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اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان توقع مذكرة تفاهم مع مركز امللك 

عبدالعزيز للحوار الوطني

وقعت اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلن���س���ان مب��ق��ره��ا ال��رئ��ي��س��ي 
تفاهم  مذكرة  الرياض  مبدينة 
م��ع م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 
التعاون  بهدف  الوطني  للحوار 
والتنسيق يف عدة مجاالت حيث 
م��ج��االت  االت��ف��اق��ي��ة  تضمنت 
الطرفني  بني  املشتركة  التعاون 
والتي جاء من أبرزها ما يلي:-

ال��ت��اح��م  ق���ي���م  ت���ع���زي���ز   -1
وال��ت��ع��اي��ش ال��وط��ن��ي وث��ق��اف��ة 

احلوار املجتمعي.
خ��ب��رات  م���ن  االس���ت���ف���ادة   -2
الطرفني وإصداراتهم  منسوبي 
وحسب  بينهم  فيما  بالتنسيق 

األنظمة املنظمة لذلك.
ال��ب��ح��وث  ن��ت��ائ��ج  ت���ب���ادل   -3
واع��داد  التدريب  يف  والتعاون 
أهداف  تخدم  التي  الدراسات 
موضوع  يخص  فيما  الطرفني 
املنظمة  األنظمة  وف��ق  املذكرة 

لذلك.
الفعاليات واألنشطة  إقامة   -4

منسوبي  ومشاركة  املجتمعية، 
ال���ط���رف ال��ث��ان��ي يف احمل��اف��ل 
احمللية واإلقليمية والعاملية التي 
وترّسخ  الوطني،  الوعي  تعزز 

قيم التاحم املجتمعي.
5- تفعيل األيام العاملية املعنية 
ب��اخ��ت��ص��اص��ات  ال��ص��ل��ة  ذات 
العاملي  اليوم  ومنها  الطرفني 

للتسامح.

ه��ذا وق��د وق��ع االت��ف��اق��ي��ة من 
جانب اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنسان سعادة املستشار خالد 
ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ف��اخ��ري 
رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة وم���ن جانب 
للحوار  عبدالعزيز  امللك  مركز 
الوطني سعادة األستاذ إبراهيم 
العام  األم���ني  ن��ائ��ب  العسيري 

للمركز.
وقد ذكر سعادة رئيس اجلمعية 
أن اجلمعية تسعى لعقد املزيد 
م��ع املؤسسات  ال��ش��راك��ات  م��ن 
املجتمع  ومؤسسات  احلكومية 
مجالها  يف  ال��ن��اش��ط��ة  امل��دن��ي 

أهداف  يساهم يف حتقيق  مبا 
اجلمعية ودعم البرامج الهادفة 

يف املجتمع.
كما أشار سعادته إلى ان توقيع 
امللك  مركز  مع  تفاهم  مذكرة 
الوطني  ل��ل��ح��وار  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ت��ع��د م���ن م���ج���االت ال��ت��ع��اون 
نتطلع  ال��ت��ي  و  االستراتيجية 
القضايا  دراس��ة  تساهم يف  أن 
احل��وار،  ب��اب  وفتح  املجتمعية 
ونشر  املفاهيم  بعض  وتعديل 
ال��وع��ي ب��ح��ق��وق اإلن��س��ان وم��ا 
السارية  األنظمة  عليه  نصت 
تضمنت  وال���ت���ي  امل��م��ل��ك��ة،  يف 
ال��ع��دي��د م��ن احل��ق��وق ل��أف��راد 
حيث أن التوعية بهذه احلقوق 
ستساهم يف معرفة األفراد ما 
نصت عليه األنظمة من حقوق 
االتفاقية  ستساهم  كما  لهم، 
م��ع م��رك��ز احل����وار يف إق��ام��ة 
العلمية  وال���ن���دوات  امللتقيات 
اجلهتني  اختصاص  مجال  يف 
الضوء  تسليط  إل��ى  باإلضافة 
ع��ل��ى م���ا ص����در م���ن أن��ظ��م��ة 

العديد من ورش  حديثة وعقد 
واحملاضرات  التدريبية  العمل 
ال��ت��وع��وي��ة يف م��ج��ال ح��ق��وق 

اإلنسان.

ح��ض��ر م���راس���م ت��وق��ي��ع م��ذك��رة 
التفاهم من طرف اجلمعية:

1- د. طارش بن مسلم الشمري 
نائب رئيس اجلمعية.

بنت محمود طيبة   وفاء  د.   -2
لشؤون  اجلمعية  رئيس  نائب 

األسرة.
ع��ب��داهلل  ب��ن  إب��راه��ي��م  د.   -3

العنقري عضو اجلمعية.
4- د. إبراهيم بن حمد القعيد 

عضو اجلمعية.
5- د. صالح بن محمد اخلثان 

عضو اجلمعية.
رب��ي��ع��ان  ب����ن  م��ف��ل��ح  د.   -6

القحطاني عضو اجلمعية.
ع��ب��داهلل  ب��ن��ت  ن�����ورة  د.   -7

العجان عضو اجلمعية.
8- أ. أحمد بن محمد احملمود 

سكرتير رئيس اجلمعية.
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اجلمعية ت�سارك دول العامل باإحياء اليوم العاملي 

حلقوق الطفل

ي��ح��ت��ف��ل امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي يف 20 
العاملي  باليوم  سنة  كل  من  نوفمبر 
الصادرة  التوصية  على  بناءاً  للطفل 
من اجلمعية العامة لأمم املتحدة يف 
العام 1954م والتي جاء فيها أن تقيم 
للطفل  عاملياً  ي��وم��اً  البلدان  جميع 
للتآخي  ي��وم��اً  ب��وص��ف��ه  ب��ه  يحتفل 
بني  العاملي  النطاق  على  والتفاهم 

األطفال.

والعالم يحتفل بهذا اليوم لتعزيز دور 
الطفل املجتمعي وحفظ حقوقه التي 
تتمثل يف املساواة وعدم التمييز من 
الناحية الدينية أو العرقية أو األفكار 

واملعتقدات ألطفال العالم أجمع .

وبهذه املناسبة قال: رئيس اجلمعية 
املستشار  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
الفاخري أن  خالد بن عبد الرحمن 
هناك الكثير من احلقوق التي نصت 
والتي  اململكة  يف  األن��ظ��م��ة  عليها 

تساهم يف توفير البيئة اآلمنة للطفل 
واألم��ر  صعوبات  أي  مواجهة  دون 
يتطلب فهم ما يدور يف فكر األطفال 
وع��ق��ول��ه��م، م��ن خ���ال امل��ن��اق��ش��ات 
الطفل  أف��ك��ار  تبني  أن  ميكن  التي 

وتطورها.

وأشار سعادته إلى أن اململكة سنت 
يعنى  وال��ذي  بالطفل  خ��اص  قانون 
بحماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة 
ع��ش��ر م��ن ع��م��ره ب��ه��دف م��واج��ه��ة 
اإليذاء بكافة صوره واإلهمال الذي 
البيئة  يف  الطفل  لهما  يتعرض  قد 
على  ذل��ك  يف  م��ؤك��داً  ب��ه،  احمليطة 
الشريعة  أقرتها  التي  الطفل  حقوق 
واالتفاقيات  واألنظمة  اإلسامية 
الدولية التي أصبحت اململكة طرفاً 

فيها.

وقد أكد سعادة رئيس اجلمعية على 
بعض  املنطلق هناك  ه��ذا  وم��ن  أن��ه 

من  جميع  على  يجب  التي  األفعال 
منها  احل���ذر  األط��ف��ال  م��ع  يتعامل 
بحق  إهمال  أو  إي��ذاء  مبثابة  ألنها 
الطفل ومن بينها التسبب يف انقطاع 
تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به 
واستخدام  لاستغال،  تعريضه  أو 
من  حت��ط  ال��ت��ي  املسيئة  ال��ك��ل��م��ات 
سبب  ألي  ض��ده  والتمييز  كرامته، 
أو  أو اقتصادي  أو اجتماعي  عرقي 

التنمر عليه.

بأنه  كلمته  اجلمعية  رئيس  واختتم 
نظام  وج���ود  أَنّ  ف��ي��ه  ش��ك  ال  مّم���ا 
يف  ساهم  اململكة  يف  للطفل  خ��اص 
واألمر  وثباتها  الطفل  حقوق  حفظ 
التنفيذية  اجل��ه��ات  ق��ي��ام  يتطلب 
املجتمع  وم��ؤس��س��ات  العاقة  ذات 
التوعوية  البرامج  لتكثيف  امل��دن��ي 
معهم  وللمتعاملني  لأطفال  املوجهة 
اخلاطئة  املمارسات  إيضاح  بهدف 
ترتقي  ال  أنها  البعض  يعتقد  التي 

يساهم  كما  الطفل،  حقوق  لتتجاوز 
ن��ش��ر ال���وع���ي ب��ح��ق��وق ال��ط��ف��ل يف 
معرفة األطفال حلقوقهم من خال 
عقليتهم  يحاكي  بأسلوب  ايصالها 
وفئتهم العمرية، كما أن األمر يتطلب 
التركيز على رصد أي جتاوزات بحق 
الطفل بهدف تنشئة الطفل يف بيئة 

آمنة وصحية.

ويف سياق متصل قام فرع اجلمعية 
اليوم  ب��إح��ي��اء  ب��امل��ش��ارك��ة  ب��اجل��وف 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ط��ف��ل م���ن خ���ال وض��ع 
وتثقيفية  وتوعوية  إرشادية  لوحات 
أقرتها  التي  الطفل  حقوق  توضح 
حقوق  ات��ف��اق��ي��ة  يف  امل��ت��ح��دة  األمم 
العامة  والشوارع  امليادين  يف  الطفل 
واملناطق احليوية يف املنطقة، إضافة 
إل��ى ت��وزي��ع ال��ع��دي��د م��ن إص���دارات 
تعنى  ال��ت��ي  اجلمعية  مطبوعات  و 

بالطفل وحقوقه يف شتى املجاالت.
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 فرع اجلمعية باجلوف يف �سيافة بنك التنمية 

باجلوف

يف  اجلمعية  ل��رس��ال��ة  اس��ت��م��راراً 
كافة  بني  احلقوقية  ثقافتها  نشر 
اجلهات  وتفقد  املجتمع،  أف���راد 
فرع  من  فريق  ق��ام  العاقة،  ذات 
من:  ك��ًا  ض��م  ب��اجل��وف  اجلمعية 
الشمري  الدكتور طارش بن مسلم 
م���ش���رف ال���ف���رع و ن���ائ���ب رئ��ي��س 
بريد  ظاهر  األس��ت��اذ  و  اجلمعية، 
األستاذ  و  ال��ف��رع،  مدير  الفهيقي 
الفهيقي  ظ��اه��ر  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
بنك  إل��ى  ب��زي��ارة  ال��ف��رع،  سكرتير 
كان  باجلوف،  االجتماعية  التنمية 
يف استقبالهم األستاذ  محمد فهد 

الشمري مدير البنك.

