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جود الخيرية

اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي الجمعية 

وإنما تعبر عن أراء أصحابها

www.nshr.org.sa : موقع اجلمعية

دورية شهرية تصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان
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فاكس: 0112102202 -ص.ب 1881 الرياض 11321
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21391

فرع منطقة جازان : هاتف: 0173237041  - فاكس : 0173173344 -ص.ب 
476
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منظمة الصحة العاملية تؤكد 
عىل ضرورة إحداث نقلة نوعية 
يف الصحة النفسية 

"الفاو" تحث مجموعة العشرين عىل 
االستثمار يف كوكب صحي من أجل 
غذاء صحي

إطالق تحالف عاملي جديد 
للقضاء عىل اإليدز لدى 
األطفال يف غضون 8 أعوام
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رئي�س اجلمعية ي�شارك يف فعاليات امل�ؤمتر الإقليمي الرابع 

رفيع امل�شت�ى حلماية وتعزيز حق�ق الإن�شان

ش����ارك رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
بن  خالد  املستشار/  اإلنسان  حلقوق 
فعاليات  يف  الفاخري،  عبدالرحمن 
املؤمتر اإلقليمي الرابع رفيع املستوى 
“أثر  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حلماية 
األزمات على التمتع بحقوق اإلنسان: 
وال��ذي  كنموذج”  ك��وف��ي��د19  جائحة 
تزامن مع انعقاد الدورة العادية )50( 
للجنة الدائمة العربية حلقوق اإلنسان 
يف مقر األمانة العامة جلامعة الدول 
والشراكة  بالتعاون  بالقاهرة،  العربية 
مفوض  ومكتب  العربية  اجلامعة  بني 
حل��ق��وق  ال���س���ام���ي  امل���ت���ح���دة  األمم 

اإلنسان.
يف  كلمة  اجلمعية  رئيس  ألقى  حيث 
امل��ؤمت��ر ع��ن ت��ع��زي��ز اح���ت���رام حقوق 

اإلنسان يف ظل جائحة كوفيد – 19،
جاء فيها »إن مؤسسات املجتمع املدني 
تقوم بدور هام يف متابعة قضايا حقوق 
األزم���ات  ويف  ع���ام  بشكل  اإلن���س���ان 
التي  للتداعيات  ونظراً  بشكل خاص، 
فقد   ،19 ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة  ص��اح��ب��ت 

اجلائحة  بداية  منذ  اجلمعية  قامت 
وضمان  احلقوقية  األوض��اع  مبتابعة 
بحقوقهم  املجتمع  يف  األف���راد  متتع 
وع���دم ت��أث��ره��م م��ن آث���ار اجل��ائ��ح��ة، 
حيث الحظت اجلمعية مبادرة الدولة 
الرامية  القرارات  من  حزمة  بإطالق 
حلماية األفراد وتوفير األمن الصحي 
اجلائحة  آثار  من  الوقاية  بهدف  لهم 
مع األخذ يف االعتبار عدم تأثر أفراد 

املجتمع نتيجة لهذه األزمة.
كما تطرق رئيس اجلمعية إلى ما مت 
املقدمة  للخدمات  ج��ودة  من  رص��ده 
باإلضافة إلى اجلهود املبذولة لضمان 
حق اإلنسان يف الصحة والتي شملت 
أرض  على  واملقيمني  املواطنني  جميع 
اململكة دون متييز ودون النظر للوضع 
كما  ال��ب��الد،  يف  إلقامتهم  القانوني 
إلى  كلمته  يف  اجلمعية  رئيس  أوضح 
املنظومة  يف  تطوير  م��ن  ل��وح��ظ  م��ا 
ظهرت  وال��ت��ي  اإللكترونية  الصحية 
التطبيقات  م��ن  ال��ع��دي��د  خ���الل  م��ن 
أنها  الرقمية  التقنية  أثبتت  حيث 

جزء أساسي من احللول ملواجهة هذه 
للجهات  سمح  مما  العاملية،  اجلائحة 
اململكة مبواصلة تقدمي  احلكومية يف 
اخلدمات العامة للمواطنني واملقيمني، 
ومبا ساهم كذلك يف مواصلة األعمال 
واحل���ي���اة ب��ش��ك��ل ع����ام، ك��م��ا ت��ط��رق 
مت  التي  اآلليات  إلى  اجلمعية  رئيس 
العملية  استمرار  لضمان  اعتمادها 
قطاعات  لكافة  بعد  ع��ن  التعليمية 
األم��ر  اجلائحة  ه��ذه  خ��الل  التعليم 
بحق اجلميع  ال��وف��اء  إل��ى  أدى  ال��ذي 
يف التعليم دون تأثر باجلائحة، وأشار 
احلكومي  الدعم  إلى  اجلمعية  رئيس 
أدى  وال���ذي  اخل��اص  للقطاع  امل��وج��ه 
بشكل كبير إلى تخفيف آثار اجلائحة 
على ذلك القطاع وكذلك حتمل الدولة 
ملا نسبته 60% من رواتب العاملني يف 
اجلهود  من  وغيرها  اخلاص  القطاع 
خادم  حكومة  بتقدميها  انفردت  التي 

احلرمني الشريفني.
اجلمعية  رئ��ي��س  س��ع��ادة  حضر  كما 
الدائمة  العربية  اللجنة  اجتماعات 

على  اشتملت  والتي  اإلنسان  حلقوق 
عن  العامة  األم��ان��ة  تقرير  مناقشة 
التوصيات  لتنفيذ  املتخذة  اإلجراءات 
الدائمة  العربية  اللجنة  عن  الصادرة 
 ، حل��ق��وق اإلن���س���ان يف دورت���ه���ا 49 
العرب  واملعتقلني  األس���رى  وض��ع  و 
وجثامني  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��س��ج��ون  يف 
ال���ش���ه���داء ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني وال��ع��رب 
االحتالل،  سلطات  ل��دى  احملتجزين 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى اس��ت��ع��راض امل��ي��ث��اق 

العربي حلقوق اإلنسان.
وق����دم����ت رئ���ي���س ق���ط���اع ال���ش���ؤون 
هيفاء  الدكتورة  السفيرة  االجتماعية 
أب���و غ��زال��ة ش��ك��ره��ا ل��س��ع��ادة رئيس 
يف  املتميزة  مشاركته  على  اجلمعية 
كمتحدث يف  مساهمته  وعلى  املؤمتر 
»دور  املعنونة  الرابعة  اجللسة  أعمال 
املجتمع املدني يف تعزيز احترام حقوق 
كوفيد  ج��ائ��ح��ة  وم��واج��ه��ة  اإلن���س���ان 

.»19-
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يف  املؤمتر  تنظيم  جاء   - تتمة ص3 
منظومتي  بني  القائم  التعاون  إط��ار 
جامعة الدول العربية واألمم املتحدة، 
للوقوف على أثر وانعكاسات جائحة 
اإلنسان  حقوق  على  )ك��وف��ي��د-19( 
اجلهود  وإب��راز  العربية،  املنطقة  يف 
ال��وب��اء  ت��ب��ع��ات  م��ن  للحد  امل��ب��ذول��ة 
وتشخيص  واجتماعياً،  اقتصادياً 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ق��ائ��م��ة، واس��ت��خ��الص 
أبرز الدروس املستفادة، واستكشاف 
الطريق  العريضة خلارطة  اخلطوط 

املستقبلية.

مختلف  م��ش��ارك��ة  امل���ؤمت���ر  وش��ه��د 
آل���ي���ات م��ن��ظ��وم��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان 
العربية، الوطنية منها واإلقليمية، مع 
الوطنية  للمؤسسات  حيز  تخصيص 
املجتمع  ومنظمات  اإلنسان  حلقوق 
فئات  م��ن  بالعديد  املهتمة  امل��دن��ي، 
املجتمع كاملرأة  والطفل، وكبار السن 
املهاجرين،  والعمال  اإلعاقة  وذوي 
ك��م��ا ش���ارك يف امل��ؤمت��ر وف���د رفيع 
املتحدة  األمم  مفوضية  من  املستوى 
تتقدمه  اإلن��س��ان،  حلقوق  السامية 
ن��ائ��ب��ة امل���ف���وض ال��س��ام��ي حل��ق��وق 
إلى  إضافة  الناشف،  ندى  اإلنسان 
ممثلي عدد من وكاالت األمم املتحدة 
املتخصصة املعنية، كمنظمة الصحة 
الدولية  الهجرة  ومنظمة  العاملية 

السامية  املتحدة  األمم  ومفوضية 
لالجئني واإلسكوا.

وعقد املؤمتر بعد 20 عاماً من تاريخ 
توقيع مذكرة النوايا بني جامعة الدول 
حلقوق  السامية  واملفوضية  العربية 
حيث   ،2002 أبريل   17 يف  اإلنسان 
أثمر التعاون عن تنظيم عدد مهم من 
الدورات التدريبية، عالوة على ثالثة 
عام 2014  األول  إقليمية،  مؤمترات 
يف  اإلنسان  »حقوق  ح��ول  بالقاهرة 
واآلفاق  التحديات  العربية:  املنطقة 
 2017 ع���ام  وال��ث��ان��ي  املستقبلية«، 
التنمية  خطة  »تنفيذ  حول  بالقاهرة 
منظور  م��ن   2030 لعام  املستدامة 
العربي«،  العالم  يف  اإلنسان  حقوق 
حول  بالقاهرة   2019 ع��ام  والثالث 
املسلحة  والنزاعات  االحتالل  »أث��ر 
منطقة  يف  اإلن���س���ان  ح��ق��وق  ع��ل��ى 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا«.

فعاليات املؤمتر:
رئيس  املساعد  العام  األم��ني  قالت 
السفيرة  االجتماعية  الشؤون  قطاع 
الدكتورة هيفاء أبو غزالة - يف كلمة 
لها باجللسة االفتتاحية للمؤمتر - إن 
اختياراً  كان  املؤمتر  موضوع  اختيار 
ظرفية  ف��رض��ت��ه  وق��س��ري��اً،  حتمياً 
دقيقة للغاية متثلت يف جائحة كوفيد 

.19 -

ح��وال��ي عامني  وبعد  أن��ه  وأض��اف��ت 
الصارمة  االحترازية  اإلج��راءات  من 
وتبعاتها على مختلف األصعدة، كان 
علينا كسياسيني ودبلوماسيني  لزاماً 
مختصني  وباحثني  وأط��ب��اء  وخ��ب��راء 
أن نعمل على جمع ودراس��ة وحتليل 
م��خ��ل��ف��ات اجل��ائ��ح��ة، واس��ت��خ��الص 
ل��ب��ن��اء امل��س��ت��ق��ب��ل على  ال�������دروس 
اجتماعياً  اس��ت��ق��راراً  يضمن  نحو 
األف��راد  حقوق  ويكفل  واقتصادياً، 

واملجتمعات.

وأوضحت أن التصدي جلائحة كوفيد 
-19 جاء بتضافر اجلهود، وإشراك 
جميع الفاعلني، وإسهام املجتمع بكل 
األس��اس��ي��ة،  احل��ق��وق  لتعزيز  فئاته 
وإعالء روح وقيم التكافل والتضامن 
بني  التنسيق  تعزيز  مع  االجتماعي، 
اجلهات الرسمية واملؤسسات املدنية 
اجلهود  تكامل  أج��ل  م��ن  واخل��اص��ة 

وعدم تكرارها أو تزاحمها.

