 
والنقاشات  املختلفة  اللقاءات  ويكون ذلك عبر تدشني  التسامح،  وأهمية 
املفتوحة، ومن أبرز الفعاليات التي تنظمها الدول واجلمعيات واملنظمات 

احتفاًء باليوم العاملي للتسامح كاالتي:
1- إجراء نقاش موسع حول اآلثار التأمل السلبية للتعصب، ومدى تأثير 

العنصرية والتمييز غير العادل على املجتمع.
2- يتم نشر العديد من املنشورات والبث االذاعي والتلفزيوني لتعظيم قيم 

التسامح بني املجتمعات.
وحقوق  التسامح  مبادئ  بايضاح  اليوم  ذل��ك  يف  املعلمني  بعض  يقوم   -3

االنسان للطالب داخل الفصول.
4- يستخدم نشطاء حقوق اإلنسان هذا اليوم كفرصة للتحدث بصراحة 
ومعاقبة جرائم  يتعلق بحظر  فيما  وخاصة  اإلن��س��ان،  قوانني حقوق  عن 

الكراهية والتمييز ضد األقليات.

مؤسسات  و  احلكومية  اجلهات  “دور 

املنظم  و  التسامح”  املجتمع يف تعزيز 
م��ن ق��ب��ل م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��د العزيز 
ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي ومي��ث��ل ذل��ك اليوم 
قيمة إنسانية كبرى دعت إليها جميع 
الشرائع السماوية، وأكدتها القرارات 
الدولية، وعملت اململكة عبر أجهزتها 
التعليمية،  ومؤسساتها  احلكومية، 
تأصيل  على  املجتمعية  ومنظماتها 
هذه الفضيلة العليا، مبشاركة العديد 

من اجلهات ذات العالقة.

مركز  أمناء  مجلس  رئيس  أك��د  وق��د 
الوطني  ل��ل��ح��وار  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك 
الدكتور عبدالعزيز السبيل، من خالل 
»ملتقى  حوارات اململكة، أن التسامح 
إليها  ميثل قيمة إنسانية كبرى دعت 
وأكدتها  السماوية،  الشرائع  جميع 
القرارات الدولية، كما عملت اململكة 
عبر أجهزتها احلكومية، ومؤسساتها 
املجتمعية على  ومنظماتها  التعليمية، 
التي  العليا،  الفضيلة  ه��ذه  تأصيل 
عليها  وحثت  الكرمي،  القرآن  أكدها 

السنة النبوية الشريفة.

واستعرض رئيس مجلس األمناء دور 
املجتمع  م��ؤس��س��ات  ك��إح��دى  امل��رك��ز 
الوطنية املعنية بغرس القيم اإلسالمية 
قيم  وترسيخ  املجتمع،  يف  واإلنسانية 
وقبول  واحترام  والتعايش،  التسامح 
منذ  أولى  املركز  أن  موضحاً  اآلخ��ر، 
تأسيسه أهمية كبيرة لهذه الفضيلة، 
التي  السامية  أه��داف��ه  أح��د  فجعله 
أطياف  كافة  ل��دى  لتعزيزها  يسعى 
العديد  وإقامة  تنظيم  عبر  املجتمع 
من الفعاليات والبرامج واملشروعات، 
امللتقى  يحقق  ب��أن  أمله  ع��ن  معرباً 
التسامح  بتعزيز  املنشودة  األه��داف 
على  واالنفتاح  والتالحم  والتعايش 
اإلنسانية،  وال��ث��ق��اف��ات  املجتمعات 
أوالً،  للوطن  العام  النفع  يحقق  مبا 

وللمجتمعات األخرى ثانياً.

عبداهلل  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه،  وم��ن 

رائ��د  السعودي  الشعب  إن  ال��ف��وزان 
يف نشر التسامح بني أفراد مجتمعه، 
املجتمع  على  جديداً  ليس  والتسامح 
ال���س���ع���ودي ف��ق��د ب����دأ م��ن��ذ ت��وح��ي��د 
بن  عبدالعزيز  امللك  يد  على  اململكة 
فقد   - اهلل  رح��م��ه   - عبدالرحمن 
استطاع توحيد القبائل ودمج مناطق 
امل��م��ل��ك��ة يف ك��ي��ان واح�����د، وج���اءت 
وتؤكد  التسامح  لتعزز   2030 الرؤية 
اململكة  سياسة  أن  إل��ى  ون��وه  عليه، 
تفرق  ال  التي  اإلنسانية  ومساعداتها 
بني جنسية أو دين والتي تقدمها من 
لإلغاثة  سلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  خ��الل 
اململكة  أن  دليل  اإلنسانية  واألعمال 

رائدة العمل اإلنساني والتسامح.

وأشار الدكتور الفوزان إلى أن جميع 
املؤشرات تؤكد أن املجتمع السعودي 
م��ج��ت��م��ع ق���ائ���م ع��ل��ى ع���الق���ة ال���ود 
اآلخر،  للطرف  والتقدير  واالح��ت��رام 
مليون   12 م��ن  أكثر  وج��ود  وال��دل��ي��ل 
مقيم يعيشون يف اململكة من مختلف 
الديانات واجلنسيات، ويحرص الكثير 
على العمل يف اململكة ألنها بلد األمن 
إلى  منوهاً  التسامح،  وبلد  واألم���ان 
 2019 عام  عنها  كشف  دراسة  نتائج 
التسامح  نسبة  أن  نتائجها  وك��ان��ت 
والتعايش مع األخر يف اململكة العربية 

السعودية جتاوزت 80 %.

ولقد سلّط امللتقى الضوء على جهود 
اململكة يف  ترسيخ قيم  التسامح داخل 
اجلهات  دور  استعرض  كما  املجتمع، 
احل��ك��وم��ي��ة  ومنظمات  املجتمع  يف 
إلى  إض��اف��ة  الفضيلة،  ه��ذه  تعزيز 
بعض التجارب  العاملية واملقاربات بني 
 الشعوب لنشر التسامح، باعتباره أحد 
األسس  الرئيسة للنهوض بها وحتقيق 

التنمية والتطور الذي تسعى له.

إعالن  امللتقى  فعاليات  شهدت  كما 
املركز عن إطالق مؤشر التسامح يف 
الباحثون  التي سيبدأ  الثانية  نسخته 

و28  م��دي��ن��ة   13 ع��ل��ي��ه يف  ب��ال��ع��م��ل 
محافظة و46 قرية يف جميع مناطق 
تطوير  على  العمل  مت  حيث  اململكة، 
أبعاده  بناء بعض  وإعادة  املؤشر  هذا 
التي  االج��ت��م��اع��ي��ة  للتغيرات  وف��ق��اً 
املمارسات  أف��ض��ل  وب��ات��ب��اع  ح��دث��ت، 

الدولية احلديثة يف قياس التسامح.

اجلدير بالذكر أن تنظيم امللتقى جاء 
للتسامح،  العاملي  ال��ي��وم  م��ع  تزامناً 
القيم  التي  أه��م  إح��دى  ال��ذي يشكل 
يعمل املركز على تعزيزها وترسيخها 
ليكونوا  املجتمع،  أط��ي��اف  كافة  ب��ني 
يهدد  م��ا  ك��ل  ض��د  واح�����داً   نسيجاً 

تالحمهم ومتاسكهم. 
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استعرضت اجلمعية الوطنية حلقوق 
رصد  م��ج��ال  يف  جتربتها  اإلن��س��ان 
قضاياهم  وح��ل  املتشردين  ومتابعة 
م��ن اجل��ه��ات احلكومية  أم���ام ع��دد 
واألهلية، وذلك خالل مشاركة عضو 
اجلمعية الدكتور معتوق الشريف يف 
ورشة عمل نظمها مركز األمير مشعل 
للبحوث  عبدالعزيز  ب��ن  م��اج��د  ب��ن 
يف  م��ؤخ��راً  واإلنسانية  االجتماعية 
امللك  بجامعة  السياحة  كلية  مبنى 

عبدالعزيز بجدة.

للحد  ن��ظ��ام  ال��ورش��ة بسن  وأوص���ت 
من التشرد، وإيجاد شرطة مجتمعية 
ل��ل��ح��د م���ن احل������االت، وال��ت��ص��ري��ح 
امل��ش��ردي��ن،  بقضايا  تهتم  جلمعية 
واملدنية  احلكومية  اجلهات  حث  مع 
على التشجيع على التطوع يف مجال 
قضايا املشردين، إضافة الى تدريب 
املشردين على األعمال احلرفية وفقاً 
صحية  ع��ي��ادات  توفير  مل��ه��ارات��ه��م، 
خيرية  ص��ح��ي��ة  م��راك��ز  أو  متنقلة 
الرشادهم وتثقيفهم ومتابعة حاالتهم 

الصحية.

اجلمعية  ممثل  دعا  الورشة  وخ��الل 
الورشة  يف  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
مل��ه��ارات احل��ي��اة  ت��أل��ي��ف منهج  إل���ى 
التي  املهارات  أهم  املشردين  لتعليم 
يحتاجها يف حياتهم اليومية، إضافة 
وبرامج  للمشردين  مأوى  توفير  إلى 
املشردين  م��ه��ارات  لتنمية  ثقافية 
بعض  مستعرضاً  والثقافية،  الفنية 
مجال  يف  والعربية  العاملية  التجارب 
جتربة  مثل:  املشردين  م��ع  التعامل 
املغربية   اململكة  جتربة    ، الدمنارك 

)جمعية جود(، جتربة السودان.

لدراسة  انطالقاً  تأتي  التي  الورشة 
مشعل  األمير  مركز  بها  يقوم  علمية 
بن ماجد حول املشردين حتت كبري 
امللك فهد بجدة ناقشت يف محاورها 
األسباب التي أدت إلى وجود التشرد 
يف هذا املوقع ، واآلثار املترتبة على 
وتشويه بصري  وسلوكياً   أمنياً  ذلك 
وإعاقة  اخل��دم��ات،  مستوى  وت��دن��ي 
التطوير ، وزيادة العبء على اجلهات 
اخلدمية، وأبرز اجلهود السابقة التي 

تعاملت مع املشكلة. 

اجلمعية ت�شارك يف ور�شة حول ق�شية الت�شرد يف مدينة 

جدة
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نشر  يف  اجلمعية  لرسالة  اس��ت��م��راراً 
ثقافة حقوق اإلنسان، و توعية جميع 
وواجباتهم  بحقوقهم  املجتمع  أف��راد 
و  اإلس��الم��ي��ة  الشريعة  أقرتها  ال��ت��ي 
من  فريق  ق��ام  فقد  الدولية،  املواثيق 
فرع اجلمعية باجلوف برئاسة مشرف 

فريق من فرع 

اجلمعية يف زيارة اإىل 

دار املالحظة باجلوف

الفرع الدكتور طارش الشمري و رافقه 
الفهيقي  بريد  األستاذ ظاهر  من:  كاًل 
م��دي��ر ال��ف��رع، و األس��ت��اذ ث��ان��ي بطي 
و  االستشارية  اللجنة  عضو  العنزي 
األستاذ حمود مبخوت الدوش سكرتير 

الفرع، بزيارة دار املالحظة.

كان يف استقبالهم األستاذ فهد أحمد 
الذباح مدير دار املالحظة باجلوف.

يف بداية الزيارة مت التعريف باجلمعية 
تعاملها  آلية  و  ورسالتها  أهدافها  و 
املناسبة  احللول  إليجاد  اجلهات  مع 
مت  ثم  وم��ن  إليها،  ت��رد  التي  للقضايا 

ذات  املواضيع  ح��ول  األح��ادي��ث  تبادل 
أرج��اء  يف  الفريق  جت��ول  ثم  العالقة، 
ال����دار و ق��د رص���د ال��ف��ري��ق ال��ع��دي��د 
م��ن اإلي��ج��اب��ي��ات وال��ت��وص��ي��ات التي 
ال��الزم  مت رص��ده��ا يف تقرير الت��خ��اذ 

حيالها.

فرع اجلمعية مبكة 

يقيم لقاء حول 

حقوق املراأة و 

الطفل

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  ف��رع  أق��ام 
اإلن���س���ان مب��ن��ط��ق��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة، 
والطفل  امل��رأة   ( بعنوان  لقاء  مؤخراً 
 ) التمكني  و  ..احلماية  احلقوق   ..