يف بداية الزيارة مت تبادل األحاديث 
حول املواضيع ذات العاقة، وأفاد 
مستقل  البنك  ب��أن  البنك  م��دي��ر 
الدولة منذ عام  مالياً عن ميزانية 
1440ه�، بعد ذلك جتول الفريق يف 

أنحاء البنك، وقد رصد العديد من 
اخلدمات التي يقدمها البنك والتي 

منها: 
لشريحة  خدماته  البنك  يقدم   -  
كبيرة من املجتمع كاألسر من ذوي 
على  واملتقدمني  احمل���دود  ال��دخ��ل 
ترميم  وكذلك  الشباب،  الزواج من 
للمستحقني  م��ع��ي��ار  وف���ق  امل��ن��ازل 
واملطلقات  لأرامل  كنف  وبرنامج 
مب��ن��ح��ه��م ق����روض ل��ل��م��رة األول���ى 

وكذلك الثاني، وبدون فوائد.
- يدعم البنك منتج »أفق« لتمويل 
يصل  مببلغ  واملؤسسات  الشركات 
للمنشآت  ري����ال  م��ل��ي��ون   10 إل���ى 
ت��واج��ده��ا يف  ي��زي��د  ال��ت��ي  القائمة 

السوق عن 3 سنوات.
احلر  العمل  قرض  كذلك  يدعم   -
ريال  ال��ف  وع��ش��رون  مائة  بحدود 
ونسبة فائدة التتجاوز 7% حيث يتم 
أقساط  خ��ال  من  املبلغ  حتصيل 

ميسرة.
وب����وج����ه ع�����ام ف�����إن اخل����دم����ات 
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ال��ب��ن��ك ت��ص��ب يف 
واملعيشة  احل��ي��اة  مستوى  حتسني 

للمستفيدين من خدماته.

ويف نهاية الزيارة مت تقدمي الشكر 
إلدارة البنك على حسن االستقبال، 
كما مت تزويد اإلدارة مبجموعة من 
اجلمعية  مطبوعات  و  إص���دارات 

احلقوقية.
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املدير الإقليمي ل�سركة اجلفايل يزور فرع اجلمعية 

مبنطقة ع�سري

بهدف مد جسور التواصل مع بعض شركات القطاع اخلاص، و التوعية 
و نشر الثقافة احلقوقية بني كافة أفراد املجتمع، وبحث املواضيع ذات 
العاقة املشتركة، قام املدير اإلقليمي لشركة اجلفالي األستاذ عبدالعزيز 
املطوع، بزيارة إلى فرع اجلمعية بعسير، كان يف استقباله الدكتور  محمد 
بن يحيى آل مزهر مشرف الفرع، و األستاذ حمد بن محمد آل مفرح 

مدير الفرع.
يف بداية اللقاء مت تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية و أهدافها ورؤيتها 
ورسالتها و آلية معاجلتها للقضايا الواردة إليها من خال تواصلها مع 
اللقاء مت  نهاية  لها، ويف  املناسبة  العاقة إليجاد احللول  اجلهات ذات 
تزويد األستاذ عبدالعزيز املطوع مبجموعة من إصدارات و مطبوعات 

اجلمعية احلقوقية.
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فرع اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان بجازان يف 

�سيافة اإدارة التعليم 

حتقيًقا ألهداف اجلمعية يف متابعة والتأكد من تطبيق ما يتعلق بحقوق 
لنشر الوعي الفكري واملعريف  اإلنسان يف مختلف اجلهات، واستمراراً 
بهذه احلقوق، وضمن نشاطات فرع اجلمعية الوطنية بجازان، فقد قام 
علي عسيري، مشرف  إبراهيم  األستاذ  من:  كًا  الفرع ضم  من  فريق 
الفرع املكلف، و األستاذ فهد أحمد دحل، سكرتير الفرع، واألستاذ غازي 
التعليم،  اجتمع خالها  إدارة  إلى  بزيارة  الفرع،   إداري  رياني،  محمد 

مبدير التعليم األستاذ ملهي عقدي ومسؤوليه.
يف بداية اللقاء مت تقدمي نبذة تعريفية عن اجلمعية ورسالتها و أهدافها 
ذات  اجل��ه��ات  م��ع  تواصلها  خ��ال  م��ن  للقضايا  تلقيها  عند  آليتها  و 
العاقة إليجاد احللول املناسبة لها، كما مت بحث ما يخص إدارة التعليم 
ومراجعيها من قضايا لها عاقة بحقوق اإلنسان ويف ختام الزيارة شكر 
الوفد إدارة التعليم على حسن االستقبال وما أبدوه من تعاون حيال ما 
مت طرحه من موضوعات، كما مت تزويدهم مبجموعة من إصدارات و 

ومطبوعات اجلمعية احلقوقية. 
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اجلمعية ت�سارك دول العامل باإحياء اليوم الدويل 

للت�سامح

هامة  وثقافات  قيم  التسامح  يرسخ 
ك���االح���ت���رام ب���ني ال���ن���اس، ون��ب��ذ كل 
والتمييز  التعصب  أشكال  و  مظاهر 
اجلمعية  اعتمدت  وق��د  والكراهية، 
العاملي  اليوم  املتحدة  ل��أمم  العامة 
عام  كل  من  نوفمبر   16 يف  للتسامح 
وقبول  التعايش  أهمية  على  للتأكيد 
للتسامح  العاملي  اليوم  ويعتبر  اآلخر، 
جميع  احترام  بأهمية  تذكير  مبثابة 
اآلخرين  ومعتقدات  وتقاليد  ثقافات 
و فهم املخاطر التي يشكلها التعصب.
فالتسامح بني الناس أساس للتعايش، 
و أس��اس لبناء احل��ض��ارات، ل��ذا من 
الكراهية  خلطاب  التصدي  األهمية 

ونبذ العنف.

التسامح  نشر  يف  ساهمت  واململكة 
ون��ب��ذ خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة وال��ت��ط��رف 
بوصفه منهج حياة ومبدأ من املبادئ 
تدعوا  والتي  اإلنسانية  و  اإلسامية 

السلمي  التعايش  ب��ه��دف  للتسامح 
ال��ث��ق��اف��ات األخ���رى ونبذ  و اح��ت��رام 
حيث  الكراهية  و  الفكري  التعصب 
يعتبر التسامح عماد حقوق اإلنسان، 
جاء ذلك خال كلمة لرئيس اجلمعية 
املستشار  اإلن��س��ان  حلقوق  الوطنية 
خ��ال��د ب���ن ع��ب��د ال���رح���ن ال��ف��اخ��ري 

مبناسبة اليوم العاملي للتسامح.

أه��م��ّي��ة  ل��ل��ت��س��ام��ح  أن  ش����ك  ف����ا 
ك��ب��ي��رة خ��اص��ة يف حفظ  إن��س��ان��ي��ة 
ال��س��ام،  وحتقيق  اإلن��س��ان،  ح��ق��وق 
العنف،  من  واحل��دّ  والدميوقراطّية، 
وال��ن��زاع��ات، واحل���روب، ون��ظ��راً إلى 
أهمّية التسامح، فإّنه ال بّد من معرفة 
ليكونوا  األش��خ��اص  تنشئة  وس��ائ��ل 
يبدأ  إذ  طفولتهم؛  منذ  متسامحني 
اكتساب الطفل لصفاته األخاقّية من 
الوالدين يف املنزل؛ فإذا كاَن الوالدان 
الطفل  فإّن  اآلخرين  مع  ُمتسامَحني 

سيكون انعكاساً ملا يراه يف املنزل، مّما 
العبارات  يُوِجب احلذر من استخدام 
الطفل،  أم��اَم  والُعنصرّية  السلبّية، 
ث��ق��اف��ات  ال��ط��ف��ل  تعليم  مي��ك��ن  ك��م��ا 
اآلخ���ري���ن، وأف��ك��اره��م، وَدف��ع��ه إل��ى 
مشاركة األنشطة مع األصدقاء الذين 
يكون  عندما  فالطفل  عنه؛  يختلفون 
واألشخاص،  الثقافات،  على  منفتحاً 
واألديان املختلفة، سيكون من السهل 
عندما  اآلخرين  اختاف  قبول  عليه 

يكبر.

اليونسكو  منظمة  أن  ذك��ره  اجل��دي��ر 
 – سينغ  ماداجنيت   – جائزة  أنشأت 
بهدف تعزيز قيمة التسامح والاعنف 
يف األنشطة املختلفة، العلمية والفنية 
أجل  فمن  وال��ت��واص��ل��ي��ة،  والثقافية 
إعاء قيم التسامح يف العالم استُلهم 
إنشاء اجلائزة من املثل العليا الواردة 
يف امليثاق التأسيسي ملنظمة اليونسكو 

ال����ذي ي��ن��ص ع��ل��ى أن »م���ن احمل��ت��م 
أن ي��ق��وم ال��س��ام ع��ل��ى أس���اس من 
بني  بني  واملعنوي  الفكري  التضامن 
األشخاص  اجلائزة  وتُكافئ  البشر«، 
أو املؤسسات أو املنظمات التي تتميز 
بالقيام مببادرات جديرة بالتقدير على 
تعزيز  إلى  ترمي  سنوات،  عدة  مدار 
التفاهم وتسوية املشكات الدولية أو 
الوطنية بروح من التسامح والاعنف، 
دوالر  ألف   100 اجلائزة  قيمة  وتبلغ 
أمريكي يتم منحها كل سنتني. ونص 
على:  لليونسكو  التأسيسي  امليثاق 
»م��ن احمل��ت��م أن ي��ق��وم ال��س��ام على 
أساس من التضامن الفكري واملعنوي 
بني بني البشر«، وحتمل اجلائزة اسم 
مانحها، السيد ماداجنيت سنغ، الذي 
للنوايا احلسنة  لليونسكو  كان سفيراً 
ويتم منحها كل سنتني  وكاتباً،  وفناناً 
اليوم  مبناسبة  رسمي  احتفال  خال 

الدولي للتسامح يف 16 نوفمبر.
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الأمم املتحدة حتذر من تاأثري اأزمة ال�سرف ال�سحي 

على املياه اجلوفية

املياه  ل��دورات  العاملي  اليوم  يركز 
يقام يف 19 تشرين  الذي   ،2022
أزمة  تأثير  /نوفمبر، على  الثاني 
ال���ص���رف ال��ص��ح��ي ع��ل��ى امل��ي��اه 
لهذا  املركزية  ورسالته  اجلوفية، 
العام مفادها بأن الصرف الصحي 
املدار بأمان يحمي املياه اجلوفية 

من تلوث الفضات البشرية.

