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بشكل  اإلنسان  أح��وال حقوق  حتسن 
ال��رؤي��ة  أه���داف  تخلو  ال  حيث  ع��ام 
مباشر  غير  أو  مباشر  ارت��ب��اط  م��ن 
بحقوق اإلنسان كما ترجمت يف عدد 
واإلج��راءات  وامل��ب��ادرات  البرامج  من 

التنظيمية.
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي��س  واخ��ت��ت��م 
حلقوق اإلنسان حديثه  بأن االحتفال 
هامة  مناسبة   92 ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
الفرقة  ونبذ  الوطنية  اللحمة  لتعزيز 
بحماية  االهتمام  وتعزيز  واالختالف 
وت��ع��زي��ز ح��ق��وق اإلن��س��ان يف ب��الدن��ا 
املواطن  بني  بثقافتها  الوعي  ونشر 
والتنسيق  التعاون  وحتقيق  واملسؤول 
بالدنا  وتقدم  خير  فيه  ملا  املشترك 
والتكاتف  التالحم  ظل  يف  ومجتمعنا 

بني الشعب والقيادة.

اجلمعية حتتفل بالي�م ال�طني الـ )92( و رئي�سها ي�ؤكد 

اأن التط�رات التي ت�سهدها اململكة يف ملف حق�ق الإن�سان 

حققت حت�لت مهمة يف عدد من املجالت 

رفع املستشار خالد بن عبد الرحمن 
الوطنية  اجلمعية  رئ��ي��س  ال��ف��اخ��ري 
حل��ق��وق اإلن���س���ان أص����دق ال��ت��ه��ان��ي 
وال��ت��ب��ري��ك��ات مل��ق��ام خ���ادم احل��رم��ني 
ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك س��ل��م��ان ب��ن عبد 
امللكي  السمو  صاحب  وإل��ى  العزيز 
عبد  ب��ن  سلمان  ب��ن  محمد  األم��ي��ر 
العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
ال��دف��اع حفظهما اهلل  وزي��ر  ال���وزراء 
مبناسبة  الكرمي  السعودي  وللشعب 
اليوم الوطني ال� )92( لبالدنا الغالية 
اهلل  داعني  السعودية  العربية  اململكة 
العلي القدير أن يدمي على هذه البالد 

أمنها واستقرارها.
بفضل  اململكة  أن  الفاخري  وأوض��ح 
حت��والت  حققت  وت��وف��ي��ق��ه  اهلل  م��ن 
مهمة يف عدد من املجاالت التي كان 

اإلنسان  حقوق  حتسني  يف  أث��ر  لها 
أنظمة جديدة  أب��رزه��ا ص��دور  وك��ان 
عدد  على  نوعية  تعديالت  وإدخ���ال 
بحماية  العالقة  ذات  األنظمة  م��ن 
شك  وب��دون  اإلنسان،  حقوق  وتعزيز 
اململكة  تشهدها  التي  التطورات  فإن 
بعد  ج��اءت  اإلن��س��ان  يف ملف حقوق 
خ��ط��وات إص��الح��ي��ة رائ���دة يف عهد 
ومبتابعة  الشريفني  احلرمني  خ��ادم 
من ِقبل صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
ال���وزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد 
حيث  اهلل-  -حفظهما  الدفاع  وزي��ر 
ال يخفى للعيان التحسن امللحوظ يف 
تصنيف اململكة يف عدد من املؤشرات 
اإلنسان،  بحقوق  الصلة  ذات  العاملية 
واهتمام  ترجمًة حلرص  والذي ميثل 

من  لكل  احلقوق  تعزيز  على  الدولة 
يعيش على أرض اململكة؛ مواطناً كان 
أو مقيماً دون متييز، وحرصهما على 
للحياة  احملققة  اآلمنة  البيئة  إيجاد 
الكرمية وفق رؤية اململكة 2030 التي 
مجاالت  من  العديد  برامجها  شملت 
احلياة،  يف  كاحلق  اإلن��س��ان:  حقوق 
احل��ق يف األم���ن، احل��ق يف الصحة، 
العمل  يف  احل��ق  التعليم،  يف  احل��ق 
وحماية األسرة ومتكني املرأة، وحفظ 
حقوق كبار السن وغيرها من مجاالت 

حقوق اإلنسان.
هذه  أن  ال��ف��اخ��ري  املستشار  وأك���د 
التطورات ساهمت يف انخفاض عدد 
مقارنة  للجمعية  ال����واردة  القضايا 
ب���األع���وام امل��اض��ي��ة م��ا ي��ؤك��د األث��ر 
على   2030 اململكة  لرؤية  اإليجابي 
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يف  اجلمعية  أقامت  املناسبة  وبتلك 
تقديراً  اح��ت��ف��االً،  الرئيسي  مقرها 
ل��ل��ذك��رى ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ه��ام��ة وه��ي 
توحيد اململكة على يد حاكمها آنذاك 
عبدالعزيز آل سعود -طيب اهلل ثراه- 
مبنطقة  اجلمعية  ف��رع  ش���ارك  كما 
القصيم يف فعاليات املعرض الوطني 
حيث  املناسبة،  بتلك  املقام  ال��دائ��م 

ضم فريق اجلمعية كاًل من: األستاذ 
و  الشريدة،  الرحمن  عبد  بن  محمد 
أحمد  ب��ن  حمود  القانوني  الباحث 
متابعة  و  إش��راف  وحتت  التويجري، 
من مشرف الفرع الدكتور صالح بن 
زوار  وك��ان  الشريدة،  الرحمن  عبد 
الصباحية طالب  الفترة  املعرض يف 
املدارس وطالب اجلامعات والكليات 

املسائية  ال��ف��ت��رة  ويف  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
الزيارة مفتوحة جلميع سكان املنطقة 
وقد مت استقبال جميع الوفود والزوار 
املعرض وتعريفهم  لركن اجلمعية يف 
بعمل اجلمعية ودورها يف نشر ثقافة 
مطبوعات  وت��وزي��ع  اإلن��س��ان،  حقوق 
ال��زوار  جلميع  اجلمعية  ومنشورات 
زوار  عدد  وبلغ  األعمار  مختلف  من 

امل��ع��رض م��ن ال��ق��ي��ادات واأله��ال��ي 
زائ����راً   )2228( امل��ن��ط��ق��ة  وأع���ي���ان 
وعدد الزوار من الطالب والطالبات 
 )1172( املنطقة  وجامعات  مبدارس 
زائ�����راً وك����ان رك���ن اجل��م��ع��ي��ة محل 
األمر  الزوار  وانبهار جلميع  اعجاب 
الذي يؤكد دور اجلمعية اإليجابي يف 

نشر الثقافة احلقوقية. 

جانب من احتفال املركز الرئيسي للجمعية يف مدينة الرياض

جانب من مشاركة فرع اجلمعية بالقصيم يف احتفاالت املعرض الوطني الدائم
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نشر  يف  اجلمعية  لرسالة  اس��ت��م��راراً 
أف��راد  ك��اف��ة  ب��ني  احلقوقية  ثقافتها 
املجتمع، وتفقد اجلهات ذات العالقة، 
املستحدثة  ال��ب��رام��ج  على  واالط���الع 
مؤخراً يف سجون املنطقة التي تصب 
يف صالح خدمة السجني والعمل على 
والسلوكية  العملية  ال��ق��درات  تطوير 
أث��ن��اء  للسجني  ال��ن��ف��ع  مايجلب  ل��ك��ل 
من  فريق  نفذ  خروجه،  وبعد  السجن 
مسلم  ط��ارش  الدكتور  برئاسة  الفرع 
ونائب  الفرع  على  املشرف  الشمري 
رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة، و األس��ت��اذ ظاهر 
بريد الفهيقي مدير الفرع، و األستاذ  
اللجنة  عضو  املسعر  مفضي  خليفة 
عبدالرحمن  األستاذ   و  االستشارية، 
زيارة  الفرع،  سكرتير  الفهيقي  ظاهر 
بشرطة  امل��وح��د  التوقيف  وح��دة  إل��ى 
ال��ع��زي��زي��ة  ب��س��ك��اك��ا، وق���د ك���ان يف 
استقبالهم العقيد براك سالم املاضي 
واملالزم   املوحد،  التوقيف  إدارة  مدير 

أيوب حبيب احلربي محقق.
األحاديث  تبادل  مت  الزيارة  بداية  يف 

حول املواضيع ذات العالقة، بعد ذلك 
مت التجول يف أنحاء السجن، ومقابلة 
املوقوفني، ويف نهاية الزيارة مت تزويد 
إدارة التوقيف بالعديد من اصدارات و 

مطبوعات اجلمعية احلقوقية.

البرامج اإلصالحية:
خطوطها   2030 اململكة  رؤية  رسمت 
ال��ع��ري��ض��ة يف حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د من 
التاريخية  القيادة  اإلجن��ازات، يف ظل 
خل����ادم احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك 
عهده  وول���ي  عبدالعزيز  ب��ن  سلمان 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  األم��ني 
م��ح��م��د ب��ن س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
حفظهم اهلل، ومن هنا سعت املديرية 
ملواكبة  ت��ام  ب��وع��ي  للسجون  ال��ع��ام��ة 
ه��ذه االجن����ازات، وق��ام��ت ب���دور هام 
برامجها  نوعي يف  إح��داث حت��ول  يف 
اإلصالحية والتأهيلية املقدمة للنزالء 
بعد  ما  وحتى  السجن  إيداعهم  منذ 
حياة  ملمارسة  تؤهلهم  عنهم،  اإلف��راج 
وتساعدهم  مجتمعهم،  يف  طبيعية 

العقبات،  م��ن  الكثير  تخطي  ع��ل��ى 
نحو حياة حرة كرمية، فمنذ االعالن 
للسجون،  احلديثة  االستراتيجية  عن 
للسجون  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  ات��خ��ذت 
نهجاً حتولياً، بإنشاء املراكز التأهيلية 
التخصصية التي تعتمد على عدد من 
البرامج النوعية، واملبادرات الطموحة، 
واملجتمعات الصحية، لتحقيق عدد من 
األهداف العامة واخلاصة لكل برنامج 
التنظيمي  الهيكل  واعتماد  وم��ب��ادرة، 
للمراكز التأهيلية التخصصية ومنها: 

استحدثته  ال���ذي  إش����راق����ة:  م���رك���ز   -
املديرية العامة للسجون، حيث يساعد 
على  املخدرات  على  املدمنني  النزالء 
خالل  من  والبدني،  النفسي  التعايف 
الطبية  العالجية  البرامج  م��ن  ع��دد 
واالرش���اد  واالجتماعية،  والنفسية، 

الديني، واملهني. 
- م�����رك�����ز ف����ج����ر ال����ت����أه����ي����ل����ي: م��رك��ز 
أصحاب  النزالء  يستهدف  متخصص 
األولى،  والسابقة  البسيطة،  القضايا 
لتجنب  املستفيد  دع��م  إل��ى  وي��ه��دف 

النفسية  واآلث������ار  ال��س��ج��ن  ص��دم��ة 
على  والبقاء  واالجتماعية،  واألسرية 
ت��واص��ل��ه ب��احمل��ي��ط اخل���ارج���ي، حتى 
يتجاوز هذه املرحلة ببرامج قائمة على 
أسس علمية تعد األولى من نوعها يف 

التأهيل االصالحي. 
- مركز ثقة: هو مركز يستهدف نزالء 
السجون ممن تبقى على محكومياتهم 
سنة فما دون ضمن برامج متخصصة 
لالندماج  املستفيد  تهيئة  على  تعمل 
بقدراته  الثقة  وتعزيز  املتجمع،  يف 

وإمكانياته قبل االفراج. 
عملت  التي  العالجية  اخلطط  وم��ن 
ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة  امل����راك����ز  إدارة  ع��ل��ي��ه��ا 
دمج  إع���ادة  حتقيق  يف  التخصصية 
ك��ال��ذه��اب  املجتمع  يف  املستفيدين 
بعدد من املستفيدين مع أسرهم ألداء 
املدينة  وزيارة  والعمرة،  احلج  مناسك 
اإليجابي  األثر  له  كان  والذي  املنورة، 
ذويهم،  ون��ف��وس  نفوسهم  يف  العميق 
فأسرة املستفيد هي الشريك األول مع 

برامج املراكز يف حتقيق أهدافها.