مبشاركة كاًل من : 
دالل  األستاذة  القانونية  1-الباحثة 

جنار، بفرع اجلمعية.
األستاذة  اإلجتماعية  2-األخصائية 
رج�����اء أب����و ق���اي���د، واألخ��ص��ائ��ي��ة 
املالكي  منيرة  األستاذة  اإلجتماعية 
األس��ري��ة مبكة  )وح���دة احلماية  م��ن 

املكرمة(. 
األستاذة  االجتماعية   3-األخصائية 
)مستشفى  م���ن  ب���رن���اوي،  ف��اط��م��ة 

الوالدة و األطفال مبكة املكرمة(.
4-ك��م��ا ح��ض��ر ال��ل��ق��اء مم��ث��الت من 
اجلهات احلكومية واجلهات اخليرية.
افتتحت اللقاء األستاذة نهى احلربي 

م��س��ؤول��ة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة ب��ف��رع 
ومت  املكرمة  مكة  مبنطقة  اجلمعية 
ثم  وامل��ش��ارك��ات  باحلضور  الترحيب 
تلى ذل��ك كلمة األس��ت��اذة  دالل جنار 
حتدثت  و  بالفرع،  القانونية  الباحثة 
عن اجلمعية »التعريف بها و بنشأتها 
و اختصاصاتها و أهدافها و أنشطتها 
و رسالتها و آلية تعاملها مع القضايا 
العالقة  ذات  اجلهات  مع  تواصلها  و 
إليجاد احلول املناسبة لها« ثم انتقلت 
للحديث عن اإلجراءات املعمول بها يف 
معها  التعامل  وكيفية  الشكاوى  تلقي 

حسب نظام اجلمعية.
ثم حتدثتا األستاذتني  رجاء أبو قايد 
مركز  من  املالكي  منيرة  األستاذة  و   ،
املقدسة،  بالعاصمة  احلماية األسرية 
تلقي  امل��ت��خ��ذة يف  اإلج������راءات  ع��ن 
و بالغات  العنف بشكل عام  بالغات 

عنف األطفال و النساء بشكل خاص، 
سلسلة  عبر  معها  التعامل  وكيفية 
املعنَف  حتمي  التي  اإلج����راءات  م��ن 
احلكومية  اجل��ه��ات  بعض  مبشاركة 
ذات العالقة  و أوضحتا آلية اللجوء 
إلى القنوات املختصة بالعنف وكيفية 
قانونياً  إيقافه  و  املعنف  مع  التعامل 
، و أن ه��ن��اك م��ش��روع ق���ادم خ��الل 
بتفعيل نظام  القادمة يختص  األشهر 
) للمعِنف واملتحرش( و آلية عالجهما 

وحماية اآلخرين منهما.
ب���ع���د ذل�����ك حت���دث���ت األخ��ص��ائ��ي��ة 
برناوي  فاطمة  األستاذة  اإلجتماعية 
من قسم العنف واحلماية يف مستشفى 
عن  املكرمة،  مبكة  واألطفال  ال��والدة 
اإلجراءات املتعبة عند إستالم حاالت 
األول����ى وكيفية  ال��درج��ة  م��ن  ع��ن��ف 
من  للحد  األمثل  واألسلوب  عالجها 

تدهور حالته الصحية والنفسية وذلك 
إجتماعيني  بعرضهم على أخصائيني 
ونفسيني وكتابة التقارير التي توضح  
ذات  اجلهات  مع  التواصل  و  احلالة 
العالقة إلكمال اإلجراءات الالزمة يف 

حق املعنَف و حمايته . 
مجال  ف��س��ح   .. ال��ل��ق��اء  ن��ه��اي��ة  ويف 
و  األسئلة  يف  باملشاركة  للحاضرات 
بحماية  تتعلق  ال��ت��ي  اإلس��ت��ف��س��ارات 
الطفل واملرأة وتوضيح بعض النقاط 
على  وزع  ثم   , الندوة  ذكرت يف  التي 
وإص���دارات  مطبوعات  احل��اض��رات 

اجلمعية. 
وكانت الفعالية حتت إشراف املشرف 
ع��ل��ى ال���ف���رع األس���ت���اذ س��ل��ي��م��ان بن 
التنفيذي  واملدير   ، الزايدي  ع��واض 
للفرع األستاذ عبد اهلل بن إسماعيل 

اخلضراوي.
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حملة لوقف هدر الطعام يف العامل

»الفاو«: 1.1 تريليون دوالر قيمة الغذاء املهدر يف العامل 

�شنويًا

أط��ل��ق ب��رن��ام��ج األغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي 
مع  بالشراكة  املتحدة،  لألمم  التابع 
الطعام  هدر  لوقف  حملة  »طلبات« 
من  الشركاء  مع  التفاعل  خالل  من 
املطاعم يف إطار دعم مبادرة »وقف 
أرض  على  الفعالية  وأقيمت  الهدر« 
إكسبو 2020 يف مطبخ طلبات الذي 
يضم أكثر من 30 مطعماً من املطاعم 

الشهيرة يف اإلمارات.

وأط��ل��ق ب��رن��ام��ج األغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي 
مبادرة #وقف_الهدر ألول مرة عام 
تهدف  سنوية  مبادرة  لتكون   2019
من  الضخمة  بالكميات  التوعية  إلى 
يتم  التي  لألكل  الصاحلة  األغ��ذي��ة 
مرحلة  من  انطالقاً  يومياً،  هدرها 

اإلن��ت��اج وح��ت��ى االس��ت��ه��الك، والتي 
من  العاملي  االستهالك  ثُلث  تعادل 
املأكوالت )أو مليار طن من األغذية(، 
دوالر  تريليون  نحو  قيمتها  وتبلغ 

أمريكي سنوياً.

811 مليون جائع:
وكشفت اإلحصاءات الدولية عن أن 
إلطعام  يكفي  العاملي  ال��غ��ذاء  إنتاج 
وال��ب��ال��غ 7  ك��ام��اًل  البشري  ال��ت��ع��داد 
مليارات شخص، يف حني يعاني 811 
مليون شخص اجلوع مبختلف أنحاء 
أحد  املناخية  األزم��ة  ومتثل  العالم، 
تفاقم  يف  تسهم  التي  العوامل  أب��رز 

مشكلة اجلوع العاملية.

واحل��روب  املناخية  التقلبات  وت��ؤدي 
وت��دم��ي��ر  األرواح  خ����س����ارة  إل�����ى 
ال��ع��ي��ش، إضافة  احمل��اص��ي��ل وس��ب��ل 
على  املتضررين  ق��درة  إضعاف  إلى 
ويتم  الكايف،  الغذاء  على  احلصول 
ال���دول  ال���غ���ذاء يف  م��ن  ه���در %40 
التحتية  البنية  حيث  م��ن  املتقدمة 
التالية  املرحلة  يف  التوريد  وسالسل 
املستهلكني  أن  أي  املنتجات،  لشراء 
يشترون أغذية بكميات تفوق قدرتهم 

على استهالكها.

مشكلة اجلوع:
وقالت كاترينا جالوتزي، نائب مدير 
ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة ال��ع��امل��ي يف دول 

مجلس التعاون اخلليجي: »تزامناً مع 
نحن  العاملية،  اجل��وع  مشكلة  تنامي 
بحاجة اليوم إلى شركاء فاعلني مثل 
»طلبات« ليلعبوا دوراً مؤثراً يف دعم 
جهودنا للتوعية حول مشكلة اجلوع، 
بكيفية  واملجتمعات  األفراد  وتعريف 
اتباع  إيجابي من خالل  أثر  إح��داث 
تغييرات واعية يف سلوكاتهم اليومية. 
ونشكر طلبات على استضافة فعالية 
 2020 إكسبو  خالل  #وقف_الهدر 
دبي، ونتطلع لتعميق شراكتنا معهم«.

حتقيق األهداف:
نائب  فيما قالت سوزان ستوليماير، 
والعالقات  التواصل  لشؤون  الرئيس 
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اأخ��ب��ار اجل��وع يف العامل و جهود املنظمات و  اأه��م  © �شفحة تهتم بن�شر   

املخت�شني و املهتمني بحقوق االإن�شان للق�شاء عليه من اأجل العمل على 

حت�شني حقوق االإن�شان يف العامل

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

وقال ماكسيمو توريرو كولني كبير االقتصاديني لدى »فاو« يف تصريحات، 

إن مشكلة فقد الطعام وهدره ميكن مواجهتها من خالل عدة أمور، منها 

حتسني طريقة اإلنتاج لتكون أكثر كفاءة واستخدام املوارد بطريقة أكثر 

لالحتباس  املسببة  ال��غ��ازات  انبعاثات  وتقليل  وال��ت��رب��ة  امل��اء  مثل  ك��ف��اءة 

احلراري

ال��ع��ام��ة وامل���س���ؤول���ي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
ل��ل��ش��رك��ات ل����دى »ط���ل���ب���ات«: »ن��ح��ن 
ف��خ��ورون ب��دع��م ش��رك��ائ��ن��ا ال��دول��ي��ني 
للغذاء  العاملي  البرنامج  الراسخني يف 
خ��الل  ال��ه��در  وق���ف  إط���ار حملة  يف 
إكسبو 2020 دبي، والعمل على حتقيق 
اجلوع  مشكلة  من  احلد  يف  أهدافهم 
بهذا اإلطار على  العالم. ونحرص  يف 
التكنولوجية،  القدرات  من  االستفادة 
املتقدمة  الوصول  إمكانات  وتسخير 
لدينا، لتوعية مجتمعاتنا حول القضايا 

املهمة مثل اجلوع وشح الغذاء«.

ويف سياق متصل أعلنت منظمة األمم 
أن  »ف��او«  وال��زراع��ة  لألغذية  املتحدة 
امل��زارع  بني  ما  يهدر  الغذاء  من   %14
وسوق اجلملة ب�قيمة 400 مليار دوالر، 
بينما يهدر نحو 17 يف املئة ما بني بائع 
مليار   700 بقيمة  واملستهلك  التجزئة 
الغذائية  قيمة اخلسائر  لتصل  دوالر، 

إلى 1.1 تريليون دوالر سنوياً.

كبير  كولني  ت��وري��رو  ماكسيمو  وق��ال 
االقتصاديني لدى »فاو« يف تصريحات، 
وه��دره ميكن  الطعام  فقد  مشكلة  إن 
منها  أم��ور،  عدة  من خالل  مواجهتها 
أكثر  لتكون  اإلن��ت��اج  طريقة  حتسني 
أكثر  بطريقة  املوارد  واستخدام  كفاءة 
كفاءة مثل املاء والتربة وتقليل انبعاثات 

الغازات املسببة لالحتباس احلراري.
عملية  تسريع  يف  »ف���او«  دور  وح���ول 
ت���ف���ادي ه����در ال����غ����ذاء يف ال��ع��ال��م، 
قال:»بصفتنا منظمة األغذية والزراعة 
نعتقد أنه يتعني علينا العمل على أربعة 
مسرعات أوالً البيانات لتحديد النقاط 
الساخنة و التحديات التي نحتاج إلى 
والتكنولوجيا،  االبتكار  والثاني  حلها 
إليجاد احللول التقنية وحلول اإلرشاد 
وال��راب��ع  بالطبع  ال��ن��اس  وال��ث��ال��ث ه��و 

الذي يتم إهماله عادة هو ما نسميه 
املكمالت وهي املؤسسات واحلوكمة 

ورأس املال البشري الالزم«.

خمس عشرة نصيحًة سريعة للحد 
م��ن ال��ه��در ال��غ��ذائ��ي وال��ت��ح��ّول إل��ى 

»أبطال يف مجال الغذاء«:
األشخاص  من  العديد  إلى  بالنسبة 
يف العالم، أصبح هدر األغذية أشبه 
الغذاء يف  نشتري من  بحيث  بعادة، 
أو  حاجتنا،  على  يزيد  ما  األس��واق 
يف  تفسد  واخلضار  الفاكهة  نترك 
غذائية  حصصاً  نأخذ  أو  منازلنا 

تفوق ما نستطيع أن نأكله. 

