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الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان 

ي�ستقبل وفدًا نرويجيًا

زار وفداً من مركز املعلومات 

الرنويجي وجمل�س ا�ستئناف 

ق�����س��اي��ا ال��ه��ج��رة وم��رك��ز 

الهوية الرنويجية، والقن�سل 

يوم  اململكة  لدى  الرنويجي 

ال��ث��اث��اء 1443/7/14ه������� 

2022/2/15م  امل���واف���ق 

حلقوق  الوطنية  اجلمعية 

الإن�سان.

�سعادة  اللقاء قدم  بداية  يف 

�سرح  للجمعية  العام  الأمني 

اجلمعية  اأن�سطة  عن  موجز 

وم�ساهمتها يف ن�سر الثقافة 

عملها  واآل���ي���ات  احل��ق��وق��ي��ة 

ون���وع���ي���ة ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي 

تتلقاها وما تقدمه اجلمعية 

ال�ساأن  ه��ذا  اأع��م��ال يف  من 

وتطرق احلديث اإىل التطور 

ال����ذي ت�����س��ه��ده امل��م��ل��ك��ة يف 

كما  الإن�سان،  حقوق  جمال 

بع�س  اإىل  احل��دي��ث  تطرق 

الأخرى  احلقوقية  الق�سايا 

العمالية  ال��ق�����س��اي��ا  .م��ث��ل 

املدنية  الأح�����وال  وق�����س��اي��ا 

اللقاء  نهاية  يف   ، باململكة 

الزائر  الوفد  اأع�ساء  ق��دم 

اللقاء  ه��ذا  على  �سكرهم 

وقد ح�سر اللقاء من طرف 

رئي�س  ���س��ك��رت��ر  اجل��م��ع��ي��ة 

بن  اأحمد  الأ�ستاذ  اجلمعية 

حممد املحمود.
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ف���ام ف��ري��ق م��ن ف���رع اجلمعية 
طارش  الدكتور  إش��راف  حتت 
بزيارة  الفرع  مشرف  الشمري 
ت��ف��ق��دي��ة إل���ى م��رك��ز ال��رع��اي��ة 
الصحية الشمالي بسكاكا، ضم 
األستاذ   الفرع  أعضاء  من  كاًل 
مدير  الفهيقي  ب��ري��د  ظ��اه��ر 
الفرع، و األستاذ خليفة املسعر 
ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة االس��ت��ش��اري��ة 
بالفرع، و األستاذ علي مبخوت 
الدوش منسق الفرع، و األستاذ 

الفهيقي  ظاهر  الرحمن  عبد 
سكرتير الفرع.

كان يف استقبالهم األستاذ وسام 
فالح عيد الضويحي.

التعريف  مت  ال��زي��ارة  بداية  يف 
آلية  و  أه��داف��ه��ا  و  باجلمعية 
بالتواصل  القضايا  مع  تعاملها 
مع اجلهات ذات العالقة إليجاد 
ذلك  بعد  لها،  املناسبة  احللول 
ذات  امل��واض��ي��ع  مناقشة  مت��ت 

العالقة املشتركة.

فريق من فرع اجلمعية يف زيارة اإىل مركز 

الرعاية ال�سحية ال�سمايل ب�سكاكا
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فريق من فرع اجلمعية يف زيارة اإىل مركز �سرطة 

قارا  باجلوف

فام فريق من فرع اجلمعية حتت 
إشراف الدكتور طارش الشمري 
مشرف الفرع بزيارة تفقدية إلى 
مركز الرعاية الصحية الشمالي 
أعضاء  م��ن  ك��اًل  ض��م  بسكاكا، 
الفهيقي  بريد  ظاهر  األستاذ    
م��دي��ر ال��ف��رع، و األس��ت��اذ عبد 
الرحمن ظاهر الفهيقي سكرتير 

الفرع.
علي  الرائد  استقبالهم  يف  ك��ان 
امل��ط��ي��ري م��دي��ر مركز  غ��ي��ف��ان 
ال��ن��ق��ي��ب محمد  ق����ارا،  ش��رط��ة 
مساعد  ال��س��رح��ان��ي  مصطفى 

اول عادل  املركز، مالزم  مدير 
العنزي محقق، مالزم اول معاذ 

العلي محقق.

التعريف  مت  ال��زي��ارة  بداية  يف 
آلية  و  أه��داف��ه��ا  و  باجلمعية 
بالتواصل  القضايا  مع  تعاملها 
مع اجلهات ذات العالقة إليجاد 
احللول املناسبة لها، بعد ذلك 
ذات  امل��واض��ي��ع  مناقشة  مت��ت 
شكر  كما  املشتركة،  العالقة 
الفريق منسوبي املركز لتفهمهم 

حلقوق و واجبات السجناء. 
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يف يومها الدويل، اللغة الأم ترتبع على عر�ش 

اللغات ملا لها من دور يف تعزيز التعدد اللغوي 

وبناء اجل�سور

جاءت فكرة االحتفاء باليوم الدولي للغة األم مببادرة من بنجالديش، وأقّرها املؤمتر العام لليونسكو عام 1999 ليبدأ العالم أجمع 
االحتفاء بهذا اليوم اعتبارًا من عام 2000.

املتمثلة يف  إلى إجناز واليتها  الرامية  واللغوي لبناء مجتمعات مستدامة، وضمن اجلهود  الثقايف  التنوع  اليونسكو بأهمية  تؤمن 
حتقيق السالم، تسعى املنظمة إلى احلفاظ على االختالفات يف الثقافات واللغات بغية تعزيز التسامح واحترام اآلخرين.

يتعرض التنّوع اللغوي إلى تهديد متزايد يف ظل اندثار عدد أكبر من الّلغات.  وال يحصل 40% من سكان العالم على التعليم بلغة 
يتحدثون بها أو يفهموها. ولكن، ثّمة تقّدم ملموس يف إطار التعليم املتعدد اللغات القائم على اللغة األم، وما يقترن به من فهم 

متزايد ملا ميثله من أهمية، وال سيما يف مرحلة التعليم قبل املدرسة، فضاًل عن تزايد االلتزام بتطويره يف احلياة العامة.
التقليدية  واملعارف  الثقافات  التي تتيح صون  الوسيلة  والثقافات، فهي  اللغات  أس��اس وج��ود املجتمعات متعددة  اللغات متّثل  ف��إّن 

ونشرها على نحو مستدام.

كل عام، حتتفي األمم املتحدة باليوم 
الدولي للغة األم لرفع الوعي بضرورة 
تعزيز التعدد اللغوي والثقايف، واللغة 
أوالً،  نتعلمها  التي  اللغة  ه��ي  األم 
اللغة  وهي  كثيراً،  نستخدمها  والتي 
نُعتبر  التي  أو  عليها  نتعرف  التي 

متحدثني أصليني لها.

تدعو  األم،  للغة  ال��دول��ي  اليوم  ويف 
إل����ى احل���ف���اظ على  ال��ي��ون��ي��س��ك��و 
واللغات  الثقافات  يف  االخ��ت��الف��ات 
ب��غ��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ت��س��ام��ح واح���ت���رام 

اآلخرين.
على   2022 ع���ام  اح��ت��ف��ال  وي��رك��ز 
م���وض���وع »ال���ت���ح���دي���ات وال���ف���رص 
التعليم  يف  التكنولوجيا  الستخدام 

متعدد اللغات«.
متثل اللغات أساس وجود املجتمعات 
متعددة الثقافات، فهي الوسيلة التي 
تتيح صون اللغات الثقافات واملعارف 
التقليدية ونشرها على نحو مستدام. 
يف هذا اإلطار  جاءت فكرة االحتفاء 
من  األم مببادرة  للغة  الدولي  باليوم 
العام  امل��ؤمت��ر  وأق��ره��ا  بنغجاديش، 
العالم  ليبدأ   1999 ع��ام  لليونسكو 

أجمع االحتفاء بهذا اليوم اعتباراً من 
عام 2000، اليوم الدولي للغة األم هو 
احتفال َسنوي يف جميع أنحاء العالم 
لتعزيز الوعي بالتنوع اللغوي والثقايف 
اليونسكو  وت��ؤم��ن  ال��ل��غ��ات،  وت��ع��دد 
لبناء  واللغوي  الثقايف  التنوع  بأهمية 
مجتمعات مستدامة، وضمن اجلهود 
املتمثلة  واليتها  إجن��از  إل��ى  الرامية 
املنظمة  تسعى  ال��س��الم،  حتقيق  يف 
إل����ى احل���ف���اظ ع��ل��ى االخ��ت��الف��ات 
تعزيز  بغية  وال��ل��غ��ات  الثقافات  يف 
يتعرض  اآلخرين،  واحترام  التسامح 
متزايد يف  تهديد  إلى  اللغوي  التنّوع 
اللّغات.   من  أكبر  ع��دد  ان��دث��ار  ظل 
العالم  سكان  م��ن   %40 يحصل  وال 
أو  بها  يتحدثون  بلغة  التعليم  على 
ملموس  تقّدم  ثّمة  ولكن،  يفهموها، 
يف إطار التعليم املتعدد اللغات القائم 
من  به  يقترن  وم��ا  األم،  اللغة  على 
فهم متزايد ملا ميثله من أهمية، وال 
سيما يف مرحلة التعليم قبل املدرسة، 
فضاًل عن تزايد االلتزام بتطويره يف 
متّثل  اللغات  ف���إّن  ال��ع��ام��ة.  احل��ي��اة 
متعددة  املجتمعات  وج���ود  أس���اس 
الوسيلة  فهي  وال��ث��ق��اف��ات،  اللغات 

واملعارف  الثقافات  صون  تتيح  التي 
التقليدية ونشرها على نحو مستدام.

التكنولوجيا من أجل التعلم هو شعار 
العام  لهذا  األم  للغة  ال��دول��ي  اليوم 
التكنولوجيا  “استخدام  وهو   ،2022
ال��ل��غ��ات:  امل��ت��ع��دد  التعلم  أج���ل  م��ن 
ال��ذي  ال���دور  والفرص”،  التحديات 
للدفع  تؤديه  أن  للتكنولوجيا  ميكن 
ودعم  اللغات  املتعدد  التعلم  بعجلة 
والتعلم  التعليم  ب��ج��ودة  االرت���ق���اء 
للغة  الدولي  اليوم  وإلحياء  للجميع، 
اليونسكو  نظمت   ،2022 لعام  األم 
عبر  دراسية  فبراير حلقة   21 اليوم 
للغة  الدولي  اليوم  إلحياء  اإلنترنت 
االحتفال  مت  وق��د   ،2022 لعام  األم 
لتعزيز   2000 ع��ام  منذ  اليوم  بهذا 
السالم وتعدد اللغات يف جميع أنحاء 
األم.  اللغات  جميع  وحماية  العالم 
باالعتراف  فبراير   21 ي��وم  ومت��ي��ز 
بحركة اللغة البنغالية عام 1952 يف 

بنجالديش.