ملنظمات  أن  غ���زال���ة  أب���و  وأك�����دت 
نشر  يف  هاماً  دوراً  املدني  املجتمع 
املعارف واملعلومات، ويف اإلسهام يف 
اجلهود الرامية إلرساء السلم واألمن 
وت��ع��زي��ز االس��ت��ق��رار وال��ن��م��اء على 

الرسمية  اجل��ه��ود  م��ع  ينسجم  نحو 
الوطنية،  التشريعات  مع  ويتماشى 
الوطنية حلقوق  للمؤسسات  أن  كما 
اإلنسان، بحكم الوالية املمنوحة لها، 
وتثقيف  توعية  يف  املنشود  إسهامها 
املواطنني، ويف دعم اجلهود الوطنية، 
ويف ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أه��م��ي��ة م��راع��اة 
التدابير  يف  اإلنسان  حقوق  مبادئ 

االحترازية والوقائية املتخذة.
وأوض��ح��ت أن��ه م��ن ال��واج��ب علينا 
تشجيع  تضمن  عملية  حلول  إيجاد 
لسلوك  والتصدي  التضامن  سلوك 
حقوق  ثقافة  وت��ع��زي��ز  االس��ت��غ��الل، 
اإلن��س��ان يف ك��ل األوق����ات، على أن 
احترام  يضمن  إط��ار  ذل��ك يف  يكون 
سيادة الدول وخصوصياتها الثقافية.
اهتمام  إي���الء  أهمية  على  م��ؤك��دة 
خاص بالتدريب على إدارة األزمات، 
أو غير  أزم��ات مسلحة  كانت  س��واء 
مع  التشبيك  أهمية  وعلى  مسلحة، 
اجلهات املؤثرة، إقليمياً ودولياً، وعلى 
دعم القطاعات التي لها صلة بالرأي 

العام كاإلعالم والثقافة.

االف��ت��ت��اح��ي��ة  ب��اجل��ل��س��ة  كلمته  ويف 
ب���امل���ؤمت���ر دع�����ا رئ���ي���س ال���ب���رمل���ان 
رؤية  إل��ى  العسومي،  ع��ادل  العربي 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ع��رب��ي��ة ش��ام��ل��ة من 
حقوق  بكافة  التمتع  ض��م��ان  أج��ل 
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عليها  املنصوص  األساسية  اإلنسان 
يف االت��ف��اق��ي��ات وامل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة، 
األوبئة  أوق��ات  يف  خاصة  وحمايتها 
واألزمات، مؤكداً أن البعد التشريعي 
يف حماية حقوق اإلنسان يف مثل هذه 
درج��ة  يحتل  االستثنائية،  األوق���ات 
كبيرة من األهمية، ولكنه ليس كافياً 
تكامل يف  إل��ى  يحتاج  وإمن��ا  وح���ده، 
املصلحة  بني جميع أصحاب  األدوار 
وبرملانيني  حكومات  من  الرئيسيني، 
اإلنسان  حلقوق  وطنية  ومؤسسات 
ومؤسسات  مدني  مجتمع  ومنظمات 

اإلعالم.
جائحة  أن  إل��ى  »العسومي«  وأش���ار 
كورونا كان لها - وما تزال- تداعيات 
خ��ط��ي��رة ع��ل��ى ك���اف���ة امل��س��ت��وي��ات، 
واالجتماعية،  واالقتصادية  الصحية 
كما كان لها أيضاً تداعياتها السلبية 
بشكل  اإلنسان  حقوق  منظومة  على 
األوض��اع  على  تأثيرها  بسبب  ع��ام، 
القائمة،  العمل  وف��رص  االقتصادية 
مستويات  زي��ادة  يف  كذلك  وتسببها 
وخاصة  عام،  بشكل  األس��ري  العنف 
امل��وج��ه ض��د امل���رأة واألط���ف���ال، كما 
ط��ال��ت ه��ذه اجل��ائ��ح��ة ح��ق��وق بعض 
األوض�����اع  ذات  األخ������رى  ال���ف���ئ���ات 
اخلاصة، مثل كبار السن، والالجئني 
االح��ت��ي��اج��ات  وذوي  وال���ن���ازح���ني، 

اخلاصة، وغيرهم.

اإلنسان،  حقوق  قيم  إعالء  أن  وأكد 
ميثل ركيزة أساسية يف االستراتيجية 
احلالية للبرملان العربي، انطالقاً من 
مواجهة  إجراءات  بأن  الكامل  إميانه 
تكون  أن  األوب��ئ��ة واألزم���ات ال يجب 
اإلنسان  حقوق  احترام  حساب  على 
هذا  يف  بالتزاماتها  ال���دول  ووف���اء 

املجال.

عمل  العربي  البرملان  أن  إلى  وأش��ار 
ع��ل��ى إع�����داد ع���دد م���ن »ال��ق��وان��ني 
من  للتخفيف  االسترشادية«  العربية 
حقوق  أوض��اع  على  اجلائحة  تبعات 
اإلن���س���ان يف ال��ع��ال��م، م��ن��ه��ا ق��ان��ون 
وتنمية  »دع���م  م��وح��د ح���ول  ع��رب��ي 
واملتوسطة  ال��ص��غ��ي��رة  امل��ش��روع��ات 
يف ال���دول ال��ع��رب��ي��ة«، ال س��يَّ��م��ا وأن 
ك��ان��ت يف مقدمة  امل��ش��روع��ات  ه��ذه 

ت��ض��ررت بشكل  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات 
مباشر من جائحة كورونا، باإلضافة 
إلى قانون عربي موحد حول »تنظيم 
أوضاع العمالة غير املنتظمة وحماية 
خاصة  العربي«،  العالم  يف  حقوقها 

أن��ه��ا م��ن أك��ث��ر ال��ف��ئ��ات ت��ض��رراً من 
للجائحة،  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ت��داع��ي��ات 
كما عمل البرملان العربي كذلك على 
»مكافحة  حول  موحد  قانون  إع��داد 
ظل  يف  خاصًة  امل���رأة«،  ضد  العنف 

األوبئة،  انتشار  بني  القائم  االرتباط 
وت��ف��اق��م أوج����ه ع���دم امل���س���اواة بني 
اجلنسني، بشكل أكبر منه يف األوقات 
العادية، وتصاعد أشكال العنف ضد 

املرأة.

صورة من خطاب الشكر املقدم لرئيس اجلمعية من السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة



6

فرع اجلمعية باملنطقة ال�شرقية يزور معر�س اجلبيل الأول 

للكتاب

زارت الباحثة القانونية فاطمة بنت يوسف اخلرداوي من فرع 
من مشرف  متابعة  و  بإشراف  الشرقية،  باملنطقة  اجلمعية 
الفرع الدكتور صالح اخلثالن، معرض اجلبيل األول للكتاب 
يف مركز امللك عبداهلل احلضاري مبدينة اجلبيل الصناعية، 
الذي أقامته الهيئة امللكية للجبيل و ينبع، وجاء حتت رعاية 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  الشرقية  املنطقة  أمير  نائب 
أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافتتحه 
العسكر  ناصر  بن  عبداهلل  األستاذ  اجلبيل  مدينة  محافظ 
الدكتور  باجلبيل  امللكية  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  وبحضور 
أحمد آل حسني معرض الكتاب األول الذي استمر ملدة 10 

أيام.
هدف املعرض لتحفيز املجتمع و الناشئة على حب القراءة و 
االطالع ومتكني القراء و املثقفني من مصادر املعرفة املختلفة 
و تعزيز التنوع الثقايف يف املجتمع حيث يحتفل العالم يف 21 
مايو من كل عام باليوم العاملي للتنوع الثقايف من أجل احلوار 

و التنمية.
خالل الزيارة مت تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية و أهدافها 
ورؤيتها ورسالتها وآلية استقبالها للشكاوى، و التواصل مع 
وتقدمي  لها  املناسبة  احللول  إليجاد  العالقة  ذات  اجلهات 
مجموعة من اصدارات اجلمعية ومطبوعاتها احلقوقية، كما 

مت التجول يف املعرض و زيارة جميع األجنحة.
النشر، و  العديد من اجلهات و دور  شهد املعرض مشاركة 

أمسيات وفعاليات ثقافية.
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نشر  يف  اجلمعية  لرسالة  استمراراً 
أف��راد  كافة  ب��ني  احلقوقية  ثقافتها 
اإلجتماعية  الباحثة  نفذت  املجتمع، 
ب��إش��راف و  ال��زام��ل،  س���ارة مساعد 
اخلثالن  صالح  الدكتور  من  متابعة 
مشرف الفرع، زيارة ميدانية جلمعية 

فرع اجلمعية بالق�شيم يف زيارة ميدانية ملركز �شرطة 

ال�شقة و�شلطانة

الدكتور صالح الشريدة

فرع اجلمعية باملنطقة ال�شرقية يف �شيافة جمعية 

ج�د اخلريية

الدكتور صالح اخلثالن

امليدانية،  للزيارات  اإلنسان  الوطنية حلقوق  تنفيذ خطة اجلمعية  يف ظل 
و االط��الع على أح��وال السجناء، قام األستاذ محمد عبدالرحمن الشريدة 
من فرع اجلمعية بالقصيم ، حتت إشراف و متابعة الدكتور صالح الشريدة 
مشرف الفرع، بزيارة ملركز شرطة الشقة وسلطانه ببريدة يف منطقة القصيم، 

وكان يف استقباله مدير املركز العقيد منر العتيبي.
يف بداية اللقاء مت تبادل األحاديث حول املواضيع ذات العالقة، وبعد ذلك 
مت التجول يف أنحاء السجن و مقابلة السجناء، و االط��الع على اخلدمات 
إدارة  مع  ومناقشتها  واحتياجاتهم  لطلباتهم  واالستماع  للسجناء  املقدمة 

السجن.
املركز مع اجلمعية و تزويد  إدارة  الزيارة مت تقدمي الشكر لتعاون  يف نهاية 

اإلدارة بالعديد من مطبوعات و إصدارات اجلمعية احلقوقية.

جود اخليرية بالدمام.
األستاذة  من:  كاًل  استقبالها  كان يف 
التنفيذية  )امل��دي��رة  ال��ف��اي��ز  سميرة 
ن��وف  األس���ت���اذة  و  ج����ود(،  جلمعية 
العامة  ال��ع��الق��ات  )م��دي��رة  الفياض 
األستاذة  و  املالية(،  امل���وارد  وتنمية 
اخلدمة  مركز  )مدير  العبيد  أميمة 
اإلج��ت��م��اع��ي��ة(، و األس����ت����اذة ن���ورة 

القحطاني )باحثة إجتماعية(.
نبذة  ت��ق��دمي  ال���زي���ارة مت  ب��داي��ة  يف 
أهدافها  و  اجلمعية  ع��ن  تعريفية 
ورؤي���ت���ه���ا ورس���ال���ت���ه���ا وأه���داف���ه���ا 
احلقوقية، و آلية تعاملها مع القضايا 
العالقة  ذات  اجلهات  مع  وتواصلها 
مت  كما  لها،  املناسبة  احللول  إليجاد 

أيضاً التعريف بجمعية جود النسائية 
اخليرية، و توضيح خدماتها والبرامج 
تقدمها  التي  الفعاليات  و  التنموية 
لألسر املستفيدة، ومناقشة املواضيع 

ذات العالقة املشتركة.
على  االتفاق  مت  ال��زي��ارة  نهاية  يف  و 

العديد من األمور والتي منها:
- مناقشة عقد شراكة مجتمعية بني 
اجلهتني لتفعيل األيام العاملية حلقوق 
اإلن���س���ان وع��م��ل ل���ق���اءات وب��رام��ج 
بشكل  املستفيدة  ل��ألس��رة  تثقيفية 
الوطنية  باجلمعية  للتعريف  مستمر 

حلقوق اإلنسان.
احملتاجني  لفئة  مساعدات  تقدمي   -
بشرط  ثبوتية  أوراق  لديهم  ليس  ملن 

تنطبق  ومن  حديث(،  )مشهد  وج��ود 
عليهم الشروط.