السهلة  اإلج��راءات  بعض  إذا  إليكم 
التي ميكنكم اتخاذها إلعادة النظر 

يف عالقتكم بالغذاء ومبا ميثله.

أكثر  غ��ذائ��ي��اً  اع��ت��م��دوا من��ط��اً   -1
صحة واستدامة:

يجعل  م��ا  ال��وت��ي��رة،  سريعة  حياتنا 
غير  أم��راً  املغذّية  الوجبات  إع��داد 
أن  الضروري  من  ليس  ولكن  سهل، 
مستوجبًة  الصحية  الوجبات  تكون 
للكثير من اجلهد، فشبكة اإلنترنت 
السريعة  الصحية  بالوصفات  مليئة 
عائلتكم  م��ع  تبادلها  ميكنكم  التي 

وأصدقائكم.
حاجتكم  ش��راء  على  اح��رص��وا   -2

فقط من الغذاء:
ق���وم���وا ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��وج��ب��ات��ك��م 
للتسوق  ق��ائ��م��ة  ض��ع��وا  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
والتزموا بها وجتنبوا شراء األغذية 
وهكذا  إليها،  لكم  ح��اج��ة  ال  ال��ت��ي 
ستهدرون طعاماً أقل وتوفرون املال 

عالوة على ذلك!
ال��ف��اك��ه��ة واخل��ض��ار  3- اخ���ت���اروا 

»القبيحة«:
خالل  م��ن  ال��غ��ذاء  على  حتكموا  ال 

الفاكهة  ترمى  م��ا  فكثيراً  مظهره! 
السوي  غير  الشكل  ذات  واخل��ض��ار 
تستويف  ألنها ال  بكدمات  املصابة  أو 
معّينة.  اعتباطية  جمالية  معايير 
نفس  ه��و  فطعمها   - ت��خ��اف��وا  وال 
اجل��ّذاب.  الشكل  ذات  الفاكهة  طعم 
الفاكهة  اس��ت��خ��دام  م��ث��اًل  وميكنكم 
الناضجة لتحضير مشروبات الفاكهة 

والعصائر واحللويات.
4- خّزنوا األغذية بحكمة.

على  املعلومات  ق���راءة  أج��ي��دوا   -5
عبوات األغذية.

6- ابدأوا باستهالك كميات أصغر:
أو  البيت  يف  أصغر  حصصاً  تناولوا 
تقاسموا األطباق الكبيرة يف املطاعم 

مع آخرين.
7- ال تستغنوا عن الفضالت:

الكمية  ت���ن���اول  ل��ك��م  ي��ت��س��ن  ل���م  إن 
أعددمتوه،  الذي  الطعام  من  الكاملة 
الحقاً  الستخدامه  جتميده  فبالوسع 
أو االستعانة بفضالته كمكّون لوجبة 

أخرى.
8- استخدموا النفايات الغذائية:

بدالً من التخلص من فضالت الطعام 
عضوي،  سماد  إلى  بتحويلها  قوموا 
فبهذه الطريقة تعيدون املواد املغذية 
انبعاثات  م��ن  وتقللون  ال��ت��رب��ة  إل��ى 

الكربون. 
9- احترموا الطعام:

البشر.  ب��ني  ال��غ��ذاء راب��ط��اً  ي��ش��ّك��ل 
جددوا عالقتكم بالغذاء عبر التعرف 
صنعه  يف  املعتمدة  اإلج���راءات  على 
إنتاج  كيفية  ع��ن  م��ؤل��ف��ات  واق����رأوا 
الغذاء، وتعّرفوا على املزارعني الذين 

تشترون نتاجهم. 
10- ادعموا منتجي األغذية احملليني:
الزراعي  النتاج  شرائكم  خ��الل  من 
احمل��ل��ي ف��أن��ت��م ت��دع��م��ون امل��زارع��ني 
يف  الصغيرة  وال��ش��رك��ات  األس��ري��ني 

ميكنكم  ك��م��ا  احمل���ل���ي.  م��ج��ت��م��ع��ك��م 
مكافحة  يف  الشكل  بهذا  املساعدة 
التي  املسافات  اختصار  عبر  التلوث 
تقطعها الشاحنات واملركبات األخرى 
التي تعنى بتسليم البضائع الغذائية.

11- حافظوا على وفرة األسماك:
وفرة،  األكثر  األسماك  أنواع  تناولوا 
الرجنة  أو  االسقمري  أسماك  مثل 
ب���دالً م��ن األن����واع امل��ع��رض��ة للصيد 
التونة.  أو  القد  سمك  مثل  املفرط 
اشتروا األسماك التي مت اصطيادها 
م��س��ت��دام��ة،  ب��ي��ئ��ة  يف  ت��رب��ي��ت��ه��ا  أو 
كاألسماك ذات الوسم اإليكولوجي أو 

تلك املصّدقة.
12- استخدموا كميات أقل من املاء.

التربة  ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  13-ح��اف��ظ��وا 
واملياه:

املنزلية  ال��ن��ف��اي��ات  بعض  ت��ك��ون  ق��د 
تُلقى  أن  أب����داً  ينبغي  وال  خ��ط��رة 
ف��امل��واد  ال��ع��ادي��ة،  القمامة  سلة  يف 
والهواتف  وال��ط��الء  البطاريات  مثل 
الكيميائية  واملواد  واألدوي��ة  احملمولة 
وخراطيش  واإلط�����ارات  واألس��م��دة 
احلبر وما إلى ذلك، قد تتسرب إلى 
فتلحق  املياه  إم���دادات  وإل��ى  التربة 
تنتج  التي  الطبيعية  باملوارد  الضرر 

غذاءنا.
14-ت����ن����اَول����وا امل���زي���د م���ن ال��ب��ق��ول 

واخلضار:
ملرة واحدة يف األسبوع، حاولوا تناول 
وج��ب��ة ط��ع��ام م��ك��ّون��ة م��ن ال��ب��ق��ول أو 

احلبوب »القدمية« كالكينوا.
15-شاركوا غذاءكم مع اآلخرين:

هدرها.  من  ب��دالً  باألغذية  تبرعوا 
فعلى سبيل املثال، تستطيع تطبيقات 
اجليران  تربط  أن  احملمول  الهاتف 
احمللية  وبالشركات  البعض  ببعضهم 
فتتيح مشاركة فائض الغذاء بدالً من 

التخلص منه.
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االأمني العام للجمعية ي�شارك يف منتدى االأ�شرة 

ال�شعودية لعام 2021

مب��واف��ق��ة امل��ق��ام ال��س��ام��ي، وحت��ت 
رعاية وزير املوارد البشرية والتنمية 
االج��ت��م��اع��ي��ة امل��ه��ن��دس أح��م��د بن 
مؤخراً  انطلق  ال��راج��ح��ي،  سليمان 
م��ن��ت��دى األس����رة ال��س��ع��ودي��ة وال���ذي 
نظمه مجلس شؤون األسرة بالتزامن 
اململكة  لرؤية  اخلامسة  الذكرى  مع 

.2030

للجمعية  ال��ع��ام  األم��ني  ش��ارك  فقد 
املستشار  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
وج��اءت  املنتدى  يف  الفاخري  خالد 

حتدثت  جلسة  خ��الل  من  مشاركته 
ع��ن ال��ع��وام��ل امل���ؤث���رة ع��ل��ى ات��خ��اذ 
ودورها  لألسرة  املستنيرة  القرارات 
الدكتور  ناقشها  التمكني،  عملية  يف 
الصحة  وزارة  وكيل  األعمى  طريف 
هذه  وأدارت   العالجية،  للخدمات 
اخليل،  أبا  فوزية  الدكتورة  اجللسة 
بنت  ن��ورة  األميرة  بجامعة  األستاذة 

عبد الرحمن.

وناقش املنتدى محاور رئيسة شملت 

ات��خ��اذ  م��ن  األس����رة  مت��ك��ني  أدوات 
املتغيرات  ظل  يف  مستنيرة  ق��رارات 
احلالية،  واالجتماعية  االقتصادية 
م��س��ؤول��ي��ة األس������رة جت����اه ال��ب��ي��ئ��ة 
واملجتمع واالقتصاد ودور األسرة يف 
واألس��رة  البشري،  امل��ال  رأس  تنمية 
كراعي أول للهوية الثقافية والوطنية 

للنشء.

واستهل املنتدى بعقد جلسة حوارية 
ال���وزراء  املعالي  أص��ح��اب  مبشاركة 

والتنمية  ال��ب��ش��ري��ة  امل�����وارد  وزي����ر 
االج��ت��م��اع��ي��ة امل��ه��ن��دس أح��م��د بن 
العدل  ووزي���ر  ال��راج��ح��ي،  سليمان 
الصمعاني،  بن محمد  وليد  الدكتور 
بن  ح��م��د  ال��دك��ت��ور  التعليم  ووزي����ر 
محمد آل الشيخ ورئيس هيئة حقوق 
اإلن��س��ان ال��دك��ت��ور ع���واد ب��ن صالح 
ال��ع��واد، حت��دث��وا فيها ع��ن األس��رة 
األسرة  أهمية  ومدى   ،2030 ورؤي��ة 
ومصدر  املجتمع  ن���واة  تعتبر  ال��ت��ي 
منائه، ال سيما وأن الرؤية قد أولت 
باألسرة، حيث جاءت  بالغاً  اهتماماً 
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عليه  ترتكز  التي  أهم احمل��اور  حتت 
والذي  احليوي  املجتمع  وهو  الرؤية 

يعتبر أساساً لتحقيق هذه الرؤية.
من  نخبة  امل��ن��ت��دى  ش���ارك يف  ك��م��ا 
وأعضاء  ال��ق��رار  وصناع  املسؤولني 
لطرح  وامل��م��ارس��ني  ال��ت��دري��س  هيئة 
وم��ن��اق��ش��ة أه����م ق��ض��اي��ا األس����رة 
امل��ع��اص��رة، ح��ي��ث ت��ت��ح��دث س��ع��ادة 
األس��ت��اذة ه��ال��ة األن��ص��اري، األم��ني 
ل��ل��م��رأة يف  األع��ل��ى  للمجلس  ال��ع��ام 
األول��ى  اجللسة  يف  البحرين  مملكة 
اتخاذ  األسرة من  أدوات متكني  عن 
املتغيرات  ظل  يف  مستنيرة  ق��رارات 
احلالية،  واالجتماعية  االقتصادية 
ك��م��ا ي��ش��ارك يف اجل��ل��س��ة ك���اًل من 
الرئيس  ال��س��ع��دون،  ثامر  املهندس 
الوطني،  التحول  لبرنامج  التنفيذي 
عام  مدير  احلربي  م��رام  والدكتورة 
العنف األسري وحماية  احلماية من 
ال��ط��ف��ل ب�����وزارة امل�����وارد ال��ب��ش��ري��ة 
واألس��ت��اذة  االج��ت��م��اع��ي��ة،  والتنمية 
امل��س��ت��ش��ارة ومدير  ن���ورة اجل��ب��ال��ي، 
بهيئة  املكلف  والتثقيف  التوعية  عام 
اإلع��اق��ة،  ذوي  األش���خ���اص  رع��اي��ة 
للحديث عن التشريعات والسياسات 
اململكة  رؤي���ة  ل���ألس���رة..  ال��داع��م��ة 
األستاذ  حتدث  كما  منوذجاً،   2030
فيصل قطان الوكيل املساعد لوزارة 
االقتصاد والتخطيط لسياسات سوق 
العمل وتنمية رأس املال البشري عن 
لتحقيق  الشراكات واحللول متكاملة 
بحلول  املستدامة  التنمية  أه���داف 

.2030

اجللسة  انطلقت  الثاني،  اليوم  ويف 
ميمونة  الدكتورة  أدارت��ه��ا  و  الثانية 
الوطني  امل��رص��د  م��دي��رة  اخل��ل��ي��ل، 
بجامعة  التنمية  يف  امل���رأة  ملشاركة 
األم���ي���رة ن����ورة ب��ن��ت ع��ب��دال��رح��م��ن، 
حت��دث��ت ال��س��ي��دة ي��ان��ي��ك��ي ك��وك��ل��ر، 
األمم  لهيئة  اإلقليمي  امل��دي��ر  نائبة 
العربية  ال���دول  يف  للمرأة  املتحدة 
البيئة  األس��رة جت��اه  مسؤولية  ح��ول 
األس��رة  ودور  واالقتصاد،  واملجتمع 
كما  البشري،  امل��ال  رأس  تنمية  يف 
األمم  لبرنامج  املقيم  املمثل  حتدث 
العربية  اململكة  يف  اإلمنائي  املتحدة 
بولوكوس  آدم  ال��دك��ت��ور  ال��س��ع��ودي��ة 
لألسرة  املجتمعية  امل��س��ؤول��ي��ة  ع��ن 
املستدامة،  التنمية  لتحقيق  ك���أداة 

كما ناقش األستاذ محمد آل رضي، 
للتنمية  امل��ودة  جلمعية  العام  املدير 
األس���ري���ة، واألس���ت���اذة ج��م��ان��ة ح��اج 
أحمد، نائبة ممثل مكتب اليونسيف 
األس��رة  م��وض��وع  اخل��ل��ي��ج،  مبنطقة 
ودورها يف حماية البيئة، واستعرض 
ب��اش��م��ي��ل، مشرف  ال��دك��ت��ور س��ال��م 
سدكو  املالي،  للوعي  ريالي  برنامج 
لتحقيق  اقتصادية  مناذج  القابضة، 
التنمية املستدامة، وألقى الضوء على 
ثقافة االدخار واالستهالك الرشيد، 
موضوع  مبناقشة  اجللسة  واختتم 
البشري  امل��ال  رأس  وتنمية  األس��رة 
)تنمية املواهب ومواجهة التحديات( 
مقدادي  محمد  الدكتور  مبشاركة 
لشؤون  الوطني  املجلس  ع��ام  أم��ني 
الهاشمية،  األردنية  باململكة  األسرة 
واألستاذ إسماعيل احمليذيف، مدير 
برنامج  للتخطيط  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 

جودة احلياة.