من جهته قال السيد كوملان نائب 
املعنية  املتحدة  رئيس جلنة األمم 
باملياه : »نحن بحاجة إلى أن نكون 
الصحي.  الصرف  بشأن  أذك��ي��اء 
نحتاج إلى التفكير يف كيفية تنظيم 
الصرف الصحي بحيث يكون آمناً 
للنساء واألطفال أوالً، ويكون ذكياً 
من الناحية املناخية، لقد مت إثبات 
أنه من املمكن أن يكون كذلك، ألن 
بالفعل  حيث ميكننا  حلوالً  هناك 
يف  املوجودة  الطاقة  تدوير  إعادة 
نظام الصرف الصحي، سواء من 

من  أيضاً  ولكن  احل���رارة،  خ��ال 
خال الكربون، الذي هو، بالطبع، 
فإن  ل��ذا،  النفايات  يف  املتأصل 
النفايات البشرية هي أيضاً مورد 
نضعه اآلن يف بحارنا أو أنهارنا، 
املكان  ليس  احلقيقة  يف  وه���ذا 

الذي نريد أن يكون فيه«.

أن نصف عدد سكان  إلى  وأشار 
األرض تقريباً الذين وصل عددهم 
مليارات شخص،   8 إل��ى  م��ؤخ��راً 
يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى 
»وه��ذه  اآلم��ن،  الصحي  الصرف 
فكرنا  إذا  كبير  حد  إلى  فضيحة 

بأننا قد جتاوزنا العام 2000«.

يف الوقت احلالي، ال يزال العالم 
للوفاء  الصحيح  املسار  عن  بعيداً 
املستدامة  التنمية  ه��دف  بوعد 
مياه  دورات  توافر  لضمان   :6.2

آمنة للجميع بحلول عام2030. لم 
للوفاء  سنوات  ثماني  سوى  يتبق 
أن  العالم  فعلى  لذا  الوعد،  بهذا 
أس��رع  م��رات  أرب��ع  يعمل مبعدل 

للوفاء به.

الصرف  أن  كوملان  السيد  وأك��د 
ال��ص��ح��ي »وامل���ع���ام���ل���ة ال��ع��ادل��ة 
مشكلة  ليست  واألط��ف��ال  للنساء 
إرادة  مشكلة  إن��ه��ا  تكنولوجية. 
س���ي���اس���ي���ة.« وش�����دد ع��ل��ى دور 
وس����ائ����ل اإلع�������ام وس��ي��اس��ي��ني 
ال��ازم��ة،  ب��االس��ت��ث��م��ارات  للقيام 
املليارات  رمي  »ميكننا  وأض��اف: 
امل��ل��ي��ارات على  أو  احل���روب  على 
ضمان  ميكننا  ال  لكن  اجل��وائ��ح، 
ح��ص��ول ال��ن��س��اء واألط��ف��ال على 
أن  ينبغي  ال  آم��ن.  صرف صحي 

يكون األمر كذلك.«

ت��وم��اس،  آن  أك���دت  جهتها،  م��ن 

للصرف  اليونيسف  فريق  قائدة 
أن  الصحية،  والنظافة  الصحي 
»الهدف 6.2 من أهداف التنمية 
امل��س��ت��دام��ة ه���و إن���ه���اء ال��ت��غ��وط 
إلى  ال��وص��ول  وتوفير  ال��ع��راء  يف 
الصرف الصحي اآلمن والنظافة. 
التحقيق  مسار  عن  األبعد  وه��ي 
التنمية  أه���داف  جميع  ب��ني  م��ن 
املستدامة واألبعد من حيث نقص 

التمويل«.

أوض���ح���ت ال��س��ي��دة ت���وم���اس أن 
ه���ذه األزم�����ة ل��ه��ا ت��أث��ي��ر عميق 
واإلنتاجية  العامة،  الصحة  على 
البيئية،  والسامة  االقتصادية، 
وال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، »خ��اص��ة 
اللواتي  والنساء  للفتيات  بالنسبة 
متناسب  غ��ي��ر  ب��ش��ك��ل  ي��ت��أث��رن 
بظروف الصرف الصحي املؤسفة 
يف امل�����دارس، وم��راف��ق ال��رع��اي��ة 

الصحية، ويف منازلهن«.
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اجلمعية العامة 

تعلن الـ 18 من 

نوفمرب يومًا عامليًا 

ملنع ال�ستغالل 

اجلن�سي لالأطفال 

والعتداء عليهم 

والعنف �سدهم

ل��أمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  ات��خ��ذت 
أعلنت  م���ؤخ���راً  ق�����راراً  امل��ت��ح��دة 
الثاني/ تشرين   18 ي��وم  مبوجبه 
االستغال  ملنع  عاملياً  يوماً  نوفمبر 
اجلنسي لأطفال واالعتداء عليهم 
والعنف ضدهم والشفاء من ذلك. 
وسيتم االحتفال بهذا اليوم العاملي 

اعتباراً من هذا العام.

يف  سيراليون  جمهورية  وش��ارك��ت 
جاء  ال��ذي  القرار  مشروع  صياغة 
ب��ع��ن��وان: »االس��ت��غ��ال واالع��ت��داء 
ع��دم  س��ي��اس��ة  تنفيذ  اجل��ن��س��ي��ان: 

التسامح املطلق«.
العامة،  متحدثة يف قاعة اجلمعية 
السيدة  ب��ي��و،  م���ادا  فاطمة  دع��ت 

األول����ى جل��م��ه��وري��ة س��ي��رال��ي��ون، 
أجل  من  للعمل  األعضاء  ال��دول 
أطفالنا،  كرامة  على  »احل��ف��اظ 
وح��م��اي��ة ط��ف��ول��ت��ه��م، واس��ت��ع��ادة 
من  وال��ن��اج��ني  الضحايا  ك��رام��ة 
اس���ت���غ���ال األط����ف����ال وإس������اءة 
معاملتهم، والعنف وحتقيق العدل 

والشفاء«.

للعالم:  أق���ول  أن  »أود  وق��ال��ت: 
ارفعوا أيديكم عن فتياتنا«.

العامة  اجلمعية  اع��ت��م��اد  عقب 
السيدة  حتدثت  القرار،  مشروع 
أمام  من  الصحفيني  إلى  األول��ى 
قاعة اجلمعية العامة حيث قالت: 
»ال أدري ما إذا كنا سنتمكن من 

العالم.  يف  كليا  االغتصاب  وقف 
أنه  أعتقد  كلما عا صوتنا،  لكن 

يقلل من عدد الضحايا«.

ل��س��ت ضحية  »أن�����ا  وت���اب���ع���ت: 
زواج  ضحية  لكنني  اغ��ت��ص��اب، 
املبكر  ال���زواج  إن  أق��ول  مبكر... 
االغتصاب.  من  قانوني  شكل  هو 
لديهم  الضحايا  أن  أعتقد  لذلك، 
عندما  ألنه  القصة.  نفس  جميعا 
دون  ج��س��دك  م��ا  شخص  ينتهك 
وتسلب  جرمية،  فهذه  موافقتك، 

منك حقوقك اإلنسانية«.

وأض��اف��ت: »ل��ذا، سيكون ي��وم 18 
اليوم  هو  الثاني/نوفمبر  تشرين 

الذي سنجتمع فيه، وسنصرخ معا 
ونقول إنكم لن تسقطونا، ما زلنا 
إذا  وسنعيش.  احلياة،  قيد  على 
كنتم تعتقدون أنكم قضيتم علينا، 
فإنكم على خطأ، ذلك لم يحدث«.

كما أشارت أيضاً إلى أن »الناس ال 
االغتصاب،  عن  احلديث  يريدون 
لذا، إذا  وهي قضية خطيرة جداً 
وك��ان  ي��وم مثل ه��ذا،  لديكم  ك��ان 
ه��ن��اك ال��ك��ث��ي��ر م���ن األش��خ��اص 
بشهاداتهم،  ل���إدالء  املستعدين 
لهم  السماح  ينبغي  أن��ه  فأعتقد 
بذلك، ملاذا نحتفل بحرية التعبير 
ما  أروي  ب��أن  ل��ي  يُسمح  ل��م  إذا 

حدث لي؟«.
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بهدف  درء خماطر الكوارث املعنية بالأطفال وال�سباب

اليوني�سف تطلق مبادرة مناخية جديدة

مبادرة  م��ؤخ��راً  اليونيسف  أطلقت 
تهدف  املناخ  بتمويل  معنية  جديدة 
الصمود  على  البلدان  ق��درة  لتعزيز 
وم��واج��ه��ة ت��غ��ي��ر امل���ن���اخ وال��ت��أه��ب 
ل��ل��ك��وارث ال��ت��ي ت��ؤث��ر على األط��ف��ال 
األط��ف��ال  حماية  وتعزيز  وال��ش��ب��اب 
من آثار الكوارث املرتبطة باملناخ يف 

املستقبل.

حًا  وال��غ��د«  ال��ي��وم  »م��ب��ادرة  تعتبر 
املناخ  تغير  مت��وي��ل  ب��ش��أن  متكامًا 
برامج  متويل  ب��ني  م��رة  ألول  يجمع 
املناخ  بتغير  املعنية  الفورية  املرونة 
ووقاية األطفال من املخاطر يف عالم 
لتمويل  املبتكر  واالستخدام  اليوم، 
سوق  ي��وف��ره  ال��ذي  املخاطر  حتويل 
التأمني لكوارث األعاصير مستقبًا.

املشتركة  التمويل  منصة  تصميم  مت 
بهدف مساعدة البلدان على معاجلة 
اآلثار احلالية واملتزايدة ألزمة املناخ 
أث��ن��اء االس��ت��ع��داد حل��االت ال��ط��وارئ 

لها  بسرعة  واالستجابة  املستقبلية 
عند حدوثها.

وقالت كارين هولشوف، نائبة املدير 
التنفيذي للشراكات يف اليونيسف:

»مخاطر تغير املناخ لم تعد افتراضية، 
على  عملنا  أثناء  حتى  واقعية،  إنها 
الصمود  على  املجتمعات  ق��درة  بناء 
علينا  املناخية،  الكوارث  مواجهة  يف 
استباق  يف  بكثير  أفضل  نصبح  أن 
أطفالنا.  لها  يتعرض  التي  املخاطر 
ال��ك��وارث  م��ن  امل��زي��د  أن  نعلم  نحن 
ال  نحن  التكوين،  ط��ور  يف  املناخية 

نعرف أين ومتى ستضرب«.