- ت���زوي���د اجل��م��ع��ي��ة ب��ال��ع��دي��د من 
اجلمعية  م��ط��ب��وع��ات  و  اص�����دارات 

احلقوقية.
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تزويدها  و  السجن  إلدارة  الشكر 
اجلمعية  مطبوعات  و  باصدارات 

احلقوقية. 

فرع اجلمعية باجل�ف يزور �شجن �شكاكا مبنطقة اجل�ف

يف  اجلمعية  ل��رس��ال��ة  اس��ت��م��راراً 
كافة  بني  احلقوقية  ثقافتها  نشر 
اجلهات  وتفقد  املجتمع،  أف���راد 
على  واالط������الع  ال���ع���الق���ة،  ذات 
يف  م��ؤخ��راً  املستحدثة  ال��ب��رام��ج 
س��ج��ون امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي ت��ص��ب يف 
صالح خدمة السجني والعمل على 
تطوير القدرات العملية والسلوكية 
أثناء  للسجني  النفع  مايجلب  لكل 
فريق  نفذ  خروجه،  وبعد  السجن 
ب��اجل��وف حتت  ف��رع اجلمعية  م��ن 
نائب  ال��ف��رع و  إش����راف م��ش��رف 
ط��ارش  ال��دك��ت��ور  اجلمعية  رئيس 
إلى سجن سكاكا  زي��ارة  الشمري، 
ب��اجل��وف، ض��م ك��اًل م��ن: األستاذ 
خليفة مفضي املسعر عضو اللجنة 
االستشارية، واألستاذ ظاهر بريد 
واألس��ت��اذ  ال��ف��رع،  مدير  الفهيقي 
علي مبخوت الدوش منسق الفرع، 
واألس����ت����اذ ع��ب��دال��رح��م��ن ظ��اه��ر 
يف  وكان  الفرع،  سكرتير  الفهيقي 
طالب  ري��ان  ال��رائ��د/  استقبالهم: 
و  سكاكا،  سجن  مدير  املغامسي 
صالح  عبدالعزيز  أول/  امل���الزم 
احل��ب��ي��ب م��دي��ر ش����ؤون ال��ن��زالء 
و  املعلومات،  تنقية  قسم  وم��دي��ر 
العتيبي  فهد مسفر   / أول  املالزم 
التأهيل واالصالح والتوجيه  مدير 
الفكري واملعنوي، و الرقيب/ نواف 

معاشي الرويلي مدير املكتب.
نبذة  تقدمي  ال��زي��ارة مت  ب��داي��ة  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، 
القضايا وتواصلها مع اجلهات ذات 
املناسبة  احللول  إليجاد  العالقة 

ل��ه��ا، ب��ع��د ذل����ك مت ال��ت��ج��ول يف 
السجناء،  مقابلة  و  السجن  أنحاء 
ت��ق��دمي  مت  ال����زي����ارة  ن��ه��اي��ة  ويف 
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وفد من فرع اجلمعية مبنطقة اجل�ف يزور مركز اأب� عجرم 

مبدينة احلجاج

يف  اجلمعية  لرسالة  استمراراً 
بني  احلقوقية  ثقافتها  نشر 
وفد  قام  املجتمع،  أف��راد  كافة 
م��ن ف���رع اجل��م��ع��ي��ة ب��اجل��وف 
و متابعة من مشرف  بإشراف 
اجلمعية  رئيس  نائب  و  الفرع 
زيارة  الشمري  الدكتور طارش 
مبنطقة  عجرم  أبو  مركز  إلى 
اجلوف ) مدينة احلجاج( وقد 
ض��م ال��وف��د ك��اًل م��ن: األستاذ 
عضو  املسعر  مفضي  خليفة 
واألستاذ  االستشارية،  اللجنة 
مدير  الفهيقي  ب��ري��د  ظ��اه��ر 
استقبالهم  يف  ك��ان  و  ال��ف��رع، 
رئيس مركز أبو عجرم األستاذ 
واألستاذ  الشمري،  عيد  ب��در 
رئيس  الدويرج  سويلم  سلطان 

م��خ��ي��م م���رك���ز أب����و ع��ج��رم 
واألس��ت��اذ  احل��ج��اج،  مبدينة 
رئيس  الشمري  ساير  شالح 
واألستاذ  عجرم،  أب��و  بلدية 
زياد الفالح رئيس املستشفى 
امل��ي��دان��ي، وامل��ه��ن��دس عقال 
س��م��ي��ر م��ه��ن��دس ب��ل��دي��ة أب��و 
عجرم، و األستاذ فالح عقيل 
ال���ش���راري م��دي��ر اخل��دم��ات 
أبو عجرم، واألستاذ   ببلدية 
رئيس  إبراهيم  عبدالرحمن 
بالغرفة  اإلع��الم��ي��ة  اللجنة 
قناة  ومراسل   ال��ت��ج��اري��ة، 
االخ��ب��اري��ة، واألس��ت��اذ ناصر 
ال����ش����م����ري رئ����ي����س ف��ري��ق 

الكشافة التطوعي. 
تبادل  ال��زي��ارة مت  ب��داي��ة  يف 

ال��ع��الق��ة  ذات  األح�����ادي�����ث 
املشتركة، بعد ذلك مت تقدمي 
ع��ن مدينة  م��ف��ص��اًل  ش��رح��اً 
من  ب��ه  ت��ق��وم  احلجاج،  وما 
أثناء  للحجاج  جليلة  خدمات 
وص��ول��ه��م ل��ل��م��م��ل��ك��ة وأث��ن��اء 
مناسك  أداء  بعد  مغادرتهم 

احلج.
ويف نهاية الزيارة  أبدى الوفد 
لكافة  وتقديره  شكره  الزائر 
امل��س��ؤول��ني يف امل��دي��ن��ة، ومت 
بعدد من إصدارات  تزويدهم 
اجل��م��ع��ي��ة  م���ط���ب���وع���ات  و 

احلقوقية.
م��دي��ن��ة  أن  ذك�����ره  اجل���دي���ر 
أبو  م��رك��ز  يف  تقع   احل��ج��اج 
دومة  حملافظة  التابع  عجرم، 

اجل���ن���دل مب��ن��ط��ق��ة اجل���وف، 
للحجيج،  موسمي  مقر  وهي 
ومبيت  الستقبال  سنوياً  يُهيأ 
منفذ  من  القادمني  احلجاج 
ج����دي����دة ع���رع���ر م����ن دول����ة 
القادمني  واحل��ج��اج  ال��ع��راق، 
من منفذ احلديثة من األردن.

وخ��الل االس��ت��ع��دادات ملوسم 
مبنظومة  املدينة  تزود  احلج، 
حيث  م��ت��ك��ام��ل��ة،  خ���دم���ات 
تنصب املخيمات، وتعد وسائل 
اس��ت��ق��ب��ال احل���ج���اج، وت��ض��م 
املدينة عيادة خاصة الستقبال 
عليهم،  وال��ك��ش��ف  امل���رض���ى 
وفرق صحية تطوعية أخرى، 
فضاًل عن متتعها بشبكة مياه 

ومولدات كهربائية.
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يف الي�م الدويل 

لل�شباب

العامل يحتفل به حتت �شعار

الت�شامن بني الأجيال: خلق 

عامل لكافة الأعمار

ي��ق��ف ال��ش��ب��اب يف اخل���ط���وط األم��ام��ي��ة 

أفضل  بناء مستقبل  أج��ل  للنضال من 

للجميع، وقد سلطت جائحة كوفيد-19 

الضوء على احلاجة املاسة إلى حتقيق 

ما يسعى إليه الشباب من تغيير مفٍض 

الشباب  يكون  أن  - ويجب  التحّول  إلى 

شركاء كاملني يف هذه اجلهود

ُيظهر استطالع أن 67٪ من 
ي��ؤم��ن��ون مبستقبل  ال��ن��اس 
أف��ض��ل، وأن ال��ذي��ن ت��ت��راوح 
أعمارهم بني 15 و 17 عامًا 

هم األكثر تفاؤاًل

دعا  للشباب،  الدولي  اليوم  مبناسبة 
إلى  غوتيريش  أنطونيو  العام  األمني 
األج��ي��ال  ع��ب��ر  نتكاتف  أن  ض����رورة 
لكسر احلواجز، والعمل كفريق واحد 
وع��دالً  إنصافاً  أكثر  عالم  لتحقيق 

وشموالً لصالح الناس كافة.

جاء ذلك يف رسالة بهذه املناسبة التي 
املتحدة، سنوياً يف 12  األمم  حتييها 
آب/أغسطس 2022، لتركيز اهتمام 
الشباب  الدولي على قضايا  املجتمع 
شريكاً  بوصفه  بإمكانياته  واالحتفاء 

يف املجتمع العاملي املعاصر.

م���وض���وع اح��ت��ف��ال ه���ذا ال���ع���ام هو 
عالم  تهيئة  األجيال:  بني  »التضامن 

مالئم جلميع األعمار«.
يهدف يوم الشباب الدولي لعام 2022 
إلى إسماع الرسالة التي مفادها بأن 
األج��ي��ال  عبر  للعمل  ح��اج��ة  ه��ن��اك 
املستدامة  التنمية  أه��داف  لتحقيق 
وجتنب أال يتخلف أي فرد عن ذلك 

الركب.
كذلك  املناسبة  ه��ذه  م��ن  يُ���راد  كما 

التي  املعيقات  ببعض  الوعي  إذك��اء 
األج��ي��ال،  ب��ني  التضامن  دون  حت��ول 
السن،  كبار  ضد  التمييز  سيما  وال 
الشباب  فئتي  يف  بالتالي  يؤثر  مما 
ويف كبار السن، فضاًل عن آثار ضارة 

باملجتمع ككل.

مفتاح  هو  األج��ي��ال  عبر  والتضامن 
نقترب  وبينما  املستدامة،  التنمية 
كورونا،  جائحة  من  الثالث  العام  من 
التعرف  خاص  بشكل  املهم  من  فإن 
بالعمر  املرتبطة  احلواجز  هذه  على 

البناء  »إع����ادة  لتحقيق  ومعاجلتها 
نقاط  تعزز  بطريقة  أفضل«  بشكل 

القوة واملعرفة لدى كافة األجيال.

إننا  غوتيريش  أنطونيو  السيد  وقال 
نحتفل ب� اليوم الدولي للشباب وبقوة 
إلى  مشيراً  األجيال،  عبر  الشراكات 
بحقيقة  ي��ذك��رن��ا  امل��وض��وع  ه��ذا  أن 
أن  إل��ى  بحاجة  أن��ن��ا  ه��ي:  أساسية 
أع��م��اره��م،  بجميع  ال��ن��اس  يتكاتف 
صغاراً وكباراً على السواء، لبناء عالم 

أفضل للجميع.
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وكثيراً ما مينع التحيُز والتمييز على 
أساس السن وغيره من أنواع التمييز 
لألمني  التعاوَن األساسي، وفقاً  هذا 
ال��ع��ام ال���ذي ح��ذر م��ن أن��ه »عندما 
التي  القرارات  من  الشباب  يُستبعد 
يحرم  عندما  أو  حياته،  بشأن  تُتخذ 
كبار السن من فرصة االستماع إليهم، 

فإننا جميعاً نخسر«.

وشدد على أن احلاجة إلى التضامن 
من  أكثر  و  أق��وى  اآلن  هي  والتعاون 
عاملنا  يواجه  حيث  مضى،  وق��ت  أي 
تهدد  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن  سلسلة 

مستقبلنا اجلماعي.