فرع اجلمعية باجل�ف يف �سيافة وحدة الت�قيف امل�حد 

ب�سرطة العزيزية ب�سكاكا
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فرع اجلمعية بالق�سيم ينفذ زيارات ميدانية ل�سج�ن 

املنطقة

يف ظل تنفيذ خطة اجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنسان للزيارات امليدانية، و 
نشر الثقافة احلقوقية من خالل نشر 
احلقوقية،  واص��دارات��ه��ا  مطبوعاتها 
قام  السجناء،  أح��وال  على  واالط��الع 
محمد  بن  عبداهلل  األستاذ  من:  كاًل 
الرجيعي مدير فرع اجلمعية بالقصيم  
ونائبه األستاذ محمد بن عبدالرحمن 
إش���راف و متابعة  ال��ش��ري��دة، وحت��ت 
الدكتور صالح الشريدة مشرف الفرع، 
العسكرية  التدريب  مدينة  إلى  بزيارة 
قائد  اسقبالهم  يف  وك��ان  بالقصيم، 
العميد  العسكرية  ال��ت��دري��ب  مدينة 
املقدم  ونائبه  املشيطي  علي  بن  فهد 

عبداهلل بن فهد اخلضر.
األحاديث  تبادل  مت  اللقاء  بداية  يف 
ال��ع��الق��ة، وقد  امل��واض��ي��ع ذات  ح��ول 
دورية  ن��دوات  إقامة  على  االتفاق  مت 
فترة  ب��ني  وم��ح��اض��رات  عمل  وورش 
وأفراد  للمتدربني من ضباط  وأخرى 
من جنوب القصيم إلى شمال اململكة 
قبل  ال��دورات من  لهذه  وعمل جدول 

اجلمعية وبالتنسيق مع قيادة املدينة، 
الشكر   تقدمي  مت  ال��زي��ارة  نهاية  ويف 
حسن  على  ون��ائ��ب��ه  العميد  ل��س��ع��ادة 
تزويدهم  ومت  واحل��ف��اوة،  االستقبال 
مبجموعة من اصدارات و مطبوعات 

اجلمعية احلقوقية.
فرع  من  فريق  قام  متصل  ويف سياق 
اجلمعية ضم كاًل من: الدكتور صالح 
بن عبدالرحمن الشريدة املشرف على 
محمد  بن  عبداهلل  األستاذ  و  الفرع، 
ال��رج��ي��ع��ي م��دي��ر ال��ف��رع، و األس��ت��اذ 
محمد بن عبدالرحمن الشريدة نائب 
الدولة  أمن  سجن  إلى  بزيارة  املدير، 
مبنطقة القصيم )الطرفية(، من أجل 
عليه  والتعرف  اجلديد  املدير  تهنئة 
تلقتها  التي  القضايا  بعض  ومناقشة 
اجل��م��ع��ي��ة م��ن أج���ل إي��ج��اد احل��ل��ول 

املناسبة لها.
ال��ع��م��ي��د مدير  اس��ت��ق��ب��ال��ه��م  ك���ان يف 
السجن،  مدير  نائب  واملقدم  السجن، 

واملقدم رئيس العمليات بالسجن. 
يف بداية احلديث قدم مشرف الفرع 

التهنئة  ملدير السجن مبناسبة تعيينه 
اجلديد  واملنصب  ب���اإلدارة  وتكليفه 
اجلمعية  مع  التعاون  على  شكره  ثم 
بالشكر  وخ���ص  م��ه��ام��ه��ا  وت��س��ه��ي��ل 
املقدم رئيس العمليات على تعاونه مع 
اجلمعية وسرعة جتاوبه على ما يرده 

من قضايا واستفسارات.  

جانب من زيارة مدينة التدريب العسكرية

التي  القضايا  بعض  مناقشة  ثم متت 
عرضت على اجلمعية. 

مدير  املشرف  شكر  اللقاء  نهاية  ويف 
السجن على حسن االستقبال ورحابة 
تزويد  ومت  الضيافة،  وك��رم  ال��ص��در 
اص�����دارات  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  االدارة 

اجلمعية.

اجلمعية تشكل فريق عمل ملتابعة األحداث
املصاحبة حلادثة دار التربية مبنطقة عسير

إشارة إلى ما مت تداوله عبر مواقع التواصل االجتماعي من »فيديوهات« تظهر 
حادثة داخل دار التربية االجتماعية مبحافظة خميس مشيط مبنطقة عسير، 
بن  خالد  املستشار  اإلنسان   حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئيس  وجه  فقد  وعليه 
والوقوف  املتابعة  بسرعة  عسير  مبنطقة  اجلمعية  فرع  الفاخري  عبدالرحمن 
على حيثيات الواقعة واملتسببني فيها والتنسيق يف ذلك مع اجلهات ذات العالقة 
يف املنطقة مبا يضمن احلفاظ على حقوق املعتدى عليهم ومحاسبة املتسببني يف 
حدوثها وفق ما نصت عليه األنظمة يف اململكة، هذا ويتابع فرع اجلمعية مبنطقة 
أمير  امللكي  السمو  صاحب  بتشكيلها  وجه  التي  اللجنة  حتقيقات  نتائج  عسير 

منطقة عسير مبا يكفل احلفاظ على حقوق اجلميع.
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اجلمعية تنفذ عددًا من الزيارات ل�سج�ن املنطقة 

الغربية

انطالقاً من أهداف و اختصاصات 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة 
نظامها  يف  عليها  وامل��ن��ص��وص 
وال��ق��رارات  واألنظمة  األس��اس��ي 
الدولية  واإلت��ف��اق��ي��ات  الداخلية 
أجل  ومن  اإلنسان،  حقوق  بشأن 
السجن  أوض����اع  ع��ل��ى  اإلط����الع 
توفر  وم��دى  للنزالء  مالئمتها  و 
اإلجتماعية  و  الصحية  الرعاية 
و النفسية و اإلعاشة و األنشطة 
و ال��وق��وف ع��ل��ى اإلي��ج��اب��ي��ات و 
السلبيات، ومدى تطبيق األنظمة 

املقررة ومنها:
أ-النظام األساسي للحكم الصادر 

باملرسوم امللكي رقم 
) أ/90 ( وتاريخ 1412/8/27ه�.

اإلجتماعية  ال��رع��اي��ة  ب-ن��ظ��ام 
والئحته التنفيذية.

املوقعة  ال��دول��ي��ة  ج-اإلت��ف��اق��ي��ات 
السعودية  العربية  اململكة  عليها 

اخلاصة بحقوق اإلنسان.
ق����ام ف���ري���ق م���ن ف����رع اجل��م��ع��ي��ة 
من:  كاًل  ضم  املقدسة  بالعاصمة 
األستاذ  و  كلننت  محمد  األس��ت��اذ 
معتوق الشريف والباحث القانوني 
األستاذ محمد الوذيناني بإشراف 
و م��ت��اب��ع��ة م���ن م���ش���رف ال��ف��رع 
بزيارة  الزايدي  سليمان  الدكتور 
املتسولني  األطفال  استالم  ملركز 
األج���ان���ب مب��ك��ة امل��ك��رم��ة ال��ت��اب��ع 
والتنمية  البشرية  امل���وارد  ل���وزارة 

االجتماعية.
ت��ب��ادل  ال����زي����ارة مت  ب���داي���ة   يف 
األحاديث حول املواضيع املشتركة 
أنحاء  التجول يف  بعد ذلك مت  ثم 
العديد  الفريق  رصد  وقد  املركز 
م���ن اإلي��ج��اب��ي��ات و ال��ت��وص��ي��ات 

للجهات  لرفعه  تقرير  يف  ضمنها 
ذات العالقة والتي من أهمها:

- وجود عيادة خاصة باألطفال.
وجود صالة ألعاب ترفيه. 

- الفصل بني األعمار السنية. 
- سجن األط��ف��ال حت��ت إش��راف 
والتنمية  البشرية  امل���وارد  وزارة 

االجتماعية. 
ويف نهاية الزيارة مت تزويد اإلدارة 
و مطبوعات  اص��دارات  بعدد من 

اجلمعية احلقوقية.

ويف سياق متصل قام الفريق ذاته 
بالشميسي  اإلبعاد  لسجن  بزيارة 
يف مكة املكرمة، يف بداية الزيارة 
مت تبادل األحاديث حول املواضيع 
التجول  مت  ذلك  بعد  ثم  املشتركة 
يف أن���ح���اء امل���رك���ز وق����د رص��د 
و  اإليجابيات  من  العديد  الفريق 

التوصيات ضمنها يف تقرير لرفعه 
من  والتي  العالقة  ذات  للجهات 

أهمها:
يف  وفعاليته  امل��ب��ن��ى  ج��اه��زي��ة   -

خدمة النزيل واملوظف واملراجع.
بكفالة  ال��ن��زي��ل  س���راح  إط���الق   -
تبني عدم قدرته على  إذا  سفرية 
حالته  ت��ده��ور  أو  نفسه  خ��دم��ة 

الصحية. 
- تواجد األجهزة احلكومية املعنية 
إجراءات  انهاء  لتسهيل  املبنى  يف 
النزيل بدءاً من القبض عليه حتى 

ترحيله. 
م��دار  على  يعمل  املستوصف   -
العيادات  جميع  ويوفر  ساعة   24

الالزمة. 
ويف نهاية الزيارة مت تزويد االدارة 
و مطبوعات  اص��دارات  بعدد من 

اجلمعية احلقوقية.

عية
جلم

ر ا
خبا

أ



اجلمعية تثمن جه�د اململكة خلدمة حجاج 

بيت اهلل احلرام حلج عام 1443هـ

بلغ اإجمالـي عدد احلجاج :  899.353 حاجًا / حاجًة، فيما جاء

عدد حجاج الداخل : 119.434 حاجًا / حاجًة، و عدد حجاج اخلارج : 779.919  

حاجًا / حاجًة، كما بلغت اإجمـالـي القــ�ى العـامـلــة مـن اجلـهـات الأمـنـيـة 

واحلك�مية واخلا�سة التي تقدم اخلدمات للحجاج 228.721  م�ظفًا وم�ظفة.   

أن��ه��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق 

الفاعلة  مشاركتها  إطار  يف  اإلنسان 

يف م��وس��م ح��ج ه���ذا ال���ع���ام، رص��د 

اخلدمات  يف  اجل��دي��دة  التحسينات 

ومتابعة  الرحمن،  لضيوف  املقدمة 

حركة حجاج بيت اهلل احلرام ضمن 

اختصاصها واهتماماتها.

