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الجمعية تشيد بالتنظيمات 

الخاصة بالعمل يف قطاع 

الحراسات األمنية

المسؤولة يف مكتب 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

والعمل بوزارة الخارجية 

األمريكية تزور الجمعية

دول العالم تحيي اليوم 

الدويل للمسنين وتؤكد عىل 

دورهم يف بناء المجتمعات 

وفد من الجمعية يزور دار رعاية الفتيات 
بالرياض ويلتقي بالمسؤولين فيها 

والمستفيدات من خدمات الدار

مجلة حقوقية تصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

فرع الجمعية بالجوف يف ضيافة مركز الرعاية 
الصحية بالشلهوب

رئيس الجمعية يهنئ سمو ويل العهد 
بمناسبة صدور األمر الملكي بأن يكون سموه 

رئيسًا لمجلس الوزراء
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فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية 
يف ضيافة جمعية إسعاد لرعاية 
األرامل والمطلقات

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

املشرف العام
اأ. خالد بن عبدالرحمن الفاخري

التحرير واإلخراج
مركز املعلومات باجلمعية

0146258155 - ص.ب : 2766
فرع املنطقة الشرقية :   هاتف :0138098353 - فاكس: 0138098354 -ص.ب 

15578 الدمام 31454
فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة : هاتف: 0125545213 - فاكس 0125545212

فرع اجلمعية باملدينة املنورة : هاتف: 0148664544 - فاكس 0148664549-
ص.ب 775 املدينة املنورة 41421

فرع منطقة عسير: هاتف: 0172269186  - فاكس : 0172310349- ص. ب 
4292  أبها 61491

فرع القصيم: هاتف 0163855155 - فاكس 0163855335

عناوين اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
املقر الرئيسي: اململكة العربية السعودية - الرياض - هاتف : 0112102223- 

فاكس: 0112102202 -ص.ب 1881 الرياض 11321
مكتب اجلمعية بجدة - حي احملمدية - طريق املدينة النازل- هاتف : 

0126222261- فاكس: 0126222196-0126943095- ص.ب 116664 جدة 
21391

فرع منطقة جازان : هاتف: 0173237041  - فاكس : 0173173344 -ص.ب 
476

فرع منطقة اجلوف : سكاكا - حي العزيزية - هاتف: 0146258144 - فاكس: 

1418

دول العالم تحيي اليوم الدويل 
للمسنين وتؤكد عىل دورهم يف 
بناء املجتمعات

فرع الجمعية باملنطقة 
الشرقية يف ضيافة جمعية 
بنيان للخدمات االجتماعية

اململكة العربية السعودية تقفز 
13 مرتبة يف مؤشر التعليم
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رئي�س اجلمعية يهنئ �صمو ويل العهد مبنا�صبة �صدور الأمر امللكي 

باأن يكون �صموه رئي�صًا ملجل�س الوزراء

رفع املستشار خالد بن عبد الرحمن 
الوطنية  اجلمعية  رئ��ي��س  ال��ف��اخ��ري 
عن  ونيابة  باسمه  اإلن��س��ان،  حلقوق 
التهنئة  ومنسوبيها،  اجلمعية  أعضاء 
األمير  امللكي  السمو  ص��اح��ب  إل��ى 
العزيز  عبد  ب��ن  سلمان  ب��ن  محمد 
مجلس  رئيس  العهد  ول��ي  سعود  آل 

الوزراء، مبناسبة صدور األمر امللكي 
رئيساً  ي��ك��ون س��م��وه  ب���أن  ال��ق��اض��ي 

ملجلس الوزراء.

وأك����د رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة أن األم��ي��ر 
محمد بن سلمان ميتلك خبرة وحنكة 
أرض  على  أث��ره��ا  نشاهد  واض��ح��ة 

مستقبلية  أس��س��اً  ووض��ع��ت  ال��واق��ع، 
للتطوير شملت كافة القطاعات، ومبا 
يسهم يف دعم مسيرة التنمية الشاملة 

للمملكة.

القدير-  -العلي  املولى  داعياً  واختتم 
الشريفني  احلرمني  خادم  يحفظ  أن 

امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
رئيس  العهد  ول��ي  سمو  ي��وف��ق  وأن 
الوطن  خير  فيه  ملا  ال���وزراء  مجلس 
وامل��واط��ن، وأن يُ��دمي األم��ن واألم��ان 
من  تشهده  مبا  منّوهاً  اململكة،  على 
ثم  اهلل،  بفضل  حقوقية  إص��اح��ات 

بفضل القيادة الرشيدة.

املسؤولة يف مكتب الدميقراطية 
وحقوق اإلنسان والعمل بوزارة 

اخلارجية األمريكية تزور اجلمعية

استقبل رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان املستشار خالد بن عبد 
املسؤولة  بيلسون  إمييلي  السيدة  مؤخراً  مكتبه  يف  الفاخري  الرحمن 
الدميقراطية وحقوق  التعاون اخلليجي يف مكتب  بدول مجلس  املختصة 
اإلنسان والعمل بوزارة اخلارجية األمريكية والوفد املرافق لها من السفارة 

األمريكية بالرياض.
اجلمعية  أنشطة  عن  موجز  شرح  اجلمعية  رئيس  قدم  اللقاء  بداية  يف 
ومساهمتها يف نشر الثقافة احلقوقية يف اململكة وآليات عملها وأهدافها 

وما تقدمه اجلمعية من أعمال يف هذا الشأن.
وأكد رئيس اجلمعية للوفد الزائر على ضرورة احلياد يف إعداد التقارير 
أهداف  لتحقيق  التقارير  هذه  تسييس  عن  والبعد  اإلنسان  حقوق  عن 
والذي  اململكة  يف  املعاش  الواقع  مع  تتوافق  أن  على  واحل��رص  سياسية 
يشهد العديد من اإلصاحات احلقوقية و التحوالت املهمة يف عدد من 

املجاالت و التي كان لها بالغ األثر يف حماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
كما أثار رئيس اجلمعية مع الوفد الزائر أوضاع بعض املوقوفني السعوديني 

يف أمريكا وضرورة إيجاد حل ألوضاعهم.
العربية  اململكة  تشهدها  التي  التطورات احلقوقية  الوفد على  أثنى  وقد 
التي  اإلنسانية  الوساطة  بجهود  أشاد  كما   ،2030 رؤية  وفق  السعودية 
ال��وزراء األمير محمد بن سلمان  العهد رئيس مجلس  قام بها سمو ولي 
تبادل األسرى بني روسيا وأوكرانيا السيما أن من بني هؤالء  يف صفقة 

األسرى مواطنني أمريكان.

ويف نهاية اللقاء شكر الوفد الزائر رئيس اجلمعية على اجلهود التي تقوم 
بها اجلمعية واألنشطة التي تعمل على حتقيقها.
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والتي تكون داخل المجمعات التجارية وما في حكمها من بنوك وغيره.البيئة الداخلية

والتي تتطلب وجود غرفة خارجية لحارس األمن.البيئة الخارجية 

هي المنشآت تحت اإلنشاء والبعيدة عن العمران . بيئة المناطق النائية 

ت�صريح �صعادة رئي�س اجلمعية حول تنظيم وزارة املوارد الب�صرية 

والتنمية الجتماعية لبيئة العمل يف قطاع احلرا�صات الأمنية

أكد رئيس اجلمعية املستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري أن تنظيم وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية لبيئة العمل يف قطاع احلراسات االمنية 
من خال اصدار اشتراطات للعمل يف هذا القطاع تلزم اجلهات ذات العاقة بالعمل مبوجبها سيساهم يف توفير العديد من الضمانات للعاملني يف هذه 
املهن من خال حتديد حد أعلى لساعات العمل املتواصلة وتنظيم اوقات الراحة والبيئة العامة للعمل خاصة أن العاملني يف قطاع احلراسات األمنية 

يبذلون جهداً مضاعفاً يف سبيل تأدية مهامهم وبالتالي توفير بيئة عمل امنه وصحيه لهم.
وأوضح الفاخري أن االشتراطات تضمنت أبعاد إنسانية وحقوقية عديدة ستساهم يف احلفاظ على حقوق العاملني يف قطاع احلراسات األمنية والتي 
جاء فيها حتديد ساعات العمل بحيث ال تزيد عن خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصاة والطعام، وإلزام صاحب العمل بتوفير الزي املناسب 
للعاملني لديه من حراس األمن مع ضرورة التقيد بتوفير ما يضمن وقاية حارس األمن من آثار التعرض ألشعة الشمس واالجهاد احلراري، باإلضافة 
للعديد من االشتراطات الواجب االلتزام بها من قبل صاحب العمل جتاه حارس األمن العامل، لديه سواء كانت البيئة التي يعمل فيها رجل األمن داخلية 
أو خارجية، مما يساهم يف مزيد من الضمانات للعاملني يف هذا القطاع احليوي والهام, واختتم رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تصريحه بأهمية 
العمل على توعية الفئات املستهدفة من هذه االشتراطات بحقوقهم التي كفلتها لهم األنظمة والتعليمات املعمول بها يف اململكة مع ضرورة أن يصاحب 
هذه االشتراطات اليات واضحة للرقابة على املنشآت واجلهات التي يعمل لديها حراس األمن مبا يضمن االلتزام بتطبيق هذه االشتراطات لتحقيق 

الهدف املنشود من اقرارها، وفيما يلي تفاصيل املشروع:
نبذة عن املشروع:

مت إعداد اشتراطات بيئة العمل يف قطاع احلراسات األمنية لتحقيق أفضل املعايير واملواصفات لبيئة عمل جاذبة ومحفزة للعاملني يف هذا 
القطاع ولارتقاء مبستوى منشآت احلراسات األمنية والذي ينعكس إيجاباً على أداء العاملني بها وكفاءتهم وفعالية إنتاجهم وبالتالي يؤدي إلى 

جناح املنشأة.

الغرض منه:
1-توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة.

2-حتسني بيئة العمل املكانية والغير مكانية.