أما اجللسة الثالثة واألخيرة، فشاركت 
فيها الدكتور هالة يوسف، املستشار 
اإلق��ل��ي��م��ي ل��ل��س��ي��اس��ات وال��ب��ي��ان��ات 
املتحدة  األمم  بصندوق  السكانية 
العربية،  ال��دول  منطقة  يف  للسكان 
الراعي  كونها  األس��رة  عن  للحديث 
والوطنية  الثقافية  للهوية  األول 
دور  اجللسة  ناقشت  كما  ل��ل��ن��شء، 
الصاحلة  املواطنة  تعزيز  يف  األسرة 
األب��ن��اء،  نفوس  يف  قيمها  وتكريس 
الشريف،  رانيا  الدكتورة  مبشاركة 
أستاذ مساعد بجامعة اإلمام محمد 
بن سعود اإلسالمية، والدكتورة بدور 
التنفيذي  ال��رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ال��ري��س، 
البشرية،  ال��ق��درات  تنمية  لبرنامج 
الهوية  وتشكيل  األسرة  موضوع  ويف 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، وحت���دث ال��دك��ت��ور زي��اد 
العربية  اململكة  سفير  ال���دري���س، 
اليونسكو،  ل��دى  السابق  السعودية 
الرئيس  عسيري،  إس��راء  واألستاذة 
لإلعالم  ال��ع��ام��ة  للهيئة  التنفيذي 
اجللسة  واختتمت  واملسموع،  املرئي 
بعرض جتارب دولية ومحلية تعكس 
تربوية  ك��م��ؤس��س��ة  األس����رة  أه��م��ي��ة 
ودورها يف تنمية املواهب لدى النشء 
وشارك  الوطنية،  األهداف  وحتقيق 
مدير  الشريف،  خالد  الدكتور  فيها 
امللك  مؤسسة  يف  التميز  مركز  عام 

عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
ن���دى دروزه  )م��وه��ب��ة(، واألس���ت���اذة 
رئيس مركز املرأة للجنة االقتصادية 
)إسكوا(،  آسيا  لغرب  واالجتماعية 
إيهاب فوزي،  السفير  إلى  باإلضافة 
نائب املديرة التنفيذية ملنظمة تنمية 
املرأة، وأدار اجللسة الدكتور عبداهلل 
املشارك  اإلع���الم  أس��ت��اذ  العساف، 
سعود  ب��ن  محمد  اإلم����ام  بجامعة 

اإلسالمية.

ويف ت��ص��ري��ح ل��ه��ا أك���دت ال��دك��ت��ورة 
ملجلس  العام  األم��ني  التويجري  هال 
ش����ؤون األس�����رة ب���أن امل��ن��ت��دى يعد 
األسرة  مشاكل  أهم  ملناقشة  منصة 
على  املنتدى  يقتصر  ولن  املعاصرة، 
بل  احمل��ل��ي��ني،  واخل��ب��راء  املتحدثني 
اخلبراء  م��ن  العديد  استقطاب  مت 
دولية  منظمات  ع��دة  م��ن  الدوليني 
ل���ه���ا ت����اري����خ ط���وي���ل يف م��واض��ي��ع 
األس��رة، وهذا بحد ذاته يخلق زخم 
سواء  األس��رة،  قضايا  أه��م  ملناقشة 
تواجهها،  التي  بالتحديات  تتعلق  ما 
تساهم  بيئة  خلق  يف  الطموحات  أو 
الوتيرة  مع  للتعامل  األس��رة  دعم  يف 

املتسارعة من املتغيرات حولها.

اجلدير ذكره أن األسرة هي الوحدة 
تتجسد  التي  األساسية  االجتماعية 
بنائه  ومقومات  املجتمع  أرك��ان  فيها 
بقوة  ره��ن  ومتاسكه  املجتمع  وق��وة 
وهي  ومتاسكها  األسرية  العالقات 
وقيم  مبادئ  على  تقوم  اإلس��الم  يف 
اآلداب  م��ن  منظومة  وف���ق  ح��اك��م��ة 
األه���داف  لتحقيق  وال��ت��ش��ري��ع��ات، 

اآلتية:
من  ال��ك��ب��رى  ال��غ��اي��ة  حتقيق  األول: 
وجود اإلنسان بعبوديته هلل عز وجل 
البشر  ب��ني  ال��ع��ادل  منهجه  وإق��ام��ة 
املنظم  جميًعا واإلمي��ان بأن اهلل هو 
ل��ل��ك��ون وامل��ش��رع ل���ه، وأن اإلن��س��ان 
مناط  التكرمي واالحترام على سائر 
املخلوقات منحه العقل والقدرة على 
االختيار و التمييز بني اخلير والشر.
آَدَم  بَِني  ْمنَا  َكَرّ )ولََقْد  تعالى:  يقول 
وَحَملْنَاُهْم يِف البَِرّ والْبَْحِر وَرَزْقنَاُهم 
َكِثيٍر  َعلَى  لْنَاُهْم  وَفَضّ ِيّبَاِت  الَطّ َن  ِمّ
]اإلسراء:70[  تَْفِضياًل(  َخلَْقنَا  ��ْن  َّ مِمّ
��َع��ل لَّ��ُه  وق��ال تعالى أي��ًض��ا )أَلَ���ْم جَنْ

وَهَديْنَاهُ   ، وَشَفتنَْيِ وِلَساناً   ، َعيْننَْيِ
وحتقيًقا  ]البلد10-8[.  ال��نَّ��ْج��َديْ��ِن( 
وهبه  األرض  يف  اإلن��س��ان  ل��رس��ال��ة 
والنفسية  العقلية  القدرات  من  اهلل 
لهذه  أه���اًل  يجعله  م��ا  واجل��س��دي��ة 
الرسالة وأرسل إليه الرسل لهدايته، 
وخ��ل��ق��ه م��ف��ط��وًرا ع��ل��ى اإلمي����ان به 
سبحانه وتعالى ومنحه العقل وإرادة 

التغيير.
الثاني: حتقيق مجتمع إنساني يؤمن 
الفطرة  وي��ح��ت��رم  ال��ك��ون��ي��ة  ب��ال��س��ن 
والتغير مبا يخالف  التحول  ويرفض 
وجل  عز  اهلل  ويذكرنا  السن،  هذه 
قوله  يف  آدم  ببني  الشيطان  بتوعد 
 ) ِ اهلَلّ َفلَيَُغِيُّرَنّ َخلَْق  تعالى )وآلُمَرنَُّهْم 
الفطرة،  النساء119[، ومن سالمة   [
اإلنسان  الفطري يف  بالتنوع  اإلميان 
مع احترام التنوع يف اخلصائص وما 
يترتب عليها من مسئوليات لتحقيق 
بأن  اإلق��رار  مع  البشر  بني  التكامل 
صالح املجتمع ال يتحقق إال باحترام 
الفطرة واإلقرار باخلصائص املميزة 
لكل من اجلنسني من خالل املساواة 
العادلة التي تقوم على ضوابط وقيم 
الفطري  االخ��ت��الف  بطبيعة  تتعلق 

بينهما.

ال��ث��ال��ث: األس�����رة م��ج��م��وع ب��ش��ري 
عاطفية  بعالقات  أف���راده  مترابط 
وواجبات  وحقوق  ومالية  واجتماعية 
يضبطها اإلسالم بحزمة من اآلداب 
تعميق  إل���ى  ت��ه��دف  وال��ت��ش��ري��ع��ات 
املصالح  ورعاية  الرحمية،  الروابط 
اخلاصة  وامل��ص��ال��ح  ل��ألس��رة  العليا 
ل��ك��ل ف���رد وب���ني امل��ج��ت��م��ع ف��ي��ه��ا يف 
والواجبات  احلقوق  بني  دقيق  توازن 
فصلته الشريعة اإلسالمية تفصياًل، 
واخل��ط��اب اإلس��الم��ي ل��ألس��رة هو 
خطاب جتميعي يؤسس على مراعاة 
االع��ت��ب��ارات ال��دي��ن��ي��ة واألخ��الق��ي��ة 

والتراحمية، 
األس��اس  األس��رة متّثل  أن  فال شك 
املجتمع؛  عليه  ي��ق��وم  ال���ذي  األول 
من  مجموعٍة  م��ن  يتكّون  فاملجتمع 
البعض،  ببعضها  املرتبطة  األس���ر 
وب���ق���در مت���اس���ك األس�����ر وت���راب���ط 
ع��الق��ت��ه��ا ت���ق���اس ق�����ّوة امل��ج��ت��م��ع، 
واألساس يف متاسك األسرة متّسكها 

يف الدين اإلسالمّي.
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بهدف حماية البيئة و وتقليل اآثار التغري املناخي

ال�شعودية تطلق مبادرة »ال�شعودية اخل�شراء« و»ال�شرق 

االأو�شط االأخ�شر«

يف وقت أجمعت دول منطقة الشرق 
على  كبرى  عاملية  وب��ل��دان  األوس��ط 
حماية  دف���ع  يف  ال��س��ع��ودي��ة  ج��ه��ود 
االستدامة  ب��رام��ج  وتشجيع  البيئة 
ودعم برامجها، أعلن صاحب السمو 
بن  سلمان  بن  محمد  األمير  امللكي 
رئيس  نائب  العهد  ول��ي  عبدالعزيز 
الدفاع حفظه  وزي��ر  ال��وزراء  مجلس 
إقليمية  م��ب��ادرات  عن  م��ؤخ��راً  اهلل، 
كبرى حلقبة خضراء جديدة ملنطقة 
شأنها  من  والعالم،  األوسط  الشرق 
أن تردم الفجوات يف منظومة العمل 
املناخي يف املنطقة، وتنسيق اجلهود 
اخل��ب��رات  م��ش��ارك��ة  عبر  اإلقليمية 

والتقنيات.

عن  اهلل  حفظه  العهد  ول��ي  وكشف 
أول حتالف من نوعه ملكافحة التغير 
املناخي يف املنطقة، عن عدة مبادرات 
البيئة  حماية  إل��ى  تهدف  سعودية 
ومواجهة التغير املناخي، من أبرزها 
تأسيس مركز إقليمي للتغير املناخي، 
الستخالص  إقليمي  مجمع  وإنشاء 

الكربون واستخدامه وتخزينه.
وأعلن ولي العهد  يف كلمة له خالل 
األوسط  الشرق  مبادرة  قمة  افتتاح 
األخ���ض���ر، ع���ن ت��أس��ي��س ص��ن��دوق 
لالستثمار يف حلول تقنيات االقتصاد 
الدائري للكربون يف املنطقة، ومبادرة 
عاملية لتقدمي الوقود النظيف لتوفير 
الغذاء ألكثر من 750 مليون شخص 
مليار   39 ت��ق��ارب  بتكلفة  بالعالم، 
ريال )10.4 مليار دوالر(، ستساهم 
السعودية يف متويل نحو 15 يف املائة 

منها.

