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رئي�س اجلمعية ي�شارك يف حفل تد�شني منتدى مكافحة 

التنمر

اجلمعية  رئ��ي��س  س��ع��ادة  ش����ارك 
الوطنية حلقوق اإلنسان املستشار 
الفاخري  عبدالرحمن  ب��ن  خالد 
منتدى  تدشني  حفل  يف  م��ؤخ��راً  
على  رك��ز  وال��ذي  التنمر  مكافحة 
اإلج������راءات امل��ت��ب��ع��ة ح��ي��ال ه��ذا 
والقضاء  ن��ب��ذه  وكيفية  ال��س��ل��وك 
ع��ل��ي��ه، وال�����ذي أق��ام��ت��ه م���دارس 
الرياض بالتعاون مع مجلس شؤون 

األسرة.

والقى سعادته كلمة خالل املنتدى 
عن ) أثر التنمر وما ينتج عنه من 
وذل��ك  وص��ح��ي��ة(  نفسية  أض����رار 
ع��ل��ى ال��ض��ح��ي��ة مم���ا ي��ج��ب معه 
ه��ذه احل��االت  السكوت عن  ع��دم 
وض������رورة اإلب�����الغ ع��ن��ه��ا، وأك���د 
على  كلمته  خالل  اجلمعية  رئيس 
أهمية الدور التكاملي بني املدرسة 

أي  لرصد  واملنزل على حد سواء 
املراهقني  سلوك  على  متغيرات 
واألطفال والوقوف على مسبباتها 

والعمل على معاجلتها.

كما أضاف أن نظام حماية الطفل 
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على 
)س��ن��ت��ني( وب��غ��رام��ة ال ت��زي��د على 
)مائة( ألف ريال، أو بإحدى هاتني 
فعاًل  ارت��ك��ب  م��ن  ك��ل  العقوبتني، 

شكل جرمية من أفعال اإليذاء.

جاء  املنتدى  أن  هو  ذك��ره  اجلدير 
ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن م�����دارس ال��ري��اض 
ملؤسسة  ال���ع���ام  األم����ني  ب��رع��اي��ة 
محمد بن سلمان »مسك« املهندس 
كان  فيما  الكحيل،  علي  ب��ن  ب��در 
»مجلس  االستراتيجيني  الشركاء 
ش����ؤون األس����رة وال��ب��ن��ك األه��ل��ي 

وشركة سعودي ساينز«، مبشاركة 
املتخصصني  املتحدثني  من  نخبة 
يف املجاالت التربوية واالجتماعية 
وال��ص��ح��ة ال��ن��ف��س��ي��ة، وم���ن أب��رز 
النقاط التي تناولها املنتدى أيضاً:

ال��ت��ع��ري��ف مب���خ���اط���ر  وأض�����رار 
والشباب  التنمر، ومتكني األطفال 
كافة  م��ع  التعامل  م��ن  وال��ش��اب��ات 

أشكاله.

ما هو التنّمر؟
من  التنّمر  أن حتدد  ع��ادًة  ميكننا 
الثالث  ال��س��م��ات  تفّحص  خ��الل 
التالية: القصد، والتكرار، والقوة. 
إما  األل��م،  إحل��اق  يقصد  فاملتنّمر 
من خالل األذى اجلسدي أو الكالم 
أو السلوك املؤذي، وهو/هي يفعل 
بية  ذلك بصفة متكررة، ويكون الِصّ
البدني،  للتنمر  عرضة  أكثر  عادًة 

يف حني تكون البناُت أكثر عرضة 
للتنمر النفسي.

متكّرر،  سلوكّي  منط  هو  التنّمر 
م��ن��ف��رداً، وع���ادة ما  وليس ح��ادث��اً 
ميارسون  الذين  األط��ف��ال  ينطلق 
التنّمر من تصورهم بأنهم يف وضع 
قوة،  موقع  يف  أو  أرف��ع  اجتماعي 
كاألطفال األكبر حجماً، أو األكثر 
تصور  يسود  ممن  أو  بدنّياً،  ق��وة 
عنهم بأنهم يتمتعون بالشعبية بني 

أقرانهم.

وي��واج��ه األط��ف��ال األش���د ضعفاً 
للتنمر.  ب��ال��ت��ع��رض  أك��ب��ر  خ��ط��راً 
وغ��ال��ب��اً م��ا ي��ك��ون��ون م��ن أح��ي��اٍء 
مهمشة، أو من عائالت فقيرة، أو 
أو  مختلفة،  جنسانية  هوية  ذوي 
من ذوي اإلعاقات أو مهاجرين أو 

الجئني.



اجلمعية الوطنية 

حلقوق الإن�شان 

تدين النتهاكات 

الإ�شرائيلية 

حُلرمة امل�شجد 

الأق�شى

حلقوق  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية  أدان����ت 
اإلنسان يف اململكة العربية السعودية 
االنتهاكات املستمرة لقوات االحتالل 
اإلسرائيلية حُلرمة املسجد األقصى 
وإغ�����الق أب���واب���ه واالع����ت����داء على 
ويف  املسجد  داخ��ل  ال��ع��زل  املصلني 
س��اح��ات��ه اخل��ارج��ي��ة وال����ذي خلف 
انتهاك صارخ  عدد من املصابني يف 

حلقوق اإلنسان.
التصعيد  ذل��ك  اجلمعية  واع��ت��ب��رت 

على  وص���ارخ  ق��وي  اع��ت��داء  املمنهج 
ح���رم���ة امل��س��ج��د األق���ص���ى ث��ال��ث 
احل���رم���ني، وم��ك��ان��ت��ه ال��ك��ب��ي��رة يف 
وأن  اإلسالمية  األمة  جميع  وج��دان 
امل��م��ارس��ات ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ق��وات 
املصلني  جتاه  االسرائيلي  االحتالل 
للقوانني  انتهاكاً  يعد  العزل  املدنيني 
واألع������راف ال��دول��ي��ة وي��س��اه��م يف 
الكراهية  وت��غ��ذي��ة  ال��ع��ن��ف  ت��أج��ي��ج 
االستقرار  وعدم  والتطرف  الدينية 

يف املنطقة.
ال��دول��ي  املجتمع  اجلمعية  ودع���ت 
لتحّمل مسؤولياته القانونية للتصدي 
انتهاكاً  متثل  وال��ت��ي  اجل��رائ��م  لهذه 
وجلميع  ال��دول��ي  للقانون  ص��ارخ��اً 
وتهدد  الدولية،  الشرعية  ق���رارات 
ال��س��ل��م واالم����ن ال��دول��ي��ني وت��ق��وض 
السالم  لتحقيق  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود 

العادل والشامل يف املنطقة.
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  وطالبت 

الت��خ��اذ  ال��دول��ي  املجتمع  اإلن��س��ان 
خطوات فورية حاسمة جتبر احملتل 
لقرارات  االنصياع  على  اإلسرائيلي 
الدائم  مترده  وتوقف  املتحدة  األمم 
ميكن  مب��ا  ال��دول��ي��ة،  الشرعية  على 
الشعب الفلسطيني من حقوقه التي 
والدولية،  الشرعية  املواثيق  كفلتها 
السالم  عملية  إح��ي��اء  يف  ويساهم 
الفترة  خ��الل  األوس���ط  ال��ش��رق  يف 

القادمة.
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كلمة �شعادة رئي�س اجلمعية مبنا�شبة اليوم العاملي للتنوع الثقايف

يحتفل املجتمع الدولي يف 21 مايو من كل عام باليوم العاملي للتنوع الثقايف من أجل احلوار والتنمية تبعاً للقرار الذي اتخذته اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة عام 2002م بعد أن اعتمدت اليونسكو يف 2001 اإلعالن العاملي للتنوع الثقايف.

ونحتفل بهذا اليوم لكونه يتيح الفرصة لتعزيز اإلمكانية التي متثلها الثقافة بوصفها وسيلة لتحقيق االزدهار والتنمية املستدامة والتعايش السلمي على 
الصعيد العاملي.

وبهذه املناسبة قال : رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان املستشار خالد بن عبد الرحمن الفاخري أن اململكة تقدم منوذجاً يحتذى به يف تنوع 
من  للعديد  الدولة  استيعاب  ذلك يف  ويبرز  املختلفة،  للثقافات  العالم احلاضنة  الدول حول  أبرز  إحدى  اململكة  تعد  األخر، حيث  واحترام  الثقافات 
اجلنسيات املختلفة التي تعيش على أراضيها يف أمن ووئام، وقد حرصت اململكة دائماً على تعزيز ثقافة التعايش السلمي لتصبح منوذجاً لالستقرار 

السياسي واالعتدال، فاحترام التنوع الثقايف يعد مبدأً حضارياً ينسج أواصر التفاهم بني األمم والشعوب.
كما اشار إلى جهود اململكة املتواصلة لتعزيز احلوار بني الثقافات من خالل تأسيس مركز امللك عبد اهلل العاملي للحوار بني أتباع األديان والثقافات، 

وكذلك استضافة امللتقيات حول القيم اإلنسانية املشتركة بني مختلف الثقافات.
وقد أكد سعادة رئيس اجلمعية على ضرورة قبول التنوع الثقايف واالعتراف به والعمل على تعزيزه من خالل اجلهات احلقوقية ووسائل اإلعالم على 
وجه اخلصوص مبا يسهم يف خلق حوارات  بني احلضارات والثقافات، مشيراً إلى ان اململكة تقيم عالقات ثقافية مع عدد كبير من دول العالم، وهي 

عضو فاعل يف منظمة  تدعم كافة جهودها الحترام وتعزيز التنوع الثقايف.
واختتم رئيس اجلمعية كلمته بأن التنوع الثقايف قوة محركة للتنمية ليس على مستوى النمو االقتصادي فحسب؛ بل أيًضا كوسيلة للعيش اإلنساني 

املشترك وركيزة أساسية لتحقيق التنمية املستدامة.
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رئي�س اجلمعية يوؤكد اأن 

اململكة �شهدت حتولت 

كبرية يف جمال بناء 

الأ�شرة وتعزيز دورها يف 

التنمية

من  عشر  اخلامس  يف  العالم  يحتفل 
العاملي  باليوم  عام  كل  من  مايو  شهر 
لألسرة حيث اعتمدت اجلمعية العامة 
اليوم  ه��ذا   1993 يف  املتحدة  ل��ألمم 
لبيان  مناسبة عاملية لالحتفاء باألسر 
املجتمع  يوليها  التي  األهمية  وتأكيد 
الدولي لألسر، وتعزيز الوعي باملسائل 
املتعلقة باألسر ودورها وأثرها املهم يف 