واختصاصات  أهداف  من  فانطالقاً 

اإلنسان،   حقوق  حماية  يف  اجلمعية 

ومسئولياتها  مهامها  ألداء  وتفعياًل 

املنوطة بها  فقد مت تكوين فريق من 

املكرمة  مكة  مبنطقة  اجلمعية  ف��رع 

ملتابعة أعمال موسم حج عام 1443 ه� 

، برئاسة املشرف على فرع اجلمعية 

مبنطقة مكة املكرمة الدكتور سليمان 

املدير  وعضوية  الزايدي،  عواض  بن 

التنفيذي للفرع عبد اهلل بن إسماعيل 

اخلضراوي، والباحث القانوني محمد 

الترتيبات  على  للوقوف  الوذيناني 

األجهزة  أعدتها  التي  والتنظيمات 

الرسمية واألهلية يف هذا املجال  وقد 

بدأ الفريق العمل منذ أن أعلنت وزارة 

احلج والعمرة عن عزم اململكة العربية 

العام  لهذا  الشعيرة  إقامة  السعودية 

1443ه�  ، حيث قام الفريق بجوالت 

على املشاعر املقدسة قبل بداية شهر 

احلج.

شهر  ب��داي��ة  منذ  اللجنة  قامت  كما 

ميدانية  ب��زي��ارات   1443 احلجة  ذي 

احلجاج  إلى  استقبال  مداخل  على 

املسجد  إلى  وتفويجهم  املكّرمة  مكة 

يوم  ويف  املقدسة،  واملشاعر  احل��رام، 

عرفة، وأيام التشريق، وتوديع احلجاج 

ملكة بعد أدائهم حلجهم.

اجلودة  معدالت  أعلى  لتحقيق  خطة 

البيئية خالل احلج:

على  للرقابة  الوطني  املركز  ش��ارك 

االل���ت���زام ال��ب��ي��ئ��ي يف م��وس��م احل��ج 

ل��ع��ام 1443ه������ وذل����ك ب��ت��واج��ده يف 

م��ك��ة امل��ك��رم��ة وامل��ش��اع��ر امل��ق��دس��ة 

بأعمال  ق��ام  حيث   ، املنورة  واملدينة 

تقدمي  خ���الل  م��ن  البيئية  ال��رق��اب��ة 

البيئية  األوس����اط  ج���ودة  م��ؤش��رات 

البرامج  وتقدمي  الهواء  ج��ودة  ومنها 

الرقابة  ج���والت  وتنفيذ  ال��ت��وع��وي��ة، 

االلتزام  من  للتأكد  امليدانية  البيئية 

بالضوابط واالشتراطات البيئية ومبا 

يحقق نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، 

البيئية  الضوابط  أدق  يعكس  ومب��ا 

يف  باخلدمة  يليق  ما  بتقدمي  الكفيلة 

أكفأ  ويعكس  البيئي،  االلتزام  جانب 

لضيوف  البيئية  السالمة  مستويات 

الرحمن.

وما  الفريق  م��ش��اه��دات  خ��الل  وم��ن 

رصده ، وما وصله من انطباعات من 

احلجاج رصد التالي:

على  والتشديد  الّتنظيم،  دّق���ة   -1

ب��اإلج��راءات  احلجاج  التزام  ض��رورة 

الوقائية  التعليمات  واتباع  االحترازية 

على  ح��ف��اظ��اً  مناسكهم  أداء  خ��الل 

صحتهم وسالمتهم.

املشاعر  يف  البيئة  صّحة  نظافة   -2

) عرفات، املزدلفة، منى( خالل أيام 

احلج .

التوعوية للحث على  البرامج  3- بث 

االلتزام بجميع االحترازات  والتعقيم 

املستمر.

الصحية  اخلدمات  كامل  توفير   -4

للحجاج والعاملني.

8

د. سليمان الزايدي
مشرف فرع اجلمعية
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بفيروس  يعلن تسجيل إصابات  لم   -5

كرونا املستجد بني احلجاج.

والرقمي  التقني  للتطور  استكماالً   -6

العصري الذي شهده حج عام 1443ه�   

التحول  يف  متثل  ال��ذي  اخل��دم��ات  يف 

والذكاء  التقنية  واستخدام  الرقمي، 

وأداء  احل��ج  تنظيم  يف  االص��ط��ن��اع��ي 

واستخدام   اخلدمات  وتقدمي  املهمات 

 »بطاقة احلج الذكية«، والتي تهدف إلى 

وسرعة  الرحمن  ضيوف  تنقل  تسهيل 

وصولهم إلى مواقعهم ومخيماتهم سواء 

يف مشعر منى أو مشعر عرفات.

كما شهد التحول املؤسسي للطوافة إلى 

شركات، ومن ذلك املنصات، واملراقبة 

واألساور، والبطاقات.

جناح موسم احلج:

 أعلن صاحب السمو امللكي األميرخالد 

سعود  آل  عبدالعزيز  ب��ن  فيصل  ب��ن 

الشريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  مستشار 

رئيس جلنة  املكرمة  مكة  منطقة  أمير 

العام  ه��ذا  حج  جن��اح  املركزية،  احل��ج 

أعلن  أن  »يسعدني  وق���ال:  1443ه�����، 

العام 1443ه���  ه��ذا  جن��اح خطط حج 

على جميع األصعدة األمنية واخلدمية 

أو  ح����وادث  تسجيل  دون  وال��ص��ح��ي��ة 

أم����راض وب��ائ��ي��ة«. وأض�����اف: »ب��ه��ذه 

املناسبة السعيدة على قلب كل مسلم، 

أرفع باسمي وباسم زمالئي العاملني يف 

أسمى  احل��رام  بيت اهلل  خدمة حجاج 

خادم  ملقام  والتبريكات  التهاني  آي��ات 

بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني 

األمني  عهده  ولي  ولسمو  العزيز  عبد 

اإلسالمي  التجّمع  مبناسبة جناح هذا 

الكبير بفضل من اهلل عز وجل ّثم مبا 

إمكانات  من  اململكة  حكومة  وفرته 

وك��وادر  تطويرية،  وم��ش��اري��ع  م��ادي��ة 

كل  وتهيئة  احلجيج  خلدمة  بشرية 

مناسكهم يف طمأنينة  ليؤدوا  الُسبل 

لوزير  شكره  الفيصل  وقدم  ويُسر«. 

العليا  احل��ج  جلنة  رئيس  الداخلية 

ع��ل��ى دع��م��ه وم��ت��اب��ع��ت��ه واع��ت��م��اده 

ال��ع��ام  ه���ذا  األم��ن��ي��ة حل��ج  للخطط 

التي كان لها األثر الكبير يف حتقيق 

اجلهات  لكل  والشكر  النجاح،  ه��ذا 

الرحمن  ضيوف  خدمة  يف  العاملة 

وخاصة رجال األمن والكوادر الطبية 

ب��ارز يف خدمة  دور  لهم  ك��ان  الذين 

احلجاج والعمل على تأمينهم وتوفير 

اخلدمات الطبية الالزمة لهم.

ن��ش��ه��ده من  م��ا  »إّن  ق��ائ��اًل:  وت��اب��ع 

جن��اح��ات يف ك��ل ح��ج ل��م ي��أِت وليد 

ال��ص��دف��ة ب��ل ك���ان ب��ع��د ت��وف��ي��ق اهلل 

البالد  ه��ذه  ق��ي��ادة  توليه  م��ا  بفضل 

منذ عهد امللك املؤسس عبد العزيز 

بن عبد الرحمن يرحمه اهلل وأبنائه 

الزاهر  العهد  حتى  بعده  من  البررة 

خل���ادم احل��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني امللك 

سلمان بن عبد العزيز، ولعل اختيار 

الشريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  مسمى 

مل��ل��وك ه��ذه ال��ب��الد خير دل��ي��ل على 

توليه  ال����ذي  وااله���ت���م���ام  ال��ع��ن��اي��ة 

خّص  ولقد  وقاصديها،  باملقدسات 

هذه  خدمة  مبيزة  السعوديني  اهلل 

كلل  دون  العمل  وسيواصلون  البقاع 

ف��ري��داً  من��وذج��اً  لتكون  تقاعس  أو 

ومتميزاً«.

منظومة متكاملة من اخلدمات:

ال��رح��م��ن م���ن أداء  مت��ك��ن ض���ي���وف 

م��ن��اس��ك��ه��م ب��س��ه��ول��ة وي��س��ر يف ظل 

م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن اخل��دم��ات 

اململكة  جهود  وأثمرت  والتجهيزات. 

من  استثنائي،  حج  موسم  تنظيم  يف 

حديثة،  تنقل  خ��ي��ارات  توفير  خ��الل 

متنقلة،  وع��ي��ادات  صحية  وم��راف��ق 

وجت��ه��ي��ز س��ي��ارات إس��ع��اف ب��أح��دث 

اجلوي،  اإلسعاف  وإط��الق  الوسائل، 

اختصار  بهدف  الكهربائي  والسكوتر 

الرحمن،  وتقليل جهد ضيوف  الوقت 

وغير ذلك.

اإلسالمية  ال��ش��ؤون  وزي��ر  أعلن  كما 

وال����دع����وة واإلرش��������اد ب��ال��س��ع��ودي��ة 

عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، 

جناح املرحلة األولى من خطة الوزارة 

املقدمة لضيوف الرحمن. وأوضح أن 

املرحلة األولى من  ال��وزارة قدمت يف 

حتى  احل��ج  موسم  ب��دء  منذ  خطتها 

10 ذي احلجة أكثر من 12 ألف عمل 

دع���وي م��ا ب��ني م��ح��اض��رات ون���دوات 

أكثر من 800 ألف  باملساجد، وتوزيع 

الرحمن  ضيوف  على  ومطوية  كتيب 

األنباء  وكالة  بحسب  عاملية،  بلغات 

السعودية “واس”.

أكثر من 6 ماليني رسالة توعوية:

السعودية  والعمرة  احل��ج  وزارة  بثت 

أكثر من 6 ماليني و700 ألف رسالة 

وتزويد  عاملية،  وبلغات  توعوية  نصية 

املصحف  م��ن  نسخة  م��ل��ي��ون  ن��ص��ف 

الشريف يف مساجد املشاعر املقدسة، 

مبردة  مياه  عبوة  أل��ف   100 توزيع  و 

منرة  مبسجد  الرحمن  ضيوف  على 

وتوزيع 50 ألف عبوة  مبشعر عرفات, 

مياه مبسجد املشعر احلرام مبزدلفة.