 ملاذا أقرت يونسكو فكرة بنجالديش؟ 
جاءت فكرة االحتفالية باليوم الدولي 

للغة األم مببادرة من دولة بنجالديش، 
لليونسكو  العام  املؤمتر  عليها  ووافق 
بهذا  االح��ت��ف��اء  ل��ي��ب��دأ   1999 ع���ام 
 ،2000 عام  منذ  العالم  حول  اليوم 
يف  فبراير   21 تاريخ  يصادف  حيث 
ن��ض��ال سكانها  ذك���رى  ب��ن��ج��الدي��ش 
البنغالية،  باللغة  االعتراف  أجل  من 
ويعد اليوم الدولى للغة األم هو يوم 
عطلة وطنية فى بنجالديش،  ويذكر 
أن القرار مت اقتراحه من قبل رفيق 
اإلسالم، والبنغال الذين يعيشون فى 
إلى  رسالة  وكتب  بكندا،  فانكوفر، 
األمم��ي  ال��ع��ام  )األم���ني  عنان  كوفى 
يطلب   1998 يناير   9 يف  آن����ذاك( 
لغات  إلنقاذ  خطوة  اتخاذ  فيها  منه 
اليوم  بإعالنها  االنقراض  العالم من 
الدولي للغة األم، ونظراً ألن منظمة 
ال��ي��ون��س��ك��و ت��ؤم��ن ب��أه��م��ي��ة ال��ت��ن��وع 
مجتمعات  لبناء  وال��ل��غ��وي  ال��ث��ق��ايف 
واليتها  إط��ار  يف  وتعمل  مستدامة، 
من أجل السالم، على احلفاظ على 
واللغات  الثقافات  يف  االخ��ت��الف��ات 
ب��غ��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ت��س��ام��ح واح���ت���رام 
ليؤكد  اليوم  اآلخرين، مت إقرار هذا 
أن اللغات وتعددها تعمل على تعزيز 
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االندماج، وبخاصة أن تركيز أهداف 
التنمية املستدامة منصب على شمول 
الدولي  اليوم  شعار  وينوه  اجلميع، 
اللغوي  التعدد  تعزيز  أن  األم  للغة 
واالندماج  الشامل  التعليم  أجل  من 
والتعدد  اللغات  بأهمية  املجتمع،  يف 
اللغوي للدفع بعجلة االندماج واملضي 
قدما نحو بلوغ املبدأ األساسي الذي 
تقوم عليه أهداف التنمية املستدامة، 
أال وهو عدم إغفال أي أحد، وتؤمن 
اليونسكو بأنه يجب استهالل التعليم 
منذ  األم  باللغة  أو  األول���ى  باللغة 
سنوات الطفولة املبكرة كون الرعاية 
يكفالن  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف  والتعليم 

إرساء أسس التعلّم.

ال��ع��ال��م ال يتعلمون  40% م��ن س��ك��ان   
بلغتهم:

اللغوي  التنوع  يتعرض  األس��ف  م��ع 
ازدي���اد  م��ع  للتهديد  متزايد  بشكل 
من   %40 أن  حيث  ال��ل��غ��ات،  ان��دث��ار 
السكان حول العالم ال يحصلون على 
يفهموها،  أو  يتحدثونها  بلغة  التعليم 
إطار  يف  ملموس  تقدم  هناك  ولكن، 
على  القائم  اللغات  متعدد  التعليم 

فهم  م��ن  ب��ه  يقترن  وم��ا  األم،  اللغة 
متزايد ملا ميثله من أهمية، والسيما 
يف املراحل املبكرة من التعليم، فضاًل 
عن تزايد االلتزام بتطويره يف احلياة 
بإعالن  اليونسكو  قرار  وجاء  العامة، 
اللغوي  بالتنوع  اع��ت��راف��اً  االح��ت��ف��ال 
يف  واملساهمة  واحترامهما  والثقايف 
ومتاسكها،  املجتمعات  وح��دة  تعزيز 
أكثر  س��الم  لتحقيق  األس���اس  وهما 
وفيما  نفسه  املجتمع  ضمن  دميومة 

بني املجتمعات على حٍدّ سواء.

 500 لغة يف دولة واحدة وكل أسبوعني 
كم  أحدكم:  تساءل  هل  لغة  تنقرض 
ع���دد ال��ل��غ��ات يف ال��ع��ال��م؟ اجل���واب، 
املهتم    Ethnologue مل��وق��ع  ووف��ق��اً 
مبعرفة اللغات األقل شهرة، يبلغ عدد 
حني  يف  لغة،   7097 يف  العالم  لغات 
يبلغ عدد عائالت اللغات 152 عائلة 
لغوية. وتعد نيجيريا واحدة من أكثر 
دول العالم تنوعا من الناحية اإلثنية، 
إذ يعيش فيها أكثر من 250 مجموعة 
إثنية محددة تتكلم أكثر من 500 لغة. 
كل  لغة  تنقرض  اخل��ب��راء،  وح��س��ب 
أسبوعني، وانقراض اللغة يكون مبوت 

لها،  قاموس  ال  ألنه  متحدثيها،  آخر 
وال أدب، وال نص من أي نوع، ففقدان 
املعرفة، حسبما  يعني فقدان  اللغات 
ق���ال دي��ف��ي��د دي��ف��ي��دس��ون، األس��ت��اذ 
قال  وال��ذي  اللسانيات،  يف  املساعد 
لغة،  نفقد  “عندما  الشأن:  ه��ذا  يف 
نخسر قروناً من التفكير البشري عن 
الزمن، واملخلوقات البحرية، والزهور 
ال��ص��احل��ة ل���أك���ل، وال��ري��اض��ي��ات، 

واألساطير، واملوسيقى”.

عائالت  إل��ى  تنتمي  اللغات  معظم 
عن  ع��ب��ارة  اللغوية  والعائلة  لغوية، 
مجموعة من اللغات يربطها تطورها 
فعادة  مشترك،  تاريخي  سلف  م��ن 
األس��الف غير معروفة  لغة  تكون  ما 
ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر، ول��ك��ن م��ن املمكن 
اك���ت���ش���اف ب��ع��ض خ��ص��ائ��ص��ه��ا من 
الذي  املقارن  األسلوب  تطبيق  خالل 
لكثير  العائلية  احلالة  برهنة  ميكنه 
اللغة  املثال،  سبيل  على  اللغات.  من 
السلف  هي  القدمية  اإلسكندنافية 
ل��ل��غ��ات ال��ن��روي��ج��ي��ة، وال��دمن��ارك��ي��ة، 
أن  كما  واآليسلندية.  وال��س��وي��دي��ة، 
السلف  ه��ي  السنسكريتية  ال��ل��غ��ة 

الهندية  ال��ق��ارة  شبه  ل��غ��ات  لبعض 
واملاراثية،  والهندية،  البنغالية،  مثل 
واألوردية. أما أهم اللغات يف العالم 
التي يزداد عدد متعلميها باستمرار، 
فهي اإلجنليزية، والعربية، واملاندرين 
واألمل��ان��ي��ة،  وال��ف��رن��س��ي��ة،  الصينية، 
واإليطالية،  والبرتغالية،  واليابانية، 
والهندية،  واإلس��ب��ان��ي��ة،  وال��روس��ي��ة، 
اع��ت��ب��رت��ه��ا األمم  ل��غ��ات  وه���ن���اك 6 
تستخدمها  رسمية،  لغات  املتحدة 
بشأن  واملوجز  الواضح  االتصال  يف 
القضايا ذات األهمية العاملية، وهي: 
واإلجنليزية،  والصينية،  العربية، 

والفرنسية، والروسية، واإلسبانية.

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل��دي��ه��ا ال���ق���درة على 
مواجهة بعض من أكبر التحديات يف 
ع  تسِرّ أن  ميكن  حيث  اليوم،  التعليم 
من اجلهود نحو ضمان فرص التعلم 
العادلة والشاملة مدى احلياة للجميع 
إذا كانت تسترشد باملبادئ األساسية 
التعليم  يعد  واإلن���ص���اف.  ل��إدم��اج 
األم  اللغة  على  القائم  اللغات  متعدد 
يف  والشمول  لإدماج  رئيسياً  مكوناً 

التعليم.
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اليوني�سكو توؤكد على اأهمية تغيري امل�سار لإحداث 

حتول يف التعليم و و�سع التقنية خيار م�ستقبلي 

للتعليم

املتحدة  األمم  منظمة  مكتب  نظم 
»اليونسكو«  والثقافة  والعلم  للتربية 
تفاعلية  ح���واري���ة  جلسة  م���ؤخ���راً، 
والتدريب  »التعليم  بعنوان  »مناظرة« 
مستقبلي  ك��خ��ي��ار  وال��ت��ق��ن��ي  امل��ه��ن��ي 

للشباب الفلسطيني«.

وت���أت���ي اجل��ل��س��ة احل����واري����ة، على 
 2022 للتعليم  الدولي  اليوم  هامش 
التي  التوعية  حملة  أنشطة  وضمن 
لرفع  الفلسطيني  املجتمع  تستهدف 
والتدريب  التعليم  بأهمية  ال��وع��ي 
استراتيجيات  كأحد  والتقني  املهني 
تنظمها  وال��ت��ي  للشباب،  التشغيل 

اليونسكو.

وشارك يف اجللسة احلوارية ممثلون 
من  ال��ع��الق��ة  ذات  األط������راف  ع���ن 
حكومية  وغير  حكومية  مؤسسات 
وال���ق���ط���اع اخل�����اص، وامل��ؤس��س��ات 
املهني  القطاع  يف  العاملة  الدولية 
لطلبة  إضافة  فلسطني،  يف  والتقني 

مدارس من املسارين التعليميني العام 
واملهني.

التعليم  قطاع  يف  امل��س��ؤول��ة  وق��ال��ت 
بأن  العظام  أبو  صونيا  باليونسكو، 
مكتب اليونسكو يف فلسطني »يساهم 
الشباب  بطالة  قضّية  معاجلة  يف 
املتزايدة من خالل رفع الوعي بأهمية 
يف  واملهنّي  التقنّي  والتدريب  التعليم 
الدول  اليونسكو  تدعم  إذ  فلسطني، 
للحصول  الشباب  لتوجيه  األعضاء 
ع��ل��ى م��ه��ن وت��خ��ص��ص��ات ت��ن��اس��ب 

متطلبات سوق العمل«.

التوعية  ب��ه��دف  اجل��ل��س��ة  وج����اءت 
املهني  وال��ت��دري��ب  التعليم  بأهمية 
ي��س��اه��م يف خلق  ال����ذي  وال��ت��ق��ن��ي، 
الفلسطيني،  للشباب  عمل  ف��رص 
النجاح  عند قصص  بالوقوف  وذلك 
والفرص التي يخلقها القطاع املهني، 
التحديات  أه��م  معرفة  ال��ى  إضافة 
التي تواجه هذا القطاع، وحتول دون 

انخراط الشباب يف سوق العمل.
عن  منبثقة  إحصائية  آخ��ر  وتشير 

ع��ام  الفلسطيني  اإلح��ص��اء  ج��ه��از 
يف  البطالة  صفوف  أن  إل��ى   2020
ونسبة   %27 ل���  ارت��ف��ع��ت  فلسطني 
 %92 األك���ادمي���ي  للتعليم  ال��ت��وج��ه 
وبالتالي فإن نسبة املتوجهني للتعليم 
 .%8 تتجاوز  ال  فلسطني  يف  املهني 
يف  اخلبير  ق��ال  ال��س��ي��اق،  ذات  ويف 
وكالة التنمية البلجيكية نضال عايش 
تدعم  البلجيكية  التنمية  وكالة  »إن 
سنوات  منذ  املهني  التعليم  ق��ط��اع 
وهناك املزيد من املشاريع املستقبلية 
التعليم  يف  الشباب  فئة  تعزز  التي 

والتدريب املهني«.

تزويد  إل��ى  املهني  التعليم  وي��ه��دف 
امل��اه��رة  ال��ع��ام��ل��ة  ب��ال��ق��وى  املجتمع 
املؤهلني  والتقنيني  والفنيني  املدربة، 
ال����ق����ادري����ن ع���ل���ى امل���س���اه���م���ة يف 
والبنى  وال��زراع��ة  الصناعة  تطوير 
العلمية  التطورات  ومواكبة  التحتية، 
ومراقبة  احل��دي��ث��ة،  والتكنولوجية 
تأثيرها على القطاعات االقتصادية 

املختلفة.

املهني إلكساب  التعليم   كما ويهدف 
األف�����راد امل���ع���ارف وامل���ه���ارات التي 
وف��ق  امل��ه��ن��ي  ال��ت��خ��ص��ص  يتطلبها 
سوق  يف  املقبولة  واملعايير  األس��س 
التعليم  أّن  أي  التغير،  دائ��م  العمل 
املهني يخلق افراداً واعني لواقع سوق 

العمل وتغيراته.