»ف��ف��ي م��واج��ه��ة حت��دي��ات مت��ت��د من 
م��روراً  امل��ن��اخ  تغير  إل��ى  ك�وفيد-19 
امل��س��اواة  وع��دم  والفقر  بالنزاعات 
ق��ادرة  يد  كل  إل��ى  نحتاج  والتمييز، 
أه�����داف  اإلس��ه��ام يف حتقيق  ع��ل��ى 
املستقبل  وب��ن��اء  املستدامة  التنمية 
نسعى  الذي  واألكثر سالماً  األفضل 

إليه جميعاً«.

العمر  من  كوكبنا  سكان  نصف  يبلغ 
30 عاماً أو أقل، ومن املتوقع أن تصل 
هذه النسبة إلى 57 يف املائة بحلول 

نهاية عام 2030.

وأكد أمني عام األمم املتحدة على أننا 
بحاجة إلى دعم الشباب باستثمارات 
امل��ه��ارات،   وبناء  التعليم  يف  ضخمة 
القمة  ذلك من خالل مؤمتر  مبا يف 
عقده  املقرر  التعليم  بتحويل  املعني 

قريباً.

وأضاف  »نحن بحاجة أيضاً إلى دعم 
املساواة بني اجلنسني وتوسيع نطاق 
الفرص املتاحة للشباب للمشاركة يف 
احلياة املدنية والسياسية. وال يكفي 
االس��ت��م��اع إل��ى ال��ش��ب��اب - ب��ل نحن 
آل��ي��ات صنع  دم��ج��ه يف  إل��ى  بحاجة 
احمللي  الصعيد  من  كل  على  القرار 

والوطني والدولي«.

يأتي يف  العام إن ذلك  وق��ال األم��ني 
صميم اقتراحنا بإنشاء مكتب جديد 

املتحدة.  األمم  يف  بالشباب  معني 
واخ��ت��ت��م رس��ال��ت��ه ب���ال���ق���ول: »ن��ح��ن 
األجيال  حصول  ضمان  إلى  بحاجة 
األكبر سناً على احلماية االجتماعية 
ملجتمعاتهم  اجلميل  ل��رد  وال��ف��رص 
وإت���اح���ة االس��ت��ف��ادة م��ن اخل��ب��رات 
على  لديهم  تراكمت  التي  املعيشية 

مدى عقود«.

تاريخ يوم الشباب الدولي:
ج���اءت ف��ك��رة احل���دث ب��ع��د اق��ت��راح 
 1991 ع����ام  يف  اج��ت��م��ع��وا  ش���ب���اب 
بالعاصمة النمساوية فيينا يف الدورة 
فكرة  العاملي  الشباب  ملنتدى  األول��ى 

يوم الشباب الدولي.

ثم أوصى املنتدى آنذاك بإعالن يوم 
يدعم  مت��وي��ل  جلمع  للشباب  دول���ي 
للشباب  امل��ت��ح��دة  األمم  ص���ن���دوق 

بالشراكة مع املنظمات الشبابية.

اجلمعية  واف��ق��ت   ،1999 ع��ام  ويف 
اقتراح  على  املتحدة  ل��ألمم  العامة 
املسؤولني  ل��ل��وزراء  ال��ع��امل��ي  امل��ؤمت��ر 
عن الشباب، الذي عقد يف العاصمة 
البرتغالية لشبونة يف املدة من 8 إلى 
12 أغسطس/آب 1998، فيما يخص 
تعيني يوم 12 أغسطس/ آب بوصفه 

اليوم الدولي للشباب.

امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة وال��ي��وم 
الدولي للشباب:

ملجلس  العربي  الشباب  سفير  ثمن 
عضو  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
مجلس إدارة مجلس الشباب العربي 
جهود  الهاجري،  عايض  بن  محمد 
يف  الشباب  ومتكني  دعم  يف  اململكة 

مختلف املجاالت.
له  ت��ص��ري��ح  ال���ه���اج���ري يف  وق�����ال 
لصحيفة سبق مبناسبة اليوم الدولي 
للشباب الذي يصادف 12 أغسطس 
من كل عام: اململكة حتت قيادة خادم 
بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني 
ولي  وس��م��و  س��ع��ود،  آل  عبدالعزيز 
تولي  اهلل-  -حفظهما  األم��ني  عهده 
خالل  من  بالشباب  كبيراً  اهتماماً 

دعمهم ومتكينهم.

وأعرب عن قناعته بأن اليوم الدولي 
للشباب فرصة لالحتفاء باإلجنازات 
يف  السعودي  الشباب  حققها  التي 
التي  وامل��ج��االت  القطاعات  مختلف 
كان لها دور رئيس يف إبراز الصورة 
احمللية  احملافل  للمملكة يف  املشرفة 
يف  فاعلة  عناصر  بوصفهم  والعاملية 

مسيرة التنمية املستدامة.

ات��خ��ذت  إل����ى أن امل��م��ل��ك��ة  وأش�����ار 
مجموعة من اخلطوات املهمة لتعزيز 
صنع  يف  وإشراكهم  الشباب  حضور 
ال���ق���رار، ح��ي��ث ت��أس��س��ت امل��ج��ال��س 
الشبابية على مستوى إمارات مناطق 
التي  اجلمعيات  عن  فضاًل  اململكة، 
تعنى بالشباب التي تعد مبثابة منصة 
اخلبرات،  وت��ب��ادل  الشباب،  اللتقاء 

واحتضان األفكار واإلبداعات.

تطلق  والتخطيط  االق��ت��ص��اد  وزارة 
برامج شبابية جديدة احتفاًء باليوم 

الدولي للشباب:
والتخطيط  االقتصاد  وزارة  أطلقت 
واملهنية  التدريبية  البرامج  من  عدداً 
مستوى  لرفع  تهدف  م��ب��ادرة  ضمن 
االقتصاد  الوطنية يف مجال  الكوادر 
والسياسة العامة والعلوم االجتماعية، 
العام  التعليم  تستهدف طالب  والتي 
وطالب  التخرج  وحديثي  واجلامعي 
حيث  أي��ض��اً،  وال��دك��ت��وراه  املاجستير 
نسبة  رف��ع  على  البرامج  ه��ذه  تركز 
مجال  يف  امل��ؤه��ل��ة  البشرية  ال��ق��وى 
والعلوم  العامة  والسياسة  االقتصاد 
استدامتها،  وض��م��ان  االج��ت��م��اع��ي��ة 
وت���س���ع���ى ل��ت��ق��ل��ي��ص ال���ف���ج���وة ب��ني 
املهارات املطلوبة يف مجال االقتصاد 
تهدف  كما  العمل،  سوق  ومتطلبات 
أفضل  لتوفير  أي��ض��اً  البرامج  ه��ذه 
السعودي  الشباب  لتمكني  الوسائل 
آفاق  نحو  لالنطالق  بيدهم  واألخ��ذ 

النمو والتميز املهني واملعريف.
برنامج  إطالق  املبادرة  هذه  وشملت 
للطالب احلاصلني  االبتعاث«  »مزايا 
تخصصات  يف  لالبتعاث  قبول  على 
والعلوم  العامة  والسياسة  االقتصاد 
خ��ادم  ب��رن��ام��ج  )ض��م��ن  االجتماعية 
احل����رم����ني ال���ش���ري���ف���ني ل��الب��ت��ع��اث 

دعمهم  ب��ه��دف  وذل����ك  اخل���ارج���ي( 
االبتعاث  برنامج  غايات  على حتقيق 

وتطلعاته.
وت��ض��م��ن��ت أي���ض���اً إط����الق ب��رن��ام��ج 
»ال��ق��ادة االق��ت��ص��ادي��ني« ال���ذي يركز 
امل��ه��ارات  تطوير  على  رئيس  بشكل 
ال��ق��ي��ادي��ة يف ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي يف 
العامة  والسياسة  االقتصاد  مجال 

والعلوم االجتماعية.
وبهذه املناسبة نظمت وزارة االقتصاد 
بعنوان  ح��واري��ة  فعالية  والتخطيط 
بداخلك(  الذي  االقتصادي  )اكتشف 
مل��ن��اق��ش��ة ت��أث��ي��ر ال��ش��ب��اب ودوره����م 
احللول  وإب���راز  االقتصاد  تنمية  يف 
املبتكرة التي يقدمها الشباب لتحقيق 
وآثارها  املستدامة  التنمية  أه��داف 
ذلك  ويأتي  التنمية،  على  املستقبلية 
الوعي  إث���راء  إل��ى  تهدف  خطوة  يف 
التنمية  العاملي حول دور الشباب يف 
أب��رز  ملناقشة  وتشجيعاً  ال��ف��اع��ل��ة، 
حتّد  قد  التي  واملشكالت  التحديات 
يسهم  مما  وتطويرهم،  متكينهم  من 
يف توفير منصات إعالمية قادرة على 
إيصال أصواتهم ومشاركة آرائهم مع 
أصحاب القرار واملنظمات احلكومية 

احمللية والدولية.

كما تضمنت إطالق برنامج »احملاكاة 
الثانوية  لطالب  يتيح  ال��ذي  املهنية« 
ال��ع��ام��ة ف��رص��ة االن���دم���اج يف س��وق 
مع  مثري  عمل  ي��وم  وق��ض��اء  العمل 
والتخطيط  االق��ت��ص��اد  وزارة  فريق 
خياراتهم  استكشاف  يف  ملساعدتهم 
املتنوعة  واهتماماتهم  األك��ادمي��ي��ة 
وتخطيط مستقبلهم املهني من خالل 
ورش عمل ومناقشات هادفة تفاعلية، 
إض��اف��ة إل��ى إط���الق ب��رام��ج تدريب 
تهدف لتنمية وتطوير مهارات الكوادر 
التدريب  مسار  يف  الشابة  الوطنية 
حيث  الصيفي،  والتدريب  التعاوني 
لتمكينهم  متنوعة  ف��رص  لهم  يقدم 
يف  األكادميية  الدراسات  تطبيق  من 
بيئة العمل، كما يسعى لرفع مستوى 
لديهم،  والتمكني  وامل��ه��ارة  امل��ع��رف��ة 
هذه  نخبة  لتوظيف  أي��ض��اً  ويسعى 
وزارة  فريق  ضمن  الشابة  الكفاءات 

االقتصاد والتخطيط.



12

»الفاو« حتث جمم�عة الع�شرين على ال�شتثمار يف 

ك�كب �شحي من اأجل غذاء �شحي

ال��ع��ام ملنظمة األغ��ذي��ة  امل��دي��ر  دع��ا 
مؤخراً  العالم  دول  أغنى  وال��زراع��ة 
إل���ى زي����ادة االس��ت��ث��م��ار يف احل��ي��اة 
املستدامة إلطعام سكان العالم الذين 

يتزايد عددهم.

ف��ف��ي م��ن��اش��دت��ه ل�����وزراء ال��ب��ي��ئ��ة يف 
م��ج��م��وع��ة ال��ع��ش��ري��ن، س��ل��ط شو 
الضوء  للفاو،  ال��ع��ام  امل��دي��ر  دون��ي��و، 
االضطرار  يف  املتمثل  التحدي  على 
إلى إنتاج املزيد من الغذاء مع تقليل 
انبعاثات غازات االحتباس احلراري. 
أزمة  البشرية  تواجه  »اليوم،  وق��ال: 
ف��ق��دان  يف  تتمثل  ث��الث��ي��ة  ك��وك��ب��ي��ة 
مناخية  وأزم���ة  البيولوجي  ال��ت��ن��وع 
احلصول  أجل  من  اجلائحة،  وتأثير 
بيئة  إلى  نحتاج  صحي،  طعام  على 

صحية«.