مواد املشروع:
أواًل: أقسام بيئة عمل حارس األمن

وفد من اجلمعية يزور دار رعاية الفتيات بالريا�س ويلتقي 

بامل�صوؤولني فيها وامل�صتفيدات من خدمات الدار

 ق����ام وف����د م���ن اجل��م��ع��ي��ة م��ك��ون 
لشؤون  اجلمعية  رئيس  نائبة  من 
األسرة الدكتورة وفاء طيبة وعضو 
اجل��م��ع��ي��ة األس����ت����اذة ث��ري��ا ع��اب��د  
الفتيات  رعاية  ل��دار  بزيارة   شيخ 
بالرياض وااللتقاء باملسؤولني فيها 

ال��دار،  خدمات  من  واملستفيدات 
مديرة  نائبة  استقبالهن  يف  وك��ان 

املركز األستاذة هدى احلبيشان.
إدارة  مبناقشة  ال��وف��د  ق���ام  وق���د 
ال�������دار ح�����ول وض�����ع ال���ن���زي���ات 
ف��ي��ه��ا واخل����دم����ات امل��ق��دم��ة لهن 

يطلبونها  ال���ت���ي  واإلح���ت���ي���اج���ات 
باإلضافة إلى آلية معاجلة مشاكلهن 
من خال األخصائيني االجتماعيني 
الوفد  ق��ام  وق��د  ه��ذا  والنفسيني، 
بجولة يف الدار لالتقاء بالنزيات 
ف��ي��ه��ا واالس���ت���م���اع مل��اح��ظ��ات��ه��ن 

واح��ت��ي��اج��ات��ه��ن، وس���وف ي��ت��م رف��ع 
أبرز  متضمناً  الزيارة  حول  تقرير 
والتوصيات  والسلبيات  اإليجابيات 
رئيس  لسعادة  ال��وف��د  ي��راه��ا  التي 
اإلج���راء  ح��ول  للتوجيه  اجلمعية 

الازم حيال ما جاء التقرير.
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ثالثًا: اشتراطات البيئة الداخلية حلارس األمن يف املجمعات التجارية وما يف حكمها:
يجب على صاحب العمل توفير:

1- كرسي وطاولة خاصة حلارس األمن.
2- خزانة بقفل حلفظ األغراض الشخصية.

3- إسعافات أولية.
4- تكييف.

5- كاميرات مراقبة خارجية ويتم توجيه الكاميرا على نقطة احلارس.
6- دورة املياه ومكان الصاة ميكن استخدام ما يوفره املجمع التجاري.

رابعًا: اشتراطات البيئة اخلارجية حلارس األمن )غرفة احلارس(:

1- باب قابل للغلق.
2- تكييف.

3- نافذة قابلة للفتح.
4- طاولة مكتبية وكراسي بعدد العاملني.

5- ثاجة.
6- ماء للشرب.

7-دورة مياه )ال تشترط يف حال توفرها باجلوار(.
8- كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.

9-مقبس كهرباء.
10-أن تكون الغرفة مصنعة من مواد مضادة للحريق وعازلة للحرارة.

11- إسعافات أولية.
12-طفاية حريق.

13-جهاز استشعار احلرائق.
14-خزانة بقفل حلفظ األغراض الشخصية.

15-توفير وسيلة اتصال.
16-إنارة.

17-يجب توفير احلد األدنى ملساحة الغرفة سواًء كانت لعامل واحد أو عاملني 2.5م*2.5م واالرتفاع 3م ويف حال زيادة عدد العاملني يف الوردية 
الواحدة أكثر من عاملني يحتسب زيادة املساحة 1.25م لكل عامل.

خامسًا: اشتراطات بيئة املناطق النائية حلارس األمن:

     يجب على صاحب العمل توفير جميع االشتراطات املذكورة يف )رابعاً(، باإلضافة الى ذلك توفير 
الوجبات الغذائية ومتطلبات السامة والصحة املهنية وغيرها. 

ثانيًا: االشتراطات العامة:
1- ال يجوز تشغيل احلارس يف األوقات احملظور العمل فيها وفقاً لقرار حظر العمل حتت أشعة الشمس إال بتوفير مظلة للوقاية من أشعة الشمس 
ويجب وضع تكييف أو رذاذ مع االلتزام مبا جاء فيه الدليل االجرائي للسامة والصحة املهنية للوقاية من آثار التعرض ألشعة الشمس واإلجهاد 

احلراري.
2- يجب توفير كشك خارجي أو مظلة وكرسي ، كما يجب توفير تكييف أو رذاذ - حسب الظروف املناخية  - للحارس الذي يتطلب عمله التواجد 

خارج مبنى املنشأة كمواقف السيارات أو النقاط األمنية املعرضة ألشعة الشمس.
3- ال يعمل احلارس أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصاة والطعام ، ال تقل عن نصف ساعة يف املرة الواحدة خال مجموع ساعات 

العمل مع توفير حارس بديل أوقات الراحة.
4-  يجب على صاحب العمل توفير الزي حلراس األمن لديه. 
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فرع اجلمعية باملنطقة ال�صرقية يف �صيافة جمعية اإ�صعاد 

لرعاية الأرامل واملطلقات

نشر  لرسالة اجلمعية يف  استمراراً 
أفراد  كافة  بني  احلقوقية  ثقافتها 
القانونية  الباحثة  نفذت  املجتمع، 
ي��وس��ف اخل����رداوي،  ب��ن��ت   فاطمة 
ب���إش���راف و م��ت��اب��ع��ة م��ن ال��دك��ت��ور 
صالح اخلثان مشرف الفرع، زيارة 
لرعاية  إس��ع��اد  جلمعية  م��ي��دان��ي��ة 

األرامل و املطلقات.
ك���ان يف اس��ت��ق��ب��ال��ه��ا م��دي��رة قسم 
خلود  األستاذة  والبرامج  األنشطة 

املالكي.

ت��ق��دمي نبذة  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 
احل��ق��وق��ي��ة، و آل��ي��ة ت��ع��ام��ل��ه��ا مع 
القضايا وتواصلها مع اجلهات ذات 
العاقة إليجاد احللول املناسبة لها، 
الثقافة احلقوقية  و دورها يف نشر 
بني فئات املجتمع املختلفة من خال 
والفعاليات  احلقوقية  املطبوعات 

والدورات التي تقدمها اجلمعية.

جمعية  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  مت  ك��م��ا 
أول  فهي  نشأتها،  حيث  من  إسعاد 
األرام��ل  لرعاية  متخصصة  جمعية 

واملطلقات باملنطقة الشرقية، تسعى 
ضمن  واألرام���ل  املطلقات  لتأهيل 
ليّكن  إرش���ادي���ة  و  تنموية  ب��رام��ج 

عناصر فاعلة يف املجتمع.

رؤيتها:

إسعاد األرامل واملطلقات

رسالتها:

األرام��ل  إلس��ع��اد  املستمر  التطوير 
واملطلقات واأليتام من خال تقدمي 
املادية  وأجوده��ا  االحتياجات  أهم 
مجتمعية  مب��ش��ارك��ة   ، وامل��ع��ن��وي��ة 

واسعة.

أهدافها:

والتأهيل  التدريب  توفير فرص   -1
املناسبة لألرامل واملطلقات.

ال��ن��ف��س��ي��ة  ال���رع���اي���ة  ت���ق���دمي   -2
واالجتماعية لألرامل واملطلقات.

3- تقدمي املساعدات املالية والعينية 
مبا يتناسب مع احتياجات األسر.

خ��ص��وص��ي��ة  ع��ل��ى  احمل��اف��ظ��ة   -4
وكرامة األرامل واملطلقات من خال 

اخلدمات التي تقدم لهن.
وذات  متنوعة  خ��دم��ات  تقدمي   -5
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جودة يف أسرع وقت.
االستراتيجية  الشراكات  عقد   -6
لتوفير  املتخصصة  اجل��ه��ات  م��ع 

خدمات متميزة.
ب��رام��ج  يف  امل��ج��ت��م��ع  إش�����راك   -7
احتياجات  وفق  تطوعية  وخدمات 

اجلمعية.

برامج اجلمعية:

املجال القانوني

-ي��ه��دف إل��ى ت��ق��دمي االس��ت��ش��ارات 
القانونية والبرامج التثقيفية وتوعية 
القانونية  بحقوقهن  املستفيدات 

والقضائية

-حقوق املرأة يف العمل
-حقوق املرأه يف امليراث

-حقوق املطلقات
الوالدين  وحقوق  الزوجية  -الفرقة 

واألبناء
-قضايا األحوال الشخصية

-لقاء صندوق النفقة

برامج إغاثية:

-ت����ق����دمي امل����س����اع����دات امل����ادي����ة 
لتوفير  واملطلقات  لألرامل  والعينية 

الضروريات احلياتية
-سداد إيجارات

-سلة غذائية
-كسوة العيد

-كسوة الشتاء
-أجهزة كهربائية

-تفريج كرب
-سلة رمضانية

-إعانة عاجلة
-تأثيث

برنامج التنموي:

والتوظيف  التدريب  ف��رص  -توفير 
من  وأبنائهن  واملطلقات  ل��ألرام��ل 
اجلهات  م��ع  ش��راك��ات  عقد  خ��ال 

واملؤسسات ذات العاقة
-دورات تدريبية
-دورات تثقيفية

-دورات مهنية

برنامج الرعاية النفسية:

-برامج إرشادية، استشارية نفسية
-استشارات قانونية 

-برامج إرشادية
-استشارية نفسية

الشراكة  كما مت بحث بني اجلانبني 
من  وذلك  اجلمعيتني  بني  املجتمعية 

خال: 
القانونية  االس���ت���ش���ارات  -ت��ق��دمي 

ملستفيدات جمعية إسعاد.
توعوية  حقوقية  دورات  -ت��ق��دمي 

ملستفيدات إسعاد.
ك��م��ا أش�����ادت ال��ب��اح��ث��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
بتعاون  اخل��رداوي  فاطمة  األستاذة 
يف  إسعاد  جمعية  يف  التطوع  قسم 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  مشاركة 
اإلنسان يف ما تقدمه أو تشارك فيه 

من أنشطة و فعاليات.

االدارة  تزويد  مت  الزيارة  نهاية  ويف 
مبجموعة من اصدارات ومطبوعات 

اجلمعية احلقوقية.

عية
جلم

ر ا
خبا

أ
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فرع اجلمعية باجلوف يف �صيافة مركز الرعاية ال�صحية 

بال�صلهوب

ثقافتها احلقوقية  لرسالة اجلمعية يف نشر  استمراراً 
بني كافة أفراد املجتمع، وتفقد اجلهات ذات العاقة، 
من:  ك��ًا  ضم  باجلوف  اجلمعية  ف��رع  من  فريق  ق��ام 
الدكتور طارش بن مسلم الشمري مشرف الفرع و نائب 
رئيس اجلمعية، و األستاذ ظاهر بريد الفهيقي مدير 
الفرع، و األستاذ خليفة مفضي املسعر  عضو اللجنة 
الفهيقي  ظاهر  الرحمن  عبد  األستاذ  و  االستشارية، 
الصحية  الرعاية  مركز  إل��ى  بزيارة  الفرع،  سكرتير 
بالشلهوب، وكان يف استقبالهم األستاذة دالل األسمر 
بسكاكا،  بالشلهوب  الصحي  املركز  مديرة  الرويلي  
متريض،  فنية  الرويلي  نغيمش  ضحيه  واألس��ت��اذة  
و  رسالتها  و  باجلمعية  التعريف  مت  الزيارة  بداية  يف 
أهدافها و آلية تعاملها مع القضايا من خال تواصلها 
مع اجلهات ذات العاقة إليجاد احللول املناسبة لها، 
بعد ذلك جتول الفريق يف أنحاء املركز ورصد العديد 
الشكر  تقدمي  مت  الزيارة  نهاية  ويف  اإليجابيات،  من 
تزويد  مت  كما  االستقبال،  حسن  على  املركز  إلدارة 
اإلدارة مبجموعة من اصدارات و مطبوعات اجلمعية 

احلقوقية.
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فرع اجلمعية باملنطقة ال�صرقية يف �صيافة جمعية بنيان 

للخدمات الجتماعية

الدكتور صالح اخلثالن

استمراراً لرسالة اجلمعية يف نشر 
أفراد  كافة  بني  احلقوقية  ثقافتها 
القانونية  الباحثة  نفذت  املجتمع، 
ي��وس��ف اخل����رداوي،  ب��ن��ت   فاطمة 
ال��دك��ت��ور  م��ن  متابعة  و  ب��إش��راف 
صالح اخلثان مشرف الفرع، زيارة 
للخدمات  بنيان  جلمعية  ميدانية 

االجتماعية.
كان يف استقبالها كًا من: األستاذة 
مرمي الدخيل مديرة جمعية بنيان، 
ال���زام���ل عضو  و األس���ت���اذة دان����ة 
اجلمعية، و األستاذة أفنان العمري 
مسؤولة العاقات العامة و اإلعام.