ي��ذك��ر أن ه���ذه اجل��ل��س��ة احل��واري��ة 
مكتب  مشروعي  خ��الل  م��ن  ج���اءت 
 TVET4Future اليونسكو يف رام اهلل
البلجيكية  التنمية  وكالة  من  املمول 
)ENABEL(، ومشروع تطوير التعليم 
التنمية  أجل  من  الرقمية  واملهارات 
بعد  التعلم عن  املستدامة من خالل 
احلكومة  م��ن  امل��م��ول  فلسطني«  يف 
ال���وزارات  م��ع  وبالتعاون  اليابانية، 
التربية  )وزارة  املختصة  واجل��ه��ات 
العالي  التعليم  ووزارة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
العمل،  ووزارة  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث 
والتدريب  للتعليم  الوطنية  والهيئة 
شبكة  من  وبتنفيذ  والتقني(  املهني 

وطن اإلعالمية.
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منظمة دولية  تدعو دول العامل اإىل اإدراج التثقيف 

باملحيطات يف املناهج املدر�سية بحلول عام 2025

انعقاد  مبناسبة  اليونسكو،  أعلنت 
مؤمتر قمة احمليط الواحد يف بريست 
لنفسها  هدفاً  حتدديها  عن  بفرنسا، 
يتمثَّل يف إدراج التثقيف باحمليطات يف 
املناهج املدرسية لدولها األعضاء املائة 
والتسعني بحلول عام 2025.  والثالث 
سعياً  امل��ت��ح��دة،  األمم  وك��ال��ة  وت��ق��وم 
لتحقيق هذا الهدف، بإتاحة مجموعة 
أدوات موجهة لصانعي القرار، تتضمن 
للمحتوى  م��ش��ت��رك��اً  م��رج��ع��ي��اً  إط����اراً 

التعليمي عن احمليطات.

ش��ب��اط/  10 ال��ي��ون��س��ك��و يف  ك��ش��ف��ت 
فبراير، يف إطار سعيها إلى حتقيق هذا 
الهدف الطموح، عن مستودع مشترك 
راسمي  إلى  ه  موَجّ التعليمي  للمحتوى 
السياسات وواضعي املناهج الدراسية، 
األساسية  العناصر  بجميع  ه��م  ي��زوِدّ
الالزمة إلدراج التثقيف باحمليطات يف 
جميع مراحل السلسلة التعليمية، بدءاً 
وانتهاء  الوطنية  املناهج  صياغة  من 

بتحضير املعلمني للدروس.
اجلديدة  التعليمية  األدوات  ت��ب��نِيّ 
من  بدعم  اليونسكو،  مها  تقِدّ التي 
والعديد من   »AXA« أكسا  مجموعة 
وجود  اآلخرين،  واخلبراء  الشركاء 
طريقة  تغيير  إل��ى  بحاجتنا  قناعة 
بغية  احمليطات  مع  املجتمع  تفاعل 
الوصول إلى منوذج يتسم بقدر أكبر 

من االستدامة.

أداتها  الضوء، يف  اليونسكو  وتسِلّط 
اجليدة  املمارسات  على  املرجعية، 
يعملون  ال���ذي���ن  األع���ض���اء  ل���ل���دول 
باحمليطات،  التثقيف  على  أص���اًل 
وكوستاريكا،  وك��ن��دا  ال��ب��رازي��ل  مثل 
وتعرض  والسويد.  والبرتغال  وكينيا 
املنظمة، من خالل دراسات حاالت، 
حققتها  ال��ت��ي  ال��رئ��ي��س��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
التي  الفرص  وكذلك  البلدان،  هذه 
واجهتها  التي  والصعوبات  استغلتها 
عندما أرادت إدراج املعارف املرتبطة 

باحمليطات يف املناهج الدراسية على 
م.   نحو منَظّ

ترى اليونسكو أَنّ التثقيف باحمليطات 
املعارف  نقل  على  يقتصر  أال  ينبغي 
املعاصرة،  باملسائل  والوعي  العلمية 
امل��ه��ارات  أي��ض��اً  ي��ع��زز  أن  ينبغي  ب��ل 
التي  تلك  مثل  التقليدية،  وامل��ع��ارف 
بشأن   2003 ع��ام  اتفاقية  حتميها 
امل���ادي،  غير  الثقايف  ال��ت��راث  ص��ون 
ز تقنيات الصيد املتوارثة عن  التي تعِزّ
وتترك  امل��ث��ال،  سبيل  على  األج���داد، 
املجال  اليونسكو  أدوات  مجموعة 
لكي  واملناطق،  األعضاء  ال��دول  أمام 
التغيير«  »نظرية  تكييف  على  تعمل 
ووضعها  ممارساتها  مع  يتناسب  مبا 

واحتياجاتها اخلاصة.
ال��دول  تنفيذ  اليونسكو  وس��ت��رص��د 
والتسعني  وال��ث��الث  امل��ائ��ة  األع��ض��اء 
إص��دار  املخطط  وم��ن  الهدف،  لهذا 
أول تقرير مرحلي إبَّان انعقاد الدورة 
السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف يف 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تغير املناخ، التي ستقام يف مصر يف 

تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

األمم  منظمة  أن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
هي  والثقافة  والعلم  للتربية  املتحدة 
بعلوم  املكلَّفة  املتحدة  األمم  وك��ال��ة 
الدولية  اللجنة  وت��ت��ولَّ��ى  احمليطات؛ 
التابعة  احمليطات  لعلوم  احلكومية 
لليونسكو، التي أُنشئت يف عام 1960 
مهمة  بلداً،   150 إليها  انضَمّ  والتي 
رسم  مثل  العاملية  ال��ب��رام��ج  تنسيق 
خ��رائ��ط احمل��ي��ط��ات ورص���د سالمة 
احمل��ي��ط��ات، ون��ظ��ام اإلن����ذار ب��أم��واج 
من  العديد  جانب  إل��ى  التسونامي، 
واملنظمة  العلمي.  البحث  م��ش��اري��ع 
نوعها  من  فريدة  أماكن  على  مؤمتنة 
يف احمليطات، من خالل 232 محمية 
موقعاً  و50  احليوي  للمحيط  بحرية 
من مواقع التراث العاملي البحرية التي 

تتحلَّى بقيمة عاملية استثنائية. 
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حققت السعودية املرتبة الثامنة عاملياً 
ال��غ��ذاء  إم����دادات  كفاية  م��ؤش��ر  يف 
ت��ص��دي��ه��ا جلائحة  خ���الل  ال��وط��ن��ي��ة 
ع��ام��ي 2020  ك���ورون���ا يف  ف��ي��روس 
و2021 حيث لم تشهد أسواق اململكة 
أي ندرة أو نقص يف أي سلعة غذائية، 
جميع  ج��ه��ود  تضافر  بفضل  وذل���ك 
اجلهات املعنية يف اململكة بشكل عام، 
يف وقت شهد االقتصاد العاملي أزمة 
حادة يف نقص اإلمدادات، ونقص يف 
ارتفاع  على  ع��الوة  الغذائية،  السلع 

الفت لأسعار.

خزن استراتيجي:
قال محافظ املؤسسة العامة للحبوب، 
قطعت  املؤسسة  إن  الفارس،  أحمد 
املخطط  صياغة  يف  كبيرا  ش��وط��ا 
االستراتيجي  للخزن  االستراتيجي 
متثلت  حيث  السعودية،  يف  لأغذية 
أول��ه��ا حتديد  ث��الث��ة إجن�����ازات،  يف 
االستراتيجي،  للخزن  الغذائية  املواد 
وحتديد أحجام اخلزن االستراتيجي 
ل��ل��س��ل��ع امل��س��ت��ه��دف��ة، وحت���دي���د ن��وع 

التخزين ومواقعه وظروف التشغيل.
العامة  املؤسسة  محافظ  وأض���اف 

حتديد  حالياً  يجري  أن��ه  للحبوب، 
إط����ار م��ش��ارك��ة ال��ق��ط��اع اخل���اص، 
وحت���دي���د آل���ي���ات ال���رق���اب���ة، ووض���ع 

استراتيجية للتوزيع وإعادة التدوير.

األمن الغذائي:
للغذاء،  االستراتيجي  مشروع اخلزن 
نظام  تطوير  م��ب��ادرة  م��ن  ج��زء  ه��و 
ال��ط��وارئ،  وح���االت  املبكر  اإلن����ذار 
وإدارة اخلزن االستراتيجي لأغذية 
التحول  ب��رن��ام��ج  م���ب���ادرات  إح���دى 
تستهدف  ح��ي��ث   ،2020 ال��وط��ن��ي 
السعودية،  يف  الغذائي  األمن  تدعيم 
على  العاملية  األزم��ات  آثار  ومواجهة 
املبادرة  فإن  وبالتالي  الغذاء،  أسواق 
استراتيجي  مخطط  صياغة  تتبنى 
يف  ل��أغ��ذي��ة  االستراتيجي  للخزن 
املبكر  لإنذار  نظام  وإنشاء  اململكة، 
وح��االت ال��ط��وارئ، وإن��ش��اء مشاريع 
منظومة  تخدم  التي  التحتية  البنية 

اخلزن االستراتيجي لأغذية.

صوامع ينبع:
أشار الفارس إلى أنه مت االنتهاء من 
برعاية  ينبع  صوامع  إنشاء  مشروع 

خ����ادم احل��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني ب��داي��ة 
تخزينية  بطاقة  املاضي  أكتوبر  شهر 
»جدة  ملوانئ  لينضم  طن  أل��ف   120
اإلس���الم���ي، امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز يف 
لبواخر  املستقبلة  وج��ازان«،  الدمام، 
يف  البدء  على  العمل  وج��ار  القمح، 
ضباء  ميناء  صوامع  مشروع  إنشاء 

بطاقة تخزينية 120 ألف طن.

السلع  كل  توافر  إلى  الفارس  ولفت 
أنه  مبيناً  ال��س��ع��ودي��ة،  يف  الغذائية 
منظومة  أثبتت  ال��ق��ي��ادة  م��ن  ب��دع��م 
أثناء  ومتانتها  قوتها  محليا  ال��غ��ذاء 
جائحة كورونا، حيث لم تشهد أسواق 
اململكة أي ندرة أو نقص يف أي سلعة 
جهود  تضافر  بفضل  وذلك  غذائية، 
اململكة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  جميع 

بشكل عام.

وأوضح أن اململكة حتقق نسب اكتفاء 
املنتجات  ذاتي مرتفعة يف عديد من 
الطازج،  »احلليب  أب��رزه��ا  الغذائية 
البيضاء،  ال����ذرة  ال��ت��م��ور،  ال��ب��ي��ض، 
اخلضراوات،  الطماطم،  البطاطس، 

حلوم الدواجن، واألسماك«.

وأكد الفارس أن السعودية جاءت يف 
املرتبة الثامنة عاملياً يف وفرة الغذاء 
خالل 2020، بعد أن كانت يف املرتبة 
امل��ؤش��رات  وف���ق   ،2019 يف  ال�����46 
العاملية واملتخصصة يف هذا املجال، 
البيئة  وزارة  جلهود  تتويجاً  وذل��ك 
السلع  وف��رة  وجلنة  والزراعة  واملياه 
الغذائية برئاسة الوزير وعضوية كل 
العالقة  ذات  احلكومية  القطاعات 
جائحة  بداية  منذ  تشكيلها  مت  التي 

كورونا.