وحت����دث امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��ف��او عن 

احلاجة إلى معاجلة ندرة املياه، التي 
شخص،  مليار  م��ن  أكثر  على  تؤثر 
ال��ك��ف��اءة واإلدارة  زي���ادة  م��ن خ��الل 

املستدامة.

كما تضرر ما يقرب من مليار هكتار 
م��ن األراض����ي ال��زراع��ي��ة وامل��راع��ي 

بشدة من اجلفاف املتكرر.

وأش�����ار ال��س��ي��د ش���و إل���ى إم��ك��ان��ي��ة 
باملياه  املتعلقة  التحديات  معاجلة 
والرقابة  الرقمي  االبتكار  من خالل 

األفضل واالستثمار.

كما دعا إلى تكثيف النهج الصديقة 
للتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك املزيد 
م��ن االس��ت��ث��م��ارات يف اإلج�����راءات 
التنوع  ف��ق��دان  وإب��ط��اء  الصلة  ذات 
ال��ب��ي��ول��وج��ي. وأض����اف ق��ائ��اًل: »إن 
غير  لالستثمار  احلالية  املستويات 

كافية إلى حد كبير«.

وشدد املسؤول األممي على أن عكس 
»سيساعد يف  األح��راج  إزال��ة  مسار 
ومينع  امل��ن��اخ«  تغير  م��ن  التخفيف 
من  تنتقل  ال��ت��ي  األم����راض  تفشي 
أن  مضيفاً  البشر،  إل��ى  احليوانات 
فقدان  لوقف  االقتصادية  الفوائد 
األراضي،  وتدهور  البيولوجي  التنوع 
تريليون   1.4 إل��ى  تصل  أن  ميكن 

دوالر سنوياً.

الذي  املتحدة  األمم  عقد  إن  وق��ال 
استعادة  بشأن  م��ؤخ��راً  إط��الق��ه  مت 
تقوده  وال��ذي  اإليكولوجي،  النظام 
وبرنامج  وال��زراع��ة  األغذية  منظمة 
يوفر   ،)UNEP( للبيئة املتحدة  األمم 
»ف���رص���ة مم���ت���ازة حل��ش��د ج��ه��ودن��ا 

اجلماعية«.

ات��خ��اذ  إل���ى  ال��ف��او  منظمة  وت��دع��و 
إجراءات عاجلة لعكس املعدل املقلق 

وتوصي  البيولوجي،  التنوع  لفقدان 
واإلج��راءات  التخفيف  نهج  بتوسيع 

عبر قطاعي األغذية والزراعة.

وأكد السيد شو أن عمل وكالة األمم 
إلى  باحلاجة  يسترشد  كان  املتحدة 
أكثر  الزراعية  األغذية  أنظمة  جعل 
واستدامة   وشمولية  وم��رون��ة  كفاءة 
ك���ل ذل����ك ب���ه���دف حت��ق��ي��ق حتسني 

اإلنتاج، والتغذية، والبيئة واحلياة.

العاملي  ال��غ��ذاء  م��ن��ت��دى  أع��ل��ن  ك��م��ا 
)WFF( - الذي أنشأته وتقوده جلنة 
والزراعة  لألغذية  التابعة  الشباب 
)الفاو( - مؤخراً عن إطالق مسابقة 
 Extreme Tech ( دولية بالشراكة مع
Challenge( غير الربحية لدعم رواد 

األعمال وعرض األعمال التي تسخر 
املستدام  التحول  لدفع  التكنولوجيا 
لنظم األغذية الزراعية، للقضاء على 

اجلوع يف العالم.
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اأخ��ب��ار اجل���ع يف العامل و جه�د املنظمات و  اأه��م  © �شفحة تهتم بن�شر   

املخت�شني و املهتمني بحق�ق الإن�شان للق�شاء عليه من اأجل العمل على 

حت�شني حق�ق الإن�شان يف العامل

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  ملنظمة  العام  املدير  دع��ا 

أغنى دول العالم إلى زيادة االستثمار يف احلياة 

يتزايد  الذين  العالم  سكان  إلطعام  املستدامة 

عددهم

املدير  نائبة  بيشدول،  بيث  وقالت 
منافسة  ف��ئ��ة  »إن  ل��ل��ف��او:  ال���ع���ام 
مسابقة  فئة  الزراعية،  التكنولوجيا 
مباشر  بشكل  تتناول  وامل��اء  الغذاء 
وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  منظمة  مهمة 
للقضاء على اجلوع يف جميع أنحاء 
العالم وحتقيق األمن الغذائي عالي 

اجلودة للجميع«.

األمني العام لألمم املتحدة: اجلميع 
سيخسر إذا لم يصنع البشر سالمًا 

مع الكوكب:
قال األمني لألمم املتحدة مؤخراً إن 
البشرية »تشن حرباً على الطبيعة«، 
مما يهدد بفقدان التنوع البيولوجي 

واضطراب املناخ وتصاعد التلوث.

وق�����ال األم�����ني ال����ع����ام، أن��ط��ون��ي��و 
اإلنترنت  عبر  ن��دوة  يف  غوتيريش، 
مؤخراً: »سنكون جميعاً خاسرين إذا 

لم نحقق السالم مع الكوكب«.
نكون  أن  علينا جميعاً  »يجب  وقال: 

مناصرين للطبيعة«.

الطبيعة  أن  ال��ع��ام  األم��ني  وأوض���ح 
الفرص  وتوفر  احلياة  على  حتافظ 
إلى  مشيراً  واحل��ل��ول،  واخل��دم��ات 
أن وجود كوكب صحي هو أمر بالغ 
التنمية  أه�����داف  لتحقيق  األهمية 

املستدامة.

ومع ذلك، حذر األمني العام من أن 
التدهور  يف  آخذ  البيولوجي  التنوع 
للقلق«،  ومثير  مسبوق  غير  »مبعدل 
وأن الضغوط تتزايد، وأضاف يقول: 
»لقد فشلنا يف حتقيق أي من أهداف 
التنوع البيولوجي املتفق عليه دولياً«.

م��ع��رض خلطر  ن��وع  مليون  إن  وق���ال 
االنقراض، كما أن النظم اإليكولوجية 
والصحاري  أنظارنا«،  »أم��ام  تختفي 

تتمدد واألراضي الرطبة تُفقد.

وأض��اف أنه كل ع��ام، يتم فقدان 10 
وتتعرض  الغابات،  من  هكتار  ماليني 
وتختنق  اجل��ائ��ر،  للصيد  احمليطات 
يؤدي  حيث  البالستيكية،  بالنفايات 
متتصه  ال��ذي  الكربون  أكسيد  ثاني 
الشعاب  وتبييض  البحار  إلى حتمض 

املرجانية وقتلها.

وإجمالي التمويل العام الدولي السنوي 
للطبيعة أقل بكثير من اإلعانات التي 
األم��ني  وت��اب��ع  ت��ده��وره��ا.  تتسبب يف 
ال��ع��ام ل���ألمم امل��ت��ح��دة ي��ق��ول: »نحن 
مما  أس���رع  بشكل  امل�����وارد  نستنفد 

تستطيع الطبيعة جتديده«.

وأش����ار ال��س��ّي��د غ��وت��ي��ري��ش إل���ى أن 
العالقة  الضوء على  اجلائحة سلطت 
املتينة بني الناس والطبيعة، فالتغيرات 
على  والتعدي  األراض��ي  استخدام  يف 
األولية  امل��س��ارات  هي  البرية  املوائل 
إيبوال  مثل  املعدية،  األم��راض  لنشوء 

وجائحة ك�وفيد-19.

وأضاف يقول: »ثالثة أرباع األمراض 
املعدية البشرية اجلديدة والناشئة هي 
حيوانية املصدر«، تقفز من احليوانات 
معاجلة  أن  إل��ى  مشيراً  البشر،  إل��ى 
توفر فرصة  أزمة كوفيد-19 احلالية 

للتعايف بشكل أفضل.
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن احل��ل��ول احلالية 
حلماية التنوع اجليني للكوكب يف البر 

والبحر، ولكن يجب توظيفها.
وقال األمني العام: »كل شخص لديه 
دور ليلعبه، إن خيارات أسلوب احلياة 
املستدامة هي املفتاح«، واصفاً اإلنتاج 

واالستهالك املستدامني باحلل.
أفضل  سياسات  إل��ى  حاجة  هناك 
والتجارية  احلكومية  املساءلة  تعزز 
جميع  يف  شخص  كل  ملنح  والفردية 
بشكل  العيش  خ��ي��ار  ال��ع��ال��م  أن��ح��اء 
من حركة  ج��زءاً  يكون  وأن  مستدام، 

من أجل التغيير.

وق���ال األم���ني ال��ع��ام: »دع��ون��ا نكون 
معا ميكننا  احل��ل،  من  ج��زءاً  جميعاً 
وق���ف ف���ق���دان ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي 
وبناء  اإليكولوجي  النظام  وت��ده��ور 
مع  وئ����ام  يف  ف��ي��ه  ن��ع��ي��ش  مستقبل 

الطبيعة«.

يف رس���ال���ت���ه���ا مب��ن��اس��ب��ة ي�����وم ال��ت��ن��وع 
التنفيذية  املديرة  قالت  البيولوجي، 
إنغر  للبيئة،  املتحدة  األمم  لبرنامج 
آن��درس��ون إن حتديات الكوكب »ح��ادة 
رفاهية  أن��ن��ا ال منتلك  ل��درج��ة  ج���دا 
ويتخذ  لينهض  آخر  انتظار شخص 

إجراء«.

املتحدة  األمم  برنامج  أن  وأوضحت 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة ي���دع���م ال���ب���ل���دان يف رص��د 
»بأفضل  البيولوجي  التنوع  وإدارة 
اخلطر  ناقوس  وي��دق  نستطيع«،  ما 
يتعلق  فيما  العلم  يقوله  م��ا  ب��ش��أن 
وكيفية  البيولوجي  التنوع  بفقدان 
الشركات  مع  ويعمل  امل��س��ار،  تغيير 
نحو  التحول  يف  للمساعدة  والتمويل 

»االستثمارات اإليجابية للطبيعة«.
وي��ع��م��ل ال��ب��رن��ام��ج أي��ض��اً م��ع صناع 
القرار لتضمني األصول التي توفرها 
الطبيعة للحد من الدمار الناجم عن 
نظام  وتعبئة  االق��ت��ص��ادي  ال��ن��ش��اط 
التنوع  لدعم  بأكمله  املتحدة  األمم 

البيولوجي.

هو  مب��ا  نطالب  »عندما  وأض��اف��ت: 
أفضل من أجل الطبيعة، نحصل على 

نتائج أفضل جلميع الناس«.

التفاقية  التنفيذية  األم��ي��ن��ة  ق��ال��ت 
ماروما  إليزابيث  البيولوجي،  التنوع 
كوكب  على  احلياة  تنوع  إن  مرميا، 
وقت  أي  من  أكثر  »يتناقص  األرض 
واألن��واع  البشرية«،  تاريخ  يف  مضى 
النباتية واحليوانية تواجه االنقراض، 
كما أن »البشر يفرطون يف استخدام 

قدرات األرض بأكثر من النصف«.

التنوع  ف��ق��دان  وق��ف  أن  وأوض��ح��ت 
يخلق  أن  ش��أن��ه  م���ن  ال��ب��ي��ول��وج��ي 
أه��داف  لتحقيق  ال��الزم��ة  ال��ظ��روف 
صحة  وحتسني  املستدامة  التنمية 
اإلنسان والتصدي للطوارئ املناخية، 
وش���ددت على ذل��ك ب��ال��ق��ول: »ح��ان 
الوقت اآلن لتغيير عالقتنا بالطبيعة«.