هذه  يف  »جنتمع  العهد:  ول��ي  وق��ال 
حماية  جتاه  اجلهود  لتنسيق  القمة 
املناخي،  التغير  وم��واج��ه��ة  البيئة 
لتقليل  ط���ري���ق  خ��ري��ط��ة  ول���وض���ع 
املنطقة  يف  الكربونية  االن��ب��ع��اث��ات 
بأكثر من 10 يف املائة من اإلسهامات 
العاملية، وزراعة 50 مليار شجرة يف 
املنطقة وفق برنامج يعد أكبر برامج 
ويساهم  العالم،  يف  األشجار  زراع��ة 

امل��ائ��ة من  ن��س��ب��ة 5 يف  يف حت��ق��ي��ق 
املستهدف العاملي للتشجير«.

الهدف من  »أن  العهد  ولي  وأض��اف 
لوضع خريطة  نعمل سوياً  أن  القمة 
طريق إقليمية، ومنهجية عمل لتمكني 
حتقيق هذه املستهدفات الطموحة«، 
أن  تؤمن  السعودية  أن   على  مؤكداً 
كانت  التقليدية  ال��ط��اق��ة  م��ص��ادر 
املنطقة  دول  لتحول  األس��ب��اب  أه��م 
إلى  تقليدية  اقتصاديات  والعالم من 
واحمُلرك  عاملياً،  فاعلة  اقتصاديات 
منو  أس��رع  نحو  الرئيسي  وال��داف��ع 
اق��ت��ص��ادي ع��رف��ت��ه ال��ب��ش��ري��ة على 

اإلطالق.

حقبة  اليوم  »ندشن  سمّوه:  وأضاف 
نقودها  للمنطقة،  جديدة  خضراء 
ونقطف ثمارها سوياً، إمياناً منا أن 
على  تقتصر  ال  املناخي  التغّير  آث��ار 
تشمل  ب��ل  ف��ق��ط،  الطبيعية  البيئة 
نحن  ذلك،  ومع  واألمن...  االقتصاد 
فرصة  هو  املناخي  التغّير  أن  نعي 

اقتصادية لألفراد وللقطاع اخلاص، 
ال��ت��ي س��ت��ح��ف��زه��ا م���ب���ادرة ال��ش��رق 
األوس����ط األخ��ض��ر، خل��ل��ق وظ��ائ��ف 

نوعية وتعزيز االبتكار يف املنطقة«.
م��ش��ي��راً إل��ى أن ه��ن��اك ف��ج��وات يف 
املنطقة،  يف  املناخي  العمل  منظومة 
اجلهود  تنسيق  على  ال��ق��درة  مبيناً 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة وم���ش���ارك���ة اخل���ب���رات 
وال��ت��ق��ن��ي��ات، ل��ت��ح��ق��ي��ق إجن�����ازات 

متسارعة يف مبادراتنا.

وأكد ولي العهد حفظه اهلل أن اململكة 
تعاون  منصة  إن��ش��اء  على  »ستعمل 
الدائري  االقتصاد  مفهوم  لتطبيق 
إقليمي  م��رك��ز  وتأسيس  للكربون، 
للتغير املناخي، وإنشاء مجمع إقليمي 
واستخدامه  ال��ك��رب��ون  الستخالص 
إقليمي  مركز  وتأسيس  وتخزينه، 
وتأسيس  بالعواصف،  املبكر  لإلنذار 
املستدامة  للتنمية  إقليمي  م��رك��ز 
برنامج  وإن��ش��اء  السمكية،  ل��ل��ث��روة 

إقليمي الستمطار السحب«.
و  املراكز  لتلك  الهام  ال��دور  وأوض��ح 
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التحتية  البنية  تهيئة  يف  ال��ب��رام��ج 
وتخفيض  البيئة  حلماية  ال��الزم��ة 
التنسيق  مستوى  ورف��ع  االنبعاثات 

اإلقليمي«.

وأبان أن »إجمالي االستثمار يف تلك 
ري��ال،  مليار   39 ي��ق��ارب  امل��ب��ادرت��ني 
ستساهم اململكة يف متويل نحو 15 
اململكة  ستعمل  كما  منها،  املائة  يف 
مع الدول وصناديق التنمية اإلقليمية 
وتنفيذ  متويل  سبل  لبحث  والدولية 

هذه املبادرات«.
رفع مستوى  على  وأضاف: »حرصاً 
التنسيق، نعلن عن تأسيس مؤسسة 
غير  كمؤسسة  اخل��ض��راء،  امل��ب��ادرة 
ربحية لدعم أعمال القمة«. مشدداً 
املناخي  التغير  »م��واج��ه��ة  أن  على 
تطوير  نحو  املشترك  العمل  تتطلب 
املناسبة  البيئة  وخ��ل��ق  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ال��ث��روات  على  واحل��ف��اظ  لتمويلها، 
منطقتنا،  متتلكها  التي  الطبيعية 

وتعزيز التعاون بيننا ألجل ذلك«.

احلياد  ب��ل��وغ  عزمها  تعلن  ال��ري��اض 
الكربوني بحلول 2060 خالل افتتاح 

»مبادرة السعودية اخلضراء«:
السعودية،  العربية  اململكة  أعلنت 
للحياد  ال��وص��ول  اعتزامها  م��ؤخ��راً 
قبل  وذلك   ،2060 بحلول  الكربوني 
أي���ام م��ن ان��ط��الق امل��ؤمت��ر ال��دول��ي 

للمناخ »كوب 26 يف غالسكو.

كما أعلنت اململكة أنها ستنضم أيضاً 
امليثان  ب��ش��أن  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ع��ه��د  إل���ى 
امليثان  انبعاثات  للمساهمة يف خفض 
العاملية بنسبة 30 باملئة بحلول 2030، 
مستقبل  بتقدمي  التزامها  من  كجزء 

أنظف وأخضر.

األمير  العهد  ول��ي  ق��ال  السياق،  ويف 
عن  ال��ي��وم  »أع��ل��ن  سلمان  ب��ن  محمد 
السعودية  العربية  اململكة  استهداف 
ع��ام  يف  ال��ص��ف��ري  للحياد  ال��وص��ول 
االق��ت��ص��اد  ن��ه��ج  خ����الل  م���ن   2060
يف  ورد  ما  وفق  الكربوني«،  الدائري 
كلمته املسجلة أمام »مبادرة السعودية 
اخل���ض���راء« امل��ن��ع��ق��دة يف ال��ري��اض. 
مضيفاً »ذلك يتوافق مع خطط اململكة 
التنموية ومتكني تنويعها االقتصادي«.

وت��ع��ه��د ول���ي ال��ع��ه��د أي��ض��اً بخفض 
 278 مب��ق��دار  الكربونية  االنبعاثات 
وهو  بحلول 2030،  مليون طن سنويا 
من  ألكثر  طوعيا  »تخفيضا  ميثل  ما 
بنحو  امل��ق��درة  املعلنة  مستهدفاتنا 
إلعالنه  باإلضافة  سنوياً«.  طن   130
»انضمام اململكة للتعهد العاملي بشأن 
تخفيض  ي��س��ت��ه��دف  ال����ذي  امل��ي��ث��ان 
بثالثني  امليثان  من  العاملية  االنبعاثات 

باملئة«.

م���ارس/آذار  أن��ه يف   بالذكر  اجلدير 
امل��اض��ي، أط��ل��ق��ت ال��س��ع��ودي��ة حزمة 
املناخ  تغير  ملواجهة  واسعة  م��ب��ادرات 
وتقليل انبعاثات الكربون، مبا يف ذلك 
من  مليارات   10 نحو  ل��زراع��ة  خطة 

األشجار يف العقود املقبلة.

جهود السعودية اخلضراء:
على  للحفاظ  اململكة  جهود  تتجلى 
اجلهود  من  العديد  يف  خضراء  بيئة 
النظم  استعادة  أجل  من  امل��ب��ادرات  و 
لعدد  اإليكولوجية من خالل إطالقها 
لنجعلها  “حملة  مثل  احل��م��الت  م��ن 
ال��س��ع��ودي��ة  م���ب���ادرة  و”   ” خ���ض���راء 
مبادرة الشرق األوسط  و”  اخلضراء ” 
التنوع  تعزيز  يف  إسهاماً  األخضر”، 
املناخي،  التغير  ومكافحة  األحيائي، 
وحتسني  الكربون،  انبعاثات  وتقليل 

اململكة  متتلكه  ل��م  احل���ي���اة،  ج���ودة 
متكنها  وطبيعية  بيئية  مقدرات  من 
اإليكولوجي،  ال��ن��ظ��ام  اس��ت��ع��ادة  م��ن 
النظم  بتنوع  متيزها  يف  تتمثل  التي 
اإلي��ك��ول��وج��ي��ة ف��ي��ه��ا م��ث��ل ال��غ��اب��ات 
واألراض������ي ال���زراع���ي���ة واألراض�����ي 
ال��رط��ب��ة واألراض������ي ال��ص��ح��راوي��ة 
والبحار والسواحل واجلبال وغيرها.

وع�����ززت امل��م��ل��ك��ة خ���الل رئ��اس��ت��ه��ا 
املاضي  ال��ع��ام  العشرين  مجموعة 
دورها الريادي جتاه القضايا الدولية 
كوكب  واإلسهام يف حماية  املشتركة، 
اإلع���الن  ذل���ك  ع���ن  ون��ت��ج  األرض، 
مستقبل  ل��ض��م��ان  بالبيئة  اخل���اص 
البيئي  ال��ت��ده��ور  م��ن  يحد  مستدام 
واحل����ف����اظ ع��ل��ى ال���ت���ن���وع احل��ي��وي 
واالس���ت���خ���دام امل���س���ت���دام ل��ل��م��وارد 
واحملافظة  وإص��الح��ه��ا،  الطبيعية 
ع��ل��ى احمل���ي���ط���ات، وت��ش��ج��ي��ع ت��وف��ر 
مع  والتعامل  النظيفني،  واملاء  الهواء 
الكوارث الطبيعية والظواهر املناخية 
املناخي،  التغّير  ومعاجلة  الشديدة، 
كما شجعت إطار االقتصاد الدائري 
للكربون الذي ميكن من خالله إدارة 
ومتكامل  ش��ام��ل  بنحو  االن��ب��ع��اث��ات 
التحديات  آث��ار  حدة  تخفيف  بهدف 
امل��ن��اخ��ي��ة، وج��ع��ل أن��ظ��م��ة ال��ط��اق��ة 
أمن  وتعزيز  استدامة،  وأكثر  أنظف 

واستقرار أسواق الطاقة.

رف������ع ن���ص���ي���ب ال�����ف�����رد م�����ن امل���س���اح���ة 
اخلضراء:

ت��ه��دف ت��ل��ك امل��ش��روع��ات إل���ى رف��ع 
اخلضراء  املساحة  من  الفرد  نصيب 
املساحات  نسبة  وزي��ادة  اململكة،  يف 
وحتسني  فيها،  اإلجمالية  اخلضراء 
ج���ودة ال��ه��واء ع��ب��ر احل���د م��ن ثاني 
ال��ك��رب��ون، وزي�����ادة نسبة  أوك��س��ي��د 
األوكسجني والرطوبة وتقليص الغبار 
احلرارة،  درجات  وخفض  الهواء،  يف 
اإلس����ه����ام يف خفض  ج���ان���ب  إل����ى 
اس��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة، وزي�����ادة ق��درة 
واستغاللها  األمطار  مياه  استيعاب 

واحلد من آثارها.
على  املشروعات  ه��ذه  ستّشجع  كما 
بني  صحية  تنقل  أمن���اط  مم��ارس��ة 

ال��س��ك��ان، وحت��س��ن م��ؤش��رات ج��ودة 
احلياة بشكل عام.

