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يف الذكرى السادسة و الثمانون
اجلمعية تهنئ الشعب و القيادة و تطلق مبادرة وطنية 
إنسانية لتوثيق جهود رجال األمن يف حج عام 1437هـ

و  ال��س��ادس  الوطني  اليوم  مبناسبة 
السعودية  العربية  للمملكة  الثمانني 
العشرين  و  الثالث  يصادف  ال��ذي  و 
من شهر سبتمبر من كل عام ، تقدم  
ال��وط��ن��ي��ة حلقوق  رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة 
ربيعان  ب��ن  مفلح  ال��دك��ت��ور  اإلن��س��ان 
التهاني  آي���ات  بأسمى  القحطاني 
وال��ت��ب��ري��ك��ات مل��ق��ام خ���ادم احل��رم��ني 
إلى  و  نائبيه  إلى سمو  و  الشريفني، 
كافة الشعب السعودي داعياً اهلل أن 
مديدة  أزمنة  و  عديدة  م��رات  يعيده 
وب���ادن���ا ت��ت��م��ت��ع مب��زي��د م���ن األم���ن 

واألمان. 
اجلمعية  أطلقت  املناسبة  بتلك  و 
رج��ال  جهود  لتوثيق  وطنية  م��ب��ادرة 
هذا  حج  موسم  يف  اإلنسانية  أمننا 

اختيار أفضل 10  يتم  ، بحيث  العام 
لرجال  اإلنساني  ال���دور  تبرز  ص��ور 
األم���ن وذل���ك ع��ب��ر امل��ش��ارك��ة ونشر 
#إنسانية_ ه��اش��ت��اق  يف  ال��ص��ور 
جوائز  منح  يتم  و  أمننا_السعودي، 
ألفضل  ري��ال  أل��ف  مئتي  تبلغ  مالية 
الصور املشاركة و يتم توزيع اجلوائز 

كالتالي:
- الفائز األول : 50 ألف ريال

- الفائز الثاني : 40 أ لف ريال
- الفائز الثالث : 30 ألف ريال
- الفائز الرابع : 20 ألف ريال

الفائز  إل��ى  اخل��ام��س  الفائز  م��ن   -
العاشر : 10 آالف ريال لكل فائز

وقد أوضح الدكتور مفلح القحطاني 
رئيس اجلمعية، أن هذه احلملة التي 

السعودي  الوطني  اليوم  مع  توافقت 
الكبير  اجل��ه��د  إب����راز  إل���ى  ه��دف��ت 
ال��ذي قام به رج��ال األم��ن يف موسم 
حج هذا العام يف خدمة حجاج بيت 
امل��ش��ارك��ة  »إن  وق���ال  احل�����رام،  اهلل 
مصورين  من  للجميع  مفتوحة  كانت 
أو حتى صور مت  ه��واة  أو  محترفني 
لكن  الهواتف  بكاميرات  تصويرها 
موسم  من  الصورة  تكون  أن  بشرط 
هو  امل��ش��ارك  يكون  أن  و   1437 حج 

ملتقط الصورة األصلي«.
#إنسانية_ ال��ه��اش��ت��اق  اس��ت��م��ر   و 

ملدة  تويتر  على  أمننا_السعودي 
ث��اث��ة أي����ام وه���ي اخل��م��ي��س 22 و 
سبتمبر   24 وال��س��ب��ت   23 اجلمعة 
بناء  الفائزين  اختيار  سيتم  و   2016

على تفاعل الناس يف مواقع التواصل 
إلى  إضافة  الصورة  مع  االجتماعي 
إعان  سيتم  و  التحكيم،  جلنة  رأي 
أسماء الفائزين يف مطلع شهر محرم 

1438 املوافق اكتوبر 2016.
و أض���اف »إن ه��ذه امل��ب��ادرة ج��اءت 
فيما  اجلمعية،  من  وتنظيم  برعاية 
كانت مجموعة دلة البركة هي الراعي 
الرئيسي للمبادرة واملمول جلوائزها،  
قناة  هي  املرئي  اإلعامي  الراعي  و 
وع��ني  س��ب��ق،   وصحيفتي  ص��اح��ي 
االلكتروني  الصحفي  الراعي  اليوم 
رع��اة   u-fm و   mix-fm إذاع��ت��ي  و 
إلى  بالشكر  نتوجه  كما   ، اذاع��ي��ني 
هذه  دع��م  على  كامل  صالح  الشيخ 

املبادرة الوطنية الفعالة«.
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حلقوق  الوطنية  اجلمعية  أع��رب��ت 
استغرابها  عن  اململكة  يف  اإلنسان 
ال��ك��ون��غ��رس  مل��واف��ق��ة  قلقها  وب��ال��غ 
األمريكي على اصدار تشريعاً باسم” 
اإلرهاب”،  رعاة  العدالة ضد  قانون 
واضحة  مخالفات  من  يتضمنه  ملا 
الثابتة،  ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  مل��ب��ادئ 
ذلك  م��ن  و  املتحدة،  األمم  وميثاق 
مبدأ احلصانة السيادية التي تتمتع 
بها الدول، و الذي تعترف به وتؤكد 
الدولية  واألع���راف  القوانني  عليه 