ون�����وه إل����ى ت��ش��ك��ي��ل ف���ري���ق ل��رص��د 
م��س��ت��وي��ات اخل����زن االس��ت��رات��ي��ج��ي 
واستقرار اإلمدادات للسلع الضرورية 
من ممثلني عن 11 جهة، يقوم برصد 
االستراتيجية  املخزونات  مستويات 
وإج��راء  األساسية،  الغذائية  للسلع 
م��ت��اب��ع��ة ي��وم��ي��ة ل��ت��ط��ورات أس���واق 
وع��امل��ي��ا،  محليا  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��س��ل��ع 
السلع  أس��ع��ار  يف  التغيرات  ورص��د 
الغذائية، وصياغة واقتراح ومراجعة 
اإلجراءات املقترح العمل بها وحصة 
وفق  احل��راري��ة  السعرات  من  الفرد 
WHO، بحسب املجموعات الغذائية.
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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

الغذائي  األم��ن  مؤشر  يف  قفزت  السعودية 
ال���32 يف 2016 إلى ال�30  العاملي من املرتبة 

يف 2019، من أصل 113 دولة

مخزون القمح:
االستراتيجي  ب��اخل��زن  يتعلق  فيما 
من القمح حتى اآلن، حققت اململكة 
م��س��ت��وي��ات ج���ي���دة م���ن ال��ط��اق��ات 
األع���وام  خ��الل  للحبوب  التخزينية 
األخيرة لتعد واحدة من أكبر مخازن 
ال���غ���ذاء االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة يف ال��ش��رق 
األوس�����ط، ح��ي��ث زي����دت ال��ط��اق��ات 
احلبوب  تخزين  لصوامع  التخزينية 
من 2.5 مليون طن بداية 2015 إلى 
نحو 3.4 ماليني طن حاليا بإضافة 
جديدة  طاقات  طن  أل��ف   900 نحو 
إجمالية  وبتكاليف  زيادة 37 %  متثل 

بلغت أكثر من 2.5 مليار ريال.

وأض������اف، ت���ت���وزع ت��ل��ك ال��ط��اق��ات 
اململكة،  مناطق  كل  على  التخزينية 
وكان  بحرية،  موانئ  أربعة  فيها  مبا 
ميناء  يف  متكامل  فرع  إنشاء  آخرها 
ف��روع  إل��ى  ليضاف  ال��ت��ج��اري  ينبع 
موانئ  يف  للحبوب  العامة  املؤسسة 
عبدالعزيز  امللك  اإلس��الم��ي،  »ج��دة 
حالياً  ويجري  وج��ازان«،  الدمام،  يف 
مشروع  تشييد  البدء يف  على  العمل 

صوامع الغالل يف ميناء ضباء.
وعد الفارس، البرنامج الوطني للحد 
مبادرات  إح��دى  والهدر،  الفقد  من 
أسند  الذي  الوطني  التحول  برنامج 
برامج  أح��د  أيضا  وه��و  للمؤسسة، 
ويتكون  الغذائي،  األمن  استراتيجية 
األول��ى  م��راح��ل،  أرب��ع  من  البرنامج 
ال��غ��ذائ��ي يف  دراس���ة الفقد وال��ه��در 
اململكة وحتديد خط األساس ملؤشر 
الفقد والهدر »املسح امليداني«، بينما 
الثانية، إطالق برنامج وطني توعوي 
وال��ه��در  ال��ف��ق��د  م��ن  للحد  ت��دري��ب��ي 

ق��درات  دراس���ة  والثالثة  ال��غ��ذائ��ي، 
واالستفادة  املخلفات  تدوير  إع��ادة 
وأخيراً  الغذائي،  والهدر  الفقد  من 
إطالق املرصد الوطني للفقد والهدر 

الغذائي يف السعودية.

مؤشر الهدر:
األولى  املرحلة  من  »احلبوب«  انتهت 
يف  الغذائي  والهدر  الفقد  لدراسة 
اململكة وحتديد خط األساس ملؤشر 
اململكة  يف  الغذائي  وال��ه��در  الفقد 

التي استغرقت نحو عام كامل.

مناطق  ال���دراس���ة  »ش��م��ل��ت  وق����ال، 
مدينة   35 وشملت  ال����13  اململكة 
 600 من  أكثر  بها  وق��ام  ومحافظة 
باحث وباحثة وغطت 33 موقعاً من 
وفق  ومت��ت  اإلم��داد  مواقع سالسل 
املعتمدة  العاملية  العلمية  املنهجيات 
يف هذا املجال ويف مقدمتها منظمة 
املتحدة،  ل��أمم  وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة 
حيث مت جمع نحو 53 ألف عينة مت 

اعتماد نحو 31 ألفاً منها«.

ال��ف��ارس  وف��ق  ال���دراس���ة،  وخلصت 
الفقد  ملؤشر  األس��اس  أن خط  إل��ى 
 %  33.1 ع��ن��د  اململكة  يف  وال��ه��در 
سنوياً  ط��ن  م��الي��ني  أرب��ع��ة  نحو  أي 
يف  ال��غ��ذاء  من  وفقدها  هدرها  يتم 
 %  14.2 الفقد  نسبة  بلغت  اململكة، 
أثناء  الغذائي  بالفقد  املرتبط  وهو 
واملناولة  واحلصاد  اإلنتاج  سالسل 
والتجهيز والتوزيع، فيما بلغت نسبة 
الهدر الغذائي واملرتبطة باالستهالك 

فقط 18.9 %.

القيمة  أن  إل���ى  ال���ف���ارس  وأش�����ار 

اململكة  يف  والهدر  للفقد  اإلجمالية 
ري����ال على  م��ل��ي��ار  ن��ح��و 13  ب��ل��غ��ت 
شملتها  التي  سلعة  ال����19  مستوى 
الدراسة وبتعميم الدراسة على حجم 
الغذائية  للسلع  االستهالكي  اإلنفاق 
يف  الغذائي  الهدر  قيمة  تصل  كافة 

اململكة نحو 40 مليار ريال سنوياً.
ن��ت��ائ��ج  إل����ى أن  ال���ف���ارس  وت���ط���رق 
الدراسة تتفق مع الدراسات العاملية 
ملنظمة  ف��وف��ق��اً  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف 
لأمم  التابعة  وال���زراع���ة  األغ��ذي��ة 
املتحدة »الفاو« أن ما يقرب من 30 
% من الطعام الذي ينتج كغذاء للبشر 
الهدر  أو  للفقد  يتعرض  العالم  حول 
 1.3 النسبة  ه��ذه  وتعادل  ع��ام،  كل 
التكلفة  وتبلغ  الغذاء،  من  طن  مليار 
دوالر،  تريليون  نحو  لذلك  اإلنتاجية 
مليون   700 نحو  البيئية  والتكلفة 
دوالر والتكلفة االجتماعية نحو 900 

مليون دوالر.

ال��س��ع��ودي��ة امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��امل��ي��ًا يف 
ثقة املستهلكني:

 2021 ي��ون��ي��و  يف  اململكة  ت��ص��درت 
بتوجهات  املستهلك  »ث��ق��ة  م��ؤش��ر 
دولة  ب�23  مقارنة  االقتصاد احمللي« 
ملؤشر  وفًقا  وذل��ك  التقرير،  شملها 
مايو  لشهر  ال��دول��ي  املستهلك  ثقة 
»إبسوس«  الصادر عن شركة   2021
حول  املستهلكني  آراء  يشمل  ال��ذي 
الوضع احلالي واملستقبلي لالقتصاد 
املالية  ألوضاعهم  وتقييمهم  احمللي، 

الشخصية واالستثمار.
التجارة  قطاعات  من  ع��دد  ويعتمد 

وال��ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��زئ��ة وال��ب��ن��وك 
ق��راءة  على  ع��ام  بشكل  واحلكومات 
لصناعة  امل��ؤش��ر  ه��ذا  يف  التغيرات 
واالستثمارية،  االقتصادية  القرارات 
يرصدها  التي  املؤشرات  أحد  وهو 
األجهزة  أداء  لقياس  الوطني  املركز 
اململكة  أداء  ويتابع  »أداء«  العامة 

فيها.

وحققت اململكة املرتبة الثانية عاملياً 
م��ن ب��ني 23 دول���ة يف امل��ؤش��ر العام 
»ثقة املستهلك« لذات الشهر، إضافة 
نتائج  يف  الثاني  امل��رك��ز  لتحقيقها 
املالية الشخصية«،  »القدرات  مؤشر 
»ثقة  م��ؤش��ر  ال��ث��ان��ي��ة يف  وامل��رت��ب��ة 

املستهلك لالستثمار«.
مؤشر  أن  »أداء«  م��رك��ز  وأوض����ح 
قياسه  يف  يعتمد  املستهلك«  »ث��ق��ة 
ع��ل��ى أرب���ع���ة م���ح���اور رئ��ي��س��ة ه��ي: 
املالية  ب���»ال��ق��درات  املستهلك  ثقة 
االقتصاد  وبتوجهات  الشخصية، 
احمل���ل���ي، وب���امل���ن���اخ االس��ت��ث��م��اري، 

وباألمان الوظيفي العام«.

فإن   2020 الغذاء  وفرة  ملؤشر  وفقاً 
السعودية حققت املركز الثامن عاملياً 

يف وفرة الغذاء خالل 2020.
دوالر  ملياري  السعودية  قدمت  وقد 
دولة   58 يف  الغذائي  األم��ن  لتعزيز 
حول العالم، عبر مركز امللك سلمان 
ل��إغ��اث��ة واألع���م���ال اإلن��س��ان��ي��ة ما 
األمن  لتعزيز  دوالر  ملياري  يقارب 
من  دول��ة   58 يف  والتغذية  الغذائي 

الدول ذات االحتياج.
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اليوم الدويل للمراأة والفتاة يف ميدان العلوم

دعوة اأممية اإىل اإنهاء ما تعانيه املراأة يف جمال 

العلوم من متييز وقولبة منطية 

مبناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة 
العام  العلوم، دعا األمني  يف ميدان 
غوتيريش  أنطونيو  املتحدة،  لأمم 
اجلميع إلى تهيئة بيئة تستطيع فيها 
احلقيقية  إمكاناتها  حتقيق  امل��رأة 
رائ��دة  تصبح  أن  الفتاة  وتستطيع 
املستقبل،  يف  واالب��ت��ك��ارات  العلوم 
ع��ادالً  مستقباًل  سيشّكل  م��ا  وه��و 

ومستداماً للجميع.
 

رسالة  غوتيريش  السيد  وأص���در 
األمم  حتييها  التي  املناسبة  بهذه 
ش��ب��اط/  11 يف  س��ن��وي��اً  امل��ت��ح��دة 

فبراير.

وفقاً للمسؤول األممي فقد بني أن، 
فقط من  واحدةٌ  امرأةٌ  اليوم  هناك 
ميداني  يف  باحثني  ثالثة  ك��ل  ب��ني 
»فثمة  العالم،  يف  والهندسة  العلوم 
متنع  ومجتمعية  هيكلية  ح��واج��ز 
امل����رأة وال��ف��ت��اة م��ن دخ���ول م��ي��دان 

العلوم والتقّدم فيه«.

وق����ال األم����ني ال���ع���ام إن ج��ائ��ح��ة 
أوجه  من  مزيداً  وّلدت  ك��وفيد-19 
ع��دم امل��س��اواة ب��ني اجل��ن��س��ني، من 
إغ��الق امل��دارس إلى ازدي��اد العنف 
وحت���ّم���ل ق��س��ط أك��ب��ر م���ن أع��ب��اء 

الرعاية يف املنزل.

يحرم  التفاوت  ه��ذا  أن  من  وح��ذر 
هائلة  وابتكارات  مواهب  من  عاملنا 
إلى  بحاجة  فنحن  مستغلة،  غير 
للعلم  أردن��ا  إذا ما  امل��رأة  منظورات 
خدمة  يف  يكونا  أن  والتكنولوجيا 

اجلميع، »وميكننا  بل ويجب علينا  
أن نتحّرك لتغيير هذا الوضع«.

وشدد السيد غوتيريش على ضرورة 
مبلء  الكفيلة  السياسات  نضع  أن 
يدرسن  بفتيات  الدراسية  الفصول 
والهندسة،  والفيزياء،  التكنولوجيا، 

والرياضيات، وقال:

محددة  ت��داب��ي��ر  نتخذ  أن  »علينا 
الهدف إلتاحة الفرصة للمرأة لكي 
تزدهر وتتوّلى القيادة يف املختبرات 
واجلامعات.  البحوث  ومؤسسات 
إنهاء  على  العزم  نعقد  أن  وعلينا 
ما تعانيه املرأة يف مجال العلوم من 
متييز وقولبة منطية، وعلينا تكثيف 
املتاحة  ال��ف��رص  ل���زي���ادة  اجل��ه��ود 

للنساء من مجتمعات األقليات«.