مليارات   10 لزراعة  تسعى  السعودية 
ش���ج���رة ض��م��ن »أك���ب���ر ب���رن���ام���ج إع����ادة 

التشجير يف العالم«:
السعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  تسعى 
م��ل��ي��ارات شجرة  زراع���ة عشرة  إل��ى 
خالل العقود القادمة يف إطار حملة 
طموحة كشف عنها ولي العهد حفظه 
اهلل مؤخراً خلفض انبعاثات الكربون 

ومكافحة التلوث وتدهور األراضي.

بن  األم��ي��ر محمد  العهد  ول��ي  وق��ال 
السعودية  إن  اهلل  حفظه  س��ل��م��ان 
الكربون  انبعاثات  خفض  تستهدف 
“وذل����ك م��ن خ���الل م��ش��اري��ع الطاقة 

من  باملئة   50 ستوفر  التي  املتجددة 
بحلول  اململكة  داخل  الكهرباء  إنتاج 

عام 2030”.

وكانت السعودية، أكبر دولة يف العالم 
يف  قالت  البحر،  مياه  بتحلية  تقوم 
السابق إنها ستستخدم مياه األمطار 
واملياه املعاد تدويرها لزراعة أشجار 
محلية حتتاج إلى القليل من مياه الري 

مبا يف ذلك يف املناطق احلضرية.

اخلضراء”  السعودية  “مبادرة  وتعد 
العهد  لولي   2030 رؤي��ة  م��ن  ج���زءاً 
اململكة  اعتماد  خلفض  اهلل  حفظه 
منط  وحتسني  النفط  عائدات  على 

احلياة يف البالد.

وقال ولي العهد  يف تصريحات نقلتها 
وكالة األنباء السعودية “حتتاج اململكة 
املضي  إل��ى  أجمع  والعالم  واملنطقة 
مكافحة  متسارعة يف  وبخطى  قدماً 

التغير املناخي”.

وأض����اف أن ح��ص��ة إن��ت��اج ال��ط��اق��ة 
النظيفة يف الشرق األوسط ال يتجاوز 
أن  إل��ى  مشيراً  باملئة،  سبعة  ال��ي��وم 
السعودية ستعمل مع هذه الدول من 
أجل خفض انبعاثات الكربون الناجتة 
عن إنتاج النفط يف املنطقة بأكثر من 

60 باملئة.

مبادرة السعودية اخلضراء متثل 

للتصدي  حقيقية  استجابة 

و  امل��ن��اخ��ي  التغير  ل��ت��ح��دي��ات 

م��ل��ي��ارات   10 ل���زراع���ة  ت��س��ع��ى 

شجرة ضمن »أكبر برنامج إعادة 

التشجير  يف  العالم«



14

جمموعة البنك 

الدويل

الدولي  البنك  مجموعة  أعلنت 
جديدة  عمل  خطة  ع��ن  م��ؤخ��راً 
بشأن تغير املناخ تهدف إلى حتقيق 
التمويل  م��ن  قياسية  مستويات 
املتعلق باألنشطة املناخية بالبلدان 
االنبعاثات،  من  واحل��د  النامية، 
وت���ع���زي���ز ال���ت���ك���ي���ف، وم����واءم����ة 
ال��ت��دف��ق��ات امل��ال��ي��ة م��ع أه���داف 
اتفاق باريس، وتعمل خطة العمل 
نطاق  توسيع  على   2025-2021
مجموعة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
يف  االستثمار  من  ال��دول��ي  البنك 
ملساعدة  »اخلضراء«  املشروعات 
البلدان املعنية على دمج األهداف 
وتأتي  متاماً،  واإلمنائية  املناخية 
هذه اخلطة أيضا يف الوقت الذي 
إلى  املعنية  ال��ب��ل��دان  فيه  تسعى 
إيجاد مسارات مستدامة للخروج 
عن  الناجمة  االض��ط��راب��ات  م��ن 

جائحة كورونا.
رئيس  قال  اخلطة،  على  وتعقيباً 
ديفيد  ال��دول��ي  البنك  مجموعة 
العمل  خطة  »س��ت��ح��دد  م��ال��ب��اس 
العمل  أول��وي��ات  وترتب  اجل��دي��دة 
التخفيف  ف����رص  أك���ث���ر  ب���ش���أن 

متويلنا  وسنوجه  تأثيراً،  والتكيف 
وهذا  لذلك.  وفقا  باملناخ  املتعلق 
ي��ع��ن��ي م��س��اع��دة أك��ب��ر ال��ب��ل��دان 
تسوية  على  لالنبعاثات  املسببة 
وم��س��اع��دة  االن��ب��ع��اث��ات  منحنى 
يف  النجاح  على  البلدان  مختلف 
التكيف واملرونة إزاء تغير املناخ...  
املناخية  األنشطة  متويل  وسنقدم 
إلى  ونسعى  قياسية  مبستويات 
حلول حتقق أكبر قدر من التأثير«.

وتشمل النقاط الرئيسية يف خطة 
العمل ما يلي:

التمويل  يف  كبيرة  زي��ادات  توفير 
املناخي.  البنك الدولي هو بالفعل 
أكبر مصدر دولي لتمويل األنشطة 
املناخية بالبلدان النامية، وتتضمن 
اخلطة التزاماً بزيادة التنفيذ إلى 
إجمالي  م��ن   %35 متوسطه  م��ا 
ال��دول��ي  البنك  مجموعة  مت��وي��ل 
ل��ألن��ش��ط��ة امل��ن��اخ��ي��ة ط���وال م��دة 
جانب  وسيحظى  اخلطة،  تنفيذ 
من   %50 عن  يقل  ال  مبا  التكيف 
التمويل املناخي من البنك الدولي، 
الذي يضم البنك الدولي لإلنشاء 

وال��ت��ع��م��ي��ر وامل��ؤس��س��ة ال��دول��ي��ة 
للتنمية.

الفرص  أولويات  وترتيب  حتديد 
املتاحة للعمل املناخي عالي التأثير 
واالستثمارات  املشاركات  إلث��راء 
املناخية املستقبلية ملجموعة البنك 
الدولي.  وستساعد أداة تشخيص 
التقرير  ه��ي  ج��دي��دة،  أس��اس��ي��ة 
والتنمية،  باملناخ  املعني  القطري 
مختلف البلدان على مواءمة جهود 
العمل املناخي والتنمية واستيعاب 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات اجل���دي���دة ذات 

الصلة باملناخ.
تعزيز الدعم املقدم للبلدان لتنفيذ 
وحت��دي��ث م��س��اه��م��ات��ه��ا احمل���ددة 
الطويلة  واستراتيجياتها  وطنياً 
األج����ل ع��م��اًل ب��ات��ف��اق ب��اري��س؛ 
وت���ع���دي���ل احل����واف����ز ع���ن ط��ري��ق 
املقدمة  الدعم  إعانات  تخفيض 
وزيادة  الدفيئة  غ��ازات  النبعاثات 

الضرائب عليها.
 حتفيز وتعبئة رأس املال اخلاص 
وتكثيف  املناخي؛  العمل  أجل  من 
ائتمان  أس����واق  لتنمية  اجل��ه��ود 

ال��ك��رب��ون وال��س��ن��دات اخل��ض��راء 
املعنية؛  ال��ب��ل��دان  يف  وال���ق���روض 
يف  العاملية  العامة  املنافع  ودع��م 
أف��ق��ر ال��ب��ل��دان م��ن خ��الل أم��وال 
املؤسسة الدولية للتنمية ومصادر 

أخرى.

النظم  يف  العمل  أول��وي��ات  ترتيب 
ال��رئ��ي��س��ي��ة، ال��ط��اق��ة؛ وال��زراع��ة 
والغذاء واملياه واألراضي؛ واملدن؛ 
يجب  التي   – والتصنيع  والنقل؛ 
امل��ن��اخ،  لتغير  للتصدي  حتويلها 
منخفض  م��رن  مستقبل  وحتقيق 
املال  رأس  ودعم حماية  الكربون، 
البيولوجي.  وال��ت��ن��وع  الطبيعي 
قويا  تركيزا  العمل  خطة  وتشدد 
من  ال��ع��ادل«  »االنتقال  دع��م  على 

الفحم.

التمويل  تدفقات  جميع  م��واءم��ة 
ملجموعة البنك الدولي مع أهداف 
ات��ف��اق ب��اري��س ل��دع��م ال��ت��زام��ات 
ويعتزم  باملناخ.  املتعلقة  البلدان 
والتعمير  لإلنشاء  الدولي  البنك 
واملؤسسة الدولية للتنمية، مواءمة 
ج��م��ي��ع ال��ع��م��ل��ي��ات اجل���دي���دة مع 
يوليو/  1 بحلول  ب��اري��س  ات��ف��اق 
ل���ذراع  وب��ال��ن��س��ب��ة   .2023 مت���وز 
مجموعة البنك الدولي للعمل مع 
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املناخ ستزيد  بتغير  املعنية  اجلديدة  العمل  خطة 
مناخية  نتائج  لتحقيق  األث���ر  العالي  ال��دع��م  م��ن 
القدرة  وتعزيز  االنبعاثات  مسار  خفض  تستهدف 
ع���ل���ى ال���ت���ك���ي���ف وال����ص����م����ود يف ال����ب����ل����دان ال��ن��ام��ي��ة

التمويل  مؤسسة  اخلاص،  القطاع 
لضمان  الدولية  والوكالة  الدولية 
االستثمار، سيتم مواءمة 85% من 
عمليات القطاع احلقيقي املعتمدة 
 1 من  ابتداء  اإلدارة  مجلسي  من 
من  و%100   ،2023 ي��ول��ي��و/مت��وز 
يوليو/  1 من  ب��دءاً  العمليات  هذه 

متوز 2025.
الدولي  البنك  مجموعة  وستقوم 
باطالع مجلس املديرين التنفيذيني 

بانتظام على تنفيذ خطة العمل.
وتستند خطة العمل اجلديدة إلى 
الدولي  البنك  مجموعة  إجن��ازات 
يف إطار خطة العمل األولى بشأن 
تغير املناخ، والتي قدمت أكثر من 
83 مليار دوالر من التمويل املناخي 
سنوات، مبا يف  مدى خمس  على 
ذلك مبلغ قياسي بلغ 21.4 مليار 

دوالر عام 2020.

متغيرات   3 يحدد  ال��دول��ي  البنك 
خلروج العالم من أزمة تغير املناخ:
كشف البنك الدولي يف تقرير صدر 
لظاهرة  التصدي  أن  عن  مؤخراً، 
حت���والت،   3 يتطلب  امل��ن��اخ  تغير 
االجتماعية،  التحوالت  يتصدرها 
حتوالت  وأخ��ي��راً  االقتصادية،  ثم 
منها  وك��ث��ي��ر  ك��ب��ي��رة،  تكنولوجية 
القيام  وسيستلزم  التكلفة،  باهظ 

باستثمارات كبيرة.

التي  املناخية  األه��داف  ولتحقيق 
يسعى العالم إلى حتقيقها، سيكون 
من الضروري دمج املناخ يف عملية 
ال��ت��ن��م��ي��ة، وحت��دي��د امل��ش��روع��ات 
تعالج  التي  الُقطري  املستوى  على 
املناخ  تغير  م��ع  التكيف  حت��دي��ات 
املصادر  وتوجيه  آث��اره،  وتخفيف 
صوب  املناسبة  التمويل  وهياكل 
هذه املشروعات على نحٍو يساعد 

على تعظيم األثر.

األهداف  »هذه  أن  التقرير،  وذكر 
م���ع���ق���دة م����ن ن���اح���ي���ة ال��ت��م��وي��ل 
بلوغها  وسيتطلب  وامل��ش��روع��ات، 
البناء على الدراسات التشخيصية 
تظهر  ال��ت��ي  والتكيف  للتخفيف 
مسار االنبعاثات الضارة، ومواطن 
ال���ض���ع���ف ال���رئ���ي���س���ة، وأف���ض���ل 
ال��ت��دخ��الت امل��ن��اخ��ي��ة، وه���ذه هي 
البنك  مجموعة  عمل  ركائز خطة 
الدولي اجلديدة بشأن تغير املناخ 
وش��دد  م��ؤخ��راً«،  أطلقناها  التي 
ال��ب��ن��ك ال���دول���ي ع��ل��ى »ال��ت��زام��ه 
لتمويل  املستهدف  املستوى  بزيادة 
لألنشطة املناخية إلى 35 يف املئة 
البنك على  ارتباطات  من إجمالي 
املقبلة،  اخل��م��س  ال��س��ن��وات  م��دى 

مع  التمويلية  تدفقاتنا  وم��واءم��ة 
ب��اري��س، وحتقيق  أه���داف ات��ف��اق 
اعتبارات  دمج  تكفل  التي  النتائج 

املناخ يف عملية التنمية«.