بناء املجتمعات.
اجلمعية  رئيس  صرح  املناسبة  وبهذه 
املستشار  اإلن��س��ان  حل��ق��وق  الوطنية 
بأن  الفاخري  الرحمن  عبد  بن  خالد 
واألساس  األجيال  تعد مصنع  األسرة 
البشري  امل���ال  رأس  ل��ت��ك��وي��ن  امل��ت��ني 
هي  القوية  األس��رة  وأن  املجتمع،  يف 
القوي  للمجتمع  األس��اس��ي  املتطلب 

والناجح.
ال��ن��ظ��ام  إل����ى أن  وأش������ار س���ع���ادت���ه 
يف  نص  اململكة  يف  للحكم  األس��اس��ي 
نواة  “األسرة  أن  على  التاسعة  مادته 
املجتمع السعودي، ويربى أفرادها على 
وج��اءت   ” اإلسالمية  العقيدة  أس��اس 

لتؤكد  ذاته  النظام  من  العاشرة  املادة 
أواص��ر  توثيق  على  ال��دول��ة  »ح���رص 
العربية  قيمها  على  واحلفاظ  األسرة 
أفرادها،  جميع  ورعاية  واإلسالمية 
لتنمية  امل��ن��اس��ب��ة  ال���ظ���روف  وت��وف��ي��ر 

ملكاتهم وقدراتهم«.
ومن  أن��ه  على  اجلمعية  رئيس  أك��د  و 
يف  املجتمع  شهد  فقد  املنطلق  ه��ذا 
حت��والت  السعودية  العربية  اململكة 
القليلة  السنوات  كبيرة وسريعة خالل 
املجتمع  أبنية  مختلف  املاضية شملت 
الكيانات  أكثر  م��ن  »األس���رة«  وك��ان��ت 
التي تأثرت بهذه التحوالت اإليجابية، 
ت��أس��ي��س مجلس ش��ؤون  إل���ى  وأش����ار 
للرقي  به من جهود  يقوم  وما  األسرة 
يف  ودوره���ا  مكانتها  وتعزيز  ب��األس��رة 
توفير  على  والعمل  والتنمية،  البناء 
اجلهة  بوصفه  الكرمية،  احلياة  ُسبل 
واألس��رة  امل���رأة  متثل  التي  الرسمية 
املنظمات  يف  ال��س��ن  وك��ب��ار  وال��ط��ف��ل 
وال��ه��ي��ئ��ات ال��دول��ي��ة، مب��ا ي��س��اه��م يف 
واقتصادياً  اجتماعياً  األسرة  استقرار 

التي   2030 اململكة  رؤي��ة  مع  لتتوائم 
كما  التنمية،  محور  اإلن��س��ان  جعلت 
مجلس  مبوافقة  اجلمعية  رئيس  ن��ًوه 
تنظيم  تعديل  على  م��ؤخ��راً  ال����وزراء 
امل��ج��ل��س م���ن خ���الل رب��ط��ه مبجلس 
ومنحه  والتنمية،  االقتصادية  الشؤون 
ما  وه��و  واإلداري  امل��ال��ي  االس��ت��ق��الل 
اهلل  حفظها  ال��ق��ي��ادة  ح���رص  ي��ؤك��د 
لتحقيق  املجلس  هذا  دور  تعزيز  على 
السعودية  االس��رة  خدمة  يف  أهدافه 

ورفع شأنها.
ويف سياق متصل فإنه تتنوع اجلمعيات 
اململكة،  يف  لألسرة  الداعمة  اخليرية 
األسرة،  إضافة إلنشاء مجلس شؤون 
وذلك امتداداً حلرص واهتمام الدولة 
وأفرادها  السعودية  األس��رة  بتركيبة 
ك��ون��ه��ا ال���ن���واة األول�����ى واألس��اس��ي��ة 
يف  الكثير  عليها  وي��ع��ول  للمجتمع، 
على  ق��ادر  وفاعل؛  سليم  مجتمع  بناء 

مواجهة التحديات والتحوالت.
للرقي  املجلس  ه��ذا  إن��ش��اء  ج��اء  كما 
يف  ودوره���ا  مكانتها  وتعزيز  ب��األس��رة 

توفير  على  والعمل  والتنمية،  البناء 
اجلهة  بوصفه  الكرمية،  احلياة  ُسبل 
واألس��رة  امل���رأة  متثل  التي  الرسمية 
املنظمات  يف  ال��س��ن  وك��ب��ار  وال��ط��ف��ل 
تطوير  إلى  هادفاً  الدولية،  والهيئات 
وحت��س��ني م��س��ت��وى اخل���دم���ات ال��ت��ي 
اجتماعياً  األس��رة  استقرار  يف  تُسهم 
اململكة  رؤي��ة  مع  لتتوائم  واقتصادياً 
محور  اإلن��س��ان  جعلت  ال��ت��ي   2030

التنمية.
معززاً  أن��ه  جانب  إل��ى  املجلس  ويعد 
نوعية  نقلًة  السعودية  األس��رة  ملكانة 
يف مسيرة العمل االجتماعي والتنموي 
باململكة ، حيث يضطلع بأدوار تنظيم 
تبذلها  التي  اجلهود  مختلف  وتنسيق 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة واأله��ل��ي��ة يف 
ال��ش��أن األس���ري ، واإلش����راف عليها 
بناء  يف  ال��رؤي��ة  مستهدفات  لتحيق 
مجتمع حيوي ينعم باالستقرار والرفاه، 
ويتسم بالقدرة على مواجهة التحديات 
وال��ت��ح��والت ، وي��ح��م��ي م��ك��ون��ات��ه من 

املخاطر املهددة لدور األسرة.
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اجلمعية تزور دار الرعاية الجتماعية للم�شنات بالريا�س 

وتتابع اأو�شاع النزيالت فيه 

الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  س��ع��ي  إط���ار  يف 
مع  عالقاتها  لتعزيز  اإلنسان  حلقوق 
باختصاصاتها  الصلة  ذات  اجلهات 
ويف ظل تنفيذ خطة اجلمعية للزيارات 
يوم  اجلمعية   من  وفد  قام  امليدانية 
األرب��ع��اء ب��ت��اري��خ 1443/11/23ه������� 
ب��رئ��اس��ة  2022/6/22م،  امل���واف���ق 
األسرة  لشؤون  اجلمعية  رئيس  نائب 
بزيارة  طيبة  محمود  وف��اء  الدكتورة 
للمسنات  االجتماعية  الرعاية  ل��دار 
ب��ه��دف االط���الع على أوض���اع ال��دار 
فيه  والنزيالت  مبنسوباته  وااللتقاء 
املقدمة  اخل��دم��ات  ع��ل��ى  واالط����الع 
مفصاًل  تقريراً  الوفد  أعد  وقد  لهم، 
وأب��رز ما مت تدوينه من  ال��زي��ارة  عن 
الزائر  ال��وف��د  ق��دم  كما  مالحظات، 
الدار  على  للقائمني  وتقديره  شكره 
الوفد  ضم  وق��د  االستقبال،  حلسن 
ال��زائ��ر ك��اًل م��ن: ع��ض��وات اجلمعية 
والدكتورة  شيخ  عابد  ثريا  األستاذة 

نورة عبداهلل العجالن.
ال��ب��ق��اء ب��ص��ح��ة ج��ي��دة وال��ش��ع��ور ب��أن 

أم��ر مهم  أفضل حاالته  الشخص يف 
ل��ل��غ��اي��ة يف أي س���ن، وم���ع ال��ت��ق��دم يف 
العمر يواجه الشخص عددًا متزايدًا 
م���ن ال��ت��غ��ي��ي��رات ال��رئ��ي��س��ة يف احل��ي��اة 
مم��ا ي��ؤث��ر يف ص��ح��ت��ه ال��ن��ف��س��ي��ة )مب��ا 
فيها: التغيرات الوظيفية، والتقاعد، 
وف��ق��دان األح��ب��ة( وال��ت��ع��ام��ل السليم 
مع هذه التغيرات ُيعد مفتاح البقاء 

بصحة جيدة.

رعاية املسنني:
أولت حكومة خادم احلرمني الشريفني 
اهتماماً بالغاً برعاية كبار السن حيث 
امل��ب��ادرات  م��ن  الكثير  إط���الق  ج���رى 
مستوى  ورف��ع  احلياة  ج��ودة  لتحسني 
اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة ل��ك��ب��ار ال��س��ن يف 
ال��رع��اي��ة  دور  ويف  ع��ام��ة  امل��ج��ت��م��ع 
على  السن  كبار  يعمل  حيث  خاصة، 
للمجتمع  ع����دة  إس���ه���ام���ات  ت���ق���دمي 
ع��ن ط��ري��ق ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ونقل 
األخ��رى  لألجيال  واملعرفة  اخل��ب��رات 
اكتسبوها يف  التي  من خالل خبرتهم 

احلياة، وملعرفة كمية املساهمات التي 
يقدمونها يتم االحتفال عاملًيا كل عام 
باليوم العاملي للمسنني أو اليوم العاملي 

لكبار السن.

حقوق املسنني:
ت��ش��ي��ر آخ�����ر إح���ص���ائ���ي���ة مل��ص��ل��ح��ة 
املسنني  ع��دد  أن  العامة  اإلح��ص��اءات 
يقارب مليوناً وثالثة آالف مسن، أي ما 
السكان،  عدد  إجمالي  من   ٪5 نسبته 
وقد حفظت املادة السابعة والعشرون 
م��ن ال��ن��ظ��ام األس��اس��ي ح��ق��وق املسن 
حيث نصت على أن »تكفل الدولة حق 
الطوارئ،  حالة  يف  وأسرته،  املواطن 
واملرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم 
وتشجع  االجتماعي،  الضمان  نظام 
اإلسهام يف  على  واألف��راد  املؤسسات 
رعاية  أن  اخل��ي��ري��ة«.وك��م��ا  األع��م��ال 
غاية  يف  أم��ر  بهم  واالهتمام  املسنني 
األهمية ، فهذه الفئة التي أفنت حياتها 
االحترام  تستحق  والتضحية  بالعطاء 
واالمتنان والرعاية من خالل خدمتهم 

التسهيالت  وتقدمي  وج��ه  أكمل  على 
وتوفير اإلمكانيات الالزمة لهم.