األط��رف  اتفاق  أهمية  على  وأك��دت 
املهمة  اإليكولوجية  النظم  حلماية 
إنه  قائلة  اجليني،  والتنوع  واألن���واع 
بالعمل من أجل الطبيعة »نخلق عاملاً 

أكثر عدالً وصحة واستدامة«.
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العاملية  ال��ص��ح��ة  منظمة  أص����درت 
للصحة  اس��ت��ع��راض  أك��ب��ر  م���ؤخ���راً 
القرن.  مطلع  منذ  العاملية  النفسية 
التفصيلي  امل��ص��ن��ف  ه����ذا  وي��ت��ي��ح 
واألوساط  للحكومات  أولياً  مخططاً 
األك���ادمي���ي���ة وأخ��ص��ائ��ي��ي ال��ص��ح��ة 
بهدف  وغ��ي��ره��م،  امل��دن��ي  واملجتمع 
دعم العالم يف إحداث نقلة نوعية يف 

مجال الصحة النفسية.

ويف عام 2019، بلغ عدد األشخاص 
الذين يعانون اضطرابات نفسية حول 
العالم مليار شخص، من بينهم %14 
االنتحار  وك��ان  العالم،  مراهقي  من 
واح��دة  وف��اة  م��ن  أكثر  وراء  السبب 
تركزت  حني  يف  وف��اة،   100 كل  من 
نسبة 58% من الوفيات الناجمة عن 
االنتحار بني أشخاص تقل أعمارهم 
االضطرابات  وتشّكل  عاماً،   50 عن 
لإلعاقة،  الرئيسي  السبب  النفسية 
ت��ق��ف وراء س��ن��ة واح����دة من  ح��ي��ث 
ك���ل س���ت م���ن س���ن���وات ال��ع��ي��ش مع 
اإلعاقة. وميوت األشخاص املصابون 
شديدة  نفسية  صحية  باضطرابات 
 10 معدله  مب��ا  السكان  عموم  قبل 
سنوات إلى 20 سنة، بسبب أمراض 

غالباً.  منها  ال��وق��اي��ة  ميكن  بدنية 
والتعّرض  اجلنسي  االعتداء  ويشّكل 
سببني  الطفولة  مرحلة  يف  للتنمر 
عدم  تشّكل  كما  لالكتئاب،  رئيسيني 
واالقتصادية  االجتماعية  امل��س��اواة 
واحل��رب  ال��ع��ام��ة  الصحة  وط����وارئ 
عاملية  هيكلية  تهديدات  املناخ  وأزمة 
كوفيد-19  جائحة  النفسية،  للصحة 
تسبب زيادة بنسبة 25% يف معدالت 

انتشار القلق واالكتئاب يف العالم.

وتتفشى ممارسات التمييز وانتهاكات 
ح��ق��وق اإلن���س���ان ض���د األش��خ��اص 
النفسية  الصحة  بحاالت  املصابني 
الرعاية  ونُظم  احمللية  املجتمعات  يف 
يف كل مكان، حيث ال تزال محاوالت 
بلداً.   20 يف  جرمية  تعّد  االنتحار 
ويف مختلف البلدان، تتعّرض الفئات 
املجتمع  يف  حرماناً  واألك��ث��ر  األفقر 
ملخاطر اعتالل الصحة النفسية أكثر 
من غيرها يف حني تتدنى أيضاً فرص 
املالئمة  اخل��دم��ات  ع��ل��ى  حصولها 

والكافية على األرجح.

لم  ك��وف��ي��د-19،  جائحة  قبل  وحتى 
تكن خدمات رعاية الصحة النفسية 

التكلفة  وامليسورة  واجليدة  الفعالة 
ل��ن��س��ب��ة ص��غ��ي��رة ممن  إال  م��ت��اح��ًة 
املثال،  سبيل  فعلى  إليها،  يحتاجون 
امل��ص��اب��ني  م���ن  ن��س��ب��ة %71  ت��ف��ت��ق��ر 
خدمات  إل��ى  العالم  ح��ول  بالذهان 
تصل  ح��ني  ويف  النفسية،  الصحة 
ن��س��ب��ة امل��ص��اب��ني ب��ال��ذه��ان ال��ذي��ن 
املرتفعة  البلدان  يف  العالج  يتلقون 
ال��ن��س��ب��ة  ف����إن   ،%70 إل����ى  ال���دخ���ل 
املنخفضة  ال��ب��ل��دان  يف  لها  املقابلة 
بالنسبة  أما  تتجاوز %12.  ال  الدخل 
التغطية  يف  الفجوة  ف��إن  لالكتئاب، 
البلدان،  جميع  يف  واس��ع��ة  العاملية 
الدخل ال  املرتفعة  البلدان  فحتى يف 
الصحة  رعاية  خدمات  على  يحصل 
النفسية الرسمية سوى ثلث املصابني 
إلى  التقديرات  وتشير  باالكتئاب، 
ت��ف��اوت ن��س��ب م��ن ي��ت��ل��ق��ون ع��الج��اً 
لالكتئاب  األدن���ى  احل��د  يف  مناسباً 
الدخل  املرتفعة  البلدان  بني 23% يف 
و3% يف البلدان املنخفضة واملتوسطة 

الدخل.

إلى  الشامل  املنظمة  تقرير  ويستند 
أمثلة  ويعرض  املتاحة،  البّينات  آخر 
ويعكس  امل��م��ارس��ات،  أف��ض��ل  ع��ل��ى 

ال��ت��ج��ارب احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ألش��خ��اص، 
م��س��ل��ط��اً ال���ض���وء ع��ل��ى ك��ي��ف وأي���ن 
السبل  وأفضل  التغيير  إح��داث  يلزم 
لتحقيقه، كما يدعو أصحاب املصلحة 
إلى العمل معاً لتعميق القيمة املعطاة 
االل��ت��زام  وترسيخ  النفسية  للصحة 
التي  البيئات  تشكيل  وإع���ادة  ب��ه��ا، 
تقدم  التي  النُظم  وتعزيز  تؤثر عليها 

الرعاية لصحة األفراد النفسية.

العام  املدير  ق��ال  ال��ص��دد،  ه��ذا  ويف 
الدكتور  ال��ع��امل��ي��ة،  الصحة  ملنظمة 
إن  غيبريسوس،  أدح��ان��وم  ت��ي��دروس 
»حياة كل أحٍد تالمس حالة الصحة 
ال��ن��ف��س��ي��ة ل��ش��خ��ص م����ا، وال��ص��ح��ة 
الصحة  يف  تنعكس  اجليدة  النفسية 
يقدم  التقرير  وهذا  اجليدة،  البدنية 
أدل���ة دام��غ��ة ع��ل��ى ض����رورة إح���داث 
ال��ت��غ��ي��ي��ر، ف��ال��رواب��ط ال��وث��ي��ق��ة بني 
العامة  والصحة  النفسية  الصحة 
وحقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية 
حتّول  إح��داث  أن  تعني  االقتصادية 
الصحة  ومم���ارس���ات  س��ي��اس��ات  يف 
مبنافع  يعود  أن  شأنه  من  النفسية 
ج��وه��ري��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ع��ل��ى األف����راد 
وامل��ج��ت��م��ع��ات احمل��ل��ي��ة وال��ب��ل��دان يف 
الصحة  يف  فاالستثمار  م��ك��ان.  ك��ل 
النفسية هو استثمار يف حياة أفضل 

ومستقبل أفضل للجميع«.

وقد صادقت جميع الدول األعضاء، 

منظمة ال�شحة

العاملية
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ت��ق��ري��ر امل��ن��ظ��م��ة ي��ح��ّث ص���ّن���اع ال����ق����رارات املتعلقة 
ب��ال��ص��ح��ة ال��ن��ف��س��ي��ة وي���دع���و إل���ى ت��رس��ي��خ االل���ت���زام 
وال��ع��م��ل على تغيير امل��واق��ف واإلج�����راءات وال��ُن��ُه��ج 
رعايتها النفسية ومحدداتها وطرق  الصحة   جتاه 

وعددها 194 دولة، على خطة العمل 
-2013 النفسية  للصحة  الشاملة 
عاملية  بغايات  تلزمها  التي   ،2030
النفسية،  الصحة  يف  إلح��داث حتّول 
أُح��رز يف بعض  ال��ذي  التقدم  وي��دّل 
امل��اض��ي على  العقد  خ��الل  األم��اك��ن 
إمكانية إحداث هذا التغيير، غير أن 
بالسرعة  يحدث  ال  املنشود  التغيير 
النفسية  الصحة  ت��زال  وال  الكافية 
حيث  واإله���م���ال،  ال��ع��وز  م��ن  تشكو 
من  دوالرات   3 ك��ل  م��ن   2 يُخصص 
اإلن���ف���اق احل��ك��وم��ي ال��ش��ح��ي��ح على 
الطب  ملستشفيات  النفسية  الصحة 
من  ب���دالً  ب��ذات��ه��ا،  القائمة  النفسي 
إنفاقها على خدمات الصحة النفسية 
املجتمعية التي تقدم لألفراد خدمات 
النفسية  الصحة  زال��ت  وم��ا  أفضل. 
العامة  ال��ص��ح��ة  أب���رز م��ج��االت  م��ن 
ال  إذ  الزمن،  من  عقود  منذ  املهملة 
حتظى سوى بقدر ضئيل من االهتمام 

واملوارد التي حتتاجها وتستحقها.

ووّج���ه���ت دي���ف���ورا ك��ي��س��ت��ل، م��دي��رة 
ال��ص��ح��ة ال��ن��ف��س��ي��ة وت��ع��اط��ي م���واد 
التغيير قائلًة  اإلدم��ان، نداء من أجل 
إلحراز  سانحة  فرصة  بلد  كل  »لدى 
بالصحة  النهوض  نحو  ملموس  تقدم 
ذلك  ك��ان  وس���واء  لسكانه.  النفسية 
وق��وان��ني  م��ن خ��الل وض��ع سياسات 
أو  النفسية،  الصحة  مجال  أقوى يف 
إدراج الصحة النفسية يف مخططات 

اس��ت��ح��داث  أو  ال��ص��ح��ي،  ال��ت��أم��ني 
املجتمعية  النفسية  الصحة  خدمات 
أو تعزيزها، أو إدماج الصحة النفسية 
يف الرعاية الصحية العامة واملدارس 
وال��س��ج��ون، ف���إن األم��ث��ل��ة ال��ع��دي��دة 
أن  تُظهر  التقرير  هذا  يسردها  التي 
التغييرات االستراتيجية من شأنها أن 

حُتدث فرقاً كبيراً«.

على  البلدان  جميع  التقرير  ويحث 
العمل  خ��ط��ة  تنفيذ  وت��ي��رة  ت��س��ري��ع 
-2013 النفسية  للصحة  الشاملة 
ع��دي��دة  ت��وص��ي��ات  وي���ق���دم   ،2030
للعمل مصنفة ضمن ثالثة »مسارات 
للتحّول« ينصّب تركيزها على إحداث 
الصحة  من  املواقف  يف  نوعية  نقلة 
التي  للمخاطر  والتصدي  النفسية، 
نُظم  النفسية، وتعزيز  تواجه الصحة 
التحّول  م��س��ارات  وتتمثل  رعايتها. 

الثالثة يف التالي:

1- تعميق القيمة التي نعطيها للصحة 
النفسية وترسيخ االلتزام بها. ويشمل 

ذلك على سبيل املثال ما يلي:
الصحة  يف  االس��ت��ث��م��ارات  زي����ادة   -
النفسية، وال يقتصر ذلك على تأمني 
املناسبة يف  البشرية  واملوارد  األموال 
القطاعات  من  وغيره  الصحة  قطاع 
النفسية،  الصحة  احتياجات  لتلبية 
القيادي  االلتزام  أيضاً  يشمل  وإمن��ا 
وتبّني السياسات واملمارسات القائمة 

على األدلة، وإنشاء نُظم قوية للرصد 
واملعلومات.