من  أك��ث��ر  استقبال  ال����وزارة  وأعلنت 

خدمة  عبر  هاتفي  اتصال  ألف   100

ب�  احلجاج  الستفسارات  اآلل��ي  ال��رد 

آالف   4 ومشاركة  عاملية،  لغات   10

متطوع من خالل أكثر من 120 فرصة 

أل��ف   30 م��ن  أك��ث��ر  ق��دم��وا  تطوعية 

رؤية  مستهدفات  مع  متاشياً  ساعة، 

.2030

يُذكر أن حجم اإلنفاق احلكومي على 

موسم حج هذا العام قد بلغ 3 مليارات 

ريال سعودي، متثل يف  و300 ماليني 

اإلنفاق على التوسعات والبنية التحتية 

ضمان  بُغية  األس��اس��ي��ة،  واخل��دم��ات 

جتربتهم  من  والتعزيز  احلجاج  راحة 

ال��رك��ن اخل��ام��س م��ن أرك��ان  يف أداء 

اإلنفاق  ه��ذا  وأن  السيما  اإلس���الم، 

قد تزامن مع ظروف عاملية وضغوط 

تضخمية لم يشهدها العالم منذ عقود 

مضت، وبالذات وأن تكلفة احلج هذا 

ملحوظاً،  ارتفاعاً  َشهدت  قد  العام 

كافة اخلدمات  ف��إن  ذل��ك  رغ��م  ولكن 

العامة التي تقدم لضيوف الرحمن ال 

تتقاضى الدولة عنها أي مقابل مادي، 

اإلقامة  يدفعه احلاج مقابل  ما  سوى 

واالن��ت��ق��االت وت��ذاك��ر ال��ط��ي��ران التي 

مقابل  اخلاص  القطاع  منها  يستفيد 

تقدميه لتلك اخلدمات.

عية
جلم

ر ا
خبا

أ
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العاملية

اجلدعان،  محمد  السيد  سعادة  أكد 
العربية  اململكة  دع��م  امل��ال��ي��ة،  وزي���ر 
النقد  ال��س��ع��ودي��ة جل��ه��ود ص��ن��دوق 
أزمة  تأثير  من  التخفيف  يف  الدولي 
ال��داع��م  وموقفها  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��غ��ذاء 
ملواجهة  احملتاجة  ل��ل��دول  واملستمر 
باإلضافة  وال��ط��اق��ة،  ال��غ��ذاء  أزم��ت��ي 
العام  خالل  اململكة،  مساهمات  إلى 
املاضي، لدعم املنطقة والدول األكثر 

تضرراً.
كريستالينا  م��ع  اجل���دع���ان  وب��ح��ث 
لصندوق  العامة  املديرة  غوروغييفا، 
بني  التعاون  مجاالت  الدولي،  النقد 
ذلك  يف  مب��ا  وال��ص��ن��دوق،  السعودية 
تنمية القدرات وإنشاء مكتب إقليمي 

يف مدينة الرياض.
إن  غوروغييفا  ق��ال��ت  جانبها،  م��ن 
القوي  اللقاء بحث األداء االقتصادي 
للسعودية ودعمها األساسي للمنطقة، 
ملواجهة  م��ع��اً  العمل  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
التحديات العاملية مثل الطاقة واألمن 

الغذائي.
املالية،  وزارة  تقيم  أن  امل��ق��رر  وم��ن 
مؤمتراً صحافياً لتوقيع مذكرة تفاهم 
لصندوق  إقليمي  مكتب  إنشاء  بشأن 
ال��ن��ق��د ال���دول���ي يف ال��س��ع��ودي��ة، يف 
خطوة تعكس مكانة الرياض على كل 
اقتصادات  أكبر  باعتبارها  األصعدة 

املنطقة ومجموعة العشرين.
املالية  وزي��ر  ال���وزراء  وف��َوّض مجلس 
توقيع  بشأن  الصندوق  مع  بالتباحث 
إقليمي  مكتب  إلنشاء  تفاهم  مذكرة 
مبجال  الصندوق  ودعم  الرياض،  يف 

تنمية القدرات.
غير  السعودي  االقتصاد  سجل  وقد 
 ،%  5.4 نسبته  بلغت  من��واً  النفطي 
خالل الربع الثاني من العام احلالي، 
وسط توقعات بتسجيله معدالت منو 

قياسية على مدار العام.
وأفاد اجلدعان، يف هذا الصدد، بأن 
توقعاته  رف��ع  الدولي  النقد  صندوق 
م��رت��ني ل��الق��ت��ص��اد ال��س��ع��ودي ع��ام 

2022، لتكون اململكة الدولة الوحيدة 
ضمن مجموعة العشرين التي ُرفعت 
أن  متوقعاً  مرتني،  لها  النمو  توقعات 
منو الناجت احمللي اإلجمالي يف اململكة 

سيبلغ 7.6 %، بنهاية العام احلالي.
عن  مؤخراً  املالية،  وزارة  وأفصحت 
تقديراتها ملوازناتها حتى عام 2025، 
تنبؤاتها  وف��ق  إيجابية  ج���اءت  ال��ت��ي 
مستدامة  م��ال��ي��ة  ف��وائ��ض  بتحقيق 
خالل املدى املتوسط، إذ توّقع البيان 
امل��ال��ي  ل��ل��ع��ام  للميزانية  التمهيدي 
2023، أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 
1.11 مليار ريال )296 مليار دوالر(، 
وإج��م��ال��ي اإلي����رادات ح��وال��ي 1.12 
مليار ريال )298 مليار دوالر(، لتحقق 
متثل  ري��ال  مليارات   9 بنحو  فوائض 

0.2 % من الناجت احمللي اإلجمالي.
زي���ادة  لتحقيق  ال��س��ع��ودي��ة  وت��خ��ط��و 
رة يف م���وازن���ة ال��ع��ام  م��ل��ي��اري��ة م���ق���َدّ
احلالي 2022، تتخطى 90 مليار ريال 
)24 مليار دوالر(، لتسجل بذلك أول 

فائض فعلي يف امليزانية منذ ما يقرب 
من عقد.

اإليجابية  تقديراتها  »املالية«  وبّررت 
استمرار  بنتيجة  املقبلة  للسنوات 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى رف���ع ك���ف���اءة وف��اع��ل��ي��ة 
ومواصلة  امل��ال��ي،  والضبط  اإلن��ف��اق 
وتنفيذ  للمملكة،  املالي  الوضع  تعزيز 
اإلص��الح��ات االق��ت��ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة، 
 ،2030 رؤي���ة  مستهدفات  وحتقيق 
ومشروعاتها  ومبادراتها  وبرامجها 
الكبرى، بجانب تعزيز منو االستثمار 
مع  الشراكات  بناء  احمللي عن طريق 
القطاع اخلاص وتأهيله ليشمل جميع 

مناطق السعودية.
للميزانية  التمهيدي  البيان  ويعكس 
2023م،  املالي  للعام  للدولة  العامة 
التقدم يف تنفيذ البرامج واملشروعات 
االقتصادي،  والتنوع  للنمو  الداعمة 
وتعزيز  العامة،  اخل��دم��ات  وحتسني 
ب��رام��ج أن��ظ��م��ة ال��رع��اي��ة واحل��م��اي��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة، م���ع احل���ف���اظ على 
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املخت�سني و املهتمني بحق�ق الإن�سان للق�ساء عليه من اأجل العمل على 

حت�سني حق�ق الإن�سان يف العامل

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

سيخصص  بأنه  مؤخرًا  أعلن  الدولي  البنك 

املقبلة  الـ15  األشهر  مدى  على  دوالر  مليار   12

ملشاريع جديدة ملعاجلة أزمة الغذاء العاملية

امل��ك��ت��س��ب��ات ال���ت���ي حت��ق��ق��ت خ��الل 
املالية  جانب  على  السابقة  السنوات 
وتطوير  حتسني  إلى  إضافة  العامة، 
أدت  التي  والسياسات  التشريعات 
سهولة  م��ؤش��رات  يف  اململكة  لتقدم 
ممارسة األعمال، مبا يضمن استمرار 
لتحقيق  االق��ت��ص��ادي  والنمو  األداء 
امل��س��ت��ه��دف��ات امل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
املؤشرات  تُظهر  حيث   ،2023 لعام 
األنشطة  أغلب  يف  مستمراً  تقدماً 
هذا  يستمر  أن  ويتوقع  االقتصادية، 

النمو على املدى املتوسط.
املمنوحة  القروض  ارتفعت  إلى ذلك، 
البنوك إلى املؤسسات احلكومية  من 
والقطاع اخلاص يف اململكة بنسبة 15 
مليون   629( ريال  مليار   2.3 إلى   %
دوالر( بنهاية أغسطس )آب( املاضي، 
 546.4( ريال  مليار   2 بنحو  مقارنة 
مليون دوالر( خالل الفترة نفسها من 

.2021
الصادرة  الشهرية،  النشرة  وبحسب 
عن البنك املركزي السعودي »ساما«، 
من  املقدمة  ال��ق��روض  ارتفعت  فقد 
للقطاع  السعودية،  واملصارف  البنوك 
الفائت  )مت��وز(  يوليو  بنهاية  اخلاص 
 586( ري���ال  مليار   2.2 إل��ى  لتصل 
ق��دره  بارتفاع  وذل��ك  دوالر(،  مليون 
15 %، قياساً بالفترة نفسها من العام 

السابق.

امل���ج���ت���م���ع ال������دول������ي ي���ك���ّث���ف ج���ه���وده 
ملواجهة أزمة الغذاء:

أع��ل��ن ال��ب��ن��ك ال���دول���ي م���ؤخ���راً أن��ه 
سيخصص 12 مليار دوالر على مدى 
جديدة  ملشاريع  املقبلة  ال�15  األشهر 
ملعاجلة أزمة الغذاء العاملية، وبالتالي 
امل��ش��ارك��ة يف اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة التي 

اجتماعات  خالل  تكّثف  أن  يفترض 
األمم املتحدة املقررة مؤخراً.

وحتى قبل احلرب يف أوكرانيا، تفاقم 
العالم  يف  ال��غ��ذائ��ي  األم���ن  ان��ع��دام 
املناخية  واألزمات  الصراعات  بسبب 

واالقتصادية.

ازدادت  ألوكرانيا  روسيا  غزو  ومنذ 
حدة األزمة، إذ ميّثل البلدان وحدهما 

30 % من جتارة القمح العاملية.

إليجاد  اآلن  الدولي  املجتمع  ويسعى 
حلول فورية.

أن  لها  بيان  يف  املؤسسة  وأوض��ح��ت 
اجلزء األكبر من هذه املوارد سيذهب 
إلى دول يف إفريقيا والشرق األوسط 
وأوروب�������ا ال��ش��رق��ي��ة ووس����ط آس��ي��ا 

وجنوبها.

وأض��اف��ت أن م��ن ش��أن امل��س��اع��دات 
البلدان  تلك  يف  ال��زراع��ة  تدعم  أن 
من  للتخفيف  االجتماعية  »واحلماية 
الغذائية«  امل��واد  أسعار  ارت��ف��اع  آث��ار 

ودعم مشاريع إمداد باملياه والري.

هناك  أن  إل��ى  الدولي  البنك  وأش��ار 
غير  دوالر  م��ل��ي��ار   18,7 أي���ض���اً 
كذلك  تخصيصها  ميكن  مستخدمة 
مبشكالت  مباشرة  مرتبطة  ملشاريع 

غذائية ومشكالت األمن الغذائي.
وتابع أنه »يف املجموع، ميثل هذا أكثر 
من 30 مليار دوالر للبدء يف مكافحة 
األشهر  خالل  الغذائي  األمن  انعدام 

ال�15 املقبلة«.

ونقل البيان عن رئيس البنك الدولي 
أسعار  »الرتفاع  قوله  مالباس  ديفيد 
امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة آث���ار م��دم��رة على 

الفئات األفقر واألضعف«.

وتابع »بهدف إعالم األسواق وحتقيق 
ال��ض��روري أن  االس��ت��ق��رار فيها، م��ن 
تصّرح الدول بإعالنات واضحة بشأن 
رداً  اإلنتاج  يف  املستقبلية  ال��زي��ادات 

على الغزو الروسي ألوكرانيا«.