يف  خاصة  بأهمية  يتسم  هذا  وكل 
مجال الذكاء االصطناعي ذي الدور 
الذي  العام  لأمني  وفقاً  احمل��وري، 
بني  مباشراً  ارتباطاً  هناك  أن  أكد 
يف  امل��رأة  لعمل  املتدنية  املستويات 
م��ج��ال ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي وبني 
منطقية  غير  خ��وارزم��ي��ات  هيمنة 
تفترض  اجل��ن��س��ان��ي  ��زه��ا  حت��يّ يف 
أن الرجل هو األس��اس وامل��رأة هي 

االستثناء.

وقال إننا بحاجة إلى نساء بأعداد 
أك��ب��ر ي��ش��ارك��ن يف ت��ط��وي��ر ذك���اء 
اصطناعي يكون يف خدمة اجلميع 
وي��ص��ّب يف اجت��اه حتقيق امل��س��اواة 
أيضاً  بحاجة  »وإننا  اجلنسني.  بني 
َع��ْك��س االجت��اه��ات التي متنع  إل��ى 
الشابات من خوض مجاالت مهنية 

ت��س��اع��دن��ا ع��ل��ى م��ع��اجل��ة األزم���ات 
املناخية والبيئية«.

ال�������وص�������ول وامل������ش������ارك������ة ال���ك���ام���ل���ة 
وامل��ت��ك��اف��ئ��ة ل��ل��ن��س��اء وال���ف���ت���ي���ات يف 

العلوم:
ي��ع��د ع��ام��اًل ال��ع��ل��م وامل���س���اواة بني 
األساسية  ال��ع��وام��ل  م��ن  اجلنسني 
يف حتقيق األهداف العاملية للتنمية 
وه��ي   ،2030 ب��ح��ل��ول  امل��س��ت��دام��ة 
األه����داف ال��ت��ي اع��ت��م��ده��ا زع��م��اء 
العالم يف 2015، وعلى مدى العقود 
امل��اض��ي��ة، ع��م��ل امل��ج��ت��م��ع ال��دول��ي 
والفتاة  امل��رأة  إش��راك  على  متفانياً 
لم  األس��ف،  ومع  العلوم.  مجال  يف 
من  تستبعدان  والفتاة  امل���رأة  ت��زل 

املشاركة الكاملة يف ذلك املجال.

ولضمان أن تتمكن النساء والفتيات 
مشاركة  ال��ع��ل��وم  امل��ش��ارك��ة يف  م��ن 
كاملة متكافئة مع الرجل، فال بد من 
حتقيق أكبر للمساواة بني اجلنسني 
أعلنت  ولذا  والفتاة،  امل��رأة  ومتكني 
 11 املتحدة  لأمم  العامة  اجلمعية 
شباط/ فبراير باعتباره يوماً دولياً 

للمرأة والفتاة يف ميدان العلوم.

اليونسكو وهيئة املرأة يف الطليعة:
ق��ال��ت  ذي ص���ل���ة  ع���ل���ى ص��ع��ي��د 
املرأة  متثيل  إن  أمميتان  مسؤولتان 
يف  املطلوب  املستوى  دون  ي��زال  ال 
األوس��اط  يف  العلماء  كبار  صفوف 
األكادميية ودعتا إلى إيجاد وسائل 
مجدية لزيادة متثيل املرأة، وااللتزام 
باليقظة املستمرة من أجل اجتثاث 
التحيز  وأوج����ه  التمييز  م��ظ��اه��ر 

الالشعوري القائمة منذ أمد طويل.

جاء ذلك يف رسالة مشتركة صادرة 
عن املديرة العامة لليونسكو، السيدة 
التنفيذية  واملديرة  أزوالي،  أودري 
السيدة  للمرأة  املتحدة  األمم  لهيئة 
سيما بحوث، مبناسبة اليوم الدولي 

للمرأة والفتاة يف ميدان العلوم.

ج����اء ف��ي��ه��ا ت��ت��ط��ل��ب ال��ت��ح��دي��ات 
العالم  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  الرئيسية 
املرتبطة  التحديات  ومنها  ال��ي��وم، 
بجائحة كوفيد-19 وتغير املناخ، أملع 
العقول العلمية البشرية حللّها، ومع 
ذلك، فال يوجد سوى امرأة واحدة 
من بني كل ثالثة علماء، وال يعرقل 
الصارخ من مساعينا  التفاوت  هذا 
الرامية إلى إيجاد حلول للتحديات 
املشتركة التي نواجهها فحسب، بل 
مساعينا  جن��اح  دون  أي��ض��اً  يحول 
التي  املجتمعات  بناء  إل��ى  الرامية 
التفاوت  هذا  ويشمل  إليها،  نحتاج 

كل مكونات نظمنا.
دون  أي��ض��اً  امل���رأة  ي��زال متثيل  وال 
كبار  صفوف  يف  املطلوب  املستوى 
األك��ادمي��ي��ة،  األوس���اط  يف  العلماء 
لتقرير اليونسكو للعلوم لعام  فوفقاً 
2021، يظل ما حتصل عليه النساء 
مما  أق��ل  البحوث  مخصصات  من 
فرص  وتظل  الرجال،  عليه  يحصل 
من  أق��ل  للنساء  امل��ت��اح��ة  الترقية 
الفرص املتاحة للرجال. ويف القطاع 
اخلاص أيضاً، يقل حضور املرأة يف 
املناصب اإلدارية والوظائف التقنية 
التكنولوجية.  الصناعة  قطاع  يف 
وي�����ؤدي ع���دم ت��ك��اف��ؤ ال���ف���رص يف 
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مجال العمل إلى عزوف املرأة عن 
االلتحاق باملهن البحثية.

املساواة  مبدأ  وض��ع  علينا  ويجب 
تتمّكن  ب��ح��ي��ث  ال��ت��ط��ب��ي��ق  م��وض��ع 
ال  العلوم،  من  االستفادة  من  املرأة 
كثير  يف  يحدث  كما  منها  التضرر 
ذلك  على  أدّل  وليس  األحيان،  من 
تكريس اخل��وارزم��ي��ات ألوج��ه  م��ن 
وعلى  م��ث��اًل،  ملبرمجيها  التحيز 
هذا  يف  العاملني  نقص  من  الرغم 
أن  إل��ى  ال��دراس��ات  تشير  القطاع، 
 %22 نسبة  س��وى  ميثلن  ال  النساء 
مجال  يف  ال��ع��ام��ل��ني  املهنيني  م��ن 
من  و%28  االص��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
الهندسة،  كليات  خريجي  مجموع 
ال��ن��س��اء شركات  ت��ؤس��س  وع��ن��دم��ا 
يحصلن  فإنهن  بهن،  ناشئة خاصة 
على أقل من 3% من إجمالي رأس 

املال االستثماري مقارنًة بالرجال.
إلى  نحتاج عموماً  فإننا  ذلك،  ومع 
للمرأة  ال��ف��رص  م��ن  امل��زي��د  توفير 
يف م��ي��دان ال��ع��ل��وم واالب��ت��ك��ارات. 
اليونسكو  تسعى  ال��س��ب��ب،  ول��ه��ذا 
إلى  للمرأة  املتحدة  األمم  وهيئة 
االل��ت��ح��اق  ع��ل��ى  ال��ف��ت��ي��ات  تشجيع 
بالتخصصات العلمية يف دراستهن، 
وضمان أن يتبوأن املكانة التي تليق 

بهن يف هذه املهن والقطاعات. 
وأن��ش��أ م��ن��ت��دى ج��ي��ل امل���س���اواة يف 
العام املاضي »حتالف العمل املعني 
سبيل  يف  واالبتكار  بالتكنولوجيا 
حتقيق املساواة بني اجلنسني«، من 
أجل زيادة نسبة النساء العامالت يف 
التكنولوجيا واالبتكار بحيث  مجال 
تصل بحلول عام 2026 إلى ضعفي 
ما هي عليه اآلن، وضمان مشاركة 

يف  كاملة  مشاركة  والفتيات  النساء 
الكبيرة  للمشكالت  ح��ل��ول  إي��ج��اد 
للتخصصات  واجل��ام��ع��ة  وامل��ع��ق��دة 
بذلك  القيام  ويتطلب  نواجهها.  التي 
متثيل  لزيادة  مجدية  وسائل  إيجاد 
املرأة، وااللتزام باليقظة املستمرة من 
وأوجه  التمييز  اجتثاث مظاهر  أجل 
التحيز الالشعوري القائمة منذ أمد 

طويل.
ونشهد بالفعل كيف ميكن للتعاون بني 
والتعاون  واخل��اص  العام  القطاَعني 
تغييرات  يُ��ح��دث��ا  أن  األج��ي��ال  ب��ني 
القوالب  على  القضاء  مثل  إيجابية، 
النمطية اجلنسانية يف مجال التعليم 
ووض���ع س��ي��اس��ات ت��رم��ي إل��ى جذب 

العاملات ودعمهن يف سوق العمل.
ال��ذي  الفضول  على  العلوم  وت��ق��وم 
البشر  سمات  من  عامة  سمة  ميثل 
البشرية  كينونتنا  ي��ش��ّك��ل  وال����ذي 
وي��دف��ع��ن��ا إل���ى ط���رح األس��ئ��ل��ة التي 
ماسة  حاجة  ولدينا  جميعاً.  تشغلنا 
منظومات  إلقامة  الفضول  هذا  إلى 
وأق��در  أش��م��ل  وتكنولوجية  علمية 
وأكثر  املنشود  التغيير  إح��داث  على 
للمساءلة وخالية من جميع  خضوعاً 
وسيتسّنى  والتمييز،  التحيز  أوج��ه 
حتقيق  بوتيرة  التعجيل  ب��ذل��ك  لنا 
التنمية املستدامة والتصدي  أهداف 

للتحديات التي تعنينا جميعاً.

ع�����زوف امل�����رأة ع���ن االل���ت���ح���اق بامل��ه��ن 
البحثية:

لعام  للعلوم  اليونسكو  لتقرير  وفقاً 
النساء  2021، يظل ما حتصل عليه 
مما  أق��ل  البحوث  مخصصات  م��ن 
فرص  وتظل  ال��رج��ال،  عليه  يحصل 

من  أق���ل  للنساء  امل��ت��اح��ة  ال��ت��رق��ي��ة 
الفرص املتاحة للرجال، ويف القطاع 
اخلاص أيضا، يقل حضور املرأة يف 
املناصب اإلدارية والوظائف التقنية 
التكنولوجية.  الصناعة  قطاع  يف 
ويؤدي عدم تكافؤ الفرص يف مجال 
العمل إلى عزوف املرأة عن االلتحاق 

باملهن البحثية.

ال  النساء  أن  إل��ى  ال��دراس��ات  تشير 
من  امل��ائ��ة  22 يف  نسبة  س��وى  ميثلن 
الذكاء  مجال  يف  العاملني  املهنيني 
االصطناعي و28 يف املائة من مجموع 

خريجي كليات الهندسة. 
وعندما تؤسس النساء شركات ناشئة 

هل تعلم؟
- ع����ادًة م��ا حت��ص��ل ال��ب��اح��ث��ات ع��ل��ى م��ن��ح ذات قيمة أق���ل م��ن تلك 
التي يحصل عليها أقرانهَنّ من الرجال، وعلى الرغم من أَنّ نسبة 
من  فقط   %12 ف���إَنّ  الباحثني،  مجمل  م��ن   %33,3 تبلغ  الباحثات 

أعضاء األكادمييات الوطنية للعلوم هَنّ من النساء.
- يف املجاالت املتقدمة مثل الذكاء االصطناعي حيث تبلغ نسبة 

النساء فيه واحدة لكل خمسة مهنيني )%22(.
تبلغ %28  الهندسة  كليات  النساء اخلريجات من  ت��زال نسبة  - ال 
تبلغ  واملعلوماتية  احل��اس��وب  ع��ل��وم  كليات  م��ن  واخل��ري��ج��ات  فقط 
40% فقط، على الرغم من النقص يف املهارات يف معظم املجاالت 

التكنولوجية التي تقود الثورة الصناعية الرابعة.
- متيل املسيرة املهنية للنساء إلى أن تكون أقصر وأق��ل أج��رًا، وال 
ما يجري  وغالبًا  البارزة،  ت  املجاَلّ الكايف يف  بالقدر  يظهر عملهَنّ 

جتاهلَنّ عند الترقية.