ت��ت��أث��ر ال��ص��ح��ة ال��ن��ف��س��ي��ة يف م��رح��ل��ة 
ال��ش��ي��خ��وخ��ة ب��ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��وام��ل 

والتي منها:
بعد  األش��خ��اص  حياة  من��ط  يتغير   -
يؤثر يف صحتهم  بالعمر مما  تقدمهم 

النفسية.
- التغيرات الوظيفية، وفقدان األحبة 
الصحة  يف  تؤثر  التي  التغيرات  م��ن 

النفسية.
- اخل����رف، واالك��ت��ئ��اب، وال��ق��ل��ق من 
مرحلة  يف  النفسية  امل��ش��اك��ل  أش��ي��ع 
الشيخوخة، وهي ليست جزءاً طبيعياً 

من التقدم بالعمر.
- يرتبط القلق غالًبا باالكتئاب، أي أن 
أغلب املصابني باالكتئاب يعانون القلق 

أيضاً.
- جتربة األنشطة اجلديدة والتواصل 
نفسياً  الشخص  يدعم  اآلخ��ري��ن  م��ع 

واجتماعياً عند التقدم يف العمر.
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كلمة �شعادة رئي�س اجلمعية مبنا�شبة اليوم العاملي 

للتوعية �شد اإ�شاءة معاملة كبار ال�شن

يونيو  الدولي يف 15  يحتفل املجتمع 
للتوعية  العاملي  باليوم  ع��ام  كل  من 
تبعاً  املسنني  معاملة  إس���اءة  بشأن 
للقرار الذي اتخذته اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة عام 2006م .
ون��ح��ت��ف��ل ب��ه��ذا ال��ي��وم ل��ك��ون��ه يتيح 
على  أكثر  الضوء  لتسليط  الفرصة 
احتياجاتهم  ودع��م  املسنني  حقوق 
خ��الل  م��ن  واالج��ت��م��اع��ي��ة  النفسية 
اإلس��اءة  وع��دم  معهم  التعامل  حسن 

لهم.

اجلمعية  رئيس  قال  املناسبة  وبهذه 
املستشار  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
الفاخري  ال��رح��م��ن  عبد  ب��ن  خ��ال��د 
املجتمعية  العواقب  نتأمل  يجب  أنه 
السن  كبار  معاملة  لسوء  الوخيمة 
وعلى سبيل املثال ال احلصر االعتداء 
العاطفي،  أو  النفسي  أو  اجلسدي 
واإله���م���ال، وال��ه��ج��ر، واالس��ت��غ��الل 

املالي.
اململكة  املشرع يف  أن  الى  اشار  كما 
حرص على حماية حقوق كبار السن 
وتوفير الضمانات الالزمة حلمايتهم 
ذلك  وم��ن  اإلس��اءة  اشكال  كافة  من 
نظام  وإص��دار  لرعايتهم  دور  انشاء 
خاصة بهم يتضمن مالهم من حقوق 
على  يجب  وم��ا  ال��واق��ع  ارض  على 
القيام  والعاملة  اخل��اص��ة  اجل��ه��ات 
وكذلك  لهم،  مناسبة  بيئة  لتوفير  به 

إنشاء جلنة وطنية لكبار السن تتولى 
الوقائية  واملشروعات  اخلطط  وضع 
وال��ب��رام��ج ال��ت��وع��وي��ة ال��ه��ادف��ة إل��ى 
وترسم  السن  كبار  متطلبات  تلبية 
يف  املسنني  لرعاية  العامة  السياسة 
واللوائح  األنظمة  واق��ت��راح  اململكة 
لهم  تكفل  ال��ت��ي  باملسنني  اخل��اص��ة 
حياة اجتماعية كرمية وتعزز مكانتهم 
. كما أن النظام األساسي يف اململكة 
أكد على أن الدولة تكفل حق املواطن 
وأسرته، يف حالة الطوارئ، واملرض، 
ما  يؤكد  مما  والشيخوخة،  والعجز، 
توليه الدولة من اهتمام لتوفير حياة 
حياتهم  ج��ودة  تساهم يف  لهم  كرمية 

وحفظ كرامتهم.

وقد أكد سعادة رئيس اجلمعية على 
وتسليط  املجتمع  وع��ي  رف��ع  ض��رورة 
معاملة  إس��اءة  موضوع  على  الضوء 
باستجابة  وامل��ط��ال��ب��ة  ال��س��ن،  ك��ب��ار 
ع��امل��ي��ة م��ت��ع��ددة األوج����ه ت��رك��ز على 
حماية حقوق كبار السن، ووضع طرق 
ومعاجلة  واكتشاف  تعريف  وأساليب 
سياق  يف  السن  كبار  معاملة  إس��اءة 
ث��ق��ايف وال��ن��ظ��ر إل��ى ع��وام��ل اخلطر 

احملددة ثقافًيّا.

بأن  كلمته  اجلمعية  رئيس  واختتم 
اململكة تضع حقوق املسنني على رأس 
أفنوه  ما  على  لهم  تقديراً  أولوياتها 

من عمرهم يف خدمة دينهم ووطنهم 
حقوقهم  لهم  حافظني  ومجتمعهم، 
النظام وأكدت عليها  التي كفلها لهم 

أحكام الشريعة اإلسالمية .

انتهاك حقوق اإلنسان للمسنني
املسنني  معاملة  إس��اءة  تعريف  ميكن 
أو   — متكرر  أو   — واح��د  ’’فعل  بأنها 
غياب اإلجراء املناسب، الذي يحدث 
الثقة  توقع  فيها  يكون  أي عالقة  يف 
اإلح��ب��اط  أو  األذى  ت��س��ب��ب  ال��ت��ي 
لشخص مسن‘‘. ميكن أن تتخذ إساءة 
مثل  مختلفة  أشكااًل  املسنني  معاملة 
والعاطفية  والنفسية  البدنية  اإلساءة 
أن  ميكن  كما  وامل��ال��ي��ة.  واجلنسية 
غير  أو  مقصود  إهمال  نتيجة  يكون 

مقصود.

يحدث  العالم،  من  كثيرة  أج��زاء  يف 
أو  إدراك  دون  املسنني  معاملة  سوء 
قريب،  وقت  وحتى  تذكر.  استجابة 
ك��ان��ت ه���ذه امل��ش��ك��ل��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
اخلطيرة مجهولة للرأي العام وتعتبر 
يزال  ولم  األغلب مسألة خاصة.  يف 
االعتداء على املسنني من احملرمات، 
أهميتها  م���ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل  ي��ت��م  ال���ت���ي 
العالم.  أن��ح��اء  جميع  يف  وجتاهلها 
بيد أن األدلة تتراكم لإلشارة إلى أن 
إساءة معاملة املسنني مشكلة صحية 

ومجتمعية هامة.

معاجلة إساءة املسنني
مشكلة  املسنني  معاملة  إس��اءة  تعتبر 
النامية  البلدان  من  كل  يف  موجودة 
عنها  يُبلغ  ال  ذل��ك  وم��ع  واملتقدمة، 
بشكل عام على املستوى العاملي. وال 
االنتشار  معدالت  عن  بيانات  توجد 
متقدمة  بلدان  يف  إال  التقديرات  أو 
 .٪10 إل��ى   ٪1 م��ن  —تتراوح  معينة 
وعلى الرغم من أن هناك جهل مبدى 
أهميته  ف��إن  املسنني،  معاملة  س��وء 
واض��ح��ة.  واألخ��الق��ي��ة  االجتماعية 
ال��ن��ح��و، ف��إن��ه��ا تتطلب  وع��ل��ى ه���ذا 
استجابة عاملية متعددة األوجه، تركز 

على حماية حقوق كبار السن.

وكشف  تعريف  مقاربات  وضع  يجب 
يف  املسنني  معاملة  إس��اءة  ومعاجلة 
سياق ثقايف وينظر إلى جانب عوامل 
سبيل  على  ثقافياً.  احمل��ددة  اخلطر 
املثال ، يف بعض املجتمعات التقليدية 
للزواج  تتعرض األرامل األكبر سناً   ،
القسري بينما يف حاالت أخرى ، تتهم 
بالسحر.  املعزوالت  املسنات  النساء 
من منظور صحي واجتماعي، ما لم 
تكن كل من الرعاية الصحية األولية 
االجتماعية  اخل��دم��ات  وق��ط��اع��ات 
املشكلة  لتحديد  جيد  بشكل  مجهزة 
معاملة  إس����اءة  ف���إن   ، وم��ع��اجل��ت��ه��ا 
وال  م��ك��روه��ة  غ��ي��ر  امل��س��ن��ني ستظل 

ميكن جتاهلها.
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ا�شتقبل فرع اجلمعية مبنطقة مكة املكرمة وفد املنظمة 

املتحدة الوطنية حلقوق الإن�شان بجمهورية م�شر العربية

استقبل األستاذ سليمان الزايدي املشرف على 
فرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبنطقة 
اخلضراوي  اهلل  عبد  واألس��ت��اذ  املكرمة،  مكة 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ف��رع، واألس���ت���اذ محمد 
الوذيناني الباحث القانوني يف الفرع يوم الثالثاء 
املوافق 1443/11/15ه� رئيس املنظمة املتحدة 
مصر  بجمهورية  اإلن��س��ان  حل��ق��وق  ال��وط��ن��ي��ة 
يرافقه  املنعم  عبد  محمد  املستشار  العربية 

عضو اجلمعية األستاذ فهد عرقسوس.
الزايدي    سليمان  األستاذ  قدم  اللقاء  بداية  يف 
وأهدافها  ورؤيتها،  اجلمعية  عن  تعريفية  نبذة 
واختصاصاتها، واجلهود التي تبذلها اململكة يف 
نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف املجتمع، وبدوره 
الوطنية  املتحدة  املنظمة  رئيس  س��ع��ادة  ثمن 
حلقوق اإلنسان بجمهورية مصر العربية جهود 
احلجاج  خدمة  يف  السعودية  العربية  اململكة 
واملعتمرين وزائري احلرمني الشريفني، وأكد أن 
املنظمة تدعم مسيرة اململكة يف حفظ ورعاية 
الشباب  ب��ني  ثقافتها  ون��ش��ر  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 

والناشئة.
ويف نهاية الزيارة قدم سعادة املشرف للضيوف 
اجلمعية  إص���دارات  و  مطبوعات  من  العديد 

احلقوقية.
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فرع اجلمعية بالق�شيم ينفذ عددًا من الزيارات امليدانية 

ل�شجون املنطقة

الوطنية  اجلمعية  تنفيذ خطة  ظل  يف 

امليدانية،  للزيارات  اإلن��س��ان  حلقوق 

السجناء، قام  أح��وال  و االط��الع على 

بن  حمود  األس��ت��اذ  القانوني  الباحث 

متابعة  و  بإشراف  التويجري،  أحمد 

الدكتور صالح الشريدة مشرف الفرع، 

بزيارة  لكاًل من سجن الرس العام، و 

سجن محافظة عنيزة العام يف منطقة 

القصيم.