ماليني األطفال عرضة لألعاصير:
أكثر  والشباب  األط��ف��ال  فئة  تعتبر 
وهي  هشاشة  السكانية  املجموعات 
م��ن ب��ني أك��ث��ر ال��ف��ئ��ات ت��ض��رراً من 
مخاطر الكوارث وتغير املناخ، مبا يف 
املتطرفة  اجلوية  الظواهر  آثار  ذلك 

مثل األعاصير.

يف ال���ع���ام امل����اض����ي، ق����در م��ؤش��ر 
ال��ي��ون��ي��س��ف ل��ل��م��خ��اط��ر امل��ن��اخ��ي��ة 
)ما  طفل  مليون   400 أن  لأطفال 
ي��ق��رب م��ن ط��ف��ل واح����د م��ن ك��ل 6 
أطفال على مستوى العالم( معرضون 

حالياً لأعاصير بشكل كبير.

التابعة  والغد«  »اليوم  مبادرة  ستركز 
التجريبية  فترتها  يف  لليونيسف 
ث��اث  م��دت��ه��ا  تبلغ  ال��ت��ي  األول���ي���ة- 
هي  ب��ل��دان  ثمانية  ع��ل��ى  س��ن��وات- 
هايتي،  ال��ق��م��ر،  ج���زر  ب��ن��غ��ادي��ش، 
جزر  موزمبيق،  مدغشقر،  فيجي، 

سليمان وفانواتو.

وللمضي قدماً يف هذا اجلهد، تسعى 
اليونيسف إلى جمع 30 مليون دوالر 
للمبادرة وتدعو شركاء إضافيني من 
التخاذ  واخل���اص  ال��ع��ام  القطاعني 
اليونيسف  إلى  واالنضمام  إجراءات 

يف املساعدة على سد فجوة التمويل 
األطفال  حلماية  املتزايدة  اإلنساني 

والشباب من الكوارث.

املناخ  يسببه  ال��ذي  ال��ض��رر  يستمر 
وي��دمي  احل��ي��اة  م��دى  الطفولة  على 
عبر  والفقر  امل��س��اواة  ع��دم  ويعمق 

األجيال.

االحتياجات  تناول  يتم  ال  ذلك،  ومع 
من  مباشر  بشكل  لأطفال  الفريدة 
خال آليات حتويل املخاطر احلالية. 
وهذا يترك فجوة عاملية يف التمويل 
اإلنساني، أو »فجوة حماية الطفل«، 
وال���ت���ي ت��ش��م��ل م��ئ��ات امل���اي���ني من 

األطفال والشباب.

آلية  أول  والغد«  »اليوم  مبادرة  تعد 
ال��ك��وارث  مب��خ��اط��ر  معنية  مت��وي��ل 
على  وقائمة  مسبقا  مرتبة  املناخية 
والتي تستهدف على وجه  األح��داث 

التحديد فجوة حماية الطفل هذه.
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بهدف حماية العّمال املهاجرين 

توقيع اتفاق بني املنظمة الدولية للهجرة وحتالف 

ال�سيافة امل�ستدامة

اتفاق  للهجرة  الدولية  املنظمة  وّقعت 
تعاون مع حتالف الضيافة املستدامة 
من شأنه أن يعالج املخاطر الرئيسية 
يف  املهاجرون  العّمال  يواجهها  التي 
يعزز  وأن  والفنادق  السياحة  قطاع 
القدرة على سد فجوات احلماية من 
أجل احلد من ممارسات العمل غير 

األخاقية.

تعزيز  إلى  التعاون  اتفاق  يهدف  كما 
ه��ج��رة ال��ع��م��ال��ة اآلم���ن���ة وامل��ن��ظ��م��ة 
الهيئتان  ستعمل  حيث  والنظامية، 
بني  التعاون  نطاق  توسيع  على  معاً 
طائفة  يف  واخل��اص  العام  القطاعني 
من املجاالت مبا يف ذلك هجرة اليد 
األخاقي وحماية  والتوظيف  العاملة 
االجتار  ومكافحة  املهاجرين  العّمال 

االقتصادي  النمو  وتعزيز  والتكامل 
ودعم التنمية البشرية.

وقالت مونيكا غوراتشي، مديرة إدارة 
دعم البرامج وإدارة الهجرة يف املنظمة 
الدولية للهجرة: »يتيح لنا هذا االتفاق 
فرصة قوية لقيادة القطاع يف مواجهة 
التحديات املعقدة التي تواجه العّمال 
والشركات يف جميع أنحاء العالم، معاً 
سنعمل على تعزيز أهدافنا املشتركة 
من خال العمل التكميلي، واالستفادة 
من نقاط قوتنا لتعزيز التأثيرات من 

خال التعاون«.

أحد  والسياحة  الفنادق  قطاع  يُعّد 
االقتصاد  يف  من��واً  القطاعات  أس��رع 
أن  على  قوي  إجماع  وهناك  العاملي، 

املهاجرين مساِهمون حّيويون  العّمال 
ومتعددة  متنوعة  م��ه��ارات  يجلبون 

األبعاد إلى القطاع.

وق����ال غ��ل��ني م���ان���دزي���وك، ال��رئ��ي��س 
ال��ض��ي��اف��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف حت���ال���ف 
املستدامة: »تظل حماية العّمال قضية 
رئيسية يف قطاع الضيافة، حيث ميثل 
من  األكبر  احلصة  اخل��دم��ات  قطاع 
لقد  القسري،  العمل  يف  االستغال 
للهجرة  الدولية  املنظمة  م��ع  عملنا 
لتعزيز التوظيف األخاقي وسيمكننا 
هذا االتفاق من املشاركة مع القطاع 
األوسع ومواصلة هذا املجال احليوي 

من العمل«.
من��وذج  م��ن  الشراكة  ه��ذه  وتستفيد 
 IRIS ل�  املتعددين  املصلحة  أصحاب 

)مبادرة توظيف أخاقية تابعة ملنظمة 
الهجرة الدولية(، وتبني على املشروع 
والاجئني  السكان  مكتب  من  املمول 
والهجرة يف الواليات املتحدة، لتعزيز 
التوظيف األخاقي يف قطاع السياحة 
والفنادق، ولتعزيز املسارات املنتظمة 
حلمايتهم  وكذلك  املهاجرين،  للعّمال 
اليد  هجرة  عملية  مراحل  جميع  يف 

العاملة.

ال��ش��راك��ة، تعاونت  م��ن خ���ال ه���ذه 
والتحالف  للهجرة  الدولية  املنظمة 
وم��وارد،  تدريبية  دورات  إنشاء  على 
مب��ا يف ذل��ك م��ذك��رة إرش��ادي��ة حول 
إنشاء ممارسات التوظيف األخاقية 
للفنادق  يف قطاع الضيافة، املصممة 

والشركات.

لم
لعا

يف ا
ان 

نس
اإل

ق 
قو

ح
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جلسته  يف  ال��ش��ورى  مجلس  ن��اق��ش 
جلنة  تقرير  وحسم  مؤخراً  املنعقدة 
املوارد البشرية والتنمية االجتماعية 
هدر  مكافحة  ن��ظ��ام  تشريع  ب��ش��أن 
املقترح  التقرير  وح��س��ب  ال��ط��ع��ام، 
يف  األول����ى  امل��رت��ب��ة  حت��ت��ل  فاململكة 
العالم  وال��غ��ذاء يف  األط��ع��م��ة  ه��در 
ووفقاً  اإلس���راف،  ظ��اه��رة  وانتشار 
البيئة  وزارة  ع��ن  ص����ادر  ل��ت��ق��ري��ر 
من   %  30 فحوالي  وال��زراع��ة  واملياه 
قيمتها  وتبلغ  تهدر  املنتجة  األغذية 
ري���ال س��ع��ودي،  مليار  م��ن 49  أك��ث��ر 
إضافة إلى تهديد االقتصاد الوطني 
األطعمة،  لهدر  نتيجة  معاً  والبيئة 
إقرار عدد من  إلى  الدولي  والتوجه 
إهدار  لتجرمي  اجلديدة  التشريعات 
األطعمة ووضع عقوبات للمخالفني، 
الطاقة  الكثير من  وكذلك استهاك 
إلنتاج  وغيرها  الكهرباء  امل��اء،  مثل 

الطعام ومن ثم هدره.

ملاذا التشريع ملكافحة الهدر؟
الشورى  عضوي  م��ن  املقترح  وج��اء 
ال��دك��ت��ور ف��ي��ص��ل ال��ف��اض��ل وه���دى 
من  ال����)23(  للمادة  وفقاً  احلليسي 
نظام مجلس الشورى التي تنص على 
أو  باقتراح نظام جديد  املجلس  حق 
والرفع  ودراس��ت��ه  قائم  آخ��ر  تعديل 
وتضمن  امللك،  إلى  بشأنه  ي��راه  مبا 
املقترح  التشريع  تقرير  التشريع 
التي  األساسية  واألسباب  الدواعي 
أب��رز  وم��ن  واأله����داف،  عليها  يقوم 
نظام  وج��ود  إلى  احلاجة  املسّوغات 
ويتضمن  التشريعي  ال��ف��راغ  ي��س��د 
الطعام  إلدارة  متكامل  عمل  إط��ار 
واحل���د م��ن ه����دره، وم��خ��اط��ر ه��در 
فإن  بالفقر  وارتباطه  عاملياً  الطعام 
املنتجة  األغذية  ثلث  من  يقارب  ما 
طن(  مليار   1.3 )حوالي  العالم  يف 
تهدر وتبلغ اخلسائر الغذائية والهدر 
البلدان  يف  دوالر  مليار   680 حوالي 
يف  دوالر  مليارات  و310  الصناعية 

البلدان النامية ووفقاً لتقرير الوكالة 
إهدار  يتم  والطاقة  للبيئة  الفرنسية 
سنوياً  األغذية  من  طن  مايني   10
ما يكلف 16 مليار يورو ويف اململكة 
املتحدة وحدها يبلغ حجم هدر املواد 

الغذائية 1.9 مليون طن سنوياً.