خاصة بهن، فإنهن يحصلن على أقل 
من 3 يف املائة من إجمالي رأس املال 

االستثماري مقارنة بالرجال.

تشجيع على االلتحاق بالتخصصات 
العلمية:

ق��ال��ت امل��س��ؤول��ت��ان األمم��ي��ت��ان إننا 
من  املزيد  توفير  إل��ى  عموما  نحتاج 
العلوم  م��ي��دان  يف  ل��ل��م��رأة  ال��ف��رص 
تسعى  السبب،  »ولهذا  واالبتكارات. 
اليونسكو وهيئة األمم املتحدة للمرأة 
االلتحاق  على  الفتيات  تشجيع  إل��ى 
دراستهن،  يف  العلمية  بالتخصصات 
تليق  التي  املكانة  يتبوأن  أن  وضمان 

بهن يف هذه املهن والقطاعات«.
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البيئية  النظم  ه��ذه  أن  منها  إدراك���اً 
يف  حاسمة  مساهمة  ت��ق��دم  الهشة 
التنوع البيولوجي، وتخفيف آثار تغير 
والقدرة  العذبة،  املياه  وتوافر  املناخ، 
احتفلت  اق��ت��ص��ادي��اً،  الصمود  على 
األمم املتحدة باليوم العاملي لأراضي 
للعام  فبراير  من  الثاني  يف  الرطبة 

احلالي.
بيئية  أنظمة  هي  الرطبة  فاألراضي 
الذي  األساس  العامل  املاء هو  حيث 
النباتية  واحل��ي��اة  البيئة  يف  يتحكم 

واحليوانية املرتبطة بها. 
لأراضي  الواسع  التعريف  ويشمل 

والنظم  العذبة  املياه  كاًل من  الرطبة 
اإليكولوجية البحرية والساحلية مثل 
البحيرات واألنهار ومستودعات املياه 
واألراض��ي  واملستنقعات،  اجلوفية، 
اخلثية  واألراض���ي  الرطبة  العشبية 
وال���واح���ات وم��ص��اب األن��ه��ار ودل��ت��ا 
وأش��ج��ار  واجل���زر  امل��د  ومسطحات 
املانغروف واملناطق الساحلية األخرى 
والشعاب املرجانية، ومواقع األنشطة 
السمك  أح���واض  مثل  م��ن  البشرية 
وأح��واض  واخل��زان��ات  األرز  وحقول 

امللح.
ما هي األراضي الرطبة؟

 األراض����ي ال��رط��ب��ة ه��ي ك��ل وس��ط 
ت��غ��م��ره امل��ي��اه ك��ل��ي��اً أو ج��زئ��ي��اً أك��ان 
تلعب  مؤقتة،  أو  دائمة  بصفة  ذل��ك 
دورة  يف  رئيسياً  دوراً  النظم  ه��ذه 
لبقاء  حيوية  أهمية  ذات  وهي  املياه 
ال  ال��ت��ي  ل��ف��وائ��ده��ا  ن��ظ��راً  البشرية 
اإليكولوجية  وللخدمات  لها  حصر 
السنني.  آالف  م��ن��ذ  تقدمها  ال��ت��ي 
عن  عبارة  هي  الرطبة  األراض��ي  إن 
مزيج فريد من النباتات واحليوانات 
النظم  من  متنوعة  مجموعة  وتشمل 
األنهار،  البحيرات،  مثل  اإليكولوجية 
املياه اجلوفية، املستنقعات، األراضي 

مصبات  الواحات،  الرطبة،  العشبية 
األن���ه���ار، ال��دل��ت��ا، م��س��ط��ح��ات امل��د 
وغيرها  املانغروف  غابات  واجل��زر، 
م��ن امل��ن��اط��ق ال��س��اح��ل��ي��ة، ال��ش��ع��اب 
املرجانية وجميع املواقع االصطناعية 
األرز  وحقول  السمك  أح��واض  مثل 
امل��احل��ة.  واملستنقعات  واخل���زان���ات 
املادتان  مع  الرطبة  األراض���ي  تتفق 
املعتمد  التعريف  م��ن   2.1 و   1.1
لأراضي   Ramsar اتفاقية  قبل  من 
الرطبة  األراض����ي  »مت��ث��ل  ال��رط��ب��ة: 
مناطق من املستنقعات أو السبخات، 
أو  طبيعية  ك��ان��ت  س���واء  امل��ي��اه،  أو 

2
فرباير

اليوم العاملي للأرا�سي الرطبة

الأمم املتحدة حتتفي بالأرا�سي 

الرطبة تقديرًا لدورها املهم يف 

الت�سدي لأزمة تغري املناخ
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ذات  مؤقتة،  أو  دائ��م��ة  اصطناعية، 
مياه راكدة أو متدفقة، عذبة أو أجاج 
بحرية  مناطق  تتضمن  م��احل��ة،  أو 
مواقع  يف  مياهها،  عمق  يتجاوز  ال 
أن  وميكن  أمتار  ستة  املياه،  انحسار 
والساحلية  الشاطئية  املناطق  تشمل 
واجلزر  الرطبة،  لأراضي  املتاخمة 
التي  البحرية،  املائية  املسطحات  أو 
عند  أم��ت��ار  ال��س��ت��ة  عمقها  ي��ت��ج��اوز 
اجل����زر، وال��واق��ع��ة داخ���ل األراض���ي 

الرطبة.
 

ل��أراض��ي  البيولوجي  ال��ت��ن��وع  وألن 
وإم��دادات��ن��ا  لصحتنا  م��ه��م  ال��رط��ب��ة 
ال��غ��ذائ��ي��ة وال��س��ي��اح��ة وال��وظ��ائ��ف، 
للبشر  حيوية  الرطبة  األراض��ي  فإن 
وملناخنا،  األخ��رى  البيئية  ولأنظمة 
البيئية  النظم  خ��دم��ات  تتيح  حيث 
يف  مبا  املياه،  تنظيم  مثل  األساسية 
وتنقية  الفيضانات  يف  التحكم  ذل��ك 

املياه. 

ويعتمد أكثر من مليار إنسان يف جميع 
من  واح��د  حوالي  أي  العالم-  أنحاء 
األراضي  على  أشخاص-  ثمانية  كل 

الرطبة لكسب عيشهم.

للبيئة،  املتحدة  األمم  لبرنامج  وفقاً 
أيضاً  ه��ي  البيئية  النظم  ه��ذه  ف��إن 
ألزم��ة  التصدي  يف  املجهول‘  ’البطل 

املناخ.

أكثر  الكربون  من  كمية  تخزن  فهي 
آخر، حيث تخزن  بيئي  أي نظام  من 
أراض����ي اخل���ث وح��ده��ا ض��ع��ف ما 

تخزنه جميع غابات العالم.

ومتتص النظم اإليكولوجية لأراضي 
الرطبة الداخلية املياه الزائدة وتساعد 
الفيضانات واجلفاف، وهو  على منع 
أمر بالغ األهمية ملساعدة املجتمعات 

على التكيف مع تغير املناخ.

وقالت ليتيشيا كارفالو، منسقة املياه 
برنامج  يف  العذبة  وامل��ي��اه  البحرية 
األراض���ي  إن  للبيئة  امل��ت��ح��دة  األمم 
الرطبة الصحية »توفر فوائد أكبر من 

حجمها«.

حماية األراضي الرطبة:
هو  األول  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  م���وض���وع 
الناس  لنفع  األراضي  »العمل حلماية 
عاجلة  دعوة  مبثابة  وهو  والطبيعة«، 
النقدي  امل��ال  رأس  واستثمار  للعمل 
والبشري والسياسي، إلنقاذ األراضي 
العالم من االختفاء متاماً   الرطبة يف 
واستعادة تلك املساحات التي فقدتها 

بالفعل.

وتُفقد األراضي الرطبة مبعدل أسرع 
بثالث مرات من الغابات، فضاًل عن 
املعرضة  البيئية  النظم  أكثر  من  أنها 
للخطر على األرض، ففي غضون 50 
عاما فقط- منذ عام 1970- ُفقدت 
35 يف املئة من األراض��ي الرطبة يف 

العالم. 

ت��ؤدي  التي  البشرية  األنشطة  وم��ن 
إلى فقدان األراضي الرطبة الصرف 
واحل��ف��ر ل��ل��زراع��ة وال��ب��ن��اء وال��ت��ل��وث 
املفرط  واالستغالل  اجلائر  والصيد 

للموارد وتغير املناخ.

مت ف��ق��دان ح��وال��ي 85 يف امل��ائ��ة من 
عام  يف  امل��وج��ودة  الرطبة  األراض���ي 
1700 بحلول عام 2000، ومت جتفيف 
الكثير منها إلفساح املجال للتنمية أو 
الزراعة أو االستخدامات »اإلنتاجية« 

األخرى.
ول��ه��ذا ال��س��ب��ب، أوض��ح��ت ال��س��ي��دة 
األراض���ي  ه��ذه  حماية  أن  ك��ارف��ال��و، 
األمم  لبرنامج  أول��وي��ة  متثل  الرطبة 
خاص  تركيز  ومحط  للبيئة  املتحدة 
بالنسبة لعقد األمم املتحدة الستعادة 

النظام اإليكولوجي.

مؤمتر  ف��إن  األمم��ي��ة،  للخبيرة  وفقاً 
 )26  COP( للمناخ  امل��ت��ح��دة  األمم 
الذي عقد يف تشرين الثاني/ نوفمبر 
املاضي، »بدأ يف تسليط الضوء على 

دور التمويل واإلرادة السياسية«.
املزيد  توجيه  ض��رورة  على  وش��ددت 
نحو  السياسية  واإلرادة  التمويل  من 
األراضي الرطبة، مثلما هو منصوص 

وطنيا  احمل��ددة  املساهمات  يف  عليه 
للبلدان، وإدماجهما بشكل أفضل يف 

خطط التنمية«.

تعج األراضي الرطبة بأنواع مختلفة، 
وه�����ي أي����ض����اً ح��ل��ي��ف رئ���ي���س���ي يف 
التنوع  فقدان  وقف  أجل  من  الكفاح 

البيولوجي.

يعتمد أكثر من 140 ألف نوع، مبا يف 
ذلك 55 يف املائة من جميع األسماك، 
على م��وائ��ل امل��ي��اه ال��ع��ذب��ة م��ن أجل 
البقاء على قيد احلياة، تعتبر األنواع 
مهمة  العذبة  امل��ي��اه  يف  تعيش  ال��ت��ي 
وتوفر مصادر  البيئية احمللية،  للنظم 
الغذاء والدخل للناس، وهي أساسية 

للسيطرة على الفيضانات والتعرية.

على الرغم من هذه املساهمة املهمة، 
تنقرض  الرطبة  األراض��ي  أن��واع  فإن 
أو  البرية  األن���واع  م��ن  أكبر  بسرعة 
من  يقرب  ما  يواجه  حيث  البحرية، 
العذبة  للمياه  البيولوجي  التنوع  ثلث 

خطر االنقراض.

األمم  لبرنامج  وفقاً  بالذكر  اجلدير 
املمكن  م��ن  أن��ه  ه��ي  للبيئة،  املتحدة 
أعمال  من خالل  الضرر  هذا  عكس 
احلماية واإلدارة املستدامة واستعادة 

األراضي الرطبة. 

يهدف أحد املشاريع يف بحر البلطيق، 
جودة  إلى حتسني  املثال،  على سبيل 
باألسمدة  امللوثة  البحيرات  يف  املياه 
عن طريق استخدام األراضي الرطبة 
إلزال��ة  بالنباتات  والغنية  العائمة 

النيتروجني  مثل  الغذائية  العناصر 
والفوسفور.