فريق من فرع 

اجلمعية باملنطقة 

ال�شرقية يف �شيافة 

جمعية ود اخلريية 

للتكافل والتنمية 

الأ�شرية باخلرب

استمراراً لرسالة اجلمعية يف نشر ثقافتها احلقوقية بني كافة 
الشرقية  باملنطقة  اجلمعية  فرع  من  فريق  نفذ  املجتمع،  أفراد 
ضم الباحثة اإلجتماعية سارة مساعد الزامل، بإشراف و متابعة 
من الدكتور صالح اخلثالن مشرف الفرع زيارة ميدانية جلمعية 

ود اخليرية للتكافل والتنمية األسرية باخلبر.
كان يف استقبالهم كاًل من: األستاذة نعيمة عبدالرحمن الزامل 
املدير  سندي  هديل  األس��ت��اذة  و  اخليرية،  ود  جمعية  رئيسة 
قسم  مديرة  شحادة  أبو  آالء  األستاذة  و  اجلمعية،  يف  اإلداري 

اخلدمة االجتماعية باجلمعية.
يف بداية الزيارة مت تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية و أهدافها 
ورؤيتها ورسالتها وأهدافها احلقوقية، و آلية تعاملها مع القضايا 
وتوصالها مع اجلهات ذات العالقة إليجاد احللول املناسبة لها، 
العالقة  ذات  املواضيع  ومناقشة  األحاديث  تبادل  مت  ذلك  بعد 
املشتركة، ومت تزويد اجلمعية بالعديد من اصدارات و مطبوعات 

اجلمعية احلقوقية.

ال��رس  سجن  يف  استقباله  يف  ك��ان 

كاًل من: مدير السجن املكلف الرائد 

مدير  احلربي،  جبيالن  بن  عبداهلل 

فيما  الصغير،  الرائد حمود  العنابر 

كان يف استقباله عند زيارته لسجن 

السجن  مدير  م��ن:  ك��اًل  العام  عنيزة 

السحيباني،  علي  بن  فيصل  العقيد 

ومدير العنابر الرائدعبداهلل السهلي.

أنحاء  التجول يف  اللقاء مت  بداية  يف 

وتبادل  السجناء،  مقابلة  و  السجن 

املشتركة<  املواضيع  حول  األحاديث 

املقدمة  اخل��دم��ات  على  االط���الع  و 

ل��ل��س��ج��ن��اء واالس���ت���م���اع ل��ط��ل��ب��ات��ه��م 

إدارة  م��ع  ومناقشتها  واحتياجاتهم 

السجن.

الدكتور صالح الشريدة

الدكتور صالح اخلثالن
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اجلهات  مع  وتواصلها  القضايا 
احل��ل��ول  إلي��ج��اد  ال��ع��الق��ة  ذات 

املناسبة لها.

فرع اجلمعية باجلوف ينفذ عددًا من الزيارات التوعوية 

التثقيفية

يف  اجلمعية  ل��رس��ال��ة  اس��ت��م��راراً 
كافة  بني  احلقوقية  ثقافتها  نشر 
أف����راد امل��ج��ت��م��ع، ن��ف��ذ ف��ري��ق من 
ف���رع اجل��م��ع��ي��ة ب���اجل���وف ع���دداً 
و  مبتابعة  امليدانية  الزيارات  من 
الشمري  طارش  الدكتور  إش��راف 
فرع  واملشرف على  الرئيس  نائب 
اجلوف، جاءت تلك الزيارات على 

النحو التالي:
م���ن: األس���ت���اذ خليفة  ك���اًل  ق���ام 
اللجنة  ع��ض��و  امل��س��ع��ر  م��ف��ض��ي 
االستشارية، واألستاذ ظاهر بريد 
واألستاذ  ال��ف��رع،  مدير  الفهيقي 
علي مبخوت الدوش منسق الفرع، 
واألس���ت���اذ ع��ب��دال��رح��م��ن ظ��اه��ر 
بزيارة  ال��ف��رع،  سكرتير  الفهيقي 
اجل��وف،  مبدينة  ال��ت��ج��ارة  وزارة 
وكان يف استقبالهم سعادة األستاذ 
فرع  مدير  الرويلي  سعود  سامي 

وزارة التجارة باجلوف.
نبذة  تقدمي  مت  ال��زي��ارة  بداية  يف 
أهدافها  و  اجلمعية  عن  تعريفية 
ورؤي��ت��ه��ا ورس��ال��ت��ه��ا وأه��داف��ه��ا 
مع  تعاملها  آل��ي��ة  و  احل��ق��وق��ي��ة، 
اجلهات  م��ع  وتواصلها  القضايا 
احل��ل��ول  إلي���ج���اد  ال��ع��الق��ة  ذات 
تبادل  مت  ذلك  بعد  لها،  املناسبة 
األحاديث ومناقشة املواضيع ذات 

العالقة املشتركة.

إلى  بزيارة  ذات��ه  الفريق  قام  كما 
وك���ان يف  ب��س��ك��اك��ا،  ال��ب��ر  جمعية 
استقبالهم األستاذ عبد اهلل ناصر 

اجلمعية  ف���رع  م��دي��ر  اخل��ال��دي 
النواضيع  مناقشة  ومت  بسكاكا، 
ن��ب��ذة  وت���ق���دمي  ال���ع���الق���ة،  ذات 

أهدافها  و  تعريفية عن اجلمعية 
ورؤي��ت��ه��ا ورس��ال��ت��ه��ا وأه��داف��ه��ا 
مع  تعاملها  آل��ي��ة  و  احل��ق��وق��ي��ة، 
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فرع اجلمعية مبنطقة اجلوف يزور مركز الرعاية ال�شحية 

بقارا

اس���ت���م���راراً ل��رس��ال��ة اجل��م��ع��ي��ة يف 
كافة  ب��ني  احل��ق��وق��ي��ة  ثقافتها  ن��ش��ر 
فرع  م��ن  فريق  نفذ  املجتمع،  أف���راد 
مركز  إل��ى  زي���ارة  ب��اجل��وف  اجلمعية 
كاًل  ب��ق��ارا  ض��م  الصحية  ال��رع��اي��ة 
نائب  الشمري  ط��ارش  الدكتور  م��ن:  
اجلوف،  فرع  على  واملشرف  الرئيس 
و األستاذ خليفة مفضي املسعر عضو 
ظاهر  واألستاذ  االستشارية،  اللجنة 
واألستاذ  الفرع،  مدير  الفهيقي  بريد 
الفرع،  منسق  ال��دوش  مبخوت  علي 
واألستاذ عبدالرحمن ظاهر الفهيقي 
استقبالهم  يف  وك��ان  الفرع،  سكرتير 
ال��روي��ل��ي،  السحيل  م��ف��رح  األس��ت��اذ 
بقارا،  الصحي  الرعاية  مركز  مدير 
و األستاذ علي مقبل، املشرف الطبي 
واألستاذ  امل��دي��ر،  ونائب  وقائي  طب 

عبداخلالق محمد طبيب عام.
نبذة  ت��ق��دمي  مت  ال���زي���ارة  ب��داي��ة  يف 
أه��داف��ه��ا  و  اجلمعية  ع��ن  تعريفية 
ورؤيتها ورسالتها وأهدافها احلقوقية، 
و آلية تعاملها مع القضايا وتوصالها 
ال��ع��الق��ة إلي��ج��اد  م��ع اجل��ه��ات ذات 
مت  ذل��ك  بعد  ل��ه��ا،  املناسبة  احل��ل��ول 
املواضيع  ومناقشة  األح��ادي��ث  تبادل 

ذات العالقة املشتركة.
إحياء  يف  باملشاركة  ال��ف��رع  ق��ام  كما 
األيام العاملية، والتي منها اليوم العاملي 
األبرياء  األطفال  من  العنف  لضحايا 
وال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ألس��رة، وذل���ك من 
خالل وضع لوحات ارشادية وتوعوية 

تثقيفية يف امليادين العامة للشوارع.
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الفاو: تراجع طفيف باأ�شعار الأغذية بعد ارتفاع 

قيا�شي لها 

س���ّج���ل م���ؤش���ر م��ن��ظ��م��ة األغ���ذي���ة 
انخفاضاً  األغذية  ألسعار  والزراعة 
طفيفاً خالل نيسان/أبريل يف أسعار 
قفزة  بعد  وال���ذرة  النباتية  ال��زي��وت 
قياسية يف الشهر الذي سبقه، لكّنه 
سجل ارتفاعاً طفيفاً يف أسعار األرز، 
واللحوم، ومنتجات األلبان، والسكر.

األغذية  املنظمة ألسعار  وبلغ مؤشر 
ن��ي��س��ان/أب��ري��ل  يف  ن��ق��ط��ة   158.5
2022، أي ما يُعّد انخفاضاً مقداره 
0.8 يف املائة عن مستواه األعلى على 
اإلطالق الذي سجله يف آذار/مارس، 
التغيرات  يتتبع  ال��ذي  املؤشر  وظ��ل 
لسلة  الدولية  األسعار  يف  الشهرية 
ت��داوالً  األك��ث��ر  الغذائية  السلع  م��ن 
يف   29.8 بنسبة  أعلى  التجارة،  يف 
املائة عما كان عليه يف نيسان/أبريل 

.2021

وقال رئيس اخلبراء االقتصاديني يف 
إن  كولني،  توريرو  ماكسيمو  الفاو، 
االنخفاض الطفيف يف املؤشر شّكل 

بالنسبة  السّيما  به  مرَحباً  “متنفساً 
إلى بلدان العجز الغذائي ذات الدخل 
املنخفض، بيد أّن أسعار األغذية ال 
املرتفعة  املستويات  من  قريبة  ت��زال 
يعكس  مم��ا  م��ؤخ��راً،  سجلتها  التي 
ال��س��وق ويطرح  ان��ك��م��اش  اس��ت��م��رار 
العاملي  الغذائي  األم��ن  أم��ام  حتديا 

بالنسبة إلى الشرائح األضعف”.

وكانت املنظمة، التي تتخذ العاصمة 
اإلي��ط��ال��ي��ة روم���ا م��ق��راً ل��ه��ا، ع��زت 
القفزة الكبيرة ألسعار السلع الغذائية 
العاملية يف آذار/مارس 2022 لتصل 
اإلطالق،  على  مستوياتها  أعلى  إلى 
إلى احلرب يف منطقة البحر األسود، 
أس��واق  عبر  صدمات  أرسلت  التي 
احلبوب األساسية والزيوت النباتية.