ت��ق��دمي نبذة  يف ب��داي��ة ال��زي��ارة مت 
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  مع  وتواصلها  القضايا 
احل��ل��ول  إلي��ج��اد  ال��ع��اق��ة  ذات 
امل��ن��اس��ب��ة ل��ه��ا، ك��م��ا مت أي��ض��اً 
التعريف بجمعية بنيان و أهدافها 
احلياة  ج�ودة  املتمثلة يف حتسني 
من  واحملتاجة  املستحقة  لألسرة 
خال البرامج التنموية، و التوعية 
تنمية األسر  املهنية يف  بالوسائل 
املستحقة مهنياً واقتصادياً للقيام 
املجتمع،  يف  املعيشية  بأعبائها 
وامل��س��اه��م��ة يف ت��ن��م��ي��ة امل����وارد 
ال��ب��ش��ري��ة يف امل��ج��ت��م��ع احمل��ل��ي، 
و ب��رام��ج��ه��ا وب���ح���ث ال��ش��راك��ة 
وذلك  اجلمعيتني  بني  املجتمعية 

من خال: 

القانونية  االس��ت��ش��ارات  تقدمي   -
ملستفيدات جمعية بنيان.

توعوية  حقوقية  دورات  تقدمي   -
ملستفيدات جمعية بنيان للخدمات 

االجتماعية.
ت��زوي��د  مت  ال����زي����ارة  ن��ه��اي��ة  ويف 
اص��دارات  من  مبجموعة  االدارة 

ومطبوعات اجلمعية احلقوقية.

اجل���دي���ر ذك�����ره أن ج��م��ع��ي��ة ب��ن��ي��ان 
تأسست يف مدينة الرياض بفضل 
من اهلل ثم مجموعة من السيدات 
السعوديات الالتي متيزن بالعطاء 
وال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي م��ع ف��ري��ق من 
امل����وظ����ف����ات امل���ت���ف���ان���ي���ات خل���دم���ة 
ه����ذا ال���وط���ن ، وذل�����ك ب���ه���دف سد 

ال��ف��ج��وة االج��ت��م��اع��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة 
املستفيدة  ل��ل��ف��ئ��ات  واالق��ت��ص��ادي��ة 
واملجتمع ومتكينهم من خالل عدد 

من البرامج واألنشطة واملبادرات.

عية
جلم

ر ا
خبا

أ
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ق���ال األم����ني ال��ع��ام ل���ألمم امل��ت��ح��دة 
اإلج���راءات  إن  غوتيريش  أنطونيو 
التي تتخذها املدن محليا خللق عالم 
عاملياً،  ص��داه��ا  س��ي��ت��ردد  م��س��ت��دام 
تكثيف  إل��ى  احل��اج��ة  على  م��ش��دداً 
ع��دالً  أك��ث��ر  مستقبل  ن��ح��و  ال��ت��ق��دم 

وإنصافاً للناس والكوكب.

جاءت ذلك يف رسالته مبناسبة اليوم 
 31 ي��ص��ادف  ال���ذي  للمدن،  العاملي 
عام،  كل  من  /أكتوبر  األول  تشرين 
وس��ل��ط األم���ني ال��ع��ام ال��ض��وء على 
الدور احلاسم للمناطق احلضرية يف 

حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

املستدامة  التنمية  أه���داف  وحت��دد 
عبر  العاملية  واأله���داف  اإلج���راءات 
17 مجاالً حاسماً مبا يف ذلك احلد 
اجلنسني  ب��ني  وامل��س��اواة  الفقر  م��ن 

والطاقة النظيفة.

وقال: »يف يوم العاملي للمدن، فلنعقد 

العزم على العمل مع املدن لبناء عالم 
باالستدامة  ويتسم  اجلميع  يحتضن 

والقدرة على الصمود«.

العواقب  »ف���إن  ب��ذل��ك  نقم  ل��م  وإن 
املناخية،  الفوضى  تصاعد  فادحة: 
املساواة،  وتفاقم عدم  الفقر،  وتزايد 

واملزيد«.

أن��ه »يجب  العام على  وش��دد األم��ني 
أن  وبوسعنا   – مسارنا  تغيير  علينا 

نغيره«.
وأضاف  إن أهداف التنمية املستدامة 
محلي  التنفيذ  لكن  النطاق،  »عاملية 
تنفيذها  أن  يعني  مم��ا  ال��ن��ط��اق«، 

يحدث إلى حد كبير يف املدن.
ويعيش أكثر من نصف سكان العالم 
حاليا يف مناطق حضرية. وسيتجاوز 
ع��ام  ب��ح��ل��ول  الثلثني  قاطنها  ع���دد 

.2050
كما تولد املدن أكثر من 80 يف املائة 
م��ن ال��ن��ش��اط االق��ت��ص��ادي ال��ع��امل��ي، 

ويصدر منها أكثر من 70 يف املائة من 
انبعاثات الكربون.

إل��ى أن مدناً  ال��ع��ام  وأش���ار األم���ني 
إلى  االن��ت��ق��ال  بالفعل  ت��ق��ود  ع��دي��دة 
أهدافاً  تضع  إذ  املتجددة،  الطاقة 
إلى  باالنبعاثات  ل��ل��وص��ول  م��وث��وق��ة 
حتتية  بنى  وتنشئ  الصفر  مستوى 
قادرة على الصمود أمام تغير املناخ.

العمل  على  »أشجعها  قائًا:  وأردف 
يف  الشقيقة  وامل���دن  حكوماتها  م��ع 
اخلبرات  لتبادل  العالم  أنحاء  جميع 

واملساعدة يف زيادة الطموح«.

وش��دد األم��ني ال��ع��ام ل��ألمم املتحدة 
تتخذها  ال��ت��ي  اإلج����راءات  أن  على 
مستدام  عالم  إلق��ام��ة  محلياً  امل��دن 
أن��ح��اء  جميع  ص��داه��ا يف  س��ي��ت��ردد 

العالم.

ع������اوة ع���ل���ى ذل������ك، أض������اف أن 

تقودها  التي  التحويلية  »السياسات 
التغيير  حتفز  أن  ميكن  اليوم  امل��دن 
الذي من شأنه أن ينقذ األرواح وسبل 

العيش يف كل مكان غداً«.
ويف س��ي��اق م��ت��ص��ل ق��ال��ت ال��س��ي��دة 
م��ي��م��ون��ة م��ح��م��د ش���ري���ف، امل��دي��رة 
»لم  املتحدة:  األمم  ملوئل  التنفيذية 
 380 أو  شهراً   87 سوى  لدينا  يتبق 
أسبوعاً أو 2600 يوم لتنفيذ أهداف 
التنمية املستدامة لعام 2030. أفضل 
ب��ذل��ك ه���ي كفالة  ل��ل��ق��ي��ام  ط��ري��ق��ة 
استدامة مدننا ومجتمعاتنا، لقد حان 

وقت العمل اآلن«.

اجلدير ذكره أن برنامج األمم املتحدة 
هو  )امل��وئ��ل(  البشرية  للمستوطنات 
حضري  مستقبل  نحو  يعمل  برنامج 
تعزيز  يف  رس��ال��ت��ه  وتتمثل  أف��ض��ل، 
للمستوطنات  امل��س��ت��دام��ة  التنمية 
اإلجتماعية  امل��ج��االت  يف  البشرية 
املناسب  امل����أوى  وت��وف��ي��ر  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 

للجميع. 

يف اليوم العاملي للمدن، الأمني العام يدعو اإىل العمل مع 

املدن لبناء عامل يحت�صن اجلميع ويت�صم بال�صتدامة 

والقدرة على ال�صمود
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معرفية  م��ن��ص��ة  أول  إط����اق  مت 
والصحة  للمناخ  مخصصة  عاملية 
املشترك  املكتب  قبل  م��ن  م��ؤخ��راً 
واملنظمة  العاملية  الصحة  ملنظمة 
بدعم  اجل��وي��ة،  ل��ألرص��اد  العاملية 
م���ن م��ؤس��س��ة وي���ل���ك���وم ت��راس��ت 
البريطانية   )Wellcome Trust(
اخل���ي���ري���ة، اس��ت��ج��اب��ة ل��ل��دع��وات 
معلومات  على  للحصول  املتزايدة 
من  الناس  حلماية  للتنفيذ  قابلة 
امل��ن��اخ  لتغير  ال��ص��ح��ي��ة  امل��خ��اط��ر 

واملخاطر البيئية األخرى.

بيان  يف  الصحة  منظمة  وش��ددت 
ل��ه��ا ع��ل��ى االرت���ب���اط ال��وث��ي��ق بني 
تغير  يؤثر  حيث  والصحة،  امل��ن��اخ 
املتطرفة  املناخية  والظواهر  املناخ 
أساسي  بشكل  البيئي  وال��ت��ده��ور 
وم���ت���زاي���د ع��ل��ى ص��ح��ة اإلن��س��ان 

ورفاهه.

قال ديارميد كامبل ليندرم، منسق 
املناخي  والتغير  الصحة  برنامج 

»إن  العاملية:  الصحة  منظمة  يف 
الوقت  يف  الناس  يقتل  املناخ  تغير 
احلالي. إنه يؤثر على األساسيات 
قيد  على  للبقاء  نحتاجها  ال��ت��ي 
واملياه  النظيف  ال��ه��واء   - احل��ي��اة 
مع تضرر  اآلمنة والغذاء واملأوى – 
أسوأ  من  األكثر ضعفاً  األشخاص 
القدرة  املناخي  التغير  لدى  اآلثار، 
يف  التقدم  من  عقود  تقويض  على 
ويتطلب  العاملية،  الصحة  مجال 
آث����اره س��ي��اس��ة قائمة  احل���د م��ن 
العلوم  أفضل  تدعمها  األدل��ة  على 

واألدوات املتاحة«.