البلدان  تبذل  ب��أن  مالباس  وأوص��ى 
من  فقط  ليس  متضافرة«  »ج��ه��وداً 
أجل زيادة إمدادات الطاقة واألسمدة 
تكثيف  ع��ل��ى  امل���زارع���ني  وم��س��اع��دة 
ال���زراع���ة وزي�����ادة إن��ت��اج احمل��اص��ي��ل 
ب��ل أي��ض��اً »م���ن أج���ل ال��ت��خ��ل��ص من 
ال��س��ي��اس��ات ال��ت��ي مت��ن��ع ال��ص��ادرات 
غير  التخزين  تشجع  أو  وال���واردات، 

الضروري«.

وستكون مسألة األمن الغذائي أيضاً 
اجتماعات  م��ن��اق��ش��ات  يف  ح��اض��رة 

األمم املتحدة يف نيويورك.

وقال وزير اخلارجية األميركي أنتوني 
املتحدة  »ال��والي��ات  ب��ي��ان  يف  بلينكن 
وسوء  اجل��وع  على  بالقضاء  ملتزمة 
أكثر  غذائية  أنظمة  وب��ن��اء  التغذية 
اس��ت��دام��ة وإن��ص��اف��اً وم��رون��ة يف كل 

أنحاء العالم«.

مسؤولني  بلينكن  يلتقي  أن  ويفترض 
بارزين من دول إفريقية باإلضافة إلى 

نظيره الباكستاني.
وقالت السفيرة األميركية لدى األمم 

توماس-غرينفيلد،  ليندا  امل��ت��ح��دة 
ملعرفة  ال��دول  »جمع  هو  الهدف  إن 
سد  يف  تساعد  أن  ميكنها  منها  أي 
ال��ف��ج��وة« يف ال��ق��م��ح ال��ن��اج��م��ة عن 

الصراع يف أوكرانيا.

املتحدة  ال��والي��ات  أن  إل��ى  وأش���ارت 
ال����دول، وهناك  تلك  ب��ني  ت��ك��ون  ق��د 
م��ن��اق��ش��ات ج���اري���ة م���ع امل���زارع���ني 

األميركيني يف هذا الشأن.

األميركية  اخل��زان��ة  وزارة  ورح��ب��ت 
اجلماعية  ب���اإلج���راءات  جهتها  م��ن 
فيها  مبا  الدولية  املالية  للمؤسسات 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

ومصارف التنمية.

ومن بني أهدافها الرئيسية التخفيف 
من نقص األسمدة ودعم إنتاج الغذاء 
الزراعة  يف  واالستثمار  فوري  بشكل 
تغير  وج��ه  الصمود يف  على  ال��ق��ادرة 
التجارة  وتشجيع  املستقبل  يف  املناخ 

احلرة.

مليون  أن 193  تقارير  فقد أوضحت 
حالة  يواجهون  بلداً   53 يف  شخص 
ان��ع��دام أم��ن غ��ذائ��ي ح���اد، أي أنهم 
للبقاء  إلى مساعدة عاجلة  يحتاجون 
ع��ل��ى ق��ي��د احل���ي���اة، ب��ح��س��ب األمم 

املتحدة.

التي  الهند  اعتزام  مع  يتزايد  والقلق 
حظر  استثنائية،  حر  ملوجة  تعرضت 
األمن  لضمان  القمح  من  صادراتها 
 1,4 عددهم  البالغ  لسكانها  الغذائي 

مليار نسمة.
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دول العامل 

حتتفل 

بالي�م العاملي 

لل�سالم حتت 

�سعار ) اإنهاء 

العن�سرية، 

وبناء ال�سالم (

العنصري  والتمييز  العنصرية  تتخذ 
لهما  أن  كما  ع���دة،  وأش��ك��ال  ص��ور 
أساسية  ج��وان��ب  يف  رئ��ي��س��ة  آث���ار 
القدرة  اآلث��ار  تلك  ومن  احلياة،  من 
ع��ل��ى احل���ص���ول ع��ل��ى ال��وظ��ائ��ف 
الصحية  الرعاية  وخدمات  والتعليم 
القضائية.  احملاكم  يف  واالنتصاف 
األجانب  وكراهية  العنصرية  وتوجد 
التمييز والتعب  وغيرها من صنوف 
مكان،  ك��ل  ويف  املجتمعات  ك��ل  يف 
س��واء  جميعاً  فينا  تلك  ك��ل  وت��ؤث��ر 
قصداً أو بدون قصد، وال توجد أي 
فائدة من التمييز والُفرقة والتعصب 

والكراهية.

فقد شهد تاريخ 21 سبتمبر من كل 
عام االحتفال باليوم الدولي للسالم 
أعلنت  وقد  العالم،  أنحاء  يف جميع 
هذا  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
اليوم باعتباره يوماً مخصصاً لتعزيز 

ال��س��الم   م��ث��ل  ال��ع��زي��ز  م��ن  التحقق 
السالم، عبر االلتزام ملدة 24 ساعة 

بالالعنف ووقف إطالق النار.

لكن حتقيق السالم احلقيقي يتطلب 
أكثر بكثير من مجرد إلقاء السالح. 
مجتمعات  ب��ن��اء  يتطلب  األم���ر  إن 
املجتمع  أعضاء  جميع  فيها  يشعر 
أن��ه��م ق���ادرون على االزده����ار، كما 
فيه  يُعامل  عالم  خلق  على  ينطوي 
امل���س���اواة، بغض  ق��دم  ال��ن��اس على 

النظر عن أعراقهم.

رس��ال��ة األم���ن ال��ع��ام ل��أمم املتحدة 
مبناسبة اليوم الدولي للسالم:

نبيل وض���روري،  ال��س��الم ه��دف  إن 
عالم  إلى  الوحيد  العملي  والطريق 

أفضل وأكثر إنصافاً للناس كافة.

ومع ذلك، فما أكثَر األماكَن وما أكثَر 

قضية  فيها  نخذل  التي  السياقاِت 
السالم.

هذا  للسالم  الدولي  اليوم  وموضوع 
العام »إنهاء العنصرية، وبناء السالم«  
تسمم  التي  العديدة  بالطرق  يذكرنا 
بها العنصرية قلوب الناس وعقولهم 
نسعى  الذي  السالم  دعائم  وتقوض 

إليه جميعاً.

حقوقهم  الناس  تسلب  فالعنصرية 
وكرامتهم، وتؤجج ضروب الالمساواة 
وانعدام الثقة، وتُبعد الناس بعَضهم 
أن  لنا  ينبغي  وق��ت  ب��ع��ض، يف  ع��ن 
واح��دة،  بشرية  كعائلة  فيه،  جنتمع 

إلصالح عاملنا املتصدع.

بعضاً،  بعُضنا  يحارب  أن  من  فبدالً 
إحل��اق  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل  أن  ل��ن��ا  ينبغي 
ال��ه��زمي��ة ب��أع��دائ��ن��ا احل��ق��ي��ق��ي��ني، 

وال��ف��ق��ر،  ال��ع��ن��ص��ري��ة،  وه�����م:  أال 
وال��الم��س��اواة، وال��ص��راع��ات، وأزم��ة 

املناخ، وجائحة كوفيد-19.

الداعمة  البنى  نهدم  أن  لنا  وينبغي 
حركات  ِبنى  نرفع  وأن  للعنصرية، 

حقوق اإلنسان يف كل مكان.
وي��ن��ب��غ��ي ل��ن��ا أن نُ���غ���رق األص����وات 
الشريرة التي تبث خطاب الكراهية 
ب��ص��رخ��ة م���وح���دة وم��س��ت��م��رة من 
واالحترام  والتفاهم  احلقيقة  أج��ل 

املتبادل.
ب�  االلتزام  يوم  الهام،  اليوم  هذا  يف 
24 ساعة من الالعنف ووقف إطالق 
النار، ندعو جميع الناس مجدداً إلى 

أن يفعلوا أكثر من إلقاء أسلحتهم.
إننا ندعوهم إلى إعادة تأكيد أواصر 
كبشر  نتشاطرها  ال��ت��ي  التضامن 
عالم  بناء  على  العمل  يف  وال��ش��روع 

أفضل وأكثر سالماً.
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حصادها  بعد  س��ن��وي��اً،  أم��ري��ك��ي 
وقبل وصولها إلى املتاجر.

مؤشر  تقرير  أوض��ح  جانبه،  من 
ن��ف��اي��ات األغ���ذي���ة ال���ص���ادر عن 
أن  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج 
هدرها  يتم  أخ��رى  امل��ائ��ة  يف   17
قبل  وم��ن  بالتجزئة  البيع  أث��ن��اء 
املنازل.  يف  سيما  ال  املستهلكني، 
وقالت الفاو أن األغذية التي تُفقد 
وتُهدر ميكن أن تطعم 1.26 مليار 

جائع حول العالم كل عام.

واملهدرة  املفقودة  األغذية  وتنتج 
م��ا ب��ني 8 إل��ى 10 يف امل��ائ��ة من 
ان��ب��ع��اث��ات غ������ازات االح��ت��ب��اس 
العاملية، مما يساهم يف  احلراري 
مناخ غير مستقر وظواهر مناخية 
شديدة مثل اجلفاف والفيضانات، 
على  سلباً  التغييرات  هذه  وتؤثر 
احملتمل  وم��ن  احملاصيل،  حصاد 
ال��غ��ذائ��ي��ة  اجل����ودة  م��ن  تقلل  أن 
وتتسبب يف حدوث اضطرابات يف 

الي�م الدويل للت�عية بالفاقد وامُلهَدر من الأغذية: 

وكالتان اأمميتان ت�سددان على احلاجة اإىل معاجلة هذه 

الق�سية باعتبارها »فر�سة ثالثية املكا�سب«

والزراعة  األغذية  منظمة  نظمت 
وبرنامج  )ال��ف��او(  املتحدة  ل��ألمم 
ح��دث��اً  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  امل���ت���ح���دة  األمم 
افتراضياً عاملياً يف روما دعتا فيه 
التوعية  مجال  يف  اجل��اد  للعمل 
ب��ال��ه��در م��ن ال���غ���ذاء، ج���اء ذل��ك 
الثالث  ال��دول��ي  ال��ي��وم  مبناسبة 
من  واملُ���ه���َدر  ب��ال��ف��اق��د  للتوعية 

األغذية

وشددت الوكالتان األمميتان على 
األغذية  التصدي آلفة فقدان  أن 
ثالثية  ف��رص��ة  مي��ث��ل  وه���دره���ا 
امل��ن��اخ،  منها  ينتفع   - امل��ك��اس��ب 
واألمن الغذائي، وكذلك استدامة 
نظم األغذية الزراعية - وال ميكن 
العاملي  اجلوع  ارتفاع  مع  تأجيلها 

وأسعار املواد الغذائية.

جاء انعقاد احلدث يف وقت يواجه 
األزم��ات  م��ن  شبكة  العالم  فيه  
تدهور  يف  جميعها  ساهمت  التي 

والتغذية،  العاملي  الغذائي  األم��ن 
كوفيد-19  جائحة  ذل��ك  يف  مب��ا 
ألزمة  املتزايدة  واآلث���ار  املطولة، 

املناخ، واحلرب يف أوكرانيا.