واستحوذ االحتاد الروسي وأوكرانيا 
و٪20   ٪30 ح��وال��ي  على  مجتمعني 
العاملية،  والذرة  القمح  صادرات  من 
على التوالي، خالل السنوات الثالث 

املاضية.

األغ��ذي��ة  منظمة  م��ؤش��ر  ان��خ��ف��ض 
النباتية  ال��زي��وت  وال��زراع��ة ألس��ع��ار 
نيسان/ يف  امل��ائ��ة  يف   5.7 بنسبة 
إلى  الطلب  تقنني  أدى  حيث  أبريل، 
ودوار  النخيل  زي��ت  أس��ع��ار  خفض 

الشمس وفول الصويا. 

اليقني  انعدام  ف��إن  الفاو،  وبحسب 
ك��م��ي��ات مخصصة  ب��ت��وف��ر  احمل��ي��ط 
إندونيسيا،  خ���ارج  إل���ى  للتصدير 
لزيت  العالم  يف  األول  املصّدر  وهي 
مزيد  احتواء  من  متكن  قد  النخيل، 

من الهبوط يف األسعار الدولية.

األغذية  انخفض مؤشر منظمة  كما 
وال���زراع���ة ألس��ع��ار احل��ب��وب بشكل 
نيسان/ يف  نقاط   0.7 بلغ  طفيف 

أبريل وذلك جّراء تراجع بنسبة 3.0 
يف املائة يف األسعار العاملية للذرة. 

األسعار  ارتفعت  ذل��ك،  مقابل  ويف 
الشديد  تأثرها  بفعل  للقمح  الدولية 

أوكرانيا  يف  املوانئ  تعّطل  باستمرار 
يف  احملاصيل  ظ��روف  من  والتخوف 
أن  ولو  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
الكّفة قد ُعّدلت بعض الشيء بفضل 
وارتفاع  الهند  من  الشحنات  زي��ادة 
ال��ص��ادرات من االحت��اد ال��روس��ي - 
التي كانت أعلى من املتوقع - بنسبة 

0.2 يف املائة. 

وارت��ف��ع��ت األس��ع��ار ال��دول��ي��ة ل��ألرّز 
املستويات  املائة عن  بنسبة 2.3 يف 
ال���ت���ي س��ج��ل��ت��ه��ا يف آذار/م��������ارس 
جانب  من  القوي  بالطلب  مدعومة 

الصني والشرق األدنى.

ويف تلك األثناء، ارتفع مؤشر منظمة 
األغ��ذي��ة وال��زراع��ة ألس��ع��ار السكر 
م��دع��وم��ا  امل���ائ���ة،  يف   3.3 ب��ن��س��ب��ة 
إزاء  والقلق  اإليثانول  أسعار  بارتفاع 
احلصاد  ملوسم  البطيئة  االنطالقة 
لعام 2022 يف البرازيل، أكبر مصّدر 

للسكر يف العالم.
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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 الإن�شان للق�شاء عليه من اأجل العمل على 

حت�شني حقوق الإن�شان يف العامل

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

انخفاضًا  األغذية  ألسعار  والزراعة  األغذية  منظمة  مؤشر  سّجل 
بعد  وال��ذرة  النباتية  الزيوت  أسعار  يف  نيسان/أبريل  خالل  طفيفا 
ارتفاعًا طفيفًا يف  الذي سبقه، لكّنه سجل  الشهر  قفزة ملحوظة يف 

أسعار األرز، واللحوم، ومنتجات األلبان، والسكر.
ستبلغ   2022 عام  مواسم  نهاية  بحلول  للحبوب  العاملية  املخزونات  و 

856 مليون طن

على  احلبوب  تراجع جت��ارة  توقعات 
املستوى العاملي:

ملوجز  جديداً  إصداراً  الفاو  أطلقت 
م��ن��ظ��م��ة األغ���ذي���ة وال����زراع����ة عن 
عليها،  والطلب  احلبوب  إم���دادات 
إلى  تشير  محدثة  توقعات  متضمنا 
تراجع محتمل بنسبة 1.2 يف املائة 
خالل  باحلبوب  العاملية  التجارة  يف 
التسويق 2021-2022 )متوز/ سنة 

مقارنة  حزيران/يونيو(  إل��ى  يوليو 
بالعام املاضي.

وي��رت��ب��ط ه���ذا االن��خ��ف��اض ب��ال��ذرة 
واحلبوب اخلشنة األخرى، بينما من 
بنسبة  األرّز  جتارة  تنمو  أن  املتوقع 
بنسبة  القمح  املائة وجتارة  3.8 يف 

1.0 يف املائة.

اجلديدة  احلالية  التقديرات  وتشير 
العاملية  املخزونات  أّن  إلى  للمنظمة 
عام  مواسم  نهاية  بحلول  للحبوب 
أي  ط��ن،  مليون   856 ستبلغ   2022
عن  امل��ائ��ة  يف   2.8 بنسبة  أع��ل��ى 
مستوياتها عند بداية املوسم، وذلك 
الذي  الذرة  مخزونات  تراكم  بسبب 
ي��ع��زى ب��ص��ورة ج��زئ��ي��ة إل���ى تعليق 

الصادرات من أوكرانيا. 

تأكدت  ما  إذا  أنه  إلى  الفاو  وتشير 
مخزون  نسبة  فإن  التقديرات،  هذه 
احل���ب���وب ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ع��امل��ي 
تغيير،  أي  دون  من  الفترة  ستختتم 
من  نسبياً  واف��راً  »مستوى  مسجلة 
اإلمدادات« يوازي 29.9 يف املائة.  

ينمو  أن  تتوقع  املنظمة  ت���زال  وال 
اإلنتاج العاملي للقمح يف عام 2022 
هذه  وتشمل  ط��ن.  مليون   782 إل��ى 
بنسبة  متوقعاً  انخفاضاً  التوقعات 
املساحة احملصودة  املائة يف  20 يف 

انخفاض  ع��ن  ف��ض��اًل  أوك��ران��ي��ا،  يف 
الناجت بسبب اجلفاف يف املغرب.

وتشير الدراسات االستقصائية األولية 
تقلّص  إمكانية  إلى  الزراعة  لعمليات 
املساحات املزروعة بالذرة يف الواليات 
املائة،  بنسبة 4 يف  األمريكية  املتحدة 
وس��ط م��خ��اوف م��ن ارت��ف��اع تكاليف 

األسمدة وغيرها من املدخالت.

الغذائي  األم���ن  ان��ع��دام  ع��امل��ي:  تقرير 
احل������اد يف ارت����ف����اع - وال����ن����زاع����ات م��ن 

األسباب الرئيسية لذلك:
الغذاء  أزمة  عاملي حول  تقرير  كشف 
ال��ن��ق��اب ع��ن اس��ت��م��رار ارت��ف��اع ع��دد 
األش��خ��اص ال���ذي ي��واج��ه��ون ان��ع��دام 
إلى  ويحتاجون  احلاد  الغذائي  األمن 
ع��اج��ل��ة منقذة  غ��ذائ��ي��ة  م��س��اع��دات 
وذل��ك   - العيش  سبل  ودع��م  للحياة 
التقرير  وركز   – باخلطر  ينذر  مبعدل 
يتجاوز  التي  واألقاليم  البلدان  على 
املوارد  الغذاء  أزمة  وشدة  فيها حجم 

والقدرات احمللية.

الذي  السنوي  التقرير  بحسب  ه��ذا 
العاملية ملكافحة  اليوم الشبكة  أطلقته 
األزمات الغذائية – وهي حتالف دولي 
يضّم األمم املتحدة واالحتاد األوروبي 
احلكومية  وغير  احلكومية  واجلهات 
األزم���ات  م��ع��اجل��ة  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي 
الغذائية معا، والذي يدعو إلى حشد 

املجتمع الدولي.

ويرى التقرير أن »االجتاهات املقلقة« 
نتيجة  هي  الغذائي  األم��ن  انعدام  يف 
ت��ت��غ��ذى ع��ل��ى بعضها  ل��ع��دة ع��وام��ل 
البعض، بدءا من الصراع إلى األزمات 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة وامل��ن��اخ��ي��ة، وم���ن األزم����ات 
الفقر  م��ع  الصحة  إل��ى  االقتصادية 

وعدم املساواة كأسباب ثابتة.

يواجهون  إض���ايف  شخص  مليون   40
األزمة الغذائية:

 193 ح��وال��ي  أن  إل��ى  التقرير  أش��ار 
مليون شخص يف 53 دولة أو منطقة 
احلاد  الغذائي  األمن  انعدام  واجهوا 
ع��ل��ى م��س��ت��وي��ات أزم���ة أو أك��ث��ر من 
املتكامل  املرحلي  التصنيف  حتليل 
لألمن الغذائي )بني املرحلتني الثالثة 
واخلامسة IPC 5-3( يف عام 2021.

مليون   40 بحوالي  زي��ادة  ميثل  ه��ذا 
القياسي  ب��ال��ع��دد  م��ق��ارن��ة  ش��خ��ص 

بالفعل لعام 2020.

ومن بني هؤالء، مت تصنيف أكثر من 
نصف مليون شخص )570,000( يف 
وجنوب  مدغشقر  وج��ن��وب  إثيوبيا، 
األشد  املرحلة  يف  واليمن  ال��س��ودان 
من كارثة انعدام األمن الغذائي احلاد 
ويتطلب   ،)5  IPC اخلامسة  )املرحلة 
وضعهم اتخاذ إجراءات عاجلة لتاليف 
العيش  لسبل  النطاق  واسع  االنهيار 

واملجاعة والوفاة.

دواف���ع ارت��ف��اع مستوى ان��ع��دام األم��ن 
الغذائي احلاد يف عام 2021:

ال��ذي  الرئيسي  )السبب  ال��ن��زاع��ات 
دفع ب� 139 مليون شخص يف 24 دولة 
ومنطقة باجتاه انعدام األمن الغذائي 
احل���اد، وه��و ارت��ف��اع م��ن ح��وال��ي 99 
ومنطقة  دول��ة   23 مليون شخص يف 

يف 2020(.

من  )أكثر  املتطرفة  اجلوية  الظواهر 
ث��م��ان��ي دول  م��ل��ي��ون ش��خ��ص يف   23
ومناطق، وهو ارتفاع من 15.7 مليون 

شخص يف 15 بلدا ومنطقة(.
الصدمات االقتصادية )أكثر من 30 
مليون شخص يف 21 دولة ومنطقة، 
وهو انخفاض من 40 مليون شخص 
يف 17 بلدا ومنطقة يف 2020 بسبب 
تداعيات كوفيد-19 بشكل رئيسي(.