فوائد املنصة:
تؤكد منظمة الصحة أن استخدام 
والبيئية  املناخية  واألدوات  العلوم 
املصممة خصيصاً للصحة العامة، 
وأنظمة  ب���األم���راض  التنبؤ  م��ث��ل 
احل��راري��ة،  للصحة  املبكر  اإلن���ذار 
لديه إمكانات هائلة إلنقاذ األرواح 
ومي��ك��ن أن ي��ع��زز ف��ه��م ال��رواب��ط 
يف  ويساعد  والصحة،  امل��ن��اخ  ب��ني 

منظمة ال�صحة العاملية واملنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية 

تطلقان من�صة معرفية جديدة حول املناخ وال�صحة

املعرضني  السكان  إل��ى  ال��وص��ول 
للخطر وتوقع اآلثار واحلد منها.

العاملية  الصحة  منظمة  صممت 
اجلوية  لألرصاد  العاملية  واملنظمة 
ه���ذه امل��ن��ص��ة ال��ع��امل��ي��ة اجل��دي��دة 
نقطة  لتصبح  امل��ف��ت��وح  ل��ل��وص��ول 
يف  للمستخدمني  تقنية  مرجعية 
مجال الصحة متعددة التخصصات، 
والبيئة، وعلوم املناخ. وميثل املوقع 
الفني  للبرنامج  العامة  ال��واج��ه��ة 
امل��ش��ت��رك ب��ني امل��ن��ظ��م��ت��ني، حيث 

يجمع خبراتهما وعلومهما.

شوماكي-غيليموت،  جوي  وقالت 
بني  امل��ش��ت��رك  املكتب  ت��ق��ود  ال��ت��ي 
اجلوية  لألرصاد  العاملية  املنظمة 
للمناخ  العاملية  الصحة  ومنظمة 
مع  نتحدث  م��ا  »غالباً  والصحة: 
املهتمني  العامة  الصحة  ممارسي 
يشهدونها  التي  البيئية  بالتأثيرات 
إلى  يفتقرون  لكنهم  الصحة،  على 
الوصول إلى التدريبات واملعلومات 

املناخية املخصصة الازمة ملعاجلة 
جانب  من  املتنامية،  القضايا  هذه 
بحوزتهم  مناخ  خبراء  لدينا  آخ��ر، 
م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ب��ح��وث وامل����وارد 
أهداف  لدعم  تطبيقها  التي ميكن 
الصحة العامة، ولكنها ال تصل إلى 

األشخاص املناسبني«.

أهمية الشراكات:
تكييف  إن  الصحة  منظمة  وقالت 
املعلومات املناخية الستخدامها يف 
قطاع الصحة يتطلب شراكات قوية 
ومستخدمي  منتجي  بني  وتعاونا 
املعلومات املناخية، وشددت على أن 
املنصة ستساعد يف ربط مجتمعي 
تسريع  ودع����م  وامل���ن���اخ،  ال��ص��ح��ة 
التخصصات،  م��ت��ع��ددة  ال��ب��ح��وث 
وال���ق���درات ال��وط��ن��ي��ة، واس��ت��خ��دام 
قبل  م��ن  وال���ق���رار  األدل����ة  أدوات 
املستخدمني  من  واسعة  مجموعة 
- م��ن ص��ان��ع��ي ال��س��ي��اس��ات إل��ى 
لإلعام   - مجتمعية  املجموعات 

والدعوة للعمل واالستثمار.
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منحة بقيمة 20 مليون دولر مل�صاعدة جيبوتي على 

تخفيف خماطر الأمن الغذائي الناجمة عن الأزمات 

املتعددة وتغري املناخ

على  م��ؤخ��راً  ال��دول��ي  البنك  واف��ق 
للتنمية  الدولية  املؤسسة  منحة من 
ملساعدة  دوالر  مليون   20 بقيمة 
جيبوتي على تخفيف مخاطر األمن 
ال��غ��ذائ��ي ال��ن��اج��م��ة ع��ن ص��دم��ات 
اجلفاف  وموجات  الغذاء  إم��دادات 

الشديدة التي تؤثر على الباد.

للتصدي  الطارئ  املشروع  وسيعمل 
جيبوتي  يف  الغذائي  األم��ن  ألزم��ة 
ع��ل��ى ت��ك��وي��ن م���خ���زون م���ن امل���واد 
لتمكني  الطوارئ  حل��االت  الغذائية 
احلكومة من تغطية النقص احملتمل 
الغذائية يف حالة حدوث  امل��واد  يف 
صدمات يف األسواق، ومن ثم احلد 
السيما  الصدمات  ه��ذه  تأثير  من 
على الفقراء، وسيستهدف املشروع 
املجتمعات  م��ب��اش��ر  بشكل  أي��ض��اً 
يف  اجلفاف  من  املتضررة  الريفية 
جميع أنحاء الباد، وسيساند نحو 
8 آالف أسرة، مبا يف ذلك املزارعون 
خ��ال حتسني  من  املاشية،  ورع��اة 
الشرب  مياه  على  احل��ص��ول  سبل 

والري وأنشطة استعادة سبل كسب 
أن  إلى  التقديرات  وتشير  العيش. 
من   %21 نحو  إلى  املشروع سيصل 
يف  الريفية  املناطق  سكان  إجمالي 
جيبوتي، مع إعطاء األولوية لألسر 

التي تعولها النساء والشباب.

وتأثرت جيبوتي - التي تعتمد على 
إلى %90  لتلبية ما يصل  ال��واردات 
من احتياجاتها الغذائية - بشدة من 
أوكرانيا  تداعيات احلرب يف  جراء 
إم��دادات  تعطل  من  عنها  نتج  وم��ا 
ف��ي��روس  ج��ائ��ح��ة  وأدت  ال���غ���ذاء، 
ك��ورون��ا )ك��وف��ي��د-19( وال��ص��راع يف 
الوضع  تدهور  إلى  املجاورة  إثيوبيا 
االقتصادي للباد، و أثر ذلك على 
وعلى  للمستهلكني  الشرائية  القوة 
ذلك،  على  وع��اوة  ال��غ��ذاء.  توافر 
مبخاطر  جيبوتي  ت��أث��ر  ش��دة  ف��إن 
إضافية  مخاطر  تشكل  املناخ  تغير 
يف  والتغذوي  الغذائي  األم��ن  على 
هذا البلد. وجيبوتي واحدة من أكثر 
وتعاني  العالم،  يف  جفافاً  البلدان 

حالياً من ظروف جفاف ناجمة عن 
ارت��ف��اع درج��ات احل���رارة املوسمية 
وعدم كفاية هطول األمطار، ولهذا 
آثار خطيرة على توافر املياه، وإنتاج 
املاشية واخلضروات، وبالتالي على 

دخل األسر.

بوبكر  ي��ق��ول  ذل���ك،  على  وتعليقاً 
س��ي��د ب����اري، امل��م��ث��ل امل��ق��ي��م للبنك 
الدولي يف جيبوتي: »تأثرت جيبوتي 
ب��ش��ك��ل خ���اص ب��ت��ع��ط��ل إم�����دادات 
األخيرة،  اآلون��ة  يف  العاملية  الغذاء 
اجلديد  امل��ش��روع  ه��ذا  وسيساعد 
أدنى  حد  توفر  ضمان  على  الباد 
م���ن ال��س��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة األس��اس��ي��ة 
يف  الصمود  على  قدرتها  لتدعيم 
يف  الغذاء  إم��دادات  وجه صدمات 

املستقبل«.

وس��ي��س��اع��د امل���ش���روع امل���زارع���ني 
امل��ت��ض��رري��ن م��ن م��وج��ات اجلفاف 
واألسر التي ترعى املاشية الستعادة 
أص��ول��ه��م اإلن��ت��اج��ي��ة وال���ش���روع يف 

من  املناخ  تغير  مع  التكيف  أنشطة 
أجل حتقيق األمن الغذائي املستدام. 
وستمول أنشطة املشروع املستلزمات 
إن��ت��اج احملاصيل  ل��دع��م  ال��زراع��ي��ة 
الزراعية  وال��ص��وب��ات  واألع����اف؛ 
الري  بتكنولوجيا  املجهزة  الصغيرة 
بالتنقيط للمساعدة يف زيادة اإلنتاج 
التكيف  وس��ائ��ل  وتوفير  ال��زراع��ي 
توفير  ع��ن  امل��ن��اخ؛ فضا  تغير  م��ع 
الضرورية  واملستلزمات  األص���ول 
إلنتاج الثروة احليوانية. وستتضمن 
أن��ش��ط��ة امل���ش���روع أي���ض���اً ب��رام��ج 
املاشية  ورع��اة  للمزارعني  تدريبية 
والتكنولوجيات  امل��م��ارس��ات  على 
القدرة على  تعزيز  التي تساعد يف 

الصمود يف وجه تغير املناخ.

إي��ف��ا  ت���ق���ول  ويف س���ي���اق م��ت��ص��ل، 
هاسينر، رئيسة فريق عمل املشروع 
هذا  »سيدعم  ال��دول��ي:  البنك  يف 
املشروع بناء قدرات القطاعني العام 
الفنية  املساعدة  وسيقدم  واخلاص 
لتحسني قدرة جيبوتي على الصمود 
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اأخ��ب��ار اجل��وع يف العامل و جهود املنظمات و  اأه��م  © �صفحة تهتم بن�صر   

املخت�صني و املهتمني بحقوق الإن�صان للق�صاء عليه من اأجل العمل على 

حت�صني حقوق الإن�صان يف العامل

موجات  من  املتضررين  املييزارعيين  املييشييروع  سيساعد 

أصولهم  الستعادة  املاشية  ترعى  التي  واألسر  اجلفاف 

املناخ  تغير  مع  التكيف  أنشطة  يف  والشروع  اإلنتاجية 

من أجل حتقيق األمن الغذائي املستدام

املستقبلية،  ال��ص��دم��ات  وج���ه  يف 
احلكومة  قدرة  تعزيز  ذلك  ويشمل 
الغذائي  األم��ن  أزم��ات  توقع  على 
وت��ق��دمي اس��ت��ج��اب��ة س��ري��ع��ة، فيما 
يتعلق بإدارة مخزون املواد الغذائية 
يف حاالت الطوارئ، وتنمية مهارات 
بشأن  واخل���اص  ال��ع��ام  القطاعني 

إدارة مخاطر األسعار«.