األف��راد املصابني بحاالت  - إش��راك 
ص��ح��ة ن��ف��س��ي��ة يف ج��م��ي��ع م��ج��االت 
املجتمع وعمليات صنع القرار للتغلب 
على مواقف الوصم والتمييز، واحلد 
العدالة  وتعزيز  التفاوت  أوج��ه  م��ن 

االجتماعية.
 2- إعادة تشكيل البيئات املؤثرة على 
الصحة النفسية، مبا يف ذلك املنازل 
واملجتمعات احمللية واملدارس وأماكن 
الصحية  ال��رع��اي��ة  وخ��دم��ات  العمل 
والبيئات الطبيعية: ويشمل ذلك على 

سبيل املثال ما يلي:

القطاعات  جميع  مشاركة  تعزيز   -
ل��ت��ح��ق��ي��ق أه�����داف م���ن ب��ي��ن��ه��ا فهم 
والهيكلية  االج��ت��م��اع��ي��ة  احمل����ددات 
تدخالت  وب��ل��ورة  النفسية،  للصحة 
على  القدرة  وتبني  املخاطر  من  حتّد 
حتول  التي  احلواجز  وتزيح  الصمود 
باضطرابات  املصابني  مشاركة  دون 

النفسية يف املجتمع على أكمل وجه.
لتحسني  ملموسة  إج��راءات  تنفيذ   -
البيئات مبا يعزز الصحة النفسية، من 
قبيل تشديد اإلجراءات ملكافحة عنف 
وإهمال  واالع��ت��داء  احلميم  الشريك 
رعاية  ومتكني  السن،  وكبار  األطفال 
املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف  التنشئة 
ودعم إعالة األفراد املصابني بحاالت 
الصحة النفسية، ووضع برامج لتعلّم 
والعاطفية  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل���ه���ارات 
ملمارسات  ذات��ه  الوقت  يف  والتصدي 
نقلة  وإح���داث  امل����دارس،  يف  التنمر 
احل��ق يف  وتعزيز  امل��واق��ف  نوعية يف 

رعاية الصحة النفسية، وزيادة إتاحة 
املساحات اخلضراء، وحظر املبيدات 
احلشرية اخلطرة التي ترتبط بُخمس 

مجموع حاالت االنتحار يف العالم.

النفسية  الصحة  رع��اي��ة  تدعيم   -3
وأس��ال��ي��ب  أم��اك��ن  تغيير  خ���الل  م��ن 
تقدمي الرعاية وتلقيها والقائمني على 

تقدميها. 

- بناء شبكات مجتمعية من اخلدمات 
الرعاية  ع��ن  تبتعد  التي  املترابطة 
الطب  مستشفيات  يف  ال��وص��ائ��ي��ة 
من  الكامل  الطيف  وتغطي  النفسي 
الرعاية والدعم من خالل توليفة من 
املدمجة  النفسية  الصحة  خ��دم��ات 
الصحية،  للرعاية  العام  النظام  يف 
وخدمات الصحة النفسية املجتمعية، 
واخل���دم���ات امل��ق��دم��ة خ����ارج ق��ط��اع 

الصحة.

الرعاية  خ��ي��ارات  وت��ع��زي��ز  تنويع   -
الشائعة،  النفسية  ل��الض��ط��راب��ات 
م��ث��ل االك��ت��ئ��اب وال��ق��ل��ق، ال��ت��ي متثل 
 .1  -  5 تكلفتها  إل��ى  فائدتها  نسبة 
لتقاسم  نهج  اع��ت��م��اد  ذل��ك  ويشمل 
ت��ق��دمي الرعاية  ن��ط��اق  ي��وّس��ع  امل��ه��ام 
العاملني  لتشمل  األدل��ة  على  القائمة 
ومقدمي  العامة  الصحة  مجال  يف 
إلى  باإلضافة  املجتمعية،  اخلدمات 
الرقمية  التكنولوجيات  االستفادة من 
لدعم املساعدة الذاتية املوّجهة وغير 
الرعاية عن  املوّجهة وتقدمي خدمات 

بُعد.

ت�شلط ال�ش�ء على �شرورة 

اإحداث نقلة ن�عية يف ال�شحة 

النف�شية ورعايتها
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اإطالق حتالف عاملي 

جديد للق�شاء على 

الإيدز لدى الأطفال 

يف غ�ش�ن 8 اأع�ام

على الصعيد العاملي، ال يتلقى سوى 
بفيروس  املصابني  األطفال  نصف 
ال��ب��ش��ري��ة )52 يف  امل��ن��اع��ة  ن��ق��ص 
فيما  للحياة،  املنقذ  العالج  املائة( 
)76 يف  البالغني  أرب��اع  ثالثة  يتلقى 
الفيروسات  مضادات  أدوي��ة  املائة( 

القهقرية.

بيانات صدرت مؤخراً  هذا بحسب 
ال��ع��امل��ي 2022  يف حت��دي��ث اإلي���دز 
املشترك  امل��ت��ح��دة  األمم  لبرنامج 
امل��ع��ن��ي ب��ف��ي��روس ن��ق��ص امل��ن��اع��ة 

.)UNAIDS( البشرية/اإليدز
بني  الفجوة  اتساع  إزاء  القلق  ومع 
برنامج  جمع  والبالغني،  األط��ف��ال 
 UNAIDS املشترك  املتحدة  األمم 
واليونيسف ومنظمة الصحة العاملية 
لضمان  ج��دي��داً  حتالفاً  وال��ش��رك��اء 
ع����دم ح���رم���ان أي ط��ف��ل م��ص��اب 
من  البشرية  املناعة  نقص  بفيروس 
ومنع  العقد  نهاية  بحلول  ال��ع��الج 
نقص  بفيروس  اجلديدة  اإلصابات 

املناعة البشرية عند الّرضع.
وقالت رئيسة برنامج األمم املتحدة 

»الفجوة  بيانيما:  ويني  املشترك، 
ال��واس��ع��ة يف ت��غ��ط��ي��ة ال���ع���الج بني 

األطفال والبالغني أمر شنيع«.

وأض����اف����ت أن�����ه م����ن خ�����الل ه���ذا 
الغضب  ه��ذا  »س��ن��وج��ه  التحالف، 
بني  اجلمع  خ��الل  م��ن  العمل،  إل��ى 
وااللتزام  اجلديدة  احملّسنة  األدوية 
والنشاط احلازم  السياسي اجلديد 
نصبح  أن  مي��ك��ن��ن��ا  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات، 
اجليل الذي يقضي على اإليدز لدى 

األطفال«.

باإلضافة إلى وكاالت األمم املتحدة، 
املجتمع  ح��رك��ات  التحالف  يشمل 
املدني، مبا يف ذلك الشبكة العاملية 
ل��ألش��خ��اص امل��ص��اب��ني ب��ف��ي��روس 
واحلكومات  البشرية،  املناعة  نقص 
مبا  ال��دول��ي��ني،  وال��ش��رك��اء  الوطنية 
 )PEPFAR( بيبفار  خطة  ذل��ك  يف 

والصندوق العاملي.
تيدروس  الدكتور  ق��ال  جانبه،  من 
عام  مدير  غيبرييسوس،  أده��ان��وم 
ينبغي  »ال  العاملية:  الصحة  منظمة 

بفيروس  مصاباً  طفل  أي  يولد  أن 
البشرية أو يكبر وهو  املناعة  نقص 
أي  يظل  أن  ينبغي  وال  ب��ه،  مصاب 
طفل مصاب بفيروس نقص املناعة 

البشرية بدون عالج«.

نصف  أن  حقيقة  أن  إل���ى  وأش����ار 
نقص  بفيروس  املصابني  األط��ف��ال 
املناعة البشرية فقط يتلقون األدوية 
القهقرية،  ل��ل��ف��ي��روس��ات  امل��ض��ادة 
»فضيحة، ووصمة عار على ضميرنا 

اجلماعي«.

انضمام 12 دولة للتحالف:
العاملي  التحالف  ع��ن  اإلع���الن  مت 
عند  اإلي���دز  على  للقضاء  اجل��دي��د 
من   2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول  األط���ف���ال 
املؤمتر  بارزة خالل  قبل شخصيات 
الدولي ملكافحة اإليدز الذي عقد يف 

مونتريال بكندا.
التحالف  إل���ى  دول���ة   12 ان��ض��م��ت 
أنغوال،  وه��ي:  األول���ى،  املرحلة  يف 
جمهورية  ديفوار،  كوت  الكاميرون، 
كينيا،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  ال��ك��ون��غ��و 

موزامبيق، نيجيريا، جنوب أفريقيا، 
تنزانيا، أوغندا، زامبيا وزميبابوي.

واع��ت��ب��رت ك��ارث��ني راس����ل، امل��دي��رة 
إط��الق  أن  لليونيسف،  التنفيذية 
األم��ام:  إلى  مهمة  خطوة  التحالف 
يف  احمل��رز  التقدم  من  الرغم  »على 
للفايروس،  املباشر  االنتقال  تقليل 
وتوسيع  وال��ع��الج،  االختبار  وزي���ادة 
ال��وص��ول إل��ى امل��ع��ل��وم��ات، ال ي��زال 
أنحاء  جميع  يف  األط��ف��ال  ح��ص��ول 
العالم على خدمات الوقاية والرعاية 
املناعة  نقص  فيروس  من  والعالج 

البشرية أقل بكثير من البالغني«.
واس��ت��ض��اف��ت ن��ي��ج��ي��ري��ا اإلط����الق 
يف  أفريقيا  يف  للتحالف  السياسي 

اجتماع وازري عقد مؤخراً.
النيجيري،  ال��ص��ح��ة  وزي���ر  وت��ع��ه��د 
حياة  »بتغيير  إه��ان��ي��ر،  أوس��اج��ي 
األطفال الذين تُركوا يف اخللف« من 
خالل وضع األنظمة الالزمة لضمان 
تلبية اخلدمات الصحية الحتياجات 
نقص  بفيروس  املصابني  األط��ف��ال 

املناعة البشرية.
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اجلزء الثاني 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 الثالثة
األط�����راف يف جميع  ال����دول  ت��ت��خ��ذ 
امليادين، وال سيما امليادين السياسية 
والثقافية،  واالقتصادية  واالجتماعية 
ذلك  يف  مب��ا  املناسبة،  التدابير  ك��ل 
املرأة  تطور  لكفالة  منها،  التشريعي 
الكاملني، وذلك لتضمن لها  وتقدمها 
واحلريات  اإلن��س��ان  حقوق  ممارسة 
أس��اس  على  بها  والتمتع  األساسية 

املساواة مع الرجل.

املادة الرابعة
األط��راف  ال��دول  اتخاذ  يعتبر  ال   .1

تستهدف  م��ؤق��ت��ة  خ��اص��ة  ت��داب��ي��ر 
التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل 
تأخذ  ال��ذي  باملعنى  متييزاً  وامل���رأة 
أال  يجب  ولكنه  االتفاقية،  ه��ذه  ب��ه 
على  اإلبقاء  نحو،  أي  على  يستتبع، 
معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما 
يجب وقف العمل بهذه التدابير متى 
الفرص  يف  التكافؤ  أه��داف  حتققت 

واملعاملة.

األط��راف  ال��دول  اتخاذ  يعتبر  ال   .2
حماية  ت��س��ت��ه��دف  خ��اص��ة  ت��داب��ي��ر 
التدابير  تلك  ذل��ك  يف  مبا  األم��وم��ة، 

ال����واردة يف ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة، إج��راء 
متييزياً.