ال��غ��زو  يسبق  التحليل  أن  ح��ني  يف 
أن  التقرير  وجد  ألوكرانيا،  الروسي 
الطبيعة  عن  بالفعل  كشفت  احل��رب 
العاملية  الغذاء  أنظمة  بني  املترابطة 
على  الوخيمة  والعواقب  وهشاشتها، 

األمن الغذائي والتغذوي العاملي.

ملنظمة  العام  املدير  دونيو،  وقال شو 
ل��ألغ��ذي��ة وال��زراع��ة  امل��ت��ح��دة  األمم 
)ال���ف���او(: »ال���راب���ط امل���أس���اوي بني 
ال��ص��راع وان��ع��دام األم���ن ال��غ��ذائ��ي، 
مرة  للقلق  ومثيراً=  واض��ح��اً  أصبح 

أخرى.«

وأوضح أنه بينما كّثف املجتمع الدولي 
»ب��ش��ج��اع��ة« ال���دع���وات إل���ى ات��خ��اذ 
املجاعة  للوقاية من  إجراءات عاجلة 
والتخفيف من حدتها وحتشيد املوارد 
ملعاجلة األسباب اجلذرية التي تقف 
فّعال  بشكل  الغذائية  األزم��ات  وراء 
بسبب، م��ن ب��ني أم���ور أخ���رى، آث��ار 
املناخية  واألزمة  كوفيد-19،  جائحة 
والنقاط الساخنة العاملية واحلرب يف 
أوكرانيا، إال أنه ال يزال يجد صعوبة 

يف تلبية االحتياجات املتزايدة.

العاملي  التقرير  نتائج  أن  إلى  وأشار 
لهذا العام تظهر احلاجة إلى معاجلة 
جماعية النعدام األمن الغذائي احلاد 
السياقات  عبر  العاملي  املستوى  على 
اإلنسانية والتنموية وإحالل السالم.
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منظمة ال�شحة

العاملية

تقرير ج��دي��د ص���ادر عن  أظ��ه��ر 
م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة أن 
وغيرها  اجليدة  اليدين  نظافة 
التكلفة  من املمارسات منخفضة 
ب��امل��ائ��ة من  أن مت��ن��ع 70  مي��ك��ن 

العدوى يف األطر الصحية.

نوعه  م��ن  األول  التقرير  ي��أت��ي 
جائحة  ف��ي��ه  أب�����رزت  وق���ت  يف 
حاالت  من  وغيرها  كوفيد-19 
األخ��ي��رة مدى  األم���راض  تفشي 
مساهمة مواقع الرعاية الصحية 
لم  ال��ع��دوى، يف ح��ال  انتشار  يف 
يتم إيالء اهتمام كاف للوقاية من 

العدوى ومكافحتها. 

العاملية  الصحة  منظمة  وقالت 
مريض يف  مائة  كل  بني  من  إن��ه 
مستشفيات الرعاية احلادة، فإن 
ذات  ال��ب��ل��دان  يف  مرضى  سبعة 
يف  مريضاً  و15  املرتفع  الدخل 
املنخفض  ال��دخ��ل  ذات  البلدان 

وامل��ت��وس��ط س��ي��ص��اب��ون ب��ع��دوى 
واح������دة ع��ل��ى األق�����ل م��رت��ب��ط��ة 
إقامتهم  أثناء  الصحية  بالرعاية 
إلى  ي���ؤدي  مم��ا  املستشفى،  يف 
وفاة واحد من كل عشرة مرضى 
الذين  أولئك  سيما  ال  مصابني، 
يخضعون للعناية املركزة وحديثي 

الوالدة.

لنظافة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  وعشية 
منظمة  اس��ت��ع��رض��ت  األي������دي، 
الصحة العاملية أول تقرير عاملي 
من  الوقاية  ح��ول  اإلط��الق  على 
العدوى ومكافحتها والذي يجمع 
األدلة من مؤلفات علمية وتقارير 
من  ج��دي��دة  وب��ي��ان��ات  مختلفة 

دراسات املنظمة.

ج�����ائ�����ح�����ة ك�������وف�������ي�������د-19: ك���ش���ف 
التحديات وفرصة غير مسبوقة:

ملنظمة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  وق�����ال 
الصحة العاملية الدكتور تيدروس 

إن جائحة  غيبريسوس،  أدهانوم 
كوفيد-19 كشفت عن العديد من 
الوقاية  يف  والثغرات  التحديات 
من العدوى ومكافحتها يف جميع 
قدمت  ولكنها  والبلدان،  املناطق 
مسبوقة  غ��ي��ر  »ف���رص���ة  أي���ض���اً 
نطاق  وت��وس��ي��ع  ال��وض��ع  لتقييم 
واالستجابة  للفاشية  االستعداد 
لها بسرعة.« وأضاف أن التحدي 
اآلن هو ضمان قدرة جميع الدول 
البشرية  امل��وارد  تخصيص  على 
التحتية  وال��ب��ن��ى  واإلم�������دادات 

املطلوبة.

الضوء  التقرير  يسلط  وبينما 
على الضرر الذي يلحق باملرضى 
وال��ع��ام��ل��ني يف م��ج��ال ال��رع��اي��ة 
الصحية بسبب العدوى املرتبطة 
ب��ال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة وم��ق��اوم��ة 
مضادات امليكروبات، فإنه يتناول 
أيضاً تأثير وفعالية تكلفة برامج 
ومكافحتها  العدوى  من  الوقاية 

املتاحة  واملوارد  واالستراتيجيات 
للبلدان لتحسينها.

بالرعاية  املرتبطة  العدوى  تأثير 
ال��ص��ح��ي��ة وم��ق��اوم��ة م��ض��ادات 

امليكروبات.
وقالت منظمة الصحة العاملية إن 
بالرعاية  املرتبطة  العدوى  تأثير 
ال��ص��ح��ي��ة وم��ق��اوم��ة م��ض��ادات 
ال  الناس  حياة  على  امليكروبات 
املائة  24 يف  من  فأكثر  يُحصى. 
باإلنتان  املصابني  امل��رض��ى  م��ن 
امل��رت��ب��ط ب��ال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة 
امل��رض��ى  م��ن  امل��ائ��ة  يف  و52.3 
الذين عوجلوا يف وحدات العناية 
وترتفع  عام,  كل  ميوتون  املركزة 
ال���وف���ي���ات ض��ع��ف��ني إل����ى ث��الث��ة 
ال��ع��دوى  ت��ك��ون  عندما  أض��ع��اف 

مقاومة ملضادات امليكروبات.

العديد  أن  إلى  املنظمة  وأش��ارت 
قوية  مشاركة  تظهر  البلدان  من 
وتقدماً يف توسيع نطاق اإلجراءات 
لوضع احلد األدنى من املتطلبات 
لبرامج  األس��اس��ي��ة  وامل��ك��ون��ات 
ومكافحتها،  العدوى  من  الوقاية 
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أظ��ه��ر ت��ق��ري��ر ج��دي��د ص����ادر ع���ن م��ن��ظ��م��ة الصحة 
ال��ع��امل��ي��ة أن ن��ظ��اف��ة ال��ي��دي��ن اجل���ي���دة وغ��ي��ره��ا من 
امل����م����ارس����ات م��ن��خ��ف��ض��ة ال��ت��ك��ل��ف��ة مي���ك���ن أن مت��ن��ع 
ال���ص���ح���ي���ة. ال�����ع�����دوى يف األط�������ر  م�����ن  ب����امل����ائ����ة   70

ب��ش��دة هذه  ت��دع��م  أن��ه��ا  مضيفة 
ال��ع��م��ل��ي��ة إل���ى ج��ان��ب ال��الع��ب��ني 
وش���ددت  اآلخ���ري���ن،  الرئيسيني 
على أن احلفاظ على هذا التقدم 
وتوسيع نطاقه على املدى الطويل 
اهتماماً  تتطلب  ماسة  هو حاجة 

واستثمارات عاجلة.

العاملية  الصحة  منظمة  ودع��ت 
أنحاء  جميع  يف  ال��ب��ل��دان  جميع 
استثماراتها  زي���ادة  إل��ى  ال��ع��ال��م 
يف ب��رام��ج ال��وق��اي��ة م��ن ال��ع��دوى 
ومكافحتها لضمان جودة الرعاية 
وس���الم���ة امل���رض���ى وال��ع��ام��ل��ني 
ال��ص��ح��ي��ني. وش�����ددت ع��ل��ى أن 
زيادة االستثمار ال حتمي سكانها 
النتائج  فحسب، بل حتسن أيضاً 
تكاليف  م���ن  وت��ق��ل��ل  ال��ص��ح��ي��ة 

الرعاية الصحية.

أبرزت جائحة كوفيد-19 وغيرها 
الواسعة  األم��راض  فاشيات  من 
إلى  مؤخراً  حدثت  التي  النطاق 
الرعاية  ألم��اك��ن  ميكن  م��دى  أي 
انتشار  يف  تسهم  أن  الصحية 
ال���ع���دوى، واإلض������رار ب��امل��رض��ى 

وال����زوار،  الصحيني  وال��ع��ام��ل��ني 
للوقاية  اهتمام كاف  يولى  لم  إذا 
لكن  ومكافحتها،  ال��ع��دوى  م��ن 
تقريراً جديداً صادراً عن منظمة 
الصحة العاملية بنّي أنه عند اتباع 
اجليدة  اليدين  نظافة  ممارسات 
الفّعالة  املمارسات  من  وغيرها 
الوقاية  ميكن  التكلفة،  حيث  من 

من 70٪ من حاالت العدوى. 

العناية  يف  األش��خ��اص  ويتعرض 
املركزة واألطفال احلديثي الوالدة 
بصفة خاصة للمخاطر، ويكشف 
التقرير عن أن حالة واحدة تقريباً 
اإلنتان  ح��االت  من  أرب��ع  كل  من 
وما  املستشفيات،  يف  تعالج  التي 
اإلنتان  ح��االت  نصف  من  يقرب 
امل���ص���ح���وب ب���اخ���ت���الل وظ��ائ��ف 
وحدات  يف  تعالج  التي  األعضاء 
ترتبط  للبالغني،  املركزة  العناية 

بالرعاية الصحية.