ال��غ��اي��ة  إط����ار  يف   ،2015 ع����ام  يف 
أه�داف  من   6 الهدف  من  السادسة 
جميع  التزمت  املستدامة،  التنمية 
الرطبة  األراض����ي  بحماية  ال��ب��ل��دان 

واستعادتها بحلول عام 2030.

ي��ص��ادف ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��أراض��ي 
الذكرى  شباط/فبراير،   2 الرطبة، 
الرطبة،  األراض��ي  التفاقية  السنوية 
التي مت تبنيها كمعاهدة دولية يف عام 

.1971

طبيعياً  حاًل  الرطبة  األراض��ي  تعتبر 
فهي  امل��ن��اخ  لتغير  ال��ع��امل��ي  للتهديد 
وذلك  الكربون،  أكسيد  ثاني  متتص 
يساعد على إبطاء االحتباس احلراري 
وتقليل التلوث، وبالتالي غالباً ما يشار 

إليها بإسم ’’كلى األرض‘‘.

احتفلت  اململكة  أن   بالذكر  اجلدير 
الرطبة  ل���أراض���ي  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
يف  املستمرة  جهودها  على  ت��أك��ي��داً 
يف  الغنية  الرطبة  األراض���ي  حماية 
مختلف أنحاء اململكة، ضمن مساعي 
رؤية السعودية2030، لتحقيق التوازن 
البيئي وتعزيز التنوع األحيائي. تضّم 
من  منطقة   40 م��ن  أكثر  السعودية 
مكوناً  تشكل  التي  الرطبة  األراض��ي 
أنحاء  جميع  يف  البيئية  للنظم  هاماً 
اململكة، حيث تعد مبثابة نقاط حيوية 
للمياه  وم��خ��ازن  البيولوجي،  للتنوع 

العذبة، وأماكن المتصاص الكربون.

األراض�����ي ال��رط��ب��ة ل��ه��ا أه��م��ي��ة ب��ي��ئ��ي��ة ف��ه��ي ت��س��اه��م يف 
التوازن البيئي بني األجناس احليوانية  احلفاظ على 
والنباتية املتنوعة، و يحتفل العالم يف الثاني من فبراير 
من كل عام باليوم العاملي للمناطق الرطبة بهدف زيادة 
احليوية. ووظائفها  الرطبة  األراض���ي  بأهمية  ال��وع��ي 
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يف  للتعليم  األس��اس��ي  للدور  تقديراً 
الشعوب  بناء السالم وتعزيز رفاهية 
والدفع بعجلة التنمية، حتتفل منظمة 
والعلوم  للتربية  اإلس��الم��ي  ال��ع��ال��م 
الدولي  باليوم  )إيسيسكو(  والثقافة 
اليوم  ي��واف��ق  ال��ذي  للتعليم،  ال��راب��ع 
حق  هو  فالتعليم  يناير2022(،   24(
م��ن ح��ق��وق اإلن���س���ان، وص��ال��ح ع��ام 

ومسؤولية عامة.
لأمم  العامة  اجلمعية  ق��ررت  فقد 
املتحدة إعالن يوم 24 كانون الثاني/ 
 link is( للتعليم  دول��ي��اً  ي��وم��اً  يناير 
ال��ذي  ب��ال��دور  اح��ت��ف��اًء   ،)external
يضطلع به التعليم يف حتقيق السالم 

والتنمية.
 وبدون ضمان التعليم اجليد املنصف 
والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم 
مدى احلياة للجميع، لن تنجح البلدان 
اجلنسني  ب��ني  امل���س���اواة  حتقيق  يف 
شأنها  من  التي  الفقر  دائ��رة  وكسر 
ت��خ��لّ��ف م��الي��ني األط��ف��ال وال��ش��ب��اب 

والكبار عن الرْكب.
طفل  مليون   258 زال  م��ا  وال��ي��وم، 
ب���امل���دارس؛  ملتحقني  غ��ي��ر  وش����اب 
مليون طفل ومراهق ال  وهناك 617 
والقيام  والكتابة  القراءة  يستطيعون 
ويف  األساسية.؛  احلساب  بعمليات 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يقل 
معدل إمتام املرحلة الدنيا من التعليم 
الثانوي عن 40%، ويبلغ عدد األطفال 
باملدارس  امللتحقني  غير  والالجئني 
فإن  ثم  ومن  نسمة.  4 ماليني  زه��اء 
حق هؤالء يف التعليم يتم انتهاكه، وهو 

أمر غير مقبول.
وأشارت اإليسيسكو يف بيان صحفي 
للتعليم  تولي  أنها  مؤخراً،  لها  صدر 
احمل��وري،  للدور  نظًرا  بالغة،  أهمية 
ال����ذي ي��ن��ه��ض ب��ه ه���ذا ال��ق��ط��اع يف 
مواجهة حتديات  األف��راد من  متكني 
هذا  ويف  الغد،  عالم  وبناء  املستقبل 
نهجاً  اإليسيسكو  تعتمد  اإلط����ار، 
خالل  من  بالتعليم،  للنهوض  شاماًل 

ب��ن��اء ال��س��الم، وت��ع��زي��ز احل����وار بني 
اإلنسان،  حقوق  واحترام  الثقافات، 
الفقر  على  القضاء  يف  واملساهمة 
وال��ب��ط��ال��ة وال���الم���س���اواة، وت��ع��زي��ز 
ال��ت��م��اس��ك االج��ت��م��اع��ي وال��ع��دال��ة 
وتعزيز  البيئة،  وحماية  االجتماعية، 
ه��ذا  وي��ع��ت��ب��ر  امل��س��ت��دام��ة،  التنمية 
لدعم  ومبتكراً  أساسياً  ح��اًل  النهج 

املجتمعات والتعايف من األزمات.
تتعهد  أن��ه��ا  اإليسيسكو  وأوض��ح��ت 
من  امل��زي��د  لتمكني  كلل  ب��ال  بالعمل 
األف����راد م��ن احل��ص��ول ع��ل��ى ف��رص 
التي  العقبات  وإزال��ة  أفضل  تعليمية 
إلمكاناتهم  حتقيقهم  دون  حت���ول 

وطموحاتهم.
مبواصلة  اإلي��س��ي��س��ك��و  تتعهد  ك��م��ا 
اجل���ه���ود مل��ك��اف��ح��ة ج��م��ي��ع أش��ك��ال 
جاهدة  وتسعى  التعليم،  يف  التمييز 
لتوفير فرص حقيقية للتعليم للجميع 

يف مختلف الظروف.
تكتفي  لن  أنها  اإليسيسكو  وأك��دت 

بالنهوض  األع��ض��اء،  دول��ه��ا  مبعية 
ملساعدة  مسؤوليتها  وحتمل  بدورها 
ال���ع���ال���م ع���ل���ى جت�������اوز األزم�������ات 
بل  أف��ض��ل،  ملستقبل  واالس���ت���ع���داد 
ستواصل أيضا قيادة جهود التضامن 
لضمان  الدولي  املجتمع  أطراف  بني 

االبتكار يف التعليم.

األمني  شدد  فقد  متصل  سياق  ويف 
ال��ع��ام يف رس��ال��ت��ه مب��ن��اس��ب��ة ال��ي��وم 
التعليم  أن  ع��ل��ى  للتعليم،  ال��دول��ي 
لتحقيق  عنه  غنى  ال  متكني  »عامل 
كافة أهداف خطة التنمية املستدامة 

لعام 2030«.
وبحسب السيد غوتيريش، فقد بّثت 
نُظم  الفوضى يف  كوفيد-19  جائحة 

التعليم يف كافة أنحاء العالم.
غوتيريش  أنطونيو  دعا  رسالته  ويف 
املجتمع الدولي إلى »التحرك بحسم 
ونوعيته  التعليم  بتوفير  يتعلق  فيما 

وارتباطه بواقع اليوم«.

يف اليوم الدويل للتعليم: الإي�سي�سكو تدعو اإىل اإعادة 

تعريف التعليم ملواجهة حتديات امل�ستقبل
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اجلزء الثامن 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 
12/03/1398ه�، املوافق: 20/02/1978م.

املادة السادسة والعشرون
تتعهد كل دولة عضو يف منظمة   -1
االتفاقية  الدولية تصدق هذه  العمل 
اخلاضعة  األراض���ي  يف  تطبقها  أن 
أو  القضائية،  لسلطتها  أو  لسيادتها، 
لوصايتها  أو  سلطانها  أو  حلمايتها 
قبول  حق  لها  ك��ان  طاملا  نفوذها  أو 
التزامات تتناول أموراً تتعلق بسلطتها 
هذه  رغبت  إذا  أن��ه  على  الداخلية 
بأحكام  االنتفاع  يف  العضو  ال��دول��ة 
العمل  منظمة  دستور  من   35 امل��ادة 
ال���دول���ي���ة، ي��ك��ون ع��ل��ي��ه��ا أن ت��رف��ق 

بتصديقها بيانا توضح فيه.
تطبق  أن  تعتزم  التي  األراض��ي   )1(
دون  االت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  أح��ك��ام  عليها 

تعديل.
تطبق  أن  تعتزم  التي  األراض��ي   )2(
عليها أحكام هذه االتفاقية بتعديالت، 

مع بيان تفاصيل هذه التعديالت؛
)3( األراضي التي حتتفظ يف قرارها 

بالنسبة لها
2- يعتبر البيان املذكور جزءاً ال يتجزأ 
من التصديق وتكون له قوة التصديق، 
ومن حق كل دولة عضو أن تلغي كلياً 
أو جزئياً ببيان الحق التحفظات التي 
أبدتها يف البيان األول طبقا للفقرتني 
الفرعيتني )2( و )3( من هذه املادة.

املادة السابعة والعشرون
لهذه  الرسمية  التصديقات  ترسل 

االت��ف��اق��ي��ة إل��ى امل��دي��ر ال��ع��ام ملكتب 
وف��ق��اً  لتسجيلها  ال���دول���ي  ال��ع��م��ل 
منظمة  دستور  يف  املقررة  للشروط 

العمل الدولية.

املادة الثامنة والعشرون
1- ال تلزم هذه االتفاقية سوى الدول 
الدولية  العمل  منظمة  يف  األعضاء 
العمل  ملكتب  تصديقها  سجلت  التي 

الدولي تصديقاتها.
اثني  مضي  بعد  نفاذها  وي��ب��دأ   -2
عشر شهراً على تاريخ تسجيل املدير 
تصديق  ال��دول��ي  العمل  ملكتب  العام 
العمل  منظمة  يف  عضوين  دول��ت��ني 

الدولية.

بالنسبة  نفاذها  ذلك  بعد  ويبدأ   -3
ألي دولة عضو بعد مضي اثني عشر 
تصديقها  تسجيل  تاريخ  على  شهراً 

لدى مكتب العمل الدولي.