املادة اخلامسة
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير 

املناسبة لتحقيق ما يلي:
االج��ت��م��اع��ي��ة  األمن�����اط  ت��غ��ي��ي��ر  )أ( 
وامل���رأة،  ال��رج��ل  لسلوك  والثقافية 
بهدف حتقيق القضاء على التحيزات 
املمارسات  وك��ل  العرفية  وال��ع��ادات 
بكون  االعتقاد  على  القائمة  األخرى 
من  أعلى  أو  أدن��ى  اجلنسني  من  أي 
للرجل  منطية  أدوار  على  أو  اآلخ��ر، 

واملرأة.
العائلية  التربية  تضمني  كفالة  )ب( 
فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة 
تنشئة  بكون  االع��ت��راف  اجتماعية، 
مشتركة  مسؤولية  وتربيتهم  األطفال 
مفهوما  يكون  أن  على  األب��وي��ن  ب��ني 
االعتبار  ه��ي  األط��ف��ال  مصلحة  أن 

األساسي يف جميع احلاالت.

املادة السادسة
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير 
املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها، 
ملكافحة جميع أشكال االجتار باملرأة.

نبذة عن اجلمعية:
األح��س��اء  ف��ت��اة  جمعية  ت��أس��س��ت 
التنموية اخليرية يف عام 1401ه�، 
الوحيدة  النسائية  اجلمعية  وهي 
باالحساء والتي تهتم بشؤون املرأة 

والطفل.
من  م��راح��ل  بعدة  اجلمعية  م��رت 
اخليرية إلى الرعوية التنموية إلى 

املؤسسية واجلودة الشاملة.

الرؤية:
فاعلون  األح��س��اء  وأط��ف��ال  نساء 

باملجتمع ويتمتعون بحياة كرمية.

الرسالة:
مت��ك��ني ن��س��اء وأط���ف���ال األح��س��اء 

مجتمعياً من خالل الريادة يف:
- تبني املبادرات املستدامة

- نشر الوعي املوجه
- حتفيز املشاركة املجتمعية
- كسب التأييد يف قضاياهم

قيمنا:
بالعمل  نلتزم  املؤسسي:  العمل   -
املؤسسي لتحقيق اجلودة الشاملة 
امل��س��اءل��ة  وامل��س��اءل��ة:  الشفافية 

حتفزنا والشفافية تدفعنا 
بعدل  نعمل  وامل��س��اواة:  ال��ع��دل   -
يف  اجلميع  حق  لنضمن  ومساواة 

املشاركة 
بني  بالتعايش  نؤمن  التعايش:   -

اجلميع لتقوية النسيج املجتمعي 
اسلوباً  االب����داع  نعتمد  اإلب����داع: 

ومنهجاً

األهداف االستراتيجية :
- غرس العمل التطوعي الفعال يف 

املجتمع.
قضايا  م��ع  ال��ت��ض��ام��ن  حتقيق   -
امل���رأة وال��ط��ف��ل م��ن خ��الل كسب 

تأييد اجلهات املعنية املختلفة.

- رفع مستوى الوعي املجتمعي بدور 
وحقوق املرأة والطفل.

فعالة  ال��ي��ات  واس��ت��ح��داث  تطوير   -
ترسخ املشاركة املجتمعية.

ومستدامة  محفزة  بيئة  تطوير   -
وداعمة ملرأة والطفل.

- بناء منظومة إدارية تضمن معايير 
اجلودة الشاملة.

يضمن  رشيدة  حوكمة  نظام  تبني   -
حتقيق رؤية ورسالة وقيم اجلمعية.

- حت��ق��ي��ق ق������درة م���ال���ي���ة وق���وي���ة 
ومستدامة.

- تطوير بنية حتتية مالءمة ومحفزة 
ومستدامة.

- تنمية املوارد البشرية ورفع كفاءتها.

اعرف أكثر عن جمعية فتاة األحساء التنموية اخليرية
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النيابة العامة ت�ؤكد على عق�بة كل من 

ا اأو  اأن�شاأ �شهادة رقمية اأو ت�قيعًا اإلكرتونيًّ

ن�شرهما

أوضحت النيابة العامة عبر حسابها 
»ك���ل من   : ت��وي��ت��ر أن  ال��رس��م��ي يف  
توقيع  أو  رقمية  شهادة  بإنشاء  ق��ام 
استعملهما  أو  نشرهما  أو  إلكتروني 
غير  غ��رض  ألي  أو  احتيالي  لغرض 
تصل  م��دة  بالسجن  يعاقب  مشروع 
إل��ى خمس س��ن��وات، وغ��رام��ة مالية 
ومصادرة  ماليني،  خمسة  إلى  تصل 
األج���ه���زة وامل��ن��ظ��وم��ات وال��ب��رام��ج 
املستخدمة، مع نشر احلكم املقضي 

به بعد اكتسابه للصفة النهائية«. 
ويف سياق متصل فقد عرفت  التوقيع 
إلكترونية  بيانات  بأنه:  اإللكتروني 
مدرجة يف تعامل إلكتروني أو مضافة 
تستخدم  به منطقياً  أو مرتبطة  إليه 

على  وموافقته  املوقع  هوية  إلثبات 
ممارسات  وأي  اإللكتروني،  التعامل 
أعمال  على  تنطوي  الشان  ه��ذا  يف 
احتيالية أو غير مشروعة تُعد جرمية 

كبيرة موجبة للتوقيف.
وش���ددت على أن أي مم��ارس��ات يف 
ه���ذا ال��ش��أن ت��ن��ط��وي ع��ل��ى أع��م��ال 
احتيالية أو غير مشروعة تُعد جرمية 
وتستوجب  للتوقيف،  موجبة  كبيرة 
غرامة مالية تصل إلى 5 ماليني ريال 
سنوات،   5 إل��ى  تصل  م��دة  والسجن 
واملنظومات  األج��ه��زة  م��ص��ادرة  م��ع 
احلكم  ونشر  املُستخدمة،  والبرامج 
ب��ع��د اك��ت��س��اب��ه للصفة  ب��ه  امل��ق��ض��ي 

النهائية.

إنهاء خدمته  أو مت  تأديبي  بحكم  أو 
ب��ق��وة ال��ن��ظ��ام الرت��ك��اب��ه ج��رمي��ة من 

اجلرائم.
5- املتوفى )بدون سبب العمل( أو من 
الطبية  اللياقة  لعدم  خدمته  أنهيت 
أكمل  قد  ويكون  العمل،  سبب  بغير 

الفترة التجريبية.
6- املتوفى أثناء العمل وبسببه.

7- من يصاب من العسكريني بعجز 
ك��ل��ي أو ج��زئ��ي ب��س��ب��ب ال��ع��م��ل��ي��ات 
نتيجة  أو  األسر،  أو بسبب  احلربية، 

بني نظام التقاعد العسكري عدد من 
احلاالت التي يستحق فيها العسكري 
بعضاً  نذكر  وس��وف  تقاعدياً  رات��ب��اً 

منها:
لإلحالة  احمل���ددة  السن  بلوغه   -  1
يكون  أن  على  نظاماً  التقاعد  على 

تعيينه أو إعادته للخدمة نظامية.
خدمة  ولديه  خدمته  انتهت  من   -2
عن  تقل  ال  محتسبة  عسكرية  فعلية 
خدمته  بلغت  أو  عاماً  عشر  ثمانية 
عشرون  واملدنية  العسكرية  الفعلية  
الفعلية  اخلدمة  تقل  ال  بحيث  عاماً 

العسكرية عن ثمان سنوات.
بناًء  املبكر  التقاعد  على  احملال   -3
تقل عن  ال  ولديه خدمة  على طلبه، 
خمسة عشر عاماً منها ثمان سنوات 
خدمة عسكرية بشرط موافقة الوزير 

املختص.
4- من أنهيت خدمته ملصلحة العمل 
العسكرية  اخل��دم��ة  ألن��ظ��م��ة  وف��ق��اً 
ولديه خدمة ال تقل عن خمسة عشر 
الفعلية  اخلدمة  تقل  ال  بحيث  عاماً 
بشرط  سنوات،  ثمان  عن  العسكرية 
أال يكون إنهاء اخلدمة بسبب الغياب 

أثناء  بها  أم��ر  خدمة  خ��الل  إصابته 
مواجهة التنظيمات املسلحة املعادية، 
اقتحام  خ��الل  النار  إط��الق  أثناء  أو 
املهربني،  مطاردة  أو  املخربني  أماكن 
أو أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة 
أو بث  امل��وان��ع،  اق��ت��ح��ام  أو  احل��ي��ة، 
االن��زال  اثناء  أو  ازالتها،  أو  األلغام 
اجلوي والبحري، أو التدريب اجلوي 
والبحري، ويف كافة احلاالت املشابهة 
ال��ت��ي ص���در ب��ه��ا ق����رار م��ن مجلس 

الوزراء.

ماهي احلالت التي ي�شتحق فيها الع�شكري معا�شًا تقاعديًا

وتقولون ليه الفواتير
عالية!! بطلوا إسراف



املستشار/خالد بن عبد الرحمن الفاخري
 رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

يعتقد الكثير أنه ميتلك  احلق و احلرية املطلقة يف التصرف فيما ميلك كيفما 
شاء مبجرد أنه مالك لشيء معني دون إدراك أن هناك قيود على هذا احلق 
متنعه من التصرف فيما ميلك أحياناً أو تقيد حريته يف التصرف نوعاً ما ، و 
احلق يف غايته تكمن يف استفادة اإلنسان من مزايا و منافع ما ميلك يستفيد 
منها و يستأثر بها دون اآلخرين  و يتضح ذلك جلياً من خالل القواعد النظامية 
التي متنح صاحب احلق احلرية يف االستفادة من مزايا و منافع هذا احلق دون 
اإلضرار باآلخرين و استعمال احلق ال يخرج عن صورتني ، األولى : أن يكون 
استعمال احلق مشروعاً و يتحقق ذلك عندما يكون هذا االستعمال نظامياً دون 

أن يلحق باآلخرين ضرراً جراء هذا االستعمال.
أما الصورة الثانية فتتمثل يف االستعمال غير املشروع الذي يؤدي إلى األضرار 
باآلخرين نتيجة تعسف صاحب احلق يف استعمال حقه الثابت له نظاماً، ومثل 
ذلك اجلار الذي يقيم ساتر بينه و بني جاره بقصد حجب الهواء و الضوء عن 
الهدف  الساتر، طاملا كان  ، فيعتبر متعسفاً يف استعمال حقه يف وضع  جاره 
من وضعه إيذاء اجلار و لم تكن هناك مصلحة حقيقية منه ، و القرينة ملعرفة 
التعسف يف استعمال احلق تكمن يف معرفة املصلحة املرجوة من قبل صاحب 

احلق.
املتحققة لصاحب احلق و  تناسب بني املصلحة  ومن هنا كان البد من وجود 
بني ما قد يعود على الغير من أضرار نتيجة هذا االستعمال و ال يعني أن يكون 
لصاحب احلق مصلحة مشروعة من استعمال حقه لينتقي عنه قصد التعسف 
ضد الغير ، بل يعول الفقه القانوني على قدر املنفعة العائدة على صاحب احلق 
من هذا االستعمال و مدى تناسبها مع الضرر الذي قد يصيب الغير ، لذا فإن 
املصلحة يجب أن تكون ذات قيمة بالغة األهمية تبرر ما قد يصيب الغير من 

إضرار نتيجة هذا االستعمال.

احلق و حدوده بني النظرة و الواقع 
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