ويقدم تقرير املنظمة اجلديد أول 
اإلطالق  على  عاملي  حالة  حتليل 
من  الوقاية  برامج  تنفيذ  لطرق 
البلدان  يف  ومكافحتها  ال��ع��دوى 

حول العالم، مبا يف ذلك التركيز 
حني  ويف  وال��ُق��ط��ري،  اإلقليمي 
يسلط التقرير الضوء على الضرر 
والعاملني  باملرضى  يلحق  ال��ذي 
يف م���ج���ال ال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة 
بالرعاية  املرتبطة  للعدوى  نتيجة 
ال��ص��ح��ي��ة وم��ق��اوم��ة م��ض��ادات 
أيضاً  يتناول  فإنه  امليكروبات، 
العدوى  م��ن  الوقاية  ب��رام��ج  أث��ر 
حيث  من  وفّعاليتها  ومكافحتها 
واملوارد  واالستراتيجيات  التكلفة 
ه��ذه  لتحسني  ل��ل��ب��ل��دان  امل��ت��اح��ة 

البرامج.

وتؤدي العدوى املرتبطة بالرعاية 
ال��ص��ح��ي��ة وم��ق��اوم��ة م��ض��ادات 
امليكروبات إلى آثار ال حصر لها 
سنوياً  فيموت  الناس.  حياة  على 
أكثر من 24٪ من املرضى املصابني 
باإلنتان املرتبط بالرعاية الصحية 
وميوت 52,3٪ من هؤالء املرضى 
الذين يعاجلون يف وحدات العناية 
املركزة. ويتضاعف عدد الوفيات 
عندما  م���رات  ث���الث  أو  م��رت��ني 
ملضادات  مقاومة  العدوى  تكون 

امليكروبات.
البلدان  أن  عن  التقرير  وكشف 
احتماالت  تزداد  الدخل  املرتفعة 
إحرازها للتقدم يف عملها املتعلق 
ومكافحتها،  العدوى  من  بالوقاية 

وت����زداد اح��ت��م��االت ت��ق��دم حالة 
ال��ع��دوى  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  تنفيذها 
وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا ث��م��ان��ي��ة أض��ع��اف 
املنخفضة  ب��ال��ب��ل��دان  م��ق��ارن��ة 
إال  يُلحظ  لم  وبالفعل،  ال��دخ��ل. 
 2018 عامي  بني  طفيف  حتّسن 
الوقاية  برامج  تنفيذ  يف  و2021 
الوطنية  ومكافحتها  العدوى  من 
ال��دخ��ل،  املنخفضة  ال��ب��ل��دان  يف 
االهتمام  زي��ادة  من  الرغم  على 
لبرامج  ال��ع��م��وم  ي��ول��ى يف  ال���ذي 
ومكافحتها  العدوى  من  الوقاية 
ب��س��ب��ب ج��ائ��ح��ة ك���وف���ي���د-19. 
البلدان  دعم  املنظمة  وستواصل 
برامج  حتسني  إمكانية  لضمان 
الوقاية من العدوى ومكافحتها يف 

كل األقاليم.

البلدان  جميع  املنظمة  وت��دع��و 
حول العالم إلى زيادة استثماراتها 
يف ب��رام��ج ال��وق��اي��ة م��ن ال��ع��دوى 
ومكافحتها لضمان جودة الرعاية 
وس���الم���ة امل���رض���ى وال��ع��ام��ل��ني 
إلى  ذل��ك  ي��ؤدي  ول��ن  الصحيني. 
ثبت  بل  فحسب،  السكان  حماية 
أي��ض��اً أن زي����ادة االس��ت��ث��م��ار يف 
ومكافحتها  العدوى  من  الوقاية 
ي��ح��ّس��ن احل���ص���ائ���ل ال��ص��ح��ي��ة 
الصحية  الرعاية  تكاليف  ويقلل 

والنفقات من األموال اخلاصة. 

تطلق اأول تقرير عاملي على 

الإطالق حول الوقاية من 

العدوى ومكافحتها
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بهدف تزويد اأطفال الروهينجا الالجئني بالتعليم وفقًا ملنهج وطنهم الأم

اليوني�شيف تبداأ برناجمًا جتريبيًا

طفل  مليون  نصف  م��ن  أكثر  يحرم 
املوجودين يف جنوب  الروهينجا،  من 
ب��ن��غ��الدي��ش، م���ن ف���رص احل��ص��ول 
التحذير  جاء  املالئم.   التعليم  على 
األمم  منظمة  ع��ن  ص��ادر  تقرير  يف 
األولى  الذكرى  يف  للطفولة  املتحدة 
م��ن  اآلالف  م���ئ���ات  ت���دف���ق  ل���ب���دء 
الروهينجا من ميامنار بسبب أعمال 

العنف. 
وقد حذرت وشددت ال�يونيسف على 
احل��اج��ة امل��اس��ة ل��ب��ذل ج��ه��ود دولية 
فريسة  األطفال  أولئك  وقوع  لتجنب 

لليأس واإلحباط.

املستقبل  م��ن  اليونيسف  وح����ذرت 
املظلم الذي قد ينتظر األطفال الذين 
يسكنون يف املخيمات املكتظة يف ظل 
ب���ازار، ال  ظ���روف صعبة يف ك��وك��س 
تتوفر لهم سوى فرص ضئيلة للتعلم 
يعودوا  أن  ميكن  متى  يجهلون  فيما 

إلى ديارهم.

الكبير،  باإلجناز  وصفتها  خطوة  يف 
أفادت منظمة اليونيسف بتسجيل 10 
الروهينجا-  ألف طفل من الالجئني 

ممن يعيشون يف مخيمات كوكس بازار 
لالجئني يف بنغالديش- بهدف تلقي 
التعليم على أساس املناهج الدراسية 

الوطنية لبلدهم األم ميامنار.
البرنامج  ه��ذا  اليونيسف  وأطلقت 
يف  ال��دراس��ي��ة  للمناهج  التجريبي 
تشرين  ش��رك��ائ��ه��ا يف  م��ع  م��ي��امن��ار 

الثاني/نوفمبر 2021.
وأشارت اليونيسف، يف بيان، إلى أن 
هذا البرنامج ميثل خطوة مهمة إلى 
األساسي  احل��ق  ضمان  نحو  األم��ام 
يف التعليم بالنسبة ألطفال الالجئني 
إع��داد  يف  وسيساعد  الروهينجا، 

األطفال للعودة إلى ميامنار.
وق���ال ال��س��ي��د ش��ي��ل��دون ي���ت، ممثل 

منظمة اليونيسف يف بنغالديش:
التعليم  ع��ل��ى  ه��ائ��ل  ط��ل��ب  »ه��ن��اك 
الالجئني.  الروهينجا  أط��ف��ال  ب��ني 
يف  موجودون  وشركاؤها  واليونيسف 

املخيمات، استجابة لهذا الطلب«.
وفقا للوكالة األممية، هناك أكثر من 
400 ألف طفل من أطفال الروهينجا 
يف سن املدرسة يعيشون يف مخيمات 
نحو  يرتاد  بنغالديش.  يف  الالجئني 

300 ألف منهم مراكز التعلم.

عملية  وشركاؤها  اليونيسف  وتدير 
تعليمية كبرى يف أكبر جتمع لالجئني 
تدعم 2800 مركزا  العالم، حيث  يف 
تعليمي  تعليميا من بني 3400 مركز 

يف العديد من املخيمات.
يف ب�����ادئ األم�����ر، ي��س��ت��ه��دف ه��ذا 
البرنامج التجريبي 10 آالف طفل يف 
التاسع.  إلى  السادس  من  الصفوف 
تخصص  ال���ع���ادي���ة،  ال���ظ���روف  يف 
التاسع  إل��ى  ال��س��ادس  من  الصفوف 
لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

11 و14 عاما.
ولكن مع ذلك، فإن العديد من أطفال 
يف  تخلفوا  قد  الالجئني  الروهينجا 
تعليمهم، وبالتالي فإن معظم األطفال 
السادس  من  الصفوف  يف  املسجلني 
إلى التاسع تتراوح أعمارهم بني 14 

و16 عاما.

إلى  تهدف  أنها  اليونيسف  وذك��رت 
ت��وس��ي��ع ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج ع��ب��ر ع��دة 
يشمل  أن  إلى  تسعى  حيث  مراحل، 
هذا البرنامج جميع األطفال يف سن 

املدرسة، بحلول عام 2023.
على الرغم من التقدم الكبير، تشير 

اليونيسف إلى أن هناك ما يقرب من 
100 ألف طفل من أطفال الروهينجا 
الالجئني- ممن هم يف سن املدرسة- 
خارج الفصول الدراسية. مؤكدة أنها 
تعمل مع شركائها على الوصول إلى 
هؤالء األطفال وإزالة احلواجز التي 

حتول دون ذهابهم إلى املدرسة.
مي���ك���ن مل����راف����ق ال��ت��ع��ل��م اخل���اص���ة 
احتياجات  تلبي  ال��ت��ي  واملجتمعية 
يتم  والتي  والبنات،  األوالد  من  كل 
تشغيلها بإشراف كاٍف، أن تلعب دورا 

يف تقدمي اخلدمات التعليمية.
تتعاون اليونيسف مع جميع أصحاب 
امل��ص��ل��ح��ة ل��ت��زوي��د أط���ف���ال الج��ئ��ي 
العادل  الوصول  بإمكانية  الروهينجا 

والشامل إلى التعليم املوحد.
وقال ممثل املنظمة يف بنغالديش:

»ن��ح��ن بحاجة إل��ى ب��ذل ك��ل م��ا يف 
األم��ل،  األط��ف��ال  ه��ؤالء  ملنح  وسعنا 
وت��زوي��ده��م ب��ال��ت��ع��ل��ي��م، وإع���داده���م 
ستواصل  م��ي��امن��ار.  يف  ملستقبلهم 
الجئي  مجتمع  مع  العمل  اليونيسف 
ال��روه��ي��ن��ج��ا وح��ك��وم��ة ب��ن��غ��الدي��ش 
والشركاء حتى يتم توفير تعليم جيد 

لكل طفل الجئ«.
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اجلزء األول من »اتفاقية سيداو«اعرف حقوقك و واجباتك

* اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة (�سيداو) هي معاهدة دولية اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام 1979،  وقعت عليها اململكة العربية ال�سعودية عام 2000 م مع 
حتفظ عام على كل التفاقية يف حال تعار�ض اأي من بنودها مع ال�سريعة الإ�سلمية، و قد حتفظت على بندين من بنودها الثلثني وهما الفقرة الثانية من البند التا�سع، و الفقرة الأوىل من املادة 

التا�سعة و الع�سرين.