الوقود  دع��م  بأنشطة  كبيرة  زي���ادة 
األحفوري:

بتخفيف  ال��دول��ي  املجتمع  يلتزم 
واتخاذ  الدفيئة  الغازات  انبعاثات 
مع  للتكيف  اخل��ط��وات  م��ن  مزيد 
البنك  امل��ن��اخ، وأض��اف  تغير  آث��ار 
الدولي: »نالحظ ذلك مع البلدان 
من  للحد  أه���داف���اً  أع��ل��ن��ت  ال��ت��ي 
انبعاثات غازات الدفيئة من خالل 
تغير  الوطنية ملكافحة  مساهماتها 
واملستثمرين  املمولني  ومع  املناخ، 
تدفقاتهم  م��واءم��ة  أعلنوا  ال��ذي��ن 
باريس،  اتفاق  أه��داف  مع  املالية 
وال���ب���ل���دان وال���ش���رك���ات امل��ل��ت��زم��ة 
بالسعي لبلوغ صايف االنبعاثات إلى 
بيان الصني  وبيانات مثل  الصفر، 
يف اآلونة األخيرة عن عزمها الكف 
لتوليد  جديدة  محطات  بناء  عن 
الكهرباء تعمل بالفحم يف اخلارج«.

يف الوقت نفسه، فإن هناك تزايداً 
يف أنشطة دعم الوقود األحفوري، 
ف�����رض ض��ري��ب��ة  وال����ت����ه����اون يف 
قرارات  تُتَخذ  ما  ونادراً  الكربون، 

األسطول  تشغيل  إليقاف  جريئة 
احل��ال��ي م��ن م��ح��ط��ات ال��ك��ه��رب��اء 
بناء  وإي��ق��اف  بالفحم  تعمل  التي 
م��ح��ط��ات ج��دي��دة، وي��ج��ري بناء 
التحتية  البنية  مرافق  من  الكثير 
وفقاً ملعايير مضى عليها الزمن أو 
من دون معايير على اإلطالق، وال 
العشوائية  التنمية احلضرية  تزال 
مستمرة يف مناطق معرضة للخطر 
ومخرات  الفيضية  السهول  مثل 

السيول واملناطق الساحلية.

إض��اف��ة إل��ى ذل���ك، ف��إن��ه م��ا زال 
يعيش  شخص  مليون   760 هناك 
العالم  بلدان  أفقر  يف  منهم  كثير 
وم��س��ؤول��ون ع��ن أق���ل م��ن عشر 
االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة، 
وب��ال��ف��ع��ل ي��ع��ان��ون ن����درة م��ص��ادر 
حاجة  يف  البلدان  وه��ذه  الطاقة. 
أسرع  بخطى  والتنمية  النمو  إلى 
االنبعاثات  منخفض  نحو  وعلى 
الكربونية وبطريقة تكفل الصمود 
يف وج��ه ال��ص��دم��ات. وه��ي أيضاً 
باستثمارات  القيام  إلى  حاجة  يف 
وإدارة  التكيف  أنشطة  يف  كبيرة 
ال��غ��ال��ب أكثر  امل��خ��اط��ر ألن��ه��ا يف 
املناخية  بالظواهر  تأثراً  البلدان 

العاتية والكوارث الطبيعية.

تزيد دعمها للعمل املناخي يف 

البلدان النامية
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اإ�شادة دولية بجهود بجهود مبادرة »بقعة �شوء« للق�شاء 

على العنف �شد الن�شاء

جعلت جائحة كوفيد-19 عام 2020 
عاماً فريداً من نوعه، فمع اإلغالقات 
الكثير  وتعليق  والقيود على احلركة، 
الصحة  منها  وال��ت��ي  اخل��دم��ات  م��ن 
العنف  ارتفع  منها،  أو احلد  والدعم 
معدالت  إلى  والفتيات  النساء  ضد 

كبيرة.
ضوء«  »بقعة  م��ب��ادرة  ساعدت  وق��د 
ال��ت��ي ج���اءت ب��ال��ش��راك��ة ب��ني األمم 
وهدفت  األوروب��ي،  واالحتاد  املتحدة 
إلى القضاء على العنف ضد النساء 
على حتديد طرق جديدة  والفتيات، 
أفضل  نتائج  أجل حتقيق  من  للعمل 

للنساء والفتيات.
فاملبادرة تعتبر أكبر جهد عاملي يهدف 
النساء  ض��د  ال��ع��ن��ف  ع��ل��ى  للقضاء 
االستثمارات  بعد  السّيما  والفتيات، 
االحت��اد  قدمها  التي  املسبوقة  غير 
ي��ورو.  مليون   500 بقيمة  األوروب���ي 
وتستجيب املبادرة إلى جميع أشكال 
العنف ضد النساء والفتيات مع تركيز 
خاص على العنف األسري واملنزلي، 
والعنف اجلنسي والعنف القائم على 

النوع االجتماعي، واملمارسات الضارة 
وقتل النساء واالجتار يف األشخاص، 
واالق��ت��ص��ادي  اجلنسي  واالس��ت��غ��الل 

)العمالة(.
مستوى  إلى  »االرتقاء  لتقرير  فوفقاً 
التحدي« املنعقد يف مقر األمم املتحدة 
بنيويورك، والتي مت استعراضه ، حيث 
هذا  يف  حتققت  ال��ت��ي  نتائج  خل��ص 

املضمار خالل جائحة ك�وفيد-19.
وضعت  التحديات،  من  الرغم  وعلى 
مبادرة »بقعة ضوء« منوذجهاً الشامل 
لكوفيد-19  االس��ت��ج��اب��ة  خ��دم��ة  يف 
ب��ش��راك��ة م���ع احل��ك��وم��ات ال��وط��ن��ي��ة 

ومنظمات املجتمع املدني.
وش���ارك���ت يف اس��ت��ع��راض ال��ت��ق��ري��ر 
السيدة سيما بّحوث، املديرة التنفيذية 
لهيئة األمم املتحدة للمرأة، التي قالت 
للصحفيني من داخل املقر الدائم إن 
يُعتبر  والفتيات  النساء  ضد  العنف 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  أكثر  م��ن 
تتفاقم  ما  غالباً  أزمة  وهي  انتشاراً، 

بفعل أزمات إنسانية أخرى.
قدمت  األمم��ي��ة،  امل��س��ؤول��ة  وبحسب 

 650,000 إل��ى  ض��وء«  »بقعة  مبادرة 
س���ي���دة وف���ت���اة خ���دم���ات أس��اس��ي��ة 
ع��ال��ي��ة اجل������ودة، ع��ل��ى ال���رغ���م من 
املرتبطة  اإلغ��الق  وعمليات  القيود 
بكوفيد-19. وتلعب منظمات املجتمع 
ال��دع��وة  يف  ح��اس��م��ا  دورا  ال���دول���ي 
ب��ني اجلنسني  ب��امل��س��اواة  ل��ل��ن��ه��وض 
ال��ع��ن��ف ضد  أش��ك��ال  وإن��ه��اء جميع 

املرأة.

ل��ي أن أشكر  وأض��اف��ت: »اس��م��ح��وا 
االحتاد األوروبي على التزامه القوي 
والفتيات  النساء  ضد  العنف  بإنهاء 
م��ن خ��الل ت��ق��دمي اس��ت��ث��م��ارات غير 
ي��ورو،  مليون   500 بقيمة  مسبوقة 
العمل  قيادته يف حتالف  ومن خالل 
النوع  على  القائم  العنف  أج��ل  م��ن 

االجتماعي«.
بنسبة  زي���ادة  ثمة  أن  التقرير  وج��د 
الوطنية  امليزانيات  يف  املائة  يف   32
النساء  ض��د  العنف  ملنع  املوضوعه 
والفتيات. ومت التوقيع على 84 قانوناً 

وسياسة أو تعزيزها يف 17 دولة.

أن���ه مت تثقيف  ال��ت��ق��ري��ر  ك��م��ا وج���د 
880,000 من الرجال واألوالد بشأن 
م��ا يُ��س��م��ى »ب��ال��رج��ول��ة اإلي��ج��اب��ي��ة« 
واح��ت��رام ال��ع��الق��ات األس��ري��ة وحل 

املشاكل بدون اللجوء إلى العنف.

كما كشف التقرير عن زيادة اإلدانات 
يف   22 بنسبة  العنف  مرتكبي  بحق 
وانضم  املائة مقارنة مع عام 2019، 
م��ل��ي��ون م��ن ال��ش��ب��اب ال��ي��اف��ع��ني إل��ى 

برامج داخل املدرسة وخارجها.

ك��م��ا مت ال���وص���ول إل���ى ع���دد أك��ب��ر 
من  حملة   80 عبر  األش��خ��اص  م��ن 
احلمالت متعددة الوسائط املصممة 

لتغيير السلوك يف أكثر من 15 لغة.

هذا  »حتى  ب��ح��وث:  السيدة  وق��ال��ت 
التاريخ، خصصت مبادرة بقعة ضوء 
املجتمع  ملنظمات  دوالر  مليون   146
املدني. وقد أثبتت املبادرة أنها منوذج 
ضد  للعنف  للتصدي  ن��اج��ح  ش��ام��ل 

النساء والفتيات«.
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اجلزء اخلامس 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 
1389/03/12هـ،  املوافق 1978/02/20م. 

املادة اخلامسة عشر
بعمل  يكفلون  م��ن  ك��ل  على  تطبق   -1
املساواة  قدم  وعلى  إلزامي،  أو  جبري 
مع العمال الذين يعملون بإرادتهم، أي 
بها  يعمل  أو  سارية  لوائح،  أو  قوانني 
بتعويض  وتتعلق  املعنية،  األراض��ي  يف 
األم��راض  أو  احل���وادث  ع��ن  العاملني 
أو  قوانني  أي  أو  عملهم،  عن  الناشئة 
يعولهم  كان  من  بتعويض  تتعلق  لوائح 

العامل املتويف أو العاجز عن العمل.
سلطة  ك��ل  تلتزم  ح��ال  أي  وع��ل��ى   -2
أو  جبري  عمل  يف  عامل  أي  تستخدم 
إلزامي بضمان مورد لعيشه إذا اصبح 
أو  كليا  نفسه  ب��أود  القيام  عن  عاجزاً 
جزئيا بسبب حادث أو مرض ناشئ عن 
عمله وبأن تتخذ تدابير تكفل إعالة أي 
يف  عامل  على  فعلياً  يعتمدون  شخص 

حالة عجزه أو وفاته بسبب العمل.

املادة السادسة عشر
وجود ضرورة  عدا  فيما  يجوز،  ال   -1
استثنائية أن ينقل األشخاص املكلفون 
مناطق  إل��ى  إل��زام��ي  أو  ج��ب��ري  بعمل 
اختالفاً  غ��ذاؤه��ا  أو  مناخها  يختلف 
كبيراً عما اعتادوه من مناخ وغذاء إلى 

حد يهدد صحتهم.
ه��ؤالء  نقل  ت��ع��ذر  ح��ال��ة  يف  تتخذ   -3
تعويدهم  أج���ل  م��ن  ت��داب��ي��ر  ال��ع��م��ال 
التغذية وظروف  تدريجيا على ظروف 
جهة  مشورة  على  بناء  اجلديدة  املناخ 

طبية مختصة.
ال��ع��م��ال أن  م��ن ه���ؤالء  إذا ط��ل��ب   -4
ي�����ؤدوا ب���ص���ورة م��ن��ت��ظ��م��ة ع��م��ال لهم 
تعودهم  تكفل  تدابير  تتخذ  يعتادوه، 
بالتدريب  يتعلق  فيما  وخاصة  عليه، 
وتهيئة  العمل،  وس��اع��ات  التدريجي، 
زيادة  يلزم من  للراحة، وما قد  فترات 

أو حتسني يف غذائهم.
املادة السابعة عشر

1- من اتخاذ جميع التدابير الضرورية 
ولضمان  العمال  صحة  على  للحفاظ 
)أ(  وخاصة:  الالزمة،  الطبية  الرعاية 
العمل  ب��دء  قبل  طبياً  العمال  فحص 
وع���ل���ى ف���ت���رات م���ح���ددة خ����الل م��دة 
من  مناسب  عدد  وجود  )ب(  اخلدمة: 
العاملني الطبيني مع تزويدهم مبا يلزم 
من مستوصفات وعيادات ومستشفيات 
)ج(  االحتياجات:  كل  لتلبية  ومعدات 
الصحية  الظروف  تهيئة قدر كاف من 
الشرب  مياه  وتوفير  العمل  أماكن  يف 
الطهي.  وأدوات  وال���وق���ود  وال���غ���ذاء 
وكذلك املسكن وامللبس عند االقتضاء.