ويدعم املشروع حكومة جيبوتي يف 
وإعداد  املتعددة  لألزمات  التصدي 
أزمة  ملواجهة  للتأهب  وطنية  خطة 
استجابة  لضمان  الغذائي  األم��ن 
فعالة ومنسقة لألزمات املستقبلية. 
ويأتي هذا املشروع مكمًا للمشروع 
الطارئ لاستجابة ألزمات احلماية 
املوافقة  مت��ت  ال���ذي  االجتماعية 
تقدمي  وي��س��ت��ه��دف  م���ؤخ���راً  عليه 
املستهدفة  لألسر  نقدية  حتويات 
وتدعيم آليات احلماية االجتماعية 
احمللية  املجتمعات  ق��درة  وتعزيز 
األزمات  مواجهة  يف  الصمود  على 

املستقبلية.

 

البنك الدولي يف جيبوتي:
البنك  م��ش��اري��ع  محفظة  ت��ت��أل��ف 
الدولي يف جيبوتي من 20 مشروعاً 
 438.8 ق��دره��ا  إج��م��ال��ي��ة  بقيمة 
امل��ؤس��س��ة  مت��ول��ه��ا  دوالر  م��اي��ني 
احملفظة  وتشمل  للتنمية،  الدولية 
قطاعات التعليم والصحة وشبكات 
األمان االجتماعي والطاقة والتنمية 
ال��ري��ف��ي��ة واحل���ض���ري���ة، وحت��دي��ث 
الرقمية،  والتنمية  العامة،  اإلدارة 
التحتية  والبنية  احلوكمة  وتدعيم 
القطاع اخلاص،  وتنمية  اإلقليمية، 

مع التركيز على النساء والشباب.

األمم املتحدة يف جيبوتي:
ميّثل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية 
ووك��ال��ة  يف ج��ي��ب��وت��ي 14 ص��ن��دوق��اً 
وبرنامجاً وكياًنا لتنفيذ األنشطة مبا 
لكّل  احمل���ّددة  ال��والي��ات  مع  يتماشي 
منها ومع إطار األمم املتحدة للتعاون 
اإلمنائي املستدام الذي وّقعته حكومة 

جمهورية جيبوتي.

القطري  املتحدة  األمم  فريق  يتأّلف 
وهو  املنظمات  هذه  عن  ممّثلني  من 
امل��ن��ّس��ق املقيم  ي��ع��م��ل حت��ت ق��ي��ادة 
الذي يتمّثل دوره يف اجلمع بني هذه 
تعزيز  أج��ل  م��ن  املختلفة  الكيانات 
املتحدة  متاسك عمل منظومة األمم 
إّن  جيبوتي،  يف  وفعالّيتها  اإلمنائّية 
ال��ق��ط��ري هو  امل��ت��ح��دة  ف��ري��ق األمم 
القرار  لصنع  رئيسة  منّصة  مبثابة 
املتحدة  األمم  كيانات  بني  املشترك 
وهو آلّية متّكن جميع هذه الكيانات يف 
جيبوتي من صياغة مواقف مشتركة 
بشأن القضايا اإلستراتيجية وضمان 

اإلّتساق بني العمل واملناصرة.

امل��ت��ح��دة  األمم  م��ن��ظ��وم��ة  دع���م���ت 
ع��ّدة  ع��ق��ود  م��دى  على  جيبوتي  يف 
من خال  الوطنية  التنمية  سياسات 
دورات الشراكة التي جتري كّل أربع 
سنوات، وترد املبادئ التوجيهية لهذا 
تُسّمى  إستراتيجية  وثيقة  يف  الدعم 
للمساعدة  املتحدة  األمم  عمل  إطار 
اإلمنائية، يشّكل محتوى هذه الوثيقة 
األمم  ملنظومة  اجلماعية  اإلستجابة 
املتحدة لألولويات اإلمنائية حلكومة 
جيبوتي  واملبادئ التوجيهية ألنشطة 
ال��ق��ط��ري يف  ف��ري��ق األمم امل��ت��ح��دة 

جيبوتي.

امل��ت��ح��دة  ع��م��ل األمم  إط����ار  مي��ت��ّد 
ل��ل��م��س��اع��دة اإلمن��ائ��ي��ة احل��ال��ي من 

توقيعه  مّت  وق��د   ،2022 إل��ى   2018
وهو   2016 مايو  يف  احلكومة  م��ع 
مي��ّث��ل إل��ت��زام��اً م��ن ج��ان��ب منظومة 
بالّسعي  جيبوتي  يف  املتحدة  األمم 
إلى حتقيق أولويات التنمية الوطنية 
بالتعاون الوثيق مع احلكومة وشركاء 

التنمية يف الباد.  

ال��رئ��ي��س��ة للفريق  امل����ب����ادرات  ت��ش��م��ل 
القطري:

ال���ش���ب���اب وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ق��اب��ل��ّي��ة   .1
مشترك  برنامج  تنفيذ  للتوظيف: 
تطوير  دعم  الشباب؛  توظيف  حول 
الصلة؛  ذات  وال��ل��وائ��ح  السياسات 
وكذلك  لإلبتكار  مركز  إنشاء  دع��م 
م��ش��ارك��ة ال��ق��ط��اع اخل����اص؛ دع��م 
اجلهود املبذولة لتوفير الوصول إلى 
األعمال؛  ورجال  للشّركات  التمويل 

إشراك الشباب يف البرمجة.

2. مت���وي���ل ال��ت��ن��م��ي��ة: زي���ادة امل���وارد 
املساعدة  وكذلك  واخلاصة  العامة 
تعبئة  دع���م  ال��رس��م��ي��ة؛  اإلمن��ائ��ي��ة 
املوارد احمللّية؛ تعزيز جهود املساءلة 
األمم  م����وارد  تعبئة  وال��ش��ف��اف��ي��ة؛ 
واإلنصاف  الكفاءة  زي��ادة  املتحدة؛ 

واإلستدامة.

3. نهج قائم على حقوق اإلنسان 
ل��إدم��اج اإلج��ت��م��اع��ي واخل��دم��ات 
القائم  النهج  تطبيق  األس��اس��ي��ة: 
على حقوق اإلنسان على أهداف 
التنمية املستدامة؛ تسهيل اإلدماج 
اإلجتماعي واحلّد من التفاوتات؛ 
لتوفير  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  دع���م 
ال��وص��ول ال��ع��ادل إل��ى اخل��دم��ات 
الوصول  األساسية؛  اإلجتماعية 

إل���ى ال��ف��ئ��ات األك���ث���ر ح��رم��ان��اً؛ 
دم���ج ح��ق��وق اإلن���س���ان يف إط��ار 
للمساعدة  امل��ت��ح��دة  األمم  عمل 
املراقبة  برامج  تنفيذ  اإلمنائية؛ 

باإلشتراك مع احلكومة.

ال���ع���م���ل:  أج�������ل  م�����ن  ب����ي����ان����ات   .4
لتقدمي  مشترك  ب��رن��ام��ج  تنفيذ 
املركزي  للمكتب  املنّسق  ال��دع��م 
التنفيذية  والوزارات  لإلحصاءات 
على  التركيز  البيانات(؛  )بشأن 
ونشرها  وحتليلها  البيانات  جمع 
واستخدامها؛ التعامل مع اجلهات 
ال��ف��اع��ل��ة وامل��ج��ت��م��ع��ات احمل��لّ��ّي��ة؛ 

التعاون مع البنك الدولي.

التعاون  اإلقليمي:  ال��ت��ك��ام��ل   .5
والشركاء  امل��ج��اورة  ال��ب��ل��دان  م��ع 
اإلقليميني؛ إستخدام إستراتيجية 
القرن األفريقي كأساس للتعاون؛ 
للحدود  العابرة  القضايا  معاجلة 
)مثل الهجرة وتغّير املناخ والسام 
واألم�����ن واحل���ص���ول ع��ل��ى امل��ي��اه 
إل��ى ذل��ك(؛ إج��راء  والتجارة وم��ا 
حتديد  أو   / و  مشترك  حتليل 
يف  املشتركة  النتائج   / األولوّيات 
أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة 

اإلمنائية.

اإلنساني  العمل  بني  الّترابط   .6
والتنمية: حتسني تبادل املعلومات 
الفاعلة  اجل��ه��ات  مختلف  ب��ني 
)اجل���ه���ات ال��ف��اع��ل��ة ال��ّس��ي��اس��ي��ة 
حتسني  واإلمن��ائ��ي��ة(؛  واإلنسانية 
تقييم  املشتركة؛  البعثات  تقاسم 
ومكامن  املشتركة  اإلح��ت��ي��اج��ات 
اخل��ل��ل؛ ال��ّس��ع��ي إل���ى م��زي��د من 

التكامل يف البرمجة.

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع
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السن  لكبار  العاملي  اليوم  يهدف 
جهود  تعزيز  بأهمية  التذكير  إلى 
ال��ق��ط��اع الصحي  ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى 
واالج���ت���م���اع���ي، ل���رف���ع م��س��ت��وى 
السن،  لكبار  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 
ورف����ع ال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي ب��ط��رق 
ودع��م��ه��م صحياً  ب��ه��م،  االع��ت��ن��اء 

ونفسياً، واالحتفاء بإجنازاتهم.

لكبار  العاملي  اليوم  إحياء  ويأتي 
يصادف  وال��ذي  العام،  هذا  السن 
األول من تشرين األول من كل عام 
ديسمبر   14 يف  إق���راره  مت  حينما 
اجلمعية  أع��ل��ن��ت  ح��ي��ث   ،1990

»مرونة امل�صنني يف عامل متغري«

دول العامل توؤكد على اأهمية 

خربات امل�صنني وم�صاهماتهم يف 

املجتمعات  

قرارها  يف  املتحدة  ل��ألمم  العامة 
بوصفه  أك��ت��وب��ر   1 ي��وم   106/45
هذا  وجاء  للمسنني،  العاملي  اليوم 
العمل  ملبادرة خطة  اإلعان الحقاً 
اجلمعية  اعتمدتها  التي  الدولية، 
قرارها  يف  املتحدة  ل��ألمم  العامة 
 1982 ديسمبر   3 امل��ؤرخ   37/51
حتت شعار “مرونة املسنني يف عالم 
دعم  أهمية  على  للتأكيد  متغير”، 
هذه الفئة، مبواجهة املتغيرات على 
مختلف األصعدة، و تسليط الضوء 
الصمود  على  املسنات  ق��درة  على 
يف مواجهة أوجه التفاوتات البيئية 
طويلة  واالقتصادية  واالجتماعية 

بأهمية  ال��وع��ي  زي����ادة  و  األم����د، 
حتسني جمع البيانات على مستوى 
العمر  ح��س��ب  م��ص��ن��ف��ة  ال��ع��ال��م، 

واجلنس.