الترشيد الغذائي والبطر:
الفاضل  ال��ش��ورى  ع��ض��وي  وأش����ار 
املقترح  تقرير  واحلليسي يف مسودة 
إلى أنه متت االستفادة من عدد من 
ذات  وغيرها  امل��ق��ارن��ة  التشريعات 
الصلة مبوضوع املشروع ومت االطاع 
مشروعات  مقترحات  من  عدد  على 
األنظمة املقدمة من عدد من أعضاء 
أنها  ظاهرها  يبدو يف  التي  املجلس 
شبيهة مبقترح مكافحة هدر الطعام، 
مثل مقترح الترشيد الغذائي للعضو 
مفرح،  آل  أح��م��د  ال��دك��ت��ور  السابق 
للعضو  النعمة  وكفر  البطر  ومقترح 
أنها  غير  داوود،  بن  ناصر  السابق 

عنه فاملقترح  كبيراً  مختلفة اختافاً 
اجلديد ينص على وضع إطار عمل 
من  واحل��د  الطعام  إلدارة  متكامل 
عمل  جهود  ويوحد  ينظم  كما  هدره 
اجلمعيات  م��ع  احلكومية  األج��ه��زة 
يخص  فيما  األه��ل��ي��ة  وامل��ؤس��س��ات 
إدارة الطعام املهدر وطرق االستفادة 
إل���ى تعزيز  األم��ث��ل م��ن��ه، وي��ه��دف 
على  تؤكد  التي  احلنيف  ديننا  قيم 
من  واحل���د  النعمة  على  احمل��اف��ظ��ة 
واحلد  اإلس���راف،  ومكافحة  الهدر 
من ظاهرة اإلسراف وهدر األطعمة، 
بضرورة  املجتمع  يف  ال��وع��ي  ونشر 
الطعام  رم��ي  وع��دم  النعمة،  حفظ 
إضافة  املستفيدين،  على  وتوزيعه 
إلى توفير الطاقات يف انتاج الطعام، 

والتماشي مع رؤية اململكة.

ال���ق���ط���اع اخل�������اص وم���ك���اف���ح���ة ه���در 
الطعام:

قدمه  الذي  املقترح  للمشروع  ووفقاً 

جمل�س ال�سورى يوؤكد على �سرورة وجود ت�سريع لتجرمي 

اإهدار الأطعمة وو�سع عقوبات للمخالفني
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اأخــبــار اجلــوع يف العامل و جهود املنظمات و  اأهــم  © �سفحة تهتم بن�سر   

املخت�سني و املهتمني بحقوق الإن�سان للق�ساء عليه من اأجل العمل على 

حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل

للحفاظ  مبادرات  عدة  السعودية  العربية  اململكة  أطلقت 

»البرنامج  الطبيعية وحسن استغاللها ومنها  على مواردها 

اسند  ال��ذي  الغذاء«  يف  والهدر  الفقد  من  للحد  الوطني 

تنفيذه إلى املؤسسة العامة للحبوب

ع��ض��وي امل��ج��ل��س ق��ب��ل ن��ح��و أرب���ع 
وزارة  إل��ى  تطبقيه  فيسند  سنوات 
واألجهزة  والقروية  البلدية  الشؤون 
وال��ب��ل��دي��ات،  ك��األم��ان��ات،  املختصة 
بالطعام  ويقصد  البلدية،  واملجالس 
الصاحلة  األغذية  من  يؤكل  ما  كل 
ل��اس��ت��ه��اك ال��ب��ش��ري س���واء أك��ان 
مصنع  شبه  أم  مصنعاً  أم  ط��ازج��اً 
منتج  أن  كما  معداً،  أم  مطبوخاً  أم 
الصفة  ذو  ال��ش��خ��ص  ه��و  ال��ط��ع��ام 
يزرع  ال��ذي  االعتبارية  أو  الطبيعية 
أو يصنع أو يعد أو يحضر أو يعبئ 
ويطبق  الطعام،  يقدم  أو  يجهز  أو 
تقضي  ما  مراعاة  النظام -مع  هذا 
جميع  على  األخ���رى-  األنظمة  ب��ه 
الطعام،  ب��ه��در  املتعلقة  العمليات 
وح��س��ب امل�����واد امل��ق��ت��رح��ة ت��ت��ول��ى 
مهمات  والقروية«  البلدية  »الشؤون 

ومسؤوليات مكافحة هدر الطعام.

واملسؤوليات  املهمات  ه��ذه  وتشمل 
دون حصر تنظيم وتنفيذ إدارة الطعام 
العامة،  املصلحة  يحقق  مبا  املهدر، 
املتطلبات  ودراس��ة  البيئة،  وسامة 
وحتديدها،  املختلفة  واالحتياجات 
الازمة  واخل��ط��ط  البرامج  ووض��ع 
الطعام،  ه��در  ملكافحة  وتطويرها؛ 
وبناء  مشروعاتها،  تنفيذ  ومتابعة 
القدرات وتطوير األجهزة املختصة، 
وت���زوي���ده���ا ب��امل��ع��ل��وم��ات، ووض���ع 
فيها،  للعاملني  التدريبية  البرامج 
ال��دراس��ات،  اقتراح  أيضاً  ول��ل��وزارة 
وتبني تطبيق املشروعات الرائدة يف 
مجال مكافحة هدر الطعام، واقتراح 
والتعديات  التطوير  م��ش��روع��ات 
للنظام -مبا يضمن مواكبة  الازمة 
التقدم املستمر يف أساليب إدارتها- 

كما  لها،  بيانات وطنية  قاعدة  ووضع 
واالشتراطات  الضوابط  وضع  عليها 
ذات  اجلهات  مع  بالتنسيق  ال��ازم��ة 
الطعام،  ه��در  م��ن  للتقليل  ال��ع��اق��ة، 
وتشجيع القطاع اخلاص على مزاولة 
نشاط مكافحة هدر الطعام، واقتراح 
تخفيضات ضريبية تتناسب مع كمية 
امل��واد  محات  تقدمها  التي  الطعام 
األغذية  ومصانع  وامل���زارع  الغذائية 
وغ��ي��ره��ا ل��ل��ج��م��ع��ي��ات وامل��ؤس��س��ات 
األهلية، إضافة إلى تشجيع اجلمعيات 
واملؤسسات األهلية على مزاولة نشاط 

مكافحة هدر الطعام.

الطعام املنتهي الصالحية:
وأك����دت م���واد ال��ن��ظ��ام امل��ق��ت��رح على 
بتعليمات  الطعام  التزام منتج  ضرورة 
املتعلقة  املختصة  واألج��ه��زة  ال���وزارة 
بتنظيم عمليات احلد من هدر الطعام، 
العناية  وب��ذل  الطعام  إت��اف  وع��دم 
املعتادة للتخلي عن الطعام قبل انتهاء 
مقترح  م��واد  وأك��دت  مدة صاحيته، 
النظام أن على محات املواد الغذائية 
وغيرها  األغ��ذي��ة  ومصانع  وامل����زارع 
املنتجات  ت��ق��دم  ال��ت��ي  احمل���ات  م��ن 
الائحة،  حت���دده  مل��ا  وف��ق��اً  الغذائية 
الذي  تزيد مساحتها على احلد  التي 
واح��دة  مع  االت��ف��اق  الائحة،  حت��دده 
املؤسسات  أو  اجلمعيات  من  أكثر  أو 
األهلية املعنية بحفظ النعمة أو إعادة 
أو  احليوانات  تغذية  أو  الطعام  توزيع 
واالل��ت��زام  ال��زراع��ة،  يف  استخدامها 
بتوزيع األغذية قبل انتهاء صاحيتها 
للجمعيات أو املؤسسات األهلية وفقاً 

ملا تبينه الائحة.

عقوبات الهدر:

حتظر مواد املشروع املقترح على أي 
شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية 
عمداً  يتسبب  أو  الطعام  ي��ه��در  أن 
الشروط  الائحة  ه��دره، وحت��دد  يف 
لذلك  الازمة  واملعايير  والضوابط 
لهذا النظام واألنظمة األخرى،  وفقاً 
تقوم  املقترح  املشروع  م��واد  وحسب 
بتشجيع  املختصة  واألجهزة  ال��وزارة 
اجلمعيات  مع  الطعام  منتجي  تعاقد 
بحفظ  اخلاصة  األهلية  واملؤسسات 
أو  الطعام  ت��وزي��ع  إع���ادة  أو  النعمة 
يف  استخدامها  أو  احليوانات  تغذية 
يف  الطعام  منتج  ويعاقب  ال��زراع��ة، 
ال��وزارة  بتعليمات  التزامه  عدم  حال 
بتنظيم  املتعلقة  املختصة  واألج��ه��زة 
ع��م��ل��ي��ات احل���د م���ن ه���در ال��ط��ع��ام 
ري��ال،  أل��ف   200 تتجاوز  ال  بغرامة 
الطعام  إتاف  عدم  العقوبة  وتشمل 
عن  للتخلي  امل��ع��ت��ادة  العناية  وب���ذل 
صاحيته،  م��دة  انتهاء  قبل  الطعام 
أما الشخص ذو الصفة االعتبارية أو 
تتجاوز  ال  بغرامة  فيعاقب  الطبيعية 
يهدر  ع��ن��دم��ا  ري����ال،  آالف  ع��ش��رة 
ه��دره،  يف  عمداً  يتسبب  أو  الطعام 
وجتوز مضاعفة احلد األعلى للعقوبة 
عند  امل��ادة  هذه  عليها يف  املنصوص 

تكرار املخالفة.

يشكل الفقد والهدر يف الغذاء هاجساً 
على  وخيمة  آث���ار  م��ن  ل��ه  مل��ا  عامليا 
واالجتماعي  االق��ت��ص��ادي  امل��س��ت��وي 
والبيئي مما يؤدي إلى خسارة وهدر 
التي متثل ج��زءاً  ال��ن��ادرة  امل���وارد  يف 
ال��غ��ذاء  إن��ت��اج  عملية  م��ن  يتجزأ  ال 
والطاقة  واألراض��ي  املياه  غرار  على 

، فيتسبب  البشرية وغيرها  وامل��وارد 
العائد االقتصادي  ذلك يف انخفاض 
والصناعية  الزراعية،  األع��م��ال  من 
انعدام  الظاهرة من  أثر هذه  ،ويزيد 
ال��ب��ل��دان ذات  ال��غ��ذائ��ي يف  األم����ن 
لتحّمل  تكافح  التي  الضئيلة  امل��وارد 
لتلبية  املستوردة  اإلم��دادات  تكاليف 
الغذاء،  من  األساسية  االحتياجات 
كما أن هذه الظاهرة تسهم أيضا يف 

تدهور البيئة.

العربية  اململكة  أطلقت  هنا  وم��ن 
السعودية عدة مبادرات للحفاظ على 
استغالها  الطبيعية وحسن  مواردها 
من  للحد  الوطني  »البرنامج  ومنها 
الفقد والهدر يف الغذاء« الذي اسند 
تنفيذه إلى املؤسسة العامة للحبوب.