2- من اتخاذ ترتيبات محددة لضمان 
بتيسير  وخاصة  العامل،  أس��رة  عيش 
مأمونة  بطريقة  األج���ور  م��ن  حت��وي��ل 

أو  العامل  طلب  على  بناء  أسرته،  إلى 
موافقته.

إل��ى  ال��ع��م��ال  ان��ت��ق��ال  ي��ك��ون  أن   -3
أم��اك��ن ال��ع��م��ل وع��ودت��ه��م م��ن��ه��ا على 
يقع  ال��ت��ي  اإلدارة  وم��س��ؤول��ي��ة  نفقة 
طريق  عن  االنتقال  هذا  تسهيل  عليها 
بكل  ممكن  حد  أقصى  إلى  االستعانة 

وسائل النقل املتاحة.
4- أن يعاد العامل إلى موطنه األصلي 
أو  مرضه  حالة  يف  اإلدارة  نفقة  على 
إصابته يف حادث يؤدي إلى عجزه عن 

العمل لفترة ما.
5- أن يسمح ألي عامل يريد أن يبقى 
انتهاء مدة استخدامه يف  بعد  باختيار 
عمل جبري أو إلزامي بالبقاء، دون أن 
إلى  إعادته  يف  عامني  ملدة  حقه  يفقد 
أن يتحمل نفقات  موطنه األصلي دون 

عودته.
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اعرف أكثر عن مؤسسة امللك خالد اخليرية

عن املؤسسة:
إلحياء  خالد  امللك  مؤسسة  أنشئت 
وتعزيز قيم ومعتقدات امللك خالد بن 
عبد العزيز آل سعود، وإيصال رسالته 
إلى األجيال القادمة بأهمية االندماج 
إن  املجتمع،  شرائح  بني  ما  والرحمة 
اململكة  م��واط��ن��ي  م��ن خ���الل خ��دم��ة 
للحفاظ  نعمل  ال��س��ع��ودي��ة،  العربية 

على إرثه حًيا، وحتقيق رؤيته ملجتمع 
سعودي مزدهر، تتكافأ فيه الفرص.

تاريخ املؤسسة:
عام 2001 كانت بداية احلكاية وذلك 
خالد  امل��ل��ك  مؤسسة  انطلقت  ح��ني 
مستقلة  وطنية  كمؤسسة  احلياة  إلى 
عبد  بن  خالد  امللك  أس��رة  من  بدعم 
العزيز آل سعود رحمه اهلل، والتي كان 
مبدأ  تعزيز  األول  اليوم  من  هدفها 
تكافؤ الفرص و االزدهار بني األفراد 
املجتمع  داخ��ل  الطموحات  حتقيق  و 
السعودي متبنني قيم امللك خالد التي 

حرص على تطبيقها يف حياته.

رؤيتها و رسالتها:
 مملكة عربية سعودية مزدهرة، معززة 
املستدامة،  التنمية  م��ن  مب��ب��ادرات 
بكل  ويدعمها مجتمٌع نشط؛ فمرحباً 
من يرغب باملساهمة يف حتقيق ذلك.

مهمتها:
الربحية،  واملنظمات  األف��راد،  إيجاد   
التي  ال��رب��ح��ي��ة، وامل����ب����ادرات  وغ��ي��ر 
مبدأ  أهمية  ح��ول  رؤي��ت��ن��ا  تشاركنا 
ومتكينهم  املجتمعي،  الفرص  تكافؤ 

مبا  وت��زوي��ده��م  واخل��ب��رات،  باملعرفة 
االجتماعية  املعوقات  حلل  يحتاجونه 
نطاق.  أوس��ع  وعلى  طريقة  بأفضل 
السياسات  دع��م  عملنا  يتضمن  كما 
املعوقات،  وأسباب  جذور  تعالج  التي 
لتمكني ودعم املجتمعات األقل حظاً، 
واالستثمار  التعاون  خالل  من  وذل��ك 
يف القطاع غير الربحي، والتركيز على 
بناء نظام قوي مؤثر قادر على إطالق 
متكامل  بشكل  البّناء  التغيير  ش��رارة 

ومتوازن.

مؤسسة
امللك خالد

KING KHALID
FOUNDATION
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بعد اإلزامية االإحالة ملركز امل�شاحلة

وزير العدل: انخفا�س منازعات االأحوال 

ال�شخ�شية %20

الدكتور وليد  العدل  أكد معالي وزير 
م��ش��روع  أن  الصمعاني  محمد  ب��ن 
أعلن عنه  ال��ذي  الشخصية  األح��وال 
اهلل ضمن  حفظه  العهد   ول��ي  سمو 
املتخصصة  ال��ت��ش��ري��ع��ات  م��ن��ظ��وم��ة 
ال���ذي يُ��ت��رق��ب ص����دروه،  ي��ق��وم على 
التركيز على  عدة أهداف من أهمها 
األسرة ابتداًء حتى ما بعد االنفصال، 
متى  األس��ري��ة  الرابطة  ه��ذه  بتعزيز 
أم��ك��ن ت��ع��زي��زه��ا ب��ات��ف��اق األط����راف، 

وأيضاً تقليل سلبيات االنفصال.
بشكل  ركز  املشروع  هذا  أن  وأوض��ح 
امل���رأة  إرادة  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  أس��اس��ي 
ال���زواج، ورك��ز أي��ًض��ا على حفظ  يف 
ح��ق��وق��ه��ا امل��ال��ي��ة وال��ن��ف��ق��ة ل��ل��م��رأة 
واألوالد، إضافة إلى املسائل األخرى 

املتعلقة بطلب الفرقة وغيرها، وأشار 
األس��رة  منتدى  يف  مشاركته  خ��الل 
إلى  مؤخراً  املنعقد   2021 السعودية 
أن عدًدا من السياسات العامة ركزت 
على متكني األسرة بالسبل واملمكنات 
كافة التي تنهض باملجتمع وحتقق له 
لتذليل  والسعي  املستدامة،  التنمية 
أفرادها  تواجه  التي  كافة  التحديات 
بدًءا من نص النظام األساسي للحكم، 
األخرى،  التشريعات  من  بعدد  مروًرا 
إضافة إلى رؤية 2030 التي نصت يف 
عدد من برامجها وبنودها على تعزيز 
جميع  لتذليل  والسعي  األسرة  مكانة 
ومن  أفرادها،  تعترض  التي  العقبات 
املجلس  س��واًء  العدلية  اجلهات  ذلك 

األعلى للقضاء أو وزارة العدل.

ما املقصود بجرمية التحرش ؟ وماهي احلاالت التي تغلظ فيها العقوبة ؟
يقصد بجرمية التحرش، كل 
ذات  إش��ارة  أو  أو فعل  قول 
من  تصدر  جنسي،  م��دل��ول 
شخص  أي  جت���اه  ش��خ��ص 
آخر  متس جسده أو عرضه، 
أو تخدش حياءه، بأي وسيلة 
ك��ان��ت، مب��ا يف ذل��ك وسائل 

التقنية احلديثة.
وت��غ��ل��ظ ال��ع��ق��وب��ة يف ح��ال 
اق��ت��ران اجل��رمي��ة ب��أي مما 

يأتي:
أ- إن كان املجني عليه طفاًل.

من  عليه  املجني  ك��ان  إن  ب- 
ذوي االحتياجات اخلاصة.

سلطة  له  اجلاني  ك��ان  إن  ج- 
على  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

املجني عليه.
د- إن وقعت اجلرمية يف مكان 
أو  إي����واء  أو  أو دراس����ة  ع��م��ل 

رعاية.

ك��ان اجل��ان��ي واملجني  إن  ه���- 
عليه من جنس واحد.

و- إن كان املجني عليه نائماً، 
حكم  يف  أو  للوعي،  فاقداً  أو 

ذلك.
أي  يف  اجلرمية  وقعت  إن  ز- 
من حاالت األزمات أو الكوارث 

أو احلوادث.
من حرض  كل  يعاقب  أنه  كما 
غيره، أو اتفق معه، أو ساعده 

بأي صورة كانت، على ارتكاب 
ج���رمي���ة حت�����رش؛ ب��ال��ع��ق��وب��ة 
كل  يعاقب  و  للجرمية  املقررة 
من شرع يف جرمية حترش مبا 
ال يتجاوز نصف احلد األعلى 
ويعاقب  لها  امل��ق��ررة،  للعقوبة 
عن  كيدياً  بالغاً  ق��دم  من  كل 
أو ادعى كيداً  جرمية حترش، 
املقررة  بالعقوبة  لها،  بتعرضه 

للجرمية.
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ثقافة حقوق اإلنسان

النظام األساسي للحكم يف اململكة تضمن عدد من احلقوق والواجبات الكفيلة بحماية حقوق 

اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية، حيث جاء يف املادة السابعة والعشرون من النظام على » 

أن الدولة تكفل حق املواطن وأسرته يف حالة الطوارئ واملرض والعجز والشيخوخة وتدعم 

نَظام الضمان االجتماعي وتشجع املؤسسات واألفراد على اإلسهام يف األعمال اخليرية« مما 

يدل على ضمان حق اإلنسان يف العيش الكرمي ، كما لم يغفل النظام األساسي للحكم حق 

اإلنسان يف العمل واالهتمام بإيجاد فرص عمل لكل قادر عليه باإلضافة إلى حماية العاملني 

والعشرون  الثامنة  املادة  أكدت  العمل حيث  أرباب  تقع عليهم من  قد  معاملة  أي سوء  من 

ر مجاالت العمل لكل قادر عليه.. وتسن األنظمة التي  من ذات النظام على »أن الدولة تيِسّ

حتمي العامل وصاحب العمل« فيما اهتمت الدولة على توفير األمن ملواطنيها، وللمقيمني، 

على أراضيها، مبا يكفل لهم حياة آمنة وهذا ما بينته املادة السادسة والثالثون من النظام 

الدولة يقع على عاتقها توفير األمن جلميع مواطنيها واملقيمني على  والتي جاء فيها »إن 

النَظام«  أحكام  مبوجب  إاّل  حبسه،  أو  توقيفه  أو  أحد  تصرفات  تقييد  يجوز  وال  إقليمها 

كما أن املادة السابعة والثالثون أكدت على » أن للمساكن حرمتها.. وال يجوز دخولها بغير 

إذن صاحبها وال تفتيشها إاّل يف احلاالت التي يبينها النَظام«  فيما تطرقت املادة الثامنة 

والثالثون من النظام للعقوبات التي ميكن إيقاعها على األفراد حيث جاء فيها »بأن العقوبة 

شخصية وال جرمية وال عقوبة إال بناًء على نص شرعي أو نص نَظامي وال عقاب إاّل على 

األعمال الالحقة للعمل بالنص النَظامي«  كما حفظ النظام حق املواطن واملقيم يف احلفاظ 

على خصوصيته دون املساس فيها حيث نصت املادة األربعون على أنه: املراسالت البرقية 

والبريدية واملخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل االتصال مصونة وال يجوز مصادرتها أو 

الع عليها أو االستماع إليها إال يف احلاالت التي يبينها النَظام. تأخيرها أو اإِلِطّ

دستور اململكة و حقوق اإلنسان

19