ح��س��ب امل���وق���ع ال��رس��م��ي ل��ألمم 
تغيرت  ف��ق��د   ،un-org امل��ت��ح��دة 
تركيبة سكان العالم بشكل كبير يف 
 1950 عامي  بني  األخيرة.  العقود 
العمر  متوسط  ارت��ف��ع   ،  2010 و 
من  العالم  أنحاء  جميع  املتوقع يف 
الصعيد  على  ع��ام��اً.   68 إل��ى   46
مايني   703 هناك  ك��ان   ، العاملي 
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وه���ذا ت��ع��ّه��د م��ك��ّرس يف أه���داف 
التنمية املستدامة.

ومن األمور التي ال غنى عنها إتاحة 
وتوفير  احلياة،  مدى  التعلّم  فرص 
ورع��اي��ة  ق��وي��ة  اجتماعية  ح��م��اي��ة 
املتناول  ويف  النوعية  جيدة  صحية 
الفجوة  وس��ّد  الطويل،  امل��دى  على 
لتبادل  امل��ج��ال  وتهيئة  ال��رق��م��ي��ة، 
الدعم بني األجيال املتعاقبة، وحفظ 

كرامة األشخاص واحترامهم.
هائًا  مصدراً  السن  كبار  ويشكل 

للمعرفة واخلبرة.
إلعطائهم  ب��دأب  نسعى  أن  وعلينا 
وض��م��ان  ن���ش���ط���اً،  ف���اع���ًا  دوراً 
م��ش��ارك��ت��ه��م ال��ك��ام��ل��ة وت��ق��دمي��ه��م 

مساهمات جوهرية.

مجتمعات  إقامة  على  معاً  فلنعمل 
السن،  لكبار  ومراعاًة  شموالً  أكثر 
وع���ال���م أق����در ع��ل��ى ال��ص��م��ود يف 

مواجهة الصدمات.

السعودية ورعاية املسنني:
أول�����ت ح��ك��وم��ة خ�����ادم احل��رم��ني 
برعاية  بالغاً  اهتماماً  الشريفني 
ك��ب��ار ال��س��ن ح��ي��ث ج���رى إط���اق 
العديد من املبادرات لتحسني جودة 
احل��ي��اة ورف���ع م��س��ت��وى اخل��دم��ات 
املجتمع  يف  ال��س��ن  لكبار  املقدمة 
عامة ويف دور الرعاية التي تشرف 
يعمل  حيث  خاصة,  ال��وزارة  عليها 
إسهامات  تقدمي  على  السن  كبار 
العمل  ط��ري��ق  ع��ن  للمجتمع  ع��دة 
واملعرفة  اخلبرات  ونقل  التطوعي 
لألجيال األخرى من خال خبرتهم 
وملعرفة  احلياة،  اكتسبوها يف  التي 
يقدمونها  التي  املساهمات  كمية 
باليوم  كل عام  االحتفال عاملياً  يتم 
العاملي  اليوم  أو  للمسنني  العاملي 

لكبار السن،

املجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  أول���ت  ف��ق��د 
ق��رار  العناية وااله��ت��م��ام، وه��ا ه��و 
بتاريخ   )292( رقم  ال��وزراء  مجلس 
1 / 6 / 1443ه� القاضي باملوافقة 
على نظام حقوق كبير السن ورعايته 
البشرية  امل��وارد  وزارة  قامت  حيث 
واملتمثلة  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
باإلدارة العامة خلدمات كبار السن 

للنظام  التنفيذية  الائحة  بإعداد 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دة ج��ه��ات ممثلة 
وزارة  األس���رة،  ش��ؤون  »مجلس  يف 
اإلنسان،  حقوق  وهيئة  الداخلية، 
النظام  وزارة الصحة« حيث يسعى 
إل����ى ح��ف��ظ ح���ق���وق ك���ب���ار ال��س��ن 
املقدمة  اخلدمات  ورف��ع  ورعايتهم 
ل��ه��م واإلس���ه���ام يف حت��س��ني ج��ودة 
رؤي��ة  م��ا نصت عليه  وف��ق  احل��ي��اة 

اململكة 2030.

ال��ب��ش��ري��ة  امل������وارد  وزارة  وت���ول���ي 
بالغة  أهمية  االجتماعية  والتنمية 
بفئة كبار السن، وقد قامت بإنشاء 
بهم وعددها  الرعاية اخلاصة  دور 
)8( دور يف مناطق اململكة املختلفة، 
برعاية  البالغ  اهتمامها  أولت  وقد 
كبار السن من خال تهيئة الظروف 
املناسبة لهم ليتمتعوا بحياة كرمية، 
بتقدمي اخلدمات والرعاية الصحية 
وال��ن��ف��س��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي 
لائحة  وفقاً  السن  كبير  يستحقها 
دور الرعاية االجتماعية وقواعدها 
كبار  مراكز  أنشأت  كما  التنفيذية، 
السن األهلية بالشراكة مع القطاع 
متثل  حيث  واخل��اص  الربحي  غير 
متكاملة تساعد  جزءا من منظومة 
البشري  العنصر  دور  تعزيز  على 
العمرية  ملراحلهم  وفقاً  املجتمع  يف 
املتقدمة بهدف تذليل العوائق التي 
املجتمع،  يف  مشاركتهم  دون  حتول 
تفعيل  خال  من  رضاهم  وحتقيق 
ت��ل��ك اخل���دم���ات مب��ا ي��ت��ن��اس��ب مع 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م ل��ل��رع��اي��ة ال��ش��ام��ل��ة 
إلحداث نقلة نوعية ذات أثر إيجابي 
يف حياتهم الفردية أو االجتماعية، 
وقد وضعت ضوابط األنظمة ملراكز 

كبار السن والدليل اإلجرائي.

وتصنف هذه اخلدمات إلى نوعني 
رئ��ي��س��ني ه��م��ا )اإلي���وائ���ي���ة وغ��ي��ر 
)اإلقامة  يف  تتمثل  حيث  اإليوائية( 
الدائمة واإلقامة املؤقتة( تتمثل يف 
األندية االجتماعية، ومراكز الرعاية 
اليومية - مع تنوع األنشطة الهادفة 
والصحية  الترفيهية  س��واء  فيهما 
واالجتماعية،  والثقافية  والرياضية 

وذلك وفقاً ملا يحدده طالب اخلدمة 
الطبيعية  الصفة  ذوي  م��ن  س���واء 
الراغب  االعتبارية  الصفة  ذوي  أو 
أهلي  سن  كبار  مركز  تأسيس  يف 
لتقدمي أحد أنواع اخلدمة الرئيسة 
أو ك��اه��م��ا ح��س��ب ال��ن��ظ��ام ومب��ا 
وبأعلى  العمرية  فئتهم  مع  يتناسب 
مت  حيث  والسامة،  األم��ن  معايير 
لكبار  اجتماعي  ن��اد  أول  تأسيس 
السن على مستوى اململكة يف العام 

2022م يف محافظة عنيزة.

وطنية  جلنة  اململكة  أن��ش��أت  كما 
اخلطط  وض��ع  تتولى  السن  لكبار 
وال��ب��رام��ج  الوقائية  وامل��ش��روع��ات 
التوعوية الهادفة إلى تلبية متطلبات 
كبار السن والهدف من هذه اللجنة 
لرعاية  العامة  السياسة  رسم  هي 
املسنني يف اململكة واقتراح األنظمة 
التي  باملسنني  اخل��اص��ة  وال��ل��وائ��ح 
كرمية  اجتماعية  حياة  لهم  تكفل 
الوعي  وترسيخ  مكانتهم،  وت��ع��زز 
مبا  وقضاياهم  املسنني  ب��أوض��اع 
يكفل مكانتهم األسرية واالجتماعية 
وتشجيع  اإليجابي,  دوره��م  ويعزز 
وت��ق��وي��ة دوره���ا يف رعاية  األس���رة 
مسنيها، والبحث يف تطوير أساليب 
الرعاية واخلدمات املقدمة للمسنني 
والهيئات  املنظمات  م��ع  بالتعاون 
اإلقليمية والعربية والدولية العاملة 
يف ه��ذا امل��ج��ال، واق��ت��راح البرامج 
مبا  باملسنني  اخل��اص��ة  وامل��ش��اري��ع 
يتفق مع خبراتهم وميولهم، وإجراء 
الدراسات والبحوث وعقد الندوات 
الدراسية  واحل��ل��ق��ات  وامل��ؤمت��رات 
السن  ك��ب��ار  قضايا  مختلف  ح��ول 
وامل��راك��ز  اجل��ام��ع��ات  م��ع  بالتعاون 

واملنظمات املختصة بهذا اجلانب.

اليوم العاملي للم�صنني
1

Oct أو  تبلغ أعمارهم 65 عاًما  شخص 
أكثر يف عام 2019. وكانت منطقة 
موطًنا  آسيا  ش��رق  وج��ن��وب  ش��رق 
 261( السن  كبار  م��ن  ع��دد  ألكبر 
وأم��ري��ك��ا  أوروب����ا  تليها   ، م��ل��ي��ون( 

الشمالية )أكثر من 200 مليون(.
 ، املقبلة  الثاثة  العقود  مدى  على 
كبار  أن يتضاعف عدد  املتوقع  من 
السن يف جميع أنحاء العالم ليصل 
إلى أكثر من 1.5 مليار شخص يف 

عام 2050.

لألمم  العام  األمني  رسالة  وج��اءت 
امل���ت���ح���دة: أن��ط��ون��ي��و غ��وت��ي��ري��ش 
مبناسبة اليوم العاملي للمسنني، »يف 
اليوم الدولي لكبار السن لهذا العام، 
به  يتمّتع  ما  على  اهتمامنا  ينصّب 
النساء  من  نسمة  بليون  من  أكثر 
والرجال كبار السن من قدرٍة على 
الصدمات يف  مواجهة  الصمود يف 

عالم متغّير«.

يف  هائلة  اضطرابات  شهدنا  لقد 
السنوات املاضية - وكثيراً ما وجد 
كبار السّن أنفسهم يف قلب األزمة.

فهم عرضة بشكل خاص لتحديات 
متنوعة من بينها جائحة كوفيد-19، 
واألزمة املناخية اآلخذة يف التفاقم، 
والفقر  امل��س��ت��ش��ري��ة،  وال��ن��زاع��ات 

املتنامي.

األخطار،  مواجهة هذه  أنه يف  بيد 
لنا  إل��ه��ام  مصدر  السن  كبار  ك��ان 

بقدرتهم امللحوظة على الصمود.

هناك  سيكون   ،2030 عام  وبحلول 
1,4 بليون نسمة تبلغ أعمارهم 60 

عاماً أو أكثر.

وت��ت��م��ّث��ل م��ه��م��ت��ن��ا ك��م��ج��ت��م��ع��ات، 
وكمجتمع عاملي واحد، يف التصّدي 
للتحديات التي تأتي مع طول العمر 
- وإطاق العنان لتحقيق ما يجلبه 

ذلك من إمكانات.