األهداف الرئيسة للبرنامج:
• نشر الوعي بأهمية التنويع الغذائي 
واملشاركة يف التوعية بأهمية التنويع 
زيادة مصادر  الغذائي واملساهمة يف 

البروتني.
استخدام  بخصوص  ال��وع��ي  نشر   •

املوارد الطبيعية الزراعية بكفاءة.
نشر الوعي باألمراض الناجتة عن   •

مع  التعامل  وكيفية  الغذائي  الهدر 
النفايات.

وال��ه��در  الفقد  م��ن  احل��د  تشجيع   •

الغذائي.
وتدويرها  األغذية  استخدام  اعادة   •

يف اململكة.
• تعزيز التعاون بني اجلهات احلكومية 
واملطاعم  احلكومية  غير  واملنظمات 

ومتاجر التجزئة.

العمل من اأجل الق�ضاء
ديةعلى اجلوع
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عن  الدولية  العمل  منظمة  أعربت 
العربية  اململكة  بإجنازات  إشادتها 
ال��س��ع��ودي��ة يف م��ج��ال ال��س��ام��ة 
والصحة املهنية، منوهًة مبا حتقق 
من  املاضية  القليلة  السنوات  يف 
امل���وارد  وزارة  ب��ه��ا  ق��ام��ت  ج��ه��ود 
االجتماعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ب��ش��ري��ة 
العاقة  ذات  اجل��ه��ات  م��ن  وع��دد 
للتأمينات  العامة  املؤسسة  مثل 
االج��ت��م��اع��ي��ة، وال��ت��ي أث��م��رت عن 
حت����والت إي��ج��اب��ي��ة م��ت��س��ارع��ة يف 
املهنية  والصحة  السامة  مجال 
ساهمت يف تطويرها على املستوى 
من  ب��دوره��ا  قامت  كما  ال��وط��ن��ي، 
منظمة  مع  الوثيق  التعاون  خ��ال 
ذات  امل��ج��االت  يف  الدولية  العمل 
العاقة، حيث جاءت هذه اإلشادة 
يف إطار األصداء اإليجابية حلجم 
تشهدها  التي  النوعية  التطورات 
اململكة العربية السعودية يف مجال 
وف��ق  املهنية  وال��ص��ح��ة  ال��س��ام��ة 
وامل��م��ارس��ات  التشريعات  أف��ض��ل 

العاملية.

وقد صرحت الدكتورة ُربا جرادات 
- املدير اإلقليمي للدول العربية يف 

منظمة العمل الدولية 

»نتابع باهتمام التطورات املستمرة 
التي  السعودية  العربية  اململكة  يف 
وحققت  واس��ع��ة  خ��ط��وات  قطعت 
إجنازات ملحوظة لتحسني وتطوير 
واحلد  املهنية  والصحة  السامة 
على  العمل  وإصابات  ح��وادث  من 
امل��س��ت��وى ال��وط��ن��ي، مب��ا يف ذل��ك 
للسامة  الوطني  املجلس  تشكيل 
برنامج  وإع���داد  املهنية  والصحة 
لتدريب وتوظيف آالف املختصني يف 
هذا املجال، باإلضافة إلى تعاونها 
الدولية  العمل  منظمة  مع  الوثيق 
يف مجال السامة والصحة املهنية 
مبصادقة  نتائجه  تبلورت  وال��ذي 
اململكة مؤخراً على اتفاقية منظمة 
العمل الدولية رقم 120 لعام 1964 
بشأن القواعد الصحية يف التجارة 
الوطني  امللف  وب��إع��داد  واملكاتب، 
وتطوير السياسة الوطنية للسامة 
املهنية، ونحن يف منظمة  والصحة 
هذه  عالياً  نقّدر  إذ  الدولية  العمل 
اجلهود، نأمل أن تقتدي بقية دول 
السعودية  العربية  باململكة  املنطقة 
يف ه���ذا امل��ج��ال، خ��اص��ة يف ظل 
هذا  الدولي  العمل  مؤمتر  موافقة 
بيئة  يف  احل��ق  اعتماد  على  العام 
املبادئ  كأحد  وصحية  آمنة  عمل 

واحلقوق األساسية يف العمل«.
وت���أت���ي ه���ذه اإلش������ادة ان��ع��ك��اس��اً 
السعودية  العربية  اململكة  الهتمام 
يف بيئة العمل بشكل عام والسامة 
خ��اص،  بشكل  امل��ه��ن��ي��ة  وال��ص��ح��ة 
ح��ي��ث أط��ل��ق��ت امل��م��ل��ك��ة م���ب���ادرة 
االستراتيجي  الوطني  البرنامج 
ضمن  املهنية  والصحة  للسامة 
أحد  العمل  ظ��روف  هدف حتسني 
األه����داف امل��وك��ل��ة ل���ل���وزارة ضمن 
برامج التحول الوطني ملواكبة رؤية 
الوزارة  اململكة 2030، كما أطلقت 
والصحة  السامة  تعزيز  م��ب��ادرة 
سوق  استراتيجية  ضمن  املهنية 
املجلس  تأسيس  يعد  كما  العمل، 
املهنية  والصحة  للسامة  الوطني 
املنطقة  نوعه يف  كأول مجلس من 
أح����د امل���خ���رج���ات امل��ه��م��ة ل��ه��ذه 
رؤي��ة  لتحقيق  وذل���ك  امل���ب���ادرات؛ 
وطنية شاملة يف املجال، حيث يعد 
التي  الرئيسة  األول��وي��ات  من  ذلك 

تسعى اململكة إلى حتقيقها.

ملاذا تبنى ثقافة الوقاية ؟
ت��ت��س��ب��ب اإلص����اب����ات واألم�����راض 
حد  ال  إنسانية  معاناة  يف  املهنية 
كما  األرواح،  يف  وف���ق���دان  ل��ه��ا، 

كبيرة  اقتصادية  خسائر  تنعكس 
ع��ل��ى امل��ؤس��س��ات واالق��ت��ص��ادات 
ك��ك��ل، وال��ت��ي مي��ك��ن ق��ي��اس��ه��ا من 
الصحية  ال��رع��اي��ة  تكاليف  خ��ال 
والتأمينات  الضمان  تعويضات  و 
االج��ت��م��اع��ي��ة، وخ��س��ائ��ر اإلن��ت��اج، 
العاملة.  القوى  وانخفاض مشاركة 
أن  إلى  الدولية  التقديرات  وتشير 
احلوادث واألمراض املهنية تساهم 
من   %5.4 إل��ى  تصل  خسائر  يف 
العاملي  اإلج��م��ال��ي  ال��ن��اجت احمل��ل��ي 
ال���س���ن���وي، وق����د أب�����رزت ج��ائ��ح��ة 
قوي  نظام  وج��ود  أهمية  ك��ورون��ا، 
للسامة والصحة املهنية مبني على 
التشاركية والتعاون بني احلكومات 
وأصحاب العمل والعمال واجلهات 
العامة،  الصحة  مجال  يف  الفاعلة 
الصلة  ذات  األط������راف  وج��م��ي��ع 
ومستوى  ال��وط��ن��ي  امل��س��ت��وى  على 
امل��ؤس��س��ات. وم���ع اس��ت��م��رارن��ا يف 
الصحية  األزم��ة  هذه  مع  التعايش 
الصحة  مخاطر  ومواجهة  العاملية 
التي  املستجدة  املهنية  والسامة 
أحدثتها اجلائحة يف مكان العمل، 
ينبغي أن نواصل العمل معاً من أجل 
ترسيخ ثقافة سامة وصحة وقائية 

مستدامة على جميع املستويات.

منظمة العمل الدولية ت�سيد باإجنازات اململكة يف 

جمال ال�سالمة وال�سحة املهنية
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لتعزيز حماية نزاهة املرفق العدلي
العدل يقر قواعد احلد من تعارض املصالح ملن سبق له العمل 

يف السلك القضائي
 أقر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قواعد احلّد من تعارض 
املصالح ملن سبق له العمل يف السلك القضائي -ومن يف حكمه- عند مزاولته مهنة 

احملاماة.
وتأتي هذه القواعد لتعزيز حماية نزاهة املرفق العدلي، وتسري أحكام القواعد التي 
أعدتها وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية 

للمحامني، على من سبق لهم العمل يف السلك القضائي -ومن يف حكمهم-.
القيام بأي عمل من أعمال  القواعد على مسؤوليتهم -قبل املوافقة على  وأكدت 
أو مخالفة ألحكام هذه  بالتأكد من عدم وجود حاالت تعارض املصالح،  املهنة-، 

القواعد.
قواعد  عليها  تسري  مهنية  مخالفات  فيها  ال��واردة  املخالفات  أن  أوضحت  كما 
الضبط، ورفع الدعوى التأديبية الواردة يف نظام احملاماة، والئحته التنفيذية، وذلك 

دون إخال باملسؤولية املدنية واجلنائية التي قد تقترن بهذه املخالفات السلوكية.

 توحيدًا خلطوات تقدمي ومتابعة الدعاوى والطلبات 

معالي رئيس ديوان املظالم يدشن مركز إدارة العمليات 
القضائية

 دشن معالي رئيس ديوان املظالم رئيس مجلس القضاء اإلداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف مؤخراً، مركز إدارة العمليات القضائية كأحِد أهم 

مستهدفات استراتيجيات ديوان املظالم واملتمثل يف توحيد تقدمي ومتابعة الطلبات والدعاوى يف كافة احملاكم اإلدارية مبختلف مناطق اململكة ، وتفعيًا 

ألعمال التحول الرقمي يف كافة خطوات التقاضي لدى ديوان املظالم، وذلك عبر ثاث إدارات متكاملة ، ممثلًة يف :

إدارة للقيد املوحد، وأخرى لتسليم األحكام وحفظ الدعاوى، ومركز لاتصال املوحد خلدمة املستفيدين.

ويُعنى مركز إدارة العمليات القضائية يف ديوان املظالم باستقبال كافة الدعاوى والطلبات لدى احملاكم اإلدارية بجميع مناطق اململكة وجميع مراحل 

التقاضي ومعاجلتها بدقة وعناية على مدار اليوم، باإلضافة إلى توحيد كافة إجراءات متابعة الطلبات والدعاوى وتسليم األحكام؛ والرد على استفسارات 

املستفيدين ، وفق أفضل املمارسات يف هذا الشأن ، بهدف تعزيز جودة اإلجراءات القضائية لتسريع اإلجناز ورفع مستوى اخلدمات.