املادة األولى
يعنى  االت��ف��اق��ي��ة  ه����ذه  ألغ�����راض 
أي  امل��رأة«  ضد  »التمييز  مصطلح 
تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على 
آث��اره أو  أس��اس اجلنس ويكون من 
أغراضه، توهني أو إحباط االعتراف 
واحلريات  اإلنسان  بحقوق  للمرأة 
السياسية  امل��ي��ادي��ن  يف  األس��اس��ي��ة 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
أو  آخ��ر،  ميدان  أي  يف  أو  واملدنية 
ت��وه��ني أو إح���ب���اط مت��ت��ع��ه��ا ب��ه��ذه 
بصرف  لها،  ممارستها  أو  احلقوق 
وعلى  الزوجية  حالتها  عن  النظر 

أساس املساواة بينها وبني الرجل.

املادة الثانية
ال�����دول األط�����راف جميع  ت��ش��ج��ب 
وتتفق  امل��رأة،  ضد  التمييز  أشكال 
ال��وس��ائ��ل  ب��ك��ل  ت��ن��ت��ه��ج،  ع��ل��ى أن 
سياسة  إب���ط���اء،  ودون  امل��ن��اس��ب��ة 
تستهدف القضاء على التمييز ضد 
املرأة، وحتقيقاً لذلك تتعهد بالقيام 

مبا يلي:
)أ( إدماج مبدأ املساواة بني الرجل 
أو  الوطنية  دساتيرها  يف  وامل���رأة 
لم  إذا  املناسبة األخرى،  تشريعاتها 
يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حتى 
لهذا  العملي  التحقيق  وكفالة  اآلن، 
املبدأ من خالل التشريع وغيره من 

الوسائل املناسبة.
التدابير،  من  املناسب  اتخاذ  )ب( 
يف  مب��ا  تشريعية،  وغير  تشريعية 
ذلك ما يناسب من جزاءات، حلظر 

كل متييز ضد املرأة.
حلقوق  قانونية  حماية  ف��رض  )ج( 
املرأة على قدم املساواة مع الرجل، 
وضمان احلماية الفعالة للمرأة، عن 
االختصاص  ذات  احمل��اك��م  ط��ري��ق 
واملؤسسات العامة األخرى يف البلد، 

من أي عمل متييزي.
عمل  أي  مباشرة  عن  االمتناع  )د( 
ضد  متييزية  ممارسة  أو  متييزي 
السلطات  ت��ص��رف  وكفالة  امل���رأة، 

وهذا  يتفق  مبا  العامة  واملؤسسات 
االلتزام.

املناسبة  التدابير  اتخاذ جميع  )ه�( 
امل��رأة  ض��د  التمييز  على  للقضاء 
من جانب أي شخص أو منظمة أو 

مؤسسة.
املناسبة،  التدابير  اتخاذ جميع  )و( 
مبا يف ذلك التشريعي منها، لتغيير 
أو إب���ط���ال ال��ق��ائ��م م���ن ال��ق��وان��ني 
واملمارسات  واألع���راف  واألنظمة 

التي تشكل متييزا ضد املرأة.
اجلزائية  األحكام  جميع  إلغاء  )ي( 
ضد  متييزا  تشكل  التي  الوطنية 

املرأة.

نبذة عن أجفند:
لدى أجفند شراكات مع 444 منظمة 
وحكومية،  وإقليمية  ودول��ي��ة  أممية 

يدعم من خاللها املشاريع التنموية.
تأسس برنامج اخلليج العربي للتنمية 
تأسس   ، إقليمية  منظمة  )أجفند(، 
ص��اح��ب  م���ن  مب���ب���ادرة   1980 ع���ام 
عبد  بن  ط��الل  األمير  امللكي  السمو 
ال��ع��زي��ز، رح��م��ه اهلل ، ودع���م ق��ادة 
العربية  التعاون لدول اخلليج  مجلس 
جذور  إلى  باستراتيجيته  يتوجه  وهو 
مستهدفاً  البشرية  التنمية  مشكالت 

جميع شرائح املجتمع بدون متييز.

يتمثل عمل أجفند يف البرامج التالية:
تنمية الطفولة املبكرة

متكني املرأة
تنمية املجتمع املدني

التعليم املفتوح للشباب
الشمول املالي

س��اه��م أج��ف��ن��د يف حت��ق��ي��ق أج��ن��دة 
خالل  من   2030 املستدامة  التنمية 
معاييره،  تلبي  التي  املشاريع  متويل 
الدولية  ط��الل  األم��ي��ر  ج��ائ��زة  وعبر 
حاضنة  تعد  التي  البشرية،  للتنمية 

للمشاريع التي يستهدفها أجفند.

أس����س أج��ف��ن��د 5 م��ن��ظ��م��ات ت��ن��م��وي��ة 
متخصصة هي:

املجلس العربي للطفولة والتنمية.
مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث.

اليوم  وألجفند  املالي،  الشمول  بنوك 
املنطقة  يف  امل��ال��ي  للشمول  بنوك   9
منتجات  تبتكر  وأف��ري��ق��ي��ا،  العربية 
التنمية  أه���داف  حتقيق  يف  تساهم 
املشكالت  حل  وتسهم يف  املستدامة، 
وتدمج  واالج��ت��م��اع��ي��ة،  االق��ت��ص��ادي��ة 
ال���ش���رائ���ح احمل���ت���اج���ة يف احل����راك 
التنموي والنظام املالي. ويعمل أجفند 
حالياً على نشر بنوك الشمول املالي 

يف غرب ووسط أفريقيا.
اجلامعة العربية املفتوحة.

الشبكة العربية للمنظمات األهلية.

رؤية أجفند
تخفيف  البشرية.  التنمية  إستدامة 
الفئات  تتمكن  وأن   ، ال��ف��ق��ر  ح���دة 
وك��ب��ار  وال��ط��ف��ل،  )امل�����رأة  الضعيفة 
اخلاصة،  اإلحتياجات  وذوو  السن، 
ممارسة  من  والالجئون(  والنازحون، 

حقوقها يف احلياة الكرمية اجتماعياً 
واقتصادياً يف ظل التشريعات الوطنية 
والدولية وأن تتحسن ظروف معيشتها 
األساسية  اخلدمات  لها  تتوفر  وأن 
والرعاية  التعليم  ف��رص  لها  وت��ت��اح 
والسالم  األمن  والعمل.نشر  الصحية 

يف املجتمعات البشرية.

رسالة أجفند:
دعم جهود التنمية البشرية من خالل 
يبادر  التي  املميزة  واملشاريع  البرامج 
وتنفذها  ش��رك��اؤه  أو  و/  أجفند  بها 
اإلمنائية،  املتحدة  األمم  منظمات 
وامل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة 
على  واأله��ل��ي��ة  احلكومية  والهيئات 
أو  متييز  دون  النامي  العالم  مستوى 

تفرقة من أي نوع.

اعرف أكثر عن برنامج اخلليج العربي للتنمية - أجفند



 كاريكاتير

امل�شت�شار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

نقاًل عن صحيفة

18

وزير العدل يد�شن مركز تهيئة الدعاوى 

لرفع جودة احلكم الق�شائي ور�شا 

امل�شتفيدين

دشن معالي وزير العدل الدكتور وليد 
الرياض  يف  الصمعاني،  محمد  ب��ن 
ال��ذي  ال��دع��اوى  تهيئة  مركز  ال��ي��وم، 
ت��ق��دمي خ��دم��ة اإلس��ن��اد  يعمل ع��ل��ى 
ورفع  القضائية،  للدوائر  القضائي 
يسهم  مم��ا  القضية،  ملف  جاهزية 
الدوائر  مخرجات  جودة  حتسني  يف 

القضائية وسرعة إنهاء القضية.
منظومة  تفعيل  إل��ى  املركز  ويهدف 
طريقة  وحتسني  املؤسسي،  القضاء 
العدلية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  وج����ودة 
وال���وص���ول مل��س��ت��وى ع���ال م��ن رض��ا 
امل��س��ت��ف��ي��دي��ن، إض���اف���ة إل����ى رف��ع 
والدوائر  للمحاكم  التشغيلية  الكفاءة 

القضائية.

وي��ق��دم ع����دًدا م��ن اخل��دم��ات التي 
القضائي،  احل��ك��م  ج���ودة  م��ن  ت��رف��ع 
باملهارات  الالزمة  البشرية  بالكوادر 
وامل��ع��رف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة وامل��وض��وع��ي��ة 
سيسهم  الذي  األمر  املركز؛  لتشغيل 
خالل  املستفيد  جت��رب��ة  حتسني  يف 
مبؤشرات  والترافع  التقاضي  فترة 
ومعايير محددة، ومن هذه اخلدمات 
الدراسة األولية مللف القضية، وإدارة 
إلى  إضافة  واإلش��ع��ارات،  التبليغات 
تلخيص ضبوط اجللسات واملذكرات، 
يقدم  كما  األحكام،  مسودة  وصياغة 
اإلفالس  طلبات  تهيئة  خدمة  املركز 
وحصر وحتديد أولويات التكامل مع 

اجلهات اخلارجية.

هل يحق ملن توقف اشتراكه في التأمينات لتقاعده أن 
يجدد اشتراكه؟ 

ب��ل��غ السن  ال���ذي  ال��ع��ام��ل   -
وتوقف  للتقاعد،  القانونية 
ب����ن����اًء ع��ل��ي��ه اش���ت���راك���ه يف 
يحق  االجتماعية،  التأمينات 
له إذا كان سعودي االستمرار 
االش��ت��راك يف فرع  دف��ع  يف 
املعاشات – دون فرع األخطار 

بطلب  ت��ق��دم  إذا   - املهنية 
خالل املدة احملددة يف الئحة 
ال��ت��س��ج��ي��ل واالش���ت���راك���ات، 
بدفع  تعهداً  الطلب  ويضمن 
لفرع  امل��ق��ررة  االش��ت��راك��ات 
نصت  م��ا  وه���ذا  املعاشات, 
عليه الفقرة )1م��ادة 8 ( من 

االجتماعية  التأمينات  نظام 
توقف  مشترك  عامل  )لكل 
املعاشات  ف��رع  يف  اش��ت��راك��ه 
ولم تعد تتوافر فيه الشروط 
امل��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه��ا يف ه��ذا 
النظام ، احلق يف أن يستمر 
يف اش���ت���راك���ه ب��ه��ذا ال��ف��رع 

ي��ت��ق��دم - خ��الل  ب��ش��رط أن 
الالئحة  حتددها  التي  املهلة 
بدفع  ف��ي��ه  يتعهد  بطلب   -
لفرع  امل��ق��ررة  االش��ت��راك��ات 
دفعها  يقع  ال��ت��ي  امل��ع��اش��ات 
العمل  صاحب  م��ن  ك��ل  على 

والعامل.

جمعيات حفظ
النعمة



املستشار/خالد بن عبد الرحمن 
الفاخري

رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
Nshr1@yahoo.com    

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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