ملنظمة  ت��ق��ري��ر  ألح����دث  ف��وف��ق��اً 
األغ���ذي���ة وال���زراع���ة ح���ول حالة 
األمن الغذائي والتغذية يف العالم، 
املتضررين  ارتفع عدد األشخاص 
من اجلوع إلى ما يصل إلى 828 
مليوناً يف عام 2021، بزيادة قدرها 
حوالي 46 مليوناً منذ عام 2020 
 ،2019 ع��ام  منذ  مليوناً  و150 
ال  الذين  األشخاص  أن عدد  كما 
يحصلون على نظام غذائي صحي 
يقدر بحوالي 3.1 مليار شخص.

حالة  ع��ن  ال��ف��او  تقرير  وبحسب 
 ،2019 لعام  وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة 
يستمر فقدان حوالي 14 يف املائة 
من األغذية يف العالم، والتي تقدر 
دوالر  مليار   400 بنحو  قيمتها 

سالسل التوريد.

من جانبه أكد برنامج األمم املتحدة 
للحد  األول��وي��ة  إعطاء  أن  للبيئة 
أمر  وهدرها  األغذية  فقدان  من 
بالغ األهمية لالنتقال إلى أنظمة 
األغذية الزراعية املستدامة تعمل 
الفعال  االستخدام  حتسني  على 
من  وت��ق��ل��ل  الطبيعية،  ل��ل��م��وارد 
وتضمن  ال��ك��وك��ب،  على  تأثيرها 

األمن الغذائي والتغذية.

كما تدعو خطة التنمية املستدامة 
الهدف  خ��الل  م��ن   ،2030 ل��ع��ام 
األغذية  هدر  خفض  إلى   ،12.3
مستوى  على  النصف  إل��ى  للفرد 
البيع بالتجزئة واالستهالك واحلد 
سالسل  ط��ول  على  اخلسائر  من 
اإلن��ت��اج وال��ت��وري��د، مب��ا يف ذل��ك 
خسائر ما بعد احلصاد. وسيكون 
كبيرة  آث��ار  الهدف  ه��ذا  لتحقيق 

على مكافحة تغير املناخ.

ملية
عا

ام 
أي
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الثامن من سبتمبر هو »اليوم الدولي 
العالم  يحييه  وال��ذي  األم��ي��ة«،  حملو 
للحكومات  فرصة  ويُ��ع��د  ع��ام،  ك��ل 
املدني وأصحاب  املجتمع  ومنظمات 
امل��ص��ل��ح��ة إلب�������راز ال��ت��ح��س��ي��ن��ات 
ال��ت��ي ط���رأت على م��ع��دالت اإلمل��ام 
بقية  وللتفكير يف  والكتابة،  بالقراءة 
أم��ام  املاثلة  األم��ي��ة  محو  حت��دي��ات 
ال��ع��ال��م، وق��ض��ي��ة م��ح��و األم��ي��ة هي 
األمم  أه���داف  يف  ج��وه��ري  عنصر 
وجدول  املستدامة  للتنمية  املتحدة 
للتنمية   2030 املتحدة  األمم  أعمال 

املستدامة.
وتعزز أهداف األمم املتحدة للتنمية 
املنظمة  اعتمدتها  التي  املستدامة 
ه��دف   ،2015 أيلول/سبتمبر  يف 
احلصول على التعليم اجليد وفرص 
كما  العمرية،  املراحل  أي  يف  التعلم 
أن غاية من غايات الهدف الرابع من 
أهداف التنمية املستدامة هي ضمان 
ال��الزم��ة يف  امل��ه��ارات  الشباب  تعلم 
وإتاحة  واحلساب،  والكتابة  القراءة 
البالغني ممن  أمام  اكتسابها  فرصة 

يفتقدون إليها.

دورتها  يف  أعلنت  اليونسكو  وكانت 
أث��ن��اء مؤمترها  ال��راب��ع��ة ع��ش��رة يف 
تشرين   26 يف  ع��ق��د  ال���ذي  ال��ع��ام 
أيلول/  8 يوم   1966 األول/أكتوبر 
سبتمبر من كل عام يوماً دولياً حملو 
األمية بغرض تذكير املجتمع الدولي 
بأهمية القراءة لألفراد واملجتمعات 
ولتوكيد احلاجة إلى تكثيف اجلهود 
املبذولة نحو الوصول إلى مجتمعات 
أكثر إملاماً مبهارات القراءة والكتابة.
الدولية  املناسبة  هذه  فكرة  وجاءت 
لوزراء  العاملي  املؤمتر  فعاليات  نتاج 
التربية الذي عقد بشأن محو األمية 
يف  ط��ه��ران  اإلي��ران��ي��ة  العاصمة  يف 
أي��ل��ول/س��ب��ت��م��ب��ر   19 و   18 ي��وم��ي 

.1965

ال��ع��رب��ي��ة للتربية  امل��ن��ظ��م��ة  اح��ت��ف��ال 
وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم )أل��ك��س��و( بتلك 

املناسبة:
إحياء  يف  العالم  املنظمة  ش��ارك��ت 
الدولي حملو  »اليوم  ل�����   56 الذكرى 
من  سبتمبر   8 يوافق  الذي  األمّية« 
بدأته  الذي  للجهد  تأكيداً  عام،  كل 
منذ نصف قرن، بالتنسيق مع الدول 
العربية، ملقاومة هذه اآلفة باعتبارها 
للتقدم،  وع��ائ��ق��اً  للتخلف  م��دخ��اًل 
وتوثيقاً اللتزامها بالعمل على حتقيق 
وتعزيز  التعليم«  يف  »احل���ق  م��ب��دأ 
فرص التعلّم مدى احلياة للجميع يف 

إطار »أجندة التعليم 2030«. 

وي��أت��ي إح��ي��اء ال��ي��وم ال��دول��ي حملو 
انفراج  سياق  السنة يف  هذه  األمّية 
الوطن  يف  الصحي  للوضع  نسبي 
كوفيد  جائحة  تراجع  بعد  العربي 
تعليمي  ه��در  يف  تسببت  ال��ت��ي   19

غير مسبوق، وأّثرت على استمرارية 
وغير  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  بصيغه  التعليم 
املساواة  ع��دم  فاقم  مبا  النظامية، 
يف إتاحة احلق يف التعليم بني فئات 

املجتمع الواحد. 
وميثل إحياء اليوم العاملي حملو األمّية 
من  تنفيذه  مت  م��ا  لتقييم  مناسبة 
خطط وبرامج لتطوير تعليم الكبار؛ 
معاجلة  سبل  يف  التفكير  وتعميق 
إلى  والتنبيه  ؛  األمّية  حتديات محو 
عدد  يف  املطلقة  ال��زي��ادة  مخاطر 
وتشير  العربي،  الوطن  يف  األمّيني 
مل��رص��د  التفصيلية  اإلح����ص����اءات 
البيانات  جمع  يتولى  الذي  األلكسو 
التربية  أوض����اع  ح���ول  ومعاجلتها 
العربية  ال��دول  يف  والعلوم  والثقافة 
إلى أن آفة األمّية تشمل النساء أكثر 
من الرجال بسبب عدم تكافؤ فرص 
اجلنسني،   بني  التعليم  إلى  الوصول 
حيث أن عدد األمّيني بالدول العربية 

من فئة 15 سنة فما فوق تطور من 
60.9 مليون سنة 2016 إلى 70.1 
مليون سنة 2020 ؛ وأن عدد األمّيات 
من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق 
مليون   43.  3  :  2020 س��ن��ة  ب��ل��غ 
األم��ّي��ني(.  م��ج��م��وع  م��ن   %  61.8(
ت��ط��ور ع���دد األم��ّي��ني الشباب  ك��م��ا 
العربية  ال���دول  يف  س��ن��ة(   24-15(
من 7.5 مليون سنة 2016 إلى 9.6 
 5.4 بينهم  من   .2020 سنة  مليون 
مليون إناث )56.3 %(؛ وأن مجموع 
األطفال والّشباب خارج املدرسة بلغ  
بينهم  من  مليون   16  :  2020 سنة 
8.6  مليون من اإلناث، وأن حوالي 
28.4 مليون طفل يف الدول العربية 
يفتقرون  االبتدائية  املدرسة  سّن  يف 

إلى مهارات القراءة األساسية.

والنوعي  الكمي  التحدي  وميثل هذا 
البشرية  امل��وارد  تطوير  أم��ام  عائقاً 
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يف  واستغاللها  األم��ث��ل  ال��وج��ه  على 
تنمية املجتمعات العربية، مبا يفرض 
األمّية  منابع  لسّد  اجلهد  مضاعفة 
من خالل توفير آليات اإللزام الكامل 
بالدراسة لألطفال الذين هم يف سن 
األمّية  محو  برامج  وربط  الدراسة، 
واالجتماعي  االقتصادي  بالتمكني 
لتشجيع األمّيني على االلتحاق بتلك 
التعليمي  الفاقد  وت��دارك  البرامج، 
الذي تسببت  الكبار  تعليم  يف مجال 
ومراجعة  19؛   كوفيد  جائحة  فيه 
الكبار، ال سيما  تعليم  استراتيجيات 
يف املجتمعات الفقيرة ومناطق النزاع 
متنقلة،  تعليمّية  مراكز  باستحداث 
االحتياجات  ذوي  من  الفئات  ودم��ج 

اخلاصة ببرامج محو األمّية.

مكافحة  يف  األلكسو  أسهمت  وق��د 
األم���ّي���ة م��ن خ���الل وض���ع اخلطط 
وتقدمي  املجال  يف  واالستراتيجيات 

يتعلق  ف��ي��م��ا  واخل����ب����رة  امل����ش����ورة 
املختصة،  املناهج  ووضع  بالتخطيط 
كما ن��ش��رت ك��ت��اب��اً  ح��ول ال��رس��وب 
والتسّرب يف مرحلة التعليم األساسي  
مرصد  السنوي،  التربوي  )التقرير 
خطورة  إلى  للتنبيه   )2021 األلكسو 

االرتداد إلى األمّية يف سن مبّكرة.
وتغتنم األلكسو هذه املناسبة للتأكيد 
شملت  التي  الرقمية  الثورة  أن  على 
ال��ي��وم ك��ل م��ن��اح��ي احل��ي��اة، تفرض 
مفهومها  يف  ��ة  األم��يّ قضية  معاجلة 
احلضاري الذي يتجاوز مفهوم األمّية 
أبعادها  يف  األم��ّي��ة  إل��ى  األب��ج��دي��ة 
املتعددة : أبجدية، ورقمّية، وثقافّية.

اإلط��ار  ه��ذا  يف  املنظمة  تؤكد  كما 
على دعوة الدول العربية واملنظمات 
املدني  املجتمع  ومنظمات  اإلقليمية، 
»العقد  أه���داف  تنفيذ  متابعة  إل��ى 
 2024-2015 األم��ّي��ة  حمل��و  العربي 

لتحديد  األل��ك��س��و  وض��ع��ت��ه  »ال����ذي 
ووصف  األمّية  من  التحّرر  مؤهالت 
املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات 
التي من الضروري أن ميتلكها الفرد 

للخروج من األمّية«.