ويحرص ديوان املظالم بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي رئيس الديوان على التحديث والتطوير املستمر لكافة خدماته التي يقدمها للمستفيدين يف 

جميع املرافق القضائية التابعة له، وتوحيد إجراءات تقدمي ومتابعة تلك اخلدمات، يف سبيل رقمنة كافة تعامات التقاضي، واالنتقال بتلك اخلدمات 

إلى مستوى أعلى يف اجلودة.
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اليون�سكو توؤكد على الدور املهم الذي ميكن للمعلم 

ال�سطالع به يف مكافحة العنف املدر�سي والتنّمر

وافقت الدول األعضاء لدى اليونسكو 
اليوم اخلامس من شهر  على إعان 
دولياً  يوماً  الثاني/نوفمبر  تشرين 
ملكافحة كل أشكال العنف والتنمر يف 
اإللكتروني.  التنمر  ومنها  امل��دارس، 
إمّنا  اخلطوة،  بهذه  تقوم  وإذ  وإنها 
املدرسّية  البيئة  يف  العنف  ب��أّن  تقّر 
صارخاً  انتهاكاً  أشكاله  بشّتى  ميّثل 
بالتعليم  وال��ي��اف��ع��ني  األط��ف��ال  حل��ق 
والصحة والرفاهية، ومن هنا، فإّنها 
األع��ض��اء لدى  ال���دول  ت��دع��و جميع 
املتحدة،  األمم  وش��رك��اء  اليونسكو، 
ذات  واإلقليمية  الدولية  واملنظمات 
واملنظمات  املدني،  واملجتمع  الصلة، 
وغيرهم  واألف���راد،  احلكومية،  غير 
من األطراف املعنّية، إلى املساعدة يف 
الترويج لهذا اليوم الدولي واالحتفال 

به بيُسر وبا عقبات.

ّي���ع���ّد ال��ع��ن��ف امل���درس���ي وال��ت��ن��ّم��ر 
تشتّد  تفتأ  ال  ظ��اه��رة  اإلل��ك��ت��رون��ي 
وت��ت��ف��اق��م، وت��ط��ال ع��واق��ب��ه��ا ع���دداً 
هائًا من األطفال واليافعني، ويسفر 
تضّر  للغاية  سلبية  آث��ار  عن  العنف 
بالتحصيل الدراسي للتاميذ، ناهيك 
ونوعية حياتهم  العقلية  عن صحتهم 

بشكل عام.

كل  ملكافحة  ال��دول��ي  باليوم  يُحتفل 
امل��دارس  يف  والتنمر  العنف  أشكال 

العام  هذا  اإللكتروني  التنمر  ومنها 
دور  ناظرّي:  أمام  »ليس  حتت شعار 
يف  والتنّمر  العنف  منع  يف  املعلمني 
املدرسة والتصدي لهما مبا يف ذلك 

التنمر اإللكتروني«.

التربية  ملنظمة  العامة  املديرة  وقالت 
أوردي  )اليونسكو(  والثقافة  والعلم 
حت��رص  ال���ي���وم  ه���ذا  »يف  أزوالي: 
ضحايا  جميع  تذكير  على  اليونسكو 
التنمر بأنهم ليسوا وحدهم، املجتمع 
إلى  ويقف  يدعمهم  بأسره  ال��دول��ي 
الوقت لوضع حد  جانبهم، لقد حان 
لهذه اآلفة العاملية بشكل نهائي، حان 

الوقت للقيام بذلك معاً«.
احتماالت  تعّد  اليونسكو،  بحسب 
للتنّمر  امل��ع��ّرض��ني  ال��ط��اب  ش��ع��ور 
ثاثة  امل��درس��ة  يف  م��ن��ب��وذون  بأنهم 
من  غيرهم  شعور  احتمال  أضعاف 

الطاب بذلك. 

وتبلغ احتماالت غياب ضحايا التنّمر 
عن املدرسة ضعف احتماالت غياب 
ويحرز  ه��ذا  عنها،  التاميذ  سائر 
أسوأ  دراسية  نتائج  التنّمر  ضحايا 
أقرانهم،  يحرزها  التي  النتائج  من 
عن  لانقطاع  عرضة  أكثر  ويعّدون 
التعليم  إمت��ام  بعد  النظامي  التعليم 

الثانوي.

باريس  دراسية يف  حلقة  بحثت  وقد 
بهذه املناسبة دور املعلمني يف إيجاد 
ف��ض��اءات آم��ن��ة جلميع ال��ط��اب يف 

املدارس.

املناهج  أن  إل��ى  اليونسكو  وتشير 
الفّعالة القائمة على األدلة ملنع العنف 
تستخدم  ل��ه  وال��ت��ص��دي  امل���درس���ي 
باسم  يُعرف  والذي  الشامل  النموذج 

»نهج املدرسة الكلي«.

الشامل  النهج  ه��ذا  مثل  ويتضمن 
التكميلية  اإلج���راءات  من  مجموعة 
أصحاب  مختلف  مشاركة  ويتطلب 
امل��ص��ل��ح��ة داخ�����ل ب��ي��ئ��ة امل���درس���ة 
مهم  بدور  املعلمون  ويقوم  وخارجها، 

ضمن هذا النموذج.
بيئات  إنشاء  يف  أساسيون  املعلمون 
م��درس��ي��ة وف���ص���ول دراس���ي���ة آم��ن��ة 
عاقتهم  وتُ��ع��ّد  ون��ف��س��ي��ا،  ج��س��دي��ا 
العنف  منع  يف  أس��اس��ي��ة  ب��ال��ط��اب 

املدرسي والتصدي له.

بإمكانهم أن يكونوا منوذجاً للعاقات 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��رع��اي��ة واالح��ت��رام 
وتوجيه الطاب يف اتخاذ اإلجراءات 
التي  امل��ب��ادرات  خ��ال  من  بأنفسهم 

يرغب بها الطاب.
املعلمون أيضاً يف وضع فريد للتعرف 
لها  واالستجابة  العنف  حوادث  على 

وربط الطاب بخدمات اإلحالة عند 
يوفر  ذل��ك،  إل��ى  باإلضافة  احلاجة، 
املعلمون رابطاً بني املدرسة واملجتمع 
من خال عاقتهم مع أولياء األمور. 
كما أن املعلمني يشكلون مصدراً مهماً 
يف جمع األدلة وتقييم ما يصلح على 

مستوى املدرسة.

وتؤكد اليونسكو على حاجة املعلمني 
إلى التدريب والدعم للعب هذا الدور 
عاملي  استطاع  وجد  فقد  احلاسم، 
عام  اليونسكو  أجرته  اإلنترنت  عبر 
2020 أن ما يقرب من نصف املعلمني 
يقولون  االس��ت��ط��اع  شملهم  ال��ذي��ن 
إنهم تلقوا تدريبات قليلة أو معدومة 
أن  قبل  والتنّمر  املدرسي  العنف  عن 

يبدأوا بالتدريس.

تعلموا  إنهم  الثلثني  من  أكثر  وق��ال 
كيفية إدارة العنف املدرسي من خال 
كل  ب��ني  م��ن  ث��اث��ة  وأف���اد  التجربة، 
حتديد  بإمكانهم  بأن  معلمني  أربعة 
ولكنهم  واجل��س��دي  اجلنسي  العنف 
بعض  على  التعرف  على  ق��درة  أق��ل 

أشكال العنف النفسي.

ويساعد أربعة من كل خمسة معلمني 
يتعامل  فقط  نصفهم  لكن  الضحايا، 

مع الطاب الذين يشهدون العنف.
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اجلزء اخلامس 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 احلادية عشر
جميع  األط�����راف  ال����دول  ت��ت��خ��ذ   -1
التدابير املناسبة للقضاء على التمييز 
ضد املرأة يف ميدان العمل لكي تكفل 
الرجل  بني  املساواة  أس��اس  على  لها، 

واملرأة، نفس احلقوق وال سيما:

ثابتاً  )أ( احلق يف العمل بوصفه حقاً 
جلميع البشر.

فرص  بنفس  التمتع  يف  احل��ق  )ب( 
معايير  تطبيق  ذل��ك  يف  مبا  العمالة، 

اختيار واحدة يف شؤون االستخدام.

)ج( احلق يف حرية اختيار املهنة ونوع 
ال��ع��م��ل، واحل���ق يف ال��ت��رق��ي��ة واألم���ن 
وشروط  مزايا  ويف جميع  العمل  على 
التدريب  تلقي  يف  واحل���ق  اخل��دم��ة، 

ذلك  يف  مبا  املهني،  التدريب  وإع��ادة 
املهني  وال��ت��دري��ب  احل��رف��ي��ة  التلمذة 

املتقدم والتدريب املتكرر.

)د( احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف 
ذلك االستحقاقات، واحلق يف املساواة 
ذي  بالعمل  يتعلق  فيما  املعاملة  يف 
يف  املساواة  وكذلك  املساوية،  القيمة 

املعاملة يف تقييم نوعية العمل.

االجتماعي،  الضمان  يف  احل��ق  )ه���( 
وال سيما يف حاالت التقاعد والبطالة 
وغير  والشيخوخة  والعجز  وامل���رض 
للعمل،  األهلية  عدم  ح��االت  من  ذلك 
وكذلك احلق يف إجازة مدفوعة األجر.

)و( احلق يف الوقاية الصحية وسامة 
ظ���روف ال��ع��م��ل، مب��ا يف ذل��ك حماية 

وظيفة اإلجناب.
امل��رأة  ض��د  التمييز  ملنع  توخياً   -2
ضماناً  األم��وم��ة،  أو  ال���زواج  بسبب 
حلقها الفعلي يف العمل، تتخذ الدول 

األطراف التدابير املناسبة:

)أ( حلظر الفصل من اخلدمة بسبب 
احلمل أو إجازة األمومة والتمييز يف 
الفصل من العمل على أساس احلالة 
ال��زوج��ي��ة، م��ع ف��رض ج����زاءات على 

املخالفني.

)ب( إلدخ���ال ن��ظ��ام إج���ازة األم��وم��ة 
مبزايا  املشفوعة  أو  األج��ر  املدفوعة 
للعمل  فقدان  دون  مماثلة  اجتماعية 
للعاوات  أو  لأقدمية  أو  ال��س��اب��ق 

االجتماعية.

اخل���دم���ات  ت���وف���ي���ر  ل��ت��ش��ج��ي��ع  )ج( 
لتمكني  الازمة  املساندة  االجتماعية 
االلتزامات  بني  اجلمع  من  الوالدين 
العمل  م��س��ؤول��ي��ات  وب���ني  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
واملشاركة يف احلياة العامة، وال سيما 
عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة 

من مرافق رعاية األطفال.

)د( لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء 
فترة احلمل يف األعمال التي يثبت أنها 

مؤذية لها.