املادة التاسعة والعشرون
مبجرد تسجيل وثائق تصديق دولتني 
الدولية  العمل  منظمة  يف  عضوين 
العمل  مكتب  ل��دى  االتفاقية  ل��ه��ذه 
ملكتب  العام  املدير  يخطر  ال��دول��ي. 
يف  األع��ض��اء  جميع  ال��دول��ي  العمل 
كما  ب��ذل��ك،  الدولية  العمل  منظمة 
التي  التصديقات  بتسجيل  يخطرها 
أخ��رى  دول  م��ن  ذل��ك  بعد  إليه  ت��رد 

أعضاء يف املنظمة.
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الرؤية:
الريادة يف خدمة مرضى السرطان

الرسالة:
االجتماعية  اخلدمات  جميع  تقدمي 
خدمة  و  السرطان  ملرضى  والنفسية 

الكشف املبكر والتثقيف املجتمعي

األهداف:
ت��ق��دمي خ��دم��ات م��س��ان��دة ملرضى   -

السرطان 
التوعية  برنامج  دعم  املساهمة يف   -

والوقاية من السرطان
العلمية  ال��ب��ح��وث  وتشجيع  دع��م   -
مسببات  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف  ل��ل��وق��ف 

السرطان يف اململكة 
- دعم برامج الكشف املبكر 

- التعاون مع بقية اجلمعيات اخليرية 
تعنى  ال��ت��ي  امل��م��ل��ك��ة  يف  امل����وج����ودة 
األهداف  لتحقيق  السرطان  مبرضى 

املطلوبة للجمعية 
- دعم برامج اجلودة النوعية للعمليات 

التشخيصية ملرضى السرطان 
وع��الج  التشخيص  ب��رام��ج  دع���م   -

مرضى السرطان 
- دعم برامج العالج التلطيفي ملرضى 

السرطان

خدمات اجلمعية:
- اخلدمات االجتماعية

- خدمات الدعم النفسي
- التوعية والوقاية

الكشف املبكر:
فكرة البرنامج والتعريف به:

املبكر  الكشف  برنامج  فكرة  وج��دت 
نسبة  الزدي���اد  نتيجًة  السرطان  عن 
اإلصابة بهذا املرض بشّتى أنواعه يف 
العربية  اململكة  يف  األخيرة  السنوات 
هذا  خ��ط��ورة  تكمن  وال  ال��س��ع��ودي��ة، 
أو يف عدد  ب��ه  امل���رض يف اإلص��اب��ة 
اكتشاف  ع��دم  وإمّن���ا يف  امل��ص��اب��ني، 
منه  متقدمٍة  مراحٍل  يف  إال  اإلصابة 
منه  الشفاء  نسبة  يجعل  الذي  األمر 
ضئيلة أو رمّبا معدومة، وعلى العكس 
أنواع  بعض  مكافحة  تسهل  ذلك  من 
السرطان والتغلّب عليه وترتفع نسبة 
الشفاء منه، مبشيئة اهلل تعالى، إذا مّت 
اكتشافه مبكراً، ومن هنا تبلورت فكرة 
الكشف  يف  متخّصصة  مراكز  إنشاء 
سواًء  السرطانية  األورام  عن  املبكر 
متنقلة،  أم  ثابتة  امل��راك��ز  ه��ذه  كانت 

وق��د ك��ان��ت ه��ذه امل��راك��ز األول���ى من 
ّنوعها يف اململكة حيث تقّدم خدماتها 
على  وامل��واط��ن��ات  للمواطنني  مّجاناً 
أيدي أشخاص مختصني أكّفاء هّمهم 
تقدمي  هو  الشاغل  وشغلهم  الوحيد 
يحتاجها،  من  لكل  واملساعدة  العون 
ونشر الوعي بني أفراد املجتمع على 
وتباين مستوياتهم  أعمارهم  اختالف 
وظائفهم  وتعدد  والثقافية  العلمية 
املهنية،والعمل على تثقيفهم وتصحيح 
ما يعتقدونه من أفكاٍر وخرافاٍت ليس 
لها أّي أساس من الصحة، ومن هذا 
املبكر  الكشف  برنامج  يعّد  املنطلق 
إنسانياً  السرطان واجباً  عن أمراض 
إلى  ماّسة  مجتمعّية  حاجة  فرضته 
األمر  والعافية،  الصحة  كمال  بلوغ 
املجتمع  ثقافة  ب���دوره  يعكس  ال���ذي 

وحضارته. 

اعرف أكثر عن اجلمعية السعودية اخليرية ملكافحة السرطان
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اليوني�سف توؤكد �سرورة اإبقاء املدار�ش 

مفتوحة لتجنب كارثة تعليمية

للطفولة  املتحدة  األمم  صندوق  أكد 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  أن  )ال��ي��ون��ي��س��ف( 
أم��ام  ك��وف��ي��د-19  جائحة  أوج��دت��ه��ا 
شدد  لكنه  ب��ارزة،  التعليمية  األنظمة 
مفتوحة  امل��دارس  إبقاء  أهمية  على 

رغم ذلك.
متحور  ان��ت��ش��ار  اس��ت��م��رار  ورغ����م   
العالم،  أنحاء  جميع  عبر  أوميكرون 
حّثت اليونيسف احلكومات على بذل 
كل ما يف وسعها ملنع أن يزيد ذلك يف 

تعطيل تعليم األطفال.
لليونيسف،  التنفيذية  املديرة  وقالت 
ه��ن��ري��ي��ت��ا ف�����ور، يف ب���ي���ان إن����ه يف 
ظ���روف األزم�����ات، دائ��م��ا م��ا تكون 
تقدمي  تفرض  ق��رارات صعبة  هناك 

التنازالت الصعبة أيضا.
وق���ال���ت: »ن��ح��ن ن����درك ال��ت��ح��دي��ات 
جائحة  خلقتها  التي  املسبوقة  غير 

املدرسية  األنظمة  أم��ام  ك�وفيد-19 
يف جميع أنحاء العالم. لكن املخاطر 
كبيرة للغاية. ويجب علينا جميعا أن 
نفعل كل ما يف وسعنا إلبقاء األطفال 

يف املدارس.«
وإلعادة  تعليمية  كارثة  وقوع  لتجنب 
تقدم  التعليم،  مسار  إل��ى  األط��ف��ال 
بيان  بحسب  توصيات،  اليونيسف 

املسؤولة األممية.
أهمية  التوصيات،  هذه  رأس  وعلى 
فور:  وقالت  مفتوحة،  املدارس  إبقاء 
طفل  مليون   616 نحو  حالياً  »يتأثر 
بإغالقات املدارس الكلية أو اجلزئية. 
تساعد  التخفيف  تدابير  أن  ونعلم 
على إبقاء املدارس مفتوحة، كما نعلم 
أن االستثمار يف االتصال الرقمي من 
أال  ضمان  على  يساعدنا  أن  شأنه 

يتخلف أي طفل عن الركب«.

هل تنظر حماكم اململكة يف الق�سايا املقامة على غري 

ال�سعوديني اإذا مل يكن لهم حمل اإقامة حمدد يف اململكة ؟

ن��ظ��ام امل���راف���ع���ات ال��ش��رع��ي��ة 
املسالة حيث نصت  نظم هذه 
امل��ادة ) 27 ( من النظام على 
تختص  اململكة  يف  احملاكم  أن 
املقامة  ال��دع��وى  يف  بالنظر 
ع��ل��ى امل��س��ل��م غ��ي��ر ال��س��ع��ودي 
الذي ليس له محل إقامة عام 
أو مختار يف اململكة ، وذلك يف 

األحوال اآلتية :
أ - إذا كانت الدعوى معارضة 
إبرامه يف  ي��راد  زواج  يف عقد 

اململكة .
الدعوى بطلب  إذا كانت   – ب 
الزواج  عقد  فسخ  أو  الطالق 
الزوجة  م��ن  مرفوعة  وك��ان��ت 
ف��ق��دت  ال��ت��ي  أو  ال��س��ع��ودي��ة 
متى  ال��زواج  بسبب  جنسيتها 
يف  مقيمة  منهما  أي  ك��ان��ت 
ال��دع��وى  ك��ان��ت  امل��م��ل��ك��ة، أو 
م��رف��وع��ة م���ن ال���زوج���ة غير 
اململكة  يف  املقيمة  السعودية 
على زوجها الذي كان له محل 

ال��زوج  ك��ان  متى  فيها  إق��ام��ة 
محل  وجعل  زوجته  هجر  قد 
أو كان قد  إقامته يف اخل��ارج 

أُبعد من أراضي اململكة.
بطلب  الدعوى  كانت  إذا   – ج 
النفقة  له  املطلوب  وكان  نفقة 

مقيماً يف اململكة.
بشأن   الدعوى  كانت  إذا   – د 
أو  اململكة،  يف  صغير  نسب 
من  مب��س��أل��ة  متعلقة  ك��ان��ت 
النفس  على  ال��والي��ة  مسائل 

أو  للقاصر  كان  متى  امل��ال  أو 
محل  عليه  احل��ج��ر  امل��ط��ل��وب 

إقامة يف اململكة .
ه�-  إذا كانت الدعوى متعلقة 
األح��وال  مسائل  من  مبسألة 
ال��ش��خ��ص��ي��ة األخ������رى وك���ان 
غير  ك��ان  أو  سعودياً  املدعي 
 ، اململكة  يف  مقيماً  س��ع��ودي 
للمدعى  ي��ك��ن  ل��م  إذا  وذل���ك 
يف  معروف  إقامة  محل  عليه 

اخلارج.

قصني ورماني
الي ما يخاف اهلل 
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ثقافة حقوق اإلنسان

حرصت حكومة خادم احلرمني الشريفني على دعم حقوق املرأة السعودية يف العديد من املجاالت 
إمياناً من الدولة، بأن املرأة عنصر أساسي، وفاعل لدفع عجلة التنمية فقد فتحت األبواب أمام املرأة 
لتساهم يف بناء املجتمع ، حيث حرص املشرع أن يكون للمرأة وجود يف خطط التنمية من خالل زيادة 
فرص عملها، و زيادة إسهاماتها يف سوق العمل، وإزالة العوائق التي كانت حتد من حق املرأة يف 
حتديد مصيرها، كاشتراط ولي األمر يف الغالب من تعامالتها، و مبا ال يتعارض مع أطر الشريعة 

اإلسالمية، حيث سيتيح هذا النهج متكني املرأة السعودية واشراكها يف صنع القرار.
من  العمل على متكينها  و  السعودية  باملرأة  اهتماماً  الشريفني  أولت حكومة خادم احلرمني  حيث 
املجتمع  السعودية يف  املرأة  مكانة  تعزيز  والذي سينعكس على  اململكة 2030  رؤية  حقوقها ضمن 
يف إطار شراكة فاعلة مع الرجل لبناء الوطن، وصنع التقدم فيه ألنها أثبتت جدارتها يف املجاالت 
التي عملت فيها، وهي فوق ذلك مربية األجيال الذين تنعقد عليهم اآلمال يف احملافظة على مكتسبات 

الوطن.
إّن املرأة السعودية نالت التقدير والدعم من القيادة الرشيدة مما سمح لها بإطالق طاقاتها، وإثبات 
ذاتها، ومشاركتها الفاعلة يف كافة امليادين واملواقع التي يحتاجها املجتمع إلى جانب الرجل، بل إنها 
أثبتت وجودها يف احملافل العاملية وحصدت العديد من اجلوائز بعد أن تسلحت بالصبر والعزمية 
واإلصرار، والتمسك بحجابها، وتعاليم دينها، وتقدمي كل ما حتتاجه من تشجيع، ومساندة من الرجل 
سواء كان زوًجا أو أًخا، أو ابًنا لتتمكن من االنطالق وإبراز قدراتها اإلبداعية، باإلضافة ملا تتميز به 

من احلنان والقدرة على التحمل والصبر والقيام بواجباتها وادوارها املتعددة بتفاٍن وجناح. 
و لو عرفت املرأة حقوقها، وواجباتها، ومتكنت من التسلح بالعلم واالطالع على التجارب الناجحة 
والتواصل الذكي مع اآلخرين، ستصبح إنسانة متميزة وقادرة على اقتناص الفرص، وإزالة العقبات 
من طريقها والتواجد يف أي مكان يف العالم لتحقيق أهدافها يف ظل فتح العديد من املجاالت أمامها، 
فاملرأة التي دافعت عن حقوقها حققت اليوم ذاتها يف عدة تخصصات كالهندسة واحملاماة والعالقات 

العامة والعالقات الدولية وغيرها من املجاالت.
وما حتقق للمرأة السعودية يف عهد خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه 
اهلل- من آمال وتطلعات، وما سيتحقق سواًء على صعيد فتح مجاالت عمل جديدة لها، من خالل 
مشاركتها يف صنع القرار، وتقلدها للمناصب العليا يف القطاعني احلكومي واخلاص سيساهم يف 
حتقيق تنمية شاملة ومستدامه للوطن، حيث أن قيادة بالدنا تؤكد يف أكثر من مناسبة على أن الدولة 
ترفض تهميش دور املرأة يف املجتمع السعودي يف ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وتعتبر 

املرأة ركيزة أساسية لبناء هذا الوطن.
ختاماً ،،

 أدعو اجلميع لدعم حقوق املرأة واالنتصار لها واحلفاظ عليها من جتاوزات بعض أصحاب العقول 
الرجعية املتخلفة.

متكني املرأة
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