وبتلك املناسبة نشرت األمم املتحدة 
حول  جديدة  واحصائيات  معلومات 
الواقع التعليمي يف العالم، وأبرزها:

وب��ال��غ  ي��ف��ت��ق��ر 773 م��ل��ي��ون ش����اب   -
إل���ى امل���ه���ارات األس��اس��ي��ة يف ال��ق��راءة 

والكتابة.
- ليس ملا يقرب من 617 مليون طفل 
ومراهق احل��د األدن��ى من مستويات 

الكفاءة يف القراءة واحلساب.
- يف أثناء املرحلة األولى من انتشار 
جائحة كوفيد - 19، ُأغلقت املدارس؛ 
ما أدى إلى تعطيل التعليم ملا يقرب 
امل��ائ��ة م��ن التالميذ يف  م��ن 62.3 يف 
الذين يبلغ اجمالي عددهم  العالم، 

1.09 مليار تلميذ.
للبالغن  أمية  ب��رام��ج محو  غابت   -
التعليمية  االس��ت��ج��اب��ة  خ��ط��ط  م��ن 
األولية، وبالتالي ليس أمام الشباب 
للمهارت  يفتقدون  الذين  والبالغن 
م���ه���ارات���ه���م ض��ع��ي��ف��ة  أو  األس����اس����ي����ة 
إمكانية يف احلصول على ذلك النوع 

من البرامج.

من  الرابع  الهدف  أن  ذك��ره  اجلدير 
أهداف التنمية املستدامة هو ضمان 
والشامل  املنصف  اجل��ي��د  التعليم 
مدى  التعلّم  ف��رص  وتعزيز  للجميع 

احلياة للجميع.
ومي����ّك����ن ال��ت��ع��ل��ي��م م����ن احل�����راك 
الصاعد،  واالقتصادي  االجتماعي 
وهو وسيلٌة مهمٌة للهروب من الفقر، 
العقد املاضي مت إحراز  وعلى مدى 
تقدم كبير باجتاه تسهيل الوصول إلى 
التعليم ومعدالت االلتحاق باملدارس 
سيما  ال  امل��س��ت��وي��ات،  جميع  ع��ل��ى 
للفتيات. ومع ذلك، فإن حوالي 260 
خارج  ي��زال��ون  ال  كانوا  طفل  مليون 
املدرسة يف عام 2018، وهم يشكلون 
يف  العالم  سكان  خمس  ي��ق��ارب  م��ا 
إلى  وباإلضافة  العمرية،  الفئة  هذه 
األطفال  نصف  من  أكثر  فإن  ذل��ك، 
واملراهقني حول العالم ال يتوفر لهم 
الكفاءة يف  األدن��ى من معايير  احلد 

القراءة والرياضيات.

جائحة  انتشار  ومع   ،2020 عام  يف 
العالم،  أنحاء  جميع  يف  كوفيد-19 
اإلغ��الق  عن  ال��دول  غالبية  أعلنت 
املؤقت للمدارس، مما أثر على أكثر 
حول  الطالب  من  املائة  يف   91 من 
 ،2020 أبريل  شهر  وبحلول  العالم. 
م��ل��ي��ار طفل  ي��ق��ارب 6.1  م��ا  ف���إن 
امل��درس��ة. وكان  كانوا خ��ارج  وش��اب 
على 369 مليون طفل يعتمدون على 
عن  يبحثوا  أن  املدرسية  الوجبات 

مصادر أخرى لغذائهم اليومي.

ملية
عا

ام 
أي
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من  امل��ائ��ة  يف   88 التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
تغير  مع  للتكيف  املتوقعة  التكاليف 

املناخ.

أن  ال��دول��ي  للبنك  تقرير  وج��د  فقد 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  االس��ت��ث��م��ارات 
ذات  ال��ب��ل��دان  يف  للمناخ  امل��ق��اوم��ة 
الدخل املنخفض واملتوسط ميكن أن 
تنتج ما يقرب من 4.2 تريليون دوالر 
حوالي  أي  اإلجمالية،  الفوائد  من 
مستثمر.  دوالر  لكل  دوالرات  أربعة 
البنية  أص��ول  تدفع  بسيط:  املنطق 
ألن  تكاليفها  مرونة  األكثر  التحتية 
أكثر  وخدماتها  ممتدة  حياتها  دورة 

موثوقية.

4. إمدادات املياه واألمن املائي
قصة تغير املناخ هي يف الواقع قصة 
ع��ن امل��ي��اه م��ن ن���واح ع��دي��دة، س��واء 
أو  اجل��ف��اف،  أو  الفيضانات،  كانت 
حتى  أو  البحر،  مياه  منسوب  ارتفاع 
 ،2030 عام  بحلول  الغابات.  حرائق 
من املتوقع أن يواجه شخص من كل 

شخصني نقصاً حاداً يف املياه.

سيكون االستثمار يف الري أكثر كفاءة 
أمراً بالغ األهمية، حيث متثل الزراعة 
70 يف املائة من جميع عمليات سحب 
امل��ي��اه ال��ع��ذب��ة ال��ع��امل��ي��ة. يف امل��راك��ز 

الأمم املتحدة ت�ؤكد اأن هناك 5 طرق مل�ساعدة البلدان على 

الت�سدي لأزمة املناخ

تخفيضات  إجراء  الدول  جميع  على 
الوقود األحفوري  انبعاثات  كبيرة يف 
اق��ت��ص��اد منخفض  إل���ى  واالن��ت��ق��ال 
أي فرصة  ل��دي��ن��ا  ل��ت��ك��ون  ال��ك��رب��ون 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����دف خ��ف��ض درج����ات 
احلرارة العاملية إلى 1.5 درجة فوق 

مستويات ما قبل الصناعة.

املتحدة،  األمم  رسالة  ه��ذه  ت��زال  ال 
ول��ك��ن يف ظ��ل م��ع��ان��اة ال��ع��دي��د من 
البلدان نتيجة زيادة الظواهر املناخية 
الشديدة املتكررة، والتي تهدد األمن 
يجب  العاملي،  واالستقرار  الغذائي 
اتخاذ تدابير عاجلة ملساعدة البلدان 
على التكيف مع كوكب عدائي بشكل 

متزايد.

ف��ي��م��ا ي��ل��ي خ��م��س ط����رق م��ج��رب��ة 
ومختبرة ميكن للدول من خاللها أن 
تغير  مواجهة  يف  مرونة  أكثر  تصبح 

املناخ.

1. أنظمة اإلنذار املبكر
 24 قبل  اإلن��ذار  أن  األبحاث  تظهر 
ساعة من وقوع موجة حر أو عاصفة 
قادمة ميكن أن يقلل الضرر الالحق 
أنظمة  ت��ع��د  امل��ائ��ة.  يف   30 بنسبة 
تنبؤات  ت��وف��ر  ال��ت��ي  املبكر  اإلن����ذار 
م��ن��اخ��ي��ة واح����دة م��ن أك��ث��ر ت��داب��ي��ر 

التكلفة،  حيث  م��ن  فعالية  التكيف 
ح��وال��ي  بقيمة  ف��وائ��د  ح��ي��ث حت��ق��ق 
يتم  دوالر  كل  مقابل  دوالرات  تسع 

استثماره.

2. إصالح النظم البيئية
آثار عقد األمم املتحدة إصالح النظم 
برنامج  أطلقه  ال���ذي  اإليكولوجية 
األمم املتحدة للبيئة وشركاؤه يف عام 
النظم  الستعادة  عاملية  حركة   2021
جهود  تقتصر  لن  العالم.  يف  البيئية 
االستعادة العاملية هذه على امتصاص 
الكربون فحسب، بل ستزيد أيضا من 
عن  للدفاع  البيئي«  النظام  »خدمات 

العالم من أكثر آثاره تدميراً.

الغابات  اس��ت��ع��ادة  تعمل  امل���دن،  يف 
وتقليل  الهواء  تبريد  على  احلضرية 
موجات احلر، يف يوم مشمس عادي، 
تبريد  بعملية  واح���دة  ش��ج��رة  ت��ق��وم 
منزليان  مكيفان  به  يقوم  ما  تعادل 

يعمالن ملدة 24 ساعة.

3. البنية التحتية املقاومة للمناخ
ت��ش��ي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة امل��ق��اوم��ة 
مثل  واألنظمة  األص��ول  إل��ى  للمناخ 
ال��ط��رق واجل��س��ور وخ��ط��وط الطاقة 
من  ال��ص��دم��ات  حتمل  ميكنها  ال��ت��ي 
وتشكل  الشديدة،  املناخية  التأثيرات 

احلضرية، ميكن توفير ما يقرب من 
مكعب من  متر  مليار  إلى 120   100
املياه على مستوى العالم بحلول عام 
التسربات.  تقليل  طريق  عن   2030
تطوير  على  احلكومات  تشجيع  يتم 
تُعرف  امل��ي��اه،  إلدارة  شاملة  خطط 
باسم اإلدارة املتكاملة للموارد املائية، 
املياه  دورة  االعتبار  يف  تأخذ  والتي 
التوزيع  إل��ى  امل��ص��در  م��ن  بأكملها: 
واملعاجلة وإعادة االستخدام والعودة 

إلى البيئة.

5. التخطيط طويل األجل
أكثر  املناخ  مع  التكيف  حلول  تكون 
فعالية إذا مت دمجها يف االستراتيجيات 
والسياسات طويلة األجل، تعد خطط 
التكيف الوطنية آلية حوكمة حاسمة 
للبلدان للتخطيط للمستقبل وحتديد 
بشكل  التكيف  احتياجات  أول��وي��ات 

استراتيجي.

يتمثل جزء رئيسي من هذه اخلطط 
لعقود  املناخ  سيناريوهات  دراسة  يف 
تقييمات  م��ع  ودمجها  املستقبل  يف 
ميكن  مختلفة.  لقطاعات  الضعف 
وتوجيه  تخطيط  يساعد هذا يف  أن 
االستثمار،  بشأن  احلكومة  ق��رارات 
واملالي  التنظيمي  اإلط��ار  وتغييرات 

وزيادة الوعي العام.
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اجلزء الثالث 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 السابعة
التدابير  تتخذ الدول األطراف جميع 
ضد  التمييز  على  للقضاء  املناسبة 
والعامة  السياسية  احلياة  يف  امل��رأة 
للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على 

قدم املساواة مع الرجل، احلق يف:
االنتخابات  جميع  يف  التصويت  )أ( 
واالس���ت���ف���ت���اءات ال��ع��ام��ة، واأله��ل��ي��ة 
لالنتخاب جلميع الهيئات التي ينتخب 

أعضاؤها باالقتراع العام.

سياسة  ص��ي��اغ��ة  يف  امل��ش��ارك��ة  )ب( 
السياسة،  ه��ذه  تنفيذ  ويف  احلكومة 
وتأدية  العامة،  الوظائف  شغل  ويف 
ج��م��ي��ع امل���ه���ام ال��ع��ام��ة ع��ل��ى جميع 

املستويات احلكومية.
م��ن��ظ��م��ات  أي����ة  يف  امل���ش���ارك���ة  )ج( 
باحلياة  تهتم  حكومية  غير  وجمعيات 

العامة والسياسية للبلد.

املادة الثامنة

التدابير  تتخذ الدول األطراف جميع 
ق��دم  ع��ل��ى  ل��ل��م��رأة،  لتكفل  امل��ن��اس��ب��ة 
متييز،  أي  ودون  الرجل،  مع  املساواة 
املستوى  على  حكومتها  متثيل  فرصة 
ال����دول����ي واالش�����ت�����راك يف أع��م��ال 

املنظمات الدولية.