فعلينا أن نعّزز اإلدماج االجتماعي 
وال��س��ي��اس��ي جلميع  واالق��ت��ص��ادي 

الناس من جميع األعمار.

ملية
عا

ام 
أي
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اجلماعي  العمل  إل��ى  احلاجة  على 
لتكثيف اجلهود للحد من هذه مشكلة 
االحتباس  غ��ازات  انبعاثات  وتقليل 
احل��راري، وأض��اف: »دعونا نواصل 
وفعالة  هادفة  بطريقة  معاً  العمل 
واحل��د  ال��وع��ي  ل��زي��ادة  ومتماسكة 
أجل  من  وه��دره  الطعام  فقدان  من 

أشخاص أصحاء وكوكب صحي«.

وشهد احلدث يف روما أيضاً رسائل 
األمني  ونائبة  فرانسيس  البابا  من 
محمد،  أمينة  املتحدة  ل��ألمم  العام 
باإلضافة إلى كلمة رئيسية من وزير 
الزراعة الدمناركي راسموس بريهن.

من ثم شارك خبراء من جميع أنحاء 
العالم يف حلقة نقاش بعنوان توليد 
من  والكوكب  للناس  مناخية  فوائد 
خال تقليل فقدان األغذية وهدرها.

ق��دم احل��دث دع��وة واض��ح��ة للعمل 
من قبل اجلهات العامة واخلاصة يف 
مجال نظام األغذية الزراعية للعمل 
الغذاء  فاقد  وتقليل  لقياس  الفوري 
وحتويل سلوك املستهلك للحد بشكل 

عاجل من هدر الطعام.

هذا  إن  للفاو  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق���ال 
يتطلب تطوير وتنفيذ استراتيجيات 
وس���ي���اس���ات وش�����راك�����ات وط��ن��ي��ة 
من  للحد  العمل  لتسريع  مصممة 
فقدان األغ��ذي��ة وه��دره��ا، وأض��اف 
جميع  على  املصلحة  أص��ح��اب  أن 
املستويات يلعبون دوراً أساسياً، مبا 

يف اليوم الدويل للتوعية بالفاقد وامُلهَدر من 

الأغذية: منظمات دولية ت�صدد على احلاجة اإىل 

معاجلة هذه الق�صية باعتبارها »فر�صة ثلثية 

املكا�صب«

ش����ددت م��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة ع��ل��ى أن 
ال��ت��ص��دي آلف����ة ف���ق���دان األغ���ذي���ة 
وهدرها ميثل فرصة ثاثية املكاسب 
- ينتفع منها املناخ، واألمن الغذائي، 
وك���ذل���ك اس��ت��دام��ة ن��ظ��م األغ��ذي��ة 
مع  تأجيلها  ميكن  وال   - ال��زراع��ي��ة 
املواد  وأسعار  العاملي  اجلوع  ارتفاع 

الغذائية.

ح��رج حيث  وق��ت  احل���دث يف  عقد 
واجه العالم شبكة من األزمات التي 
األم��ن  ت��ده��ور  يف  جميعها  ساهمت 
الغذائي العاملي والتغذية، مبا يف ذلك 
واآلث��ار  املطولة،  كوفيد-19  جائحة 
امل��ن��اخ، واحل��رب يف  املتزايدة ألزم��ة 

أوكرانيا.

األغذية  ملنظمة  تقرير  ألحدث  وفقاً 
الغذائي  األمن  حالة  حول  والزراعة 
وال��ت��غ��ذي��ة يف ال��ع��ال��م، ارت��ف��ع ع��دد 
األش��خ��اص امل��ت��ض��رري��ن م��ن اجل��وع 
يف  مليوناً   828 إل��ى  يصل  م��ا  إل��ى 
حوالي  ق��دره��ا  ب��زي��ادة   ،2021 ع��ام 
و150   2020 ع��ام  منذ  مليوناً   46
مليوناً منذ عام 2019، كما أن عدد 
على  يحصلون  ال  الذين  األشخاص 
بحوالي  يقدر  صحي  غذائي  نظام 

3.1 مليار شخص.

وب��ح��س��ب ت��ق��ري��ر ال��ف��او ع��ن حالة 
 ،2019 ل��ع��ام  وال���زراع���ة  األغ���ذي���ة 
املائة  يف   14 حوالي  فقدان  يستمر 
تقدر  والتي  العالم،  يف  األغذية  من 
قيمتها بنحو 400 مليار دوالر أمريكي 

سنوياً، بعد حصادها وقبل وصولها 
إلى املتاجر، من جانبه، يوضح تقرير 
عن  الصادر  األغذية  نفايات  مؤشر 
 17 أن  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج 
أثناء  ه��دره��ا  يتم  أخ���رى  امل��ائ��ة  يف 
البيع بالتجزئة ومن قبل املستهلكني، 
ال سيما يف املنازل. وتقول الفاو إن 
أن  وتُهدر ميكن  تُفقد  التي  األغذية 
تطعم 1.26 مليار جائع حول العالم 

كل عام.

ما  واملهدرة  املفقودة  األغذية  وتنتج 
بني 8 إلى 10 يف املائة من انبعاثات 
العاملية،  احلراري  االحتباس  غازات 
مستقر  غير  مناخ  يف  يساهم  مم��ا 
وظواهر مناخية شديدة مثل اجلفاف 
التغييرات  هذه  وتؤثر  والفيضانات، 
ومن  احملاصيل،  حصاد  على  سلباً 
احملتمل أن تقلل من اجلودة الغذائية 
يف  اضطرابات  ح��دوث  يف  وتتسبب 

ساسل التوريد.

للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  ويؤكد 
أن إعطاء األولوية للحد من فقدان 
األهمية  بالغ  أمر  وهدرها  األغذية 
ل��ان��ت��ق��ال إل����ى أن��ظ��م��ة األغ���ذي���ة 
ال��زراع��ي��ة امل��س��ت��دام��ة ت��ع��م��ل على 
للموارد  الفعال  االستخدام  حتسني 
على  تأثيرها  من  وتقلل  الطبيعية، 
الغذائي  األم���ن  وتضمن  ال��ك��وك��ب، 

والتغذية.

وخ��ال احل��دث االف��ت��راض��ي، شدد 
املدير العام ملنظمة الفاو، شو دونيو، 

واجلهات  الزراعي  املجتمع  ذلك  يف 
الفاعلة يف ساسل التوريد الغذائي 
واألب��ح��اث واألوس����اط األك��ادمي��ي��ة، 

وكذلك »كل واحد منا كمستهلك«.

وق���ال���ت إن���غ���ر أن����درس����ن، امل���دي���رة 
املتحدة  األمم  لبرنامج  التنفيذية 
متوسطه  ما  منا  كل  »يهدر  للبيئة: 
عام،  كل  الطعام  من  كيلوغراماً   74
يف البلدان املتوسطة الدخل وكذلك 
يف البلدان ذات الدخل املرتفع. يعد 
النصف  إل��ى  ال��ط��ع��ام  ه��در  خفض 
مهماً  ج��زءاً  األغذية  فقدان  وتقليل 
أزمتي  ملواجهة  املبذولة  اجلهود  من 

املناخ والغذاء امللحتني«.

للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  ويقول 
إن الطعام ال ميكن أن يعتبر نفايات 
تطبيق  خ��ال  فمن  اإلط���اق.  على 
سبيل  على  ال��دائ��ري��ة،  امل��م��ارس��ات 
املفقود  الطعام  حتويل  ميكن  املثال، 
استخدامه  أو  أسمدة،  إلى  واملهدر 
إلنتاج الغاز احليوي، وبالتالي جتنب 

انبعاثات امليثان الضارة.

لعام  املستدامة  التنمية  خطة  تدعو 
 ،12.3 ال��ه��دف  خ��ال  م��ن   ،2030
إلى  للفرد  إلى خفض هدر األغذية 
النصف على مستوى البيع بالتجزئة 
واالس��ت��ه��اك واحل���د م��ن اخلسائر 
على طول ساسل اإلنتاج والتوريد، 
مبا يف ذلك خسائر ما بعد احلصاد. 
آثار  الهدف  هذا  لتحقيق  وسيكون 

كبيرة على مكافحة تغير املناخ.
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اجلزء الرابع 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 العاشرة
التدابير  األط��راف جميع  ال��دول  تتخذ 
املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة 
مساوية حلقوق  حقوقا  لها  تكفل  لكي 
الرجل يف ميدان التربية، وبوجه خاص 
بني  امل��س��اواة  أس��اس  على  تكفل،  لكي 

الرجل واملرأة:
ال��ت��وج��ي��ه  يف  م��ت��س��اوي��ة  ش����روط  )أ( 
الوظيفي واملهني، وااللتحاق بالدراسات 
يف  العلمية  ال��درج��ات  على  واحلصول 
اختاف  على  التعليمية  امل��ؤس��س��ات 
واحلضرية  الريفية  املناطق  فئاتها، يف 

ع��ل��ى ال���س���واء، وت��ك��ون ه���ذه امل��س��اواة 
م��ك��ف��ول��ة يف م��رح��ل��ة احل��ض��ان��ة وف��ى 
والتعليم  واملهني  والتقني  العام  التعليم 
أنواع  وكذلك يف جميع  العالي،  التقني 

التدريب املهني،
الدراسية،  املناهج  يف  التساوي  )ب( 
مستويات  وف���ى  االم��ت��ح��ان��ات،  وف���ى 
مؤهات املدرسني، وفى نوعية املرافق 

واملعدات الدراسية،
منطي  مفهوم  أي  على  ال��ق��ض��اء  )ج( 
جميع  يف  امل��رأة  ودور  الرجل  دور  عن 
عن  أشكاله،  بجميع  التعليم  م��راح��ل 

وغيره  املختلط،  التعليم  تشجيع  طريق 
من أنواع التعليم التي تساعد يف حتقيق 
هذا الهدف، وال سيما عن طريق تنقيح 
ك��ت��ب ال���دراس���ة وال��ب��رام��ج امل��درس��ي��ة 

وتكييف أساليب التعليم،
على  احلصول  فرص  التساوي يف  )د( 

املنح واإلعانات الدراسية األخرى،
)ه���( ال��ت��س��اوي يف ف��رص اإلف���ادة من 
ذلك  يف  مبا  التعليم،  مواصلة  برامج 
األم��ي��ة  وم��ح��و  ال��ك��ب��ار  تعليم  ب��رام��ج 
الوظيفي، وال سيما البرامج التي تهدف 
إلى التعجيل بقدر اإلمكان بتضييق أي 

الرجل  ب��ني  قائمة  التعليم  يف  ف��ج��وة 
واملرأة،

الطالبات  ت��رك  م��ع��دالت  خفض  )و( 
للفتيات  ب��رام��ج  وت��ن��ظ��ي��م  ال���دراس���ة، 
وال��ن��س��اء ال��ائ��ى ت��رك��ن امل��درس��ة قبل 

األوان،
)ز( التساوي يف فرص املشاركة النشطة 
يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية،

معلومات  على  احلصول  إمكانية  )ح( 
تربوية محددة تساعد على كفالة صحة 
األسر ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات 
واإلرشادات التي تتناول تنظيم األسرة.