التشريعات  تستعرض  أن  يجب   -3
املشمولة  باملسائل  املتصلة  الوقائية 
دوريا يف ضوء  استعراضا  املادة  بهذه 
املعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم 
أو توسيع نطاقها  إلغاؤها  أو  تنقيحها 

حسب االقتضاء.

نبذه عن اجلمعية:
والتنمية  العمل  وزارة  موافقة  مت��ت 
واإلج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى ت��ش��ك��ي��ل جلنة 
بالهدار  األهلية  اإلجتماعية  التنمية 
ومقرها  ال��ه��دار  مدينة  تخدم  والتي 
يف   )511( برقم  األف���اج  مبحافظة 

1437/11/20ه�.
رؤيتها:

ت��ك��وي��ن ع��اق��ة إي��ج��اب��ي��ة ب��ني ال��ف��رد 

أف��راده  مشاركة  وتشجيع  واملجتمع 
واحملافظة  وتطويرها  الهدار  لتنمية 

على مكتسباتها املادية واإلجتماعية.

رسالتها:
وثقافية  إجتماعية  مناشط  إي��ج��اد 
وإستثمار  ونافعة،  مفيدة  وترفيهية 
ط����اق����ات أف��������راد ال�����ه�����دار ح��س��ب 
إهتماماتهم وقدراتهم ورغباتهم، حتت 

شعار )نحو مجتمع متعاون(.

أهدافها:
1- تلبية إحتياجات املواطنني:

وحثهم  املواطنني  إحتياجات  إكتشاف 
على املشاركة يف تلبيتها.

2- تنمية املجتمع احمللي:
الازمة  والبرامج  املشروعات  اقتراح 
وامل��ش��ارك��ة  احمل��ل��ي  املجتمع  لتنمية 

)املالية( أو )العينية( أو )البشرية( يف 
تنفيذها وتقوميها ومتابعتها.

3- تنيمة املوارد البشرية:
البشرية  امل���وارد  تنمية  يف  املساهمة 
القيادات  وإكتشاف  احمللي  للمجتمع 
لتحقيق  واس��ت��ث��م��اره��ا  اإلج��ت��م��اع��ي��ة 

التنمية املستدامة.
4- رفع مستوى الوعي االجتماعي:

ال��ع��م��ل ع��ل��ى رف���ع م��س��ت��وى ال��وع��ي 
وتنمية  الهدار  سكان  بني  اإلجتماعي 
وتطوير  اإلج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ف��اع��ل  روح 
املكتسبات  على  للمحافظة  بيئتها 

احلضارية للوطن.
5- العناية بالشباب:

العناية بالشباب من اجلنسني وتلمس 
إح��ت��ي��اج��ات��ه��م وت��وف��ي��ر اإلم��ك��ان��ات 
هواياتهم  ملمارسة  املناسبة  واألج��واء 

يف بيئة إجتماعية وتربوية سليمة.

6- إستثمار الطاقات النسائية:
إستثمار الطاقات النسائية يف الهدار 
وثقافية  إجتماعية  أنشطة  ملمارسة 
إليه  تطمئن  ج��و  يف  ه��ادف��ة  وتربوية 

النساء وأسرهن.
7- األنشطة الرياضية:

ومقرات  اإلجتم����اعية  األندية  إنشاء 
والصاالت  املاعب  وجتهيز  األنشطة 

املناسبة.
8- تنمية مهارات األطفال:

وق��درات��ه��م  األط��ف��ال  م��ه��ارات  تنمية 
القيم  وزرع  واللغوية  والعقلية  البدنية 
وال��ع��ادات  واإلجتماعية  اإلس��ام��ي��ة 

احلميدة.

اتاعرف أكثر عن جمعية التنمية األهلية بالهدار
وع

من
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اململكة تتقدم 10 مراكز يف موؤ�سر 

امل�ستقبل الأخ�سر 2022 العاملي

يف  السعودية  العربية  اململكة  تقدمت 
مؤشر املستقبل األخضر لعام 2022م، 
الصادر من مجلة إم آي تي تكنولوجي 
ماساشوستس  ملعهد  التابعة  ريفيو 
يف  اجلامعات  أفضل  إح��دى  للتقنية، 
بالعام  مقارنة  مراكز  عشرة  العالم، 
سّجلت  أن  ب��ع��د  2021م،  امل��اض��ي 
من  عديد  يف  ملحوظاً  تقدماً  اململكة 

محاور املؤشر الرئيسة والفرعية.
يف  السريع  اململكة  ت��ق��دم  ج��اء  وق��د 
وال��ب��رام��ج  للجهود  تتويجاً  امل��ؤش��ر، 
وامل����ب����ادرات ال��ت��ي ق���اده���ا ص��اح��ب 
ال��س��م��و امل��ل��ك��ي، األم��ي��ر م��ح��م��د بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي 
التي  ال���وزراء،  مجلس  رئيس  العهد، 
ك���ان م��ن أب��رزه��ا إع���ان س��م��وه عن 
م��ب��ادرت��ي »ال��س��ع��ودي��ة اخل��ض��راء« و 
وإعانه  األخضر«،  األوسط  »الشرق 
تهدف  التي  امللكية  احملميات  إنشاء 
اململكة،  يف  النباتي  الغطاء  ل��زي��ادة 

رؤية  مستهدفات  من  لعدٍد  حتقيقاً 
مبادرتا  تُعد  حيث   ،»2030 »اململكة 
»ال��س��ع��ودي��ة اخل���ض���راء« و »ال��ش��رق 
نهج  إلى  إضافة  األخضر«،  األوس��ط 
ركائز  للكربون«  الدائري  »االقتصاد 
رئيسة لرسم خارطة الطريق للوصول 
الطموحة يف  اململكة  مستهدفات  إلى 

مواجهة حتدي التغير املناخي.
اململكة  ترتيب  ت��ق��ّدم  يف  أس��ه��م  كما 
إعانها عن طموحها الوصول للحياد 
خال  من  2060م  ع��ام  يف  الصفري 
ت��ط��ب��ي��ق ن��ه��ج »االق���ت���ص���اد ال���دائ���ري 
خططها  م��ع  يتوافق  مب��ا  ل��ل��ك��رب��ون«، 
تنوعها  لتمكني  وجهودها  التنموية، 
»خط  مع  يتماشى  ومبا  االقتصادي، 
األس����اس امل��ت��ح��رك«، ال���ذي ورد يف 
اإلسهامات الوطنية احملددة للمملكة، 
وكذلك مبا يحفظ ويعزز دور اململكة 
ال��ري��ادي يف أم��ن واس��ت��ق��رار أس��واق 

الطاقة العاملية.

ما هي األسباب الشكلية لرد الدعوى؟

يف ح��ال مت تقدمي ال��دع��وى م��ن قبل م��اال صفة ل��ه، أي م��ن شخص ليس ل��ه صفة 1

االدعاء و اخلصومة يف الدعوى.

 عندما ال تكون احملكمة مختصة بالنظر بالدعوى املطروحة أمامها أي أن تكون 2

الدعوى من اختصاص محكمة أخرى غير احملكمة التي معروضة أمامها.

عند جهالة املوضوع الذي مت االدعاء به.3

امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

مبادرة السعودية 
اخلضراء 

 مبادرة الشرق األوسط 
اخلضراء 

 كاريكاتير



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

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

يتبادر إلى الذهن عند ذكر احلضارة الرومانية، تلك اإلمبراطورية املترامية األطراف والتي أنشأت 

نظاماً خاصاً بها شمل مناطق شتى من العالم، حيث كانت املواطنة فيها ليست مقصورة على إحدى 

األمور التي جعل من اإلمبراطورية قوة عظمى، ومع هذه الصورة البراقة التي تظهر من خال تقدم 

اإلمبراطورية العمراني، وحكومات بلدياتها ذات احلكم الذاتي، إال أن اإلمبراطورية لم تستطع أن 

تطبق مبادئ العدل، واملساواة، والتي تعتبر من أهم مبادئ حقوق اإلنسان، كما فشلت يف وضع أسس 

اقتصادية ثابتة ونظام سياسي عادل قائم على املشاركة السياسية، وعليه فإنها لم تتمكن من حتقيق 

فكرة العدالة بني شعوب إمبراطوريتها.

إذا نظرنا للمساواة يف احلضارة الرومانية فإننا جند أن الطابع املميز للمجتمع الروماني يف عصوره 

كان  فقد  والطبقات،  األفراد  بني  والواجبات  احلقوق  والتفاوت يف  الطبقي،  التقسيم  هو  املختلفة 

املجتمع الروماني عند ظهوره مكوناً من طبقتني هما طبقة األشراف، وتضم ربع السكان، وطبقة 

العامة، والعبيد، التي تضم ثاثة أرباع السكان وبناءاً عليه فقد كان التمييز والتفاضل بني طبقة 

األشراف والعامة شامًا لكافة مجاالت احلياة، أما حقوق املرأة فكانت منتهكة ومسلوبة، فليس لها 

حقوق سياسية حيث حرمت من الترشيح، واالنتخاب، و تولي الوظائف العامة، كما أنها حرمت من 

األس��رة، سيطرة  تكون حتت سيطرة رب  املدنية يف مختلف مراحل حياتها فمنذ والدتها  حقوقها 

مطلقة مسلوبة اإلرادة ليس لها حق يف التصرف يف أي من شؤونها، وقد عرفت احلضارة الرومانية 

مكانة  انحطت  وقد  للعبد،  املالكة  واألسرة  الدولة،  اقتصاد  يف  أساسياً  العبيد عنصراَ  وكان  الرق 

العبيد يف ظل احلضارة الرومانية ليقوم السيد باستغاله بالطريقة التي تناسبه، فالعبيد يعملون 

نهاراً يف اإلقطاعيات، ويكبلون ليًا بالساسل ويلقى بهم يف الكهوف ليقضوا فيها الليل حتت حراسة 

رجال أشداء، غاظ القلوب، وعقوباتهم كانت تتراوح بني اجللد والصلب، إضافة إلى استخدامهم 

كوسيلة لتسلية األحرار من خال املبارزات الوحشية، أو مقاتلة األسود، وبذلك نرى أن الرقيق لم 

يكن لهم أي حق يف مال، وال ذمة، وليس من حقهم أن يقاضوا أو يشتكوا، بل كان للسيد عليهم 

حق امللكية من االستعمال، واالنتفاع، والتصرف، واإلعدام، أما احلرية الدينية فقد شهدت العصور 

الرومانية أفظع حاالت االنتهاك حلرية العقيدة خاصة بعد انتشار املسيحية واجتذابها للناس، ويف 

اخلتام نحمد اهلل على نعمة اإلسام والذي كرم اإلنسان وحفظ له حقوقه من االمتهان واالستغال.

احلضارة الرومانية و حقوق اإلنسان 
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