املادة التاسعة
1. متنح الدول األطراف املرأة حقوقاً 
اكتساب  يف  ال��رج��ل  حلقوق  مساوية 

االحتفاظ  أو  تغييرها  أو  جنسيتها 
يترتب  أال  خاص  بوجه  وتضمن  بها. 
على الزواج من أجنبي، أو على تغيير 
الزوج جلنسيته أثناء الزواج، أن تتغير 
تصبح  أن  أو  الزوجة،  جنسية  تلقائيا 
عليها  ت��ف��رض  أن  أو  ج��ن��س��ي��ة،  ب��ال 

جنسية الزوج.
2. متنح ال��دول األط��راف امل��رأة حقاً 
ال��رج��ل ف��ي��م��ا يتعلق  م��س��اوي��اً حل��ق 

بجنسية أطفالهما.

نبذة عن اجلمعية:
ه���ي ج��م��ع��ي��ة خ��ي��ري��ة أن��ش��ئ��ت 
خلدمة التراث الوطني يف اململكة 
فبراير  يف  ال��س��ع��ودي��ة،  العربية 
األمم  م��ن��ظ��م��ة  س��ج��ل��ت   2019

املتحدة للتربية و العلوم والثقافة 
كمنظمة  اجلمعية  »اليونيسكو« 
دولية يف غير حكومية يف مجال 
ال���ت���راث، ل��ت��ص��ب��ح ب��ذل��ك ث��ان��ي 
حكومية  غير  س��ع��ودي��ة  منظمة 
تسجل لدى »اليونيسكو« واألولى 
خليجياً و عربياً يف مجال التراث.

رؤيتها:
حفظ  يف  رائ��دة  إقليمية  جمعية 

التراث وإبرازه.

رسالتها:
متكني املجتمعات احمللية وحاملي 
ال��ت��راث م��ن مم��ارس��ت��ه وإب����رازه 

محلياً وعاملياً ونقله عبر األجيال.

أهدافها:
- ب��ن��اء ب��ي��ت اخل��ب��رة ب��ال��ت��راث 

لتحقيق رسالتها.
-نشر التوعية بالتراث السعودي 

محلياً وعاملياً.
- إثراء معرفة الطالب واملهتمني 

بالتراث ومتكينهم من معايشته.
ال���ت���راث  - مت���ك���ني مم����ارس����ي 
م���ن االس���ت���م���رار يف مم��ارس��ت��ه 

واالكتساب منه.
وال��ب��ح��ث يف  وح��ص��ر  تسجيل   -
نقله  لتسهيل  السعودي  ال��ت��راث 

عبر األجيال.

عناصر التراث )اليونسكو(:
- البشت احلساوي

- النب اخلوالني
- السدو
- النخلة

- القط العسيري
- املزمار

- القهوة العربية
- املجلس

- العرضة النجدية
- الصقارة

اعرف أكثر عن اجلمعية السعودية للمحافظة على التراث

لم
لعا

يف ا
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اململكة ت�ا�سل دعمها لالإغاثة و الأعمال 

الإن�سانية يف اليمن

لإلغاثة  سلمان  امللك  مركز  من  بدعم 
الطوارئ  مركز  قدم  اإلنسانية  واألعمال 
مديرية  يف  الوبائية  األم��راض  ملكافحة 
حيران مبحافظة حجة خدماته العالجية 
ل� 3.954 مستفيداً خالل الفترة من 24 
حتى 30 أغسطس 2022م، وراجع عيادة 
الطوارئ 565 مستفيداً، وعيادة الباطنية 
 788 الوبائيات  وعيادة  مستفيداً،   253
العزل  خدمات  من  واستفاد  مستفيداً، 
املختبر  قسم  راج��ع  فيما  أشخاص،   10
ل�  األدوي������ة  وُص���رف���ت  ش��خ��ص��اً،   289
1.606 أشخاص، وراجع عيادة التوعية 
والتثقيف 440 مستفيداً، وقسم اإلحالة 

الطبية 3 أفراد.
 642 استفاد  امل��س��ان��دة  اخل��دم��ات  ويف 
شخصاً من قسم املالحظة، يف حني جرى 

تنفيذ نشاطني للتخلص من النفايات.
لإلغاثة  سلمان  امللك  مركز  واص��ل  كما 
م��ش��روع  تنفيذ  اإلن��س��ان��ي��ة  واألع���م���ال 

البيئي يف  واإلص��ح��اح  امل��ائ��ي  اإلم����داد 
مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس 
مبحافظة حجة، ومخيم األزهور مبديرية 

رازح مبحافظة صعدة.
امللك  م��رك��ز  م��ت��ص��ل دش���ن  ويف س��ي��اق 
اإلنسانية  واألع��م��ال  ل��إلغ��اث��ة  سلمان 
املخيم الطبي التطوعي جلراحة العظام 
بهيئة مستشفى سيئون العام بحضرموت، 

مؤخراً.
أنيس  ال��دك��ت��ور  الهيئة  رئ��ي��س  وأوض���ح 
عيديد طه أن مخيم جراحة العظام يعد 
أول مخيم عظام بوادي حضرموت ينفذه 
سلسلة  بعد  لإلغاثة  سلمان  امللك  مركز 
يف  ناجحة  تخصصية  طبية  مخيمات 
عملية  أن  إلى  مشيرا  األقسام،  مختلف 
وأن  عالية،  بوتيرة  تعمل  املرضى  معاينة 
كافة أعمال الفحص واملعاينة والعمليات 
م��ج��ان��ي��ة، وجت���ري حت��ت إش����راف ك��ادر 

متطوع تابع للمركز.

ماهي احلاالت التي ميكن فيها طلب اعادة النظر يف األحكام النهائية الصادرة 
يف العقوبة ؟

أوضح  اجلزائية  االج���راءات  نظام 
م��ن اخل��ص��وم طلب  أن��ه يجوز ألي 
النهائية  األحكام  يف  النظر  إع��ادة 
ألح��وال  وف��ق��اً  بالعقوبة  ال��ص��ادرة 

محددة وهي :
1- إذا حكم على املتهم يف جرمية 

قتل ثم وجد املدعى قتله حياً.
شخص  على  حكم  ص��در  إذا   -2
من أجل واقعة ثم صدر حكم على 

شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، 
وكان بني احلكمني تناقض يفهم منه 

عدم إدانة أحد احملكوم عليهما.
على  بني  ق��د  احل��ك��م  ك��ان  إذا   -3
أو  تزويرها  بعد احلكم  أوراق ظهر 
احلكم  بعد  ظهر  شهادة  على  بني 

أنها شهادة زور.
حكم  على  بني  احلكم  ك��ان  إذا   -4
ألغي  ثم  إح��دى احملاكم  ص��ادر من 

هذا احلكم.
أو  بينات  احلكم  بعد  ظهر  إذا   -5
وقائع لم تكن معلومة وقت احملاكمة 
وك���ان م��ن ش��أن ه��ذه ال��ب��ي��ان��ات أو 
عليه  احمل��ك��وم  إدان���ة  ع��دم  الوقائع 
رفع  يتم  حيث  العقوبة،  تخفيف  أو 
تقدم  بصحيفة  النظر  إع��ادة  طلب 
احلكم،  التي أصدرت  إلى احملكمة 
الطلب  صحيفة  تشتمل  أن  ويجب 

إع��ادة  املطلوب  احل��ك��م  ب��ي��ان  على 
أنه  إال  الطلب،  فيه وأسباب  النظر 
طلب  احملكمة  قبول  على  يترتب  ال 
إعادة النظر من حيث الشكل وقف 
ص��ادراً  ك��ان  إذا  إال  احلكم  تنفيذ 
أو  ق��ص��اص  م��ن  ج��س��دي��ة  بعقوبة 
يجوز  ذل��ك  غير  ويف  تعزير  أو  حد 
للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ يف 

قرارها بقبول طلب إعادة النظر.

نحتاج 
خبرة و تكون
صغير السن.
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املستشار/خالد بن عبد الرحمن الفاخري
 رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
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ثقافة حقوق اإلنسان

ال شك أن جميع األفراد لهم حقوق وعليهم واجبات، بغض النظر عن وضعهم الصحي أو 
ازدياد  والذين أصبح هناك  االحتياجات اخلاصة،  الثقايف ومن هؤالء ذوي  أو  االجتماعي 
ملحوظ يف أعدادهم اآلونة األخيرة، نتيجة تفشي العوامل الصحية التي تصيب األم احلامل 
الوراثية  العوامل  إلى  باإلضافة  ينتج عنها بعض حاالت اإلعاقة  والتي  الوالدة،  وأثناء  قبل 
الفئة على كافة  العقلية مما يتطلب معه االهتمام بهذه  الذهنية  إلى اإلعاقات  التي تؤدي 
املستويات من خالل وضع إجراءات تربوية تعليمية خاصة تنسجم مع احلاجات التي يتطلبها 
كل نوع من أنواع اإلعاقة، والعمل على متكني ذوي االحتياجات اخلاصة من حقوقهم دون 
انتقاص، حيث إن الدفاع عن حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة والعمل على حتقيق مطالبهم 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  بأهمية  املجتمع  وتعريف  لهم  املقدمة  اخلدمات  واقع  بتحسني 
كعنصر بشري قادر على اإلنتاج أصبح مطلب مهم يف وقتنا احلاضر ملا له من آثار إيجابية 
وبني  بينه  أسري حميم  بترابط  لديه شعور  ويولد  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  نفسية  على 
أعضاء أسرته، ومجتمعه مبا ميكنه من التعايش مع أقرانه قدر اإلمكان بأسلوب حضاري، 
وإنساني مهذب وراقي حيث أن قضية اإلعاقة ليست قضية فردية بل هي قضية مجتمع 
بأكمله وحتتاج إلى استنفار تام من جميع املؤسسات، والقطاعات العامة، واخلاصة للتقليل 
والتدريبة  التعليمية  البرامج  بوضع  االهتمام  من خالل  لإلعاقة  السلبية  اآلثار  من  واحلد 
والتأهيلية ووضع البنية األساسية املناسبة الحتياجات ذوي االحتياجات اخلاصة، ومتطلباته 
يف كل املنشآت واملباني واخلدمات العامة منها واخلاصة كاملرور واإلسكان وطرق استخدام 
وسائل النقل وغيرها بحيث تصبح  مناسبة لهذه الفئات مبا ميكنهم من التفاعل مع املجتمع 
والبيئة احمليطة بهم بكل حرية، و يساهم بدمجهم يف املجتمع ويتحقق ذلك من خالل القيام 
بوضع البرامج اإلعالمية املتكاملة والتعليمية إلزالة الشوائب العالقة يف ذهن البعض أثناء 
الطبيعية،  واحلياة  العمل  يف  إشراكهم  يسهل  مما  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  مع  تعاملهم 
بتبني استراتيجية  القيام  املعنية بشؤون ذوي اإلعاقة عليها  لذا فإن املؤسسات احلكومية 
وطنية ملتابعة شؤونهم يف جميع املجاالت،  والعمل على تنشيط احلياة االجتماعية لذوي 
متجددة،  ومعارف  متعددة،  سلوكية  أمناط  اكتساب  على  ومساعدته  اخلاصة  االحتياجات 
لتزيد من انتمائه ملجتمعه فهو جزء من النظام االجتماعي الذي ينتمي إليه مما يؤكد أن له 

حقوق وعليه واجبات يف ممارسة دوره يف مجتمعه على أكمل وجه وبشكل فعال.

دور ذوي االحتياجات اخلاصة في تنمية 
املجتمع
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