نبذة عن الهيئة:
إلى متكني  تهدف  هيئة حكومية 
األشخاص ذوى اإلعاقة وضمان 
وتعزيز  حقوقهم  على  حصولهم 
على  والعمل  املجتمع  يف  دوره��م 
تقدمها  التي  اخل��دم��ات  تطوير 

اجلهات لهم

تأسست هيئ��ة رعاي��ة األشخاص 
ق��رار  مبوج��ب  اإلع��اق��ة  ذوي 

 )266( رق�����م  ال�������وزراء  مجل��س 
وتاري�خ 27/5/1439ه�،

الهيئ��ة  مه��ام  التنظي��م  ويح�دد 
املظل��ة  وه��ي  واختصاصاته��ا، 
م��ا  ل��كل  اجلامع��ة  الرس��مية 
اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  يُعنى 

ف�ي اململك�ة العربي�ة الس��عودية.

أهدافها:
-ضمان حصول األشخاص ذوي 

اإلعاقة على حقوقهم

تقدمها  التي  اخلدمات  -تعزيز 
اجلهات لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
على  حصولهم  على  يساعد  مبا 

الرعاية والتأهيل الازمني

-متكني األشخاص ذوي اإلعاقة 
وج��ع��ل��ه��م أع���ض���اء ف��اع��ل��ني يف 

املجتمع

وات��خ��اذ  ال��وق��اي��ة  مستوى  -رف���ع 
اإلج����������راءات ال����ازم����ة ل��ذل��ك 
اجلهات  مع  والتعاون  بالتنسيق 
أدواره��ا  وحتديد  العاقة،  ذات 
األشخاص  برعاية  يتعلق  فيما 

ذوي اإلعاقة

رؤيتها:
لألشخاص  كرمية  حياة  حتقيق 
ذوي اإلعاقة ومتكينهم للمشاركة 

الشاملة والفاعلة يف املجتمع
رسالتها:

منظومة  وب��ن��اء  اجل��ه��ود  تنظيم 
مؤسسية متكاملة إلزالة احلواجز 
أم���ام األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة 
املجتمع  يف  ال��ش��ام��ل  ومتكينهم 

دون متييز

الركائز
وتنسيق  الوطنية  املنظومة  -بناء 
التشريعية  البنية  تطوير  األدوار 

والتنظيمية
-ت��ع��زي��ز اخل���دم���ات وت��ك��ام��ل��ه��ا 

-التميز املؤسسي

اعرف أكثر عن هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة
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اململكة تقفز 13 مرتبة يف موؤ�صر 

التعليم

مؤشرات  يف  ماً  تقُدّ اململكة  حققت 
تصنيف  بتقرير  وامل��ع��رف��ة  التعليم 
 2022 العاملي  الرقمية  التنافسية 
للتنمية  الدولي  املعهد  عن  الصادر 
اإلدارية )IMD(، إذ قفزت 13 مرتبة 
العام  ع��ن  املعرفة  مؤشر  يف  عاملياً 
السابق، وهو ما يعكس اهتمام خادم 
ال��ش��ري��ف��ني وول����ي عهده  احل��رم��ني 
وتوفير  التعليمية  بالعملية  األم��ني 
للتعليم يف سبيل  الدعم  كل مقومات 

التحّول إلى اقتصاد املعرفة.

وت��ق��دم��ت امل��م��ل��ك��ة يف امل���ؤش���رات 
محققًة  باملعرفة،  املرتبطة  الفرعية 
صعوداً ب� 10 مراتب يف مؤشر التعليم 
والتدريب، و5 مراتب يف مؤشر اإلطار 
التنظيمي، و 4 مراتب يف مؤشر وفرة 
املوهبة، و6 مراتب يف مؤشر التركيز 

العلمي وحتسن األداء العام يف تقرير 
العاملي  الرقمية  التنافسية  تصنيف 
2022، من خال التقدم مرتبة واحدة 
حتّسن  فيما  ال��ع��ام،  التصنيف  يف 
العاقة  ذات  املؤشرات  يف  الترتيب 
مراتب   10 تقدمت  حيث  بالتعليم، 
يف مؤشر املهارات الرقمية والتقنية، 
و9 مراتب يف مؤشر حتصيل التعليم 
العالي، وقفز مركز اململكة 6 مراتب 
يف مؤشر منح براءات االختراع عالية 
التقنية. وقفزت اململكة ثاث مراتب 
الطاب  تدفق  ص��ايف  م��ؤش��رات  يف 
الدوليني، وإجمالي اإلنفاق العام على 
على  احل��اص��ات  والنساء  التعليم، 
درجات علمية، واستخدام الروبوتات 
إلى  والتطوير،  والبحث  التعليم  يف 
جانب معّدل طالب لكل معلم بالتعليم 

العالي، وخريجي العلوم.

هل يحق للمدعي أو املدعى عليه تقدمي طلبات عارضة أثناء نظر الدعوى 
من قبل احملكمة ؟

عليه  وامل��دع��ى  املدعي  من  لكل  يحق 

سير  أثناء  العارضة  بطلباتهم  التقدم 

الدعوى و الطلبات التي ميكن للمدعي 

تقدميها أثناء نظر الدعوى وهي:

أ- ما يتضمن تصحيح الطلب األصلي، 

ظروف  ملواجهة  موضوعه  تعديل  أو 

طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

ب - ما يكون مكمًا للطلب األصلي ، 

أو مترتباً عليه ، أو متصًا به اتصاالً 

ال يقبل التجزئة.

يف  تغييراً  أو  إضافة  يتضمن  ما   - ج 

سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب 

األصلي على حاله.

أو  ب��إج��راء حتفظي  األم��ر  - طلب  د 

وقتي. 

مما  بتقدميه  احملكمة  ت��أذن  م��ا  ه���- 

يكون مرتبطاً بالطلب األصلي.

عليه  للمدعى  ميكن  التي  الطلبات  و 

تقدميها أثناء نظر الدعوى تتمثل فيما 

يلي:

أ - طلب املقاصة القضائية.

عن  بتعويض  ل��ه  احل��ك��م  طلب   - ب 

أو  األصلية،  الدعوى  من  ضرر حلقه 

من إجراء فيها.

أال  إجابته  على  يترتب  طلب  أي   - ج 

يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، 

أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد ملصلحة 

املدعى عليه.

بالدعوى  متصًا  يكون  طلب  أي   - د 

األصلية اتصاالً ال يقبل التجزئة.

بتقدميه مما  تأذن احملكمة  ما   - .ه� 

يكون مرتبطاً بالدعوى األصلية.

إختالسات



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

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

ارتبط اسم امللك سلمان منذ عقود بأعمال اخلير والعطاء بدءاً من اجلمعيات اخليرية، وجمعيات رعاية 
التي  اإلنسانية  األوضاع  مع  والتفاعل  محلياً،  املعسرين  ومساعدة  األيتام  برعاية  واهتمامه  املعاقني، 
حتدث يف العاملني العربي واإلسامي و مواقفه املشهودة مع اإلخوة يف فلسطني، وأفغانستان، والصومال 
امللك  اإلنسانية واخليرية، فقد عرف عن  املواقف  والهرسك وغيرها من  والبوسنة  والسودان  ومصر 
سلمان وقوفه املباشر على احتياجات املواطنني حيث حظي العمل اإلنساني واخليري بعناية واهتمام 
خاص منه حفظه اهلل منذ مطلع شبابه وحتى اآلن، فقد اجتمعت فيه القيادة اإلدارية واحلنكة السياسية 
كافة  الهامة على  العديد من احملطات  يتوقف يف  أن  له  امللك سلمان البد  املتتبع ملسيرة  و  والعدالة، 
األصعدة اإلنسانية والثقافية والسياسية من خال توجيهاته السديدة لرفع مستوى األداء احلكومي، 
ومواصلة نهج التنمية الشاملة، واملستدامة واالرتقاء باخلدمات املقدمة للمواطن واملقيم والعمل على 

حفظ حقوقهم من أي جتاوز .
ملنطقة الرياض يتابع جميع القضايا بنفسه أوالً بأول  أثناء فترة وجوده أميراً  فقد كان امللك سلمان 
لهم  وينجز  لهم حقوقهم  الناس مبا يحفظ  اإلم��ارة حلرصة على مصالح  املختصني يف  ويناقشها مع 
مصاحلهم والتي تعد من أهم ركائز حق اإلنسان التي حرص على دعمها ومن  أهم ما يعزز ركائز هذه 
الدولة التي تسير وفق منهٍج مستمد من الشريعة اإلسامية، قائٍم على مبادئ العدل واملساواة وتعزيزها 
أولى  املنهج  من هذا  وانطاقاً  املشروعة،  وكفالة جميع احلقوق واحلريات  املجتمع،  أفراد  بني جميع 
خادم احلرمني الشريفني اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق اإلنسان، وأرسى دعائم حماية هذه احلقوق على 

الصعيدين احمللي والدولي.
 وقد أكد خادم احلرمني الشريفني يف أكثر من محفل أن دعائم الدولة قامت على التمسك بالشريعة 
اإلسامية التي دعت حلفظ حقوق اإلنسان وحمايتها، وأن احلكم يف هذه الباد قام على أساس العدل 
والشورى واملساواة وإن أنظمة الدولة تتكامل يف صيانة احلقوق، وحتقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، 
والتصدي ألسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز،  وأنه ال فرق بني مواطِن وآخر، وال بني منطقة 

وأخرى، فأبناء الوطن متساوون يف احلقوق والواجبات.
نظراً  عليه حصرها  يصعب  االنسان  بحقوق  واهتمامه  اإلنسانية  سلمان  امللك  جهود  يف  الباحث  أن 
لتعددها ومتيزها فوطننا وهلل احلمد ينعم باألمن واالستقرار والرخاء يف ظل الظروف التي تعصف 
بفضل  ثم  تعالى،  اهلل  بفضل  إال  لتتحقق  تكن  لم  والتي  تواجهها  التي  الكبيرة،  والتحديات  باملنطقة 
السياسة احلكيمة الواعية للقيادة، وحرصها على بناء اململكة وتطويرها سياسياً واقتصادياً مبا يكفل 
اإلنسان مبا  وحماية حقوق  وتعزيز  وقوته،  واستقاله  الوطن  ويضمن دميومة  الوطنية  اللحمة  تعزيز 

يحقق حياة كرمية للمواطن واملقيم من خال رؤية اململكة العربية السعودية 2030.

امللك اإلنسان وقائد حقوق اإلنسان
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