السارية.
وأكد رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن 
ربيعان القحطاني يف تصريح باسمه 
ونيابة عن أعضاء اجلمعية الوطنية 
ال  القانون  هذا  أن  اإلنسان  حلقوق 
ي��خ��دم ال��ع��دال��ة، وف��ي��ه جت���اوز على 
خطيرة  سابقة  ويعد  ال��دول  سيادة 
مبدأ  النتهاكه  الدولية  العاقات  يف 
للوالية  الدولة من اخلضوع  حصانة 

القضائية لدولة أخرى.
شكوكه  ع��ن  اجلمعية  رئيس  وعبر 

حول الدوافع اخلفية للموافقة على 
والتي  التشريع  ه��ذا  مثل  إص���دار 
أه��داف  م��ن  ه��دف  أي  عنها  يغيب 
حتقيق العدالة، بل يبدوا أن االبتزاز 
مثل  السياسي هو احملرك إلص��دار 

القانون.
وأعرب رئيس اجلمعية عن أمله يف 
أن يقوم الرئيس األمريكي باستخدام 
حق النقض ضد إصدار هذا القانون 
ح��م��اي��ة مل���ب���ادئ ال��ق��ان��ون ال��دول��ي 
الدولية،  العدالة  لقواعد  وصيانة 

الدولي  التعاون  الستمرار  وضماناً 
املستوى  على  اإلره��اب  مكافحة  يف 
الدولي، فمثل هذا القانون سيساهم 
يرتكبون  الذين  اإلرهابيني  دعم  يف 
حكومة  يف  نكاية  أص���ًا  أعمالهم 
بادهم وينتهكون قوانينها الداخلية، 
دولة ستحمل  أن هناك  وإذا وجدوا 
حلكومة  االرهابية  أعمالهم  نتائج 
التصرف  ه���ذا  م��ث��ل  ف���إن  ب��اده��م 
سيحقق أهدافهم ويؤثر على اجلهود 

الدولية يف محاربة اإلرهاب.

اجلمعية تستنكر موافقة الكونغرس األمريكي 
على إصدار تشريع "قانون العدالة ضد رعاة 

اإلرهاب"!
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األمريكية  ال��س��ف��ارة  م��ن  وف���د  ق���ام 
ب���ال���ري���اض ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب رئ��ي��س 
القسم السياسي واملستشار اخلاص 
إب��رام  السيد  السياسية  ب��ال��ش��ؤون 
ب��ي��ل��ي، ي��راف��ق��ه م��س��ؤول��ي ال��ش��ؤون 
ال��س��ي��اس��ي��ة ب��ال��س��ف��ارة األم��ري��ك��ي��ة 
السيد ماكيل كيسي بونفيلد، والسيد 
للجمعية  ب���زي���ارة  روس،  ج��ي��م��س 
الوطنية حلقوق اإلنسان يوم اخلميس 
1437/11/29ه�،  وكان يف استقبال 
الوفد سعادة رئيس اجلمعية الدكتور 
وسعادة  القحطاني  ربيعان  بن  مفلح 
للجمعية األستاذ خالد  العام  األمني 

بن عبدالرحمن الفاخري.
رئيس  سعادة  ق��دم  اللقاء  بداية  يف 
أنشطة  ع��ن  م��وج��ز  ش��رح  اجلمعية 
نشر  يف  وم��س��اه��م��ت��ه��ا  اجل��م��ع��ي��ة 
عملها  وآل��ي��ات  احلقوقية،  الثقافة 
وما  تتلقاها،  التي  القضايا  ونوعية 
تقدمه اجلمعية من جهود يف مجال 
امللحوظ يف  والتقدم  حقوق اإلنسان 

تبذل من  التي  املجال واجلهود  هذا 
احلديث  تطرق  وق��د   ، تعزيزه  أج��ل 
من  األمريكية  احلكومة  موقف  إلى 
أوضاع حقوق اإلنسان يف اململكة ويف 
ذلك  ومن  األوس��ط،  الشرق  منطقة 
العراق  والوضع يف  السورية،  األزمة 
على  األوض��اع  تلك  وتأثير  واليمن، 
رئيس  أش��ار  وق��د  اإلن��س��ان،  حقوق 
العادلة  غير  املواقف  إل��ى  اجلمعية 
الدولية  واملنظمات  الدول  بعض  من 
حول األوضاع يف اليمن، واعتمادها 
على معلومات أو بيانات غير دقيقة 
تغفل ما ترتكبه امليلشيات احلوثية ، 
حلقوق  انتهاكات  من  يدعمها  وم��ن 
اإلن���س���ان، واس��ت��غ��ال��ه��ا األط��ف��ال 
الطبية لألعمال  واملقرات  واملدارس 
العسكرية ، وإطاقها القذائف بشكل 
عشوائي على املدنيني داخل احلدود 
األمور ال  مثل هذه  وأن   ، السعودية 
من  املناسبة  األفعال  ب��ردود  حتظى 
تساهم  التي  واملنظمات  الدول  هذه 

يف احلد من هذه االنتهاكات.
أنهم  الزائر  الوفد  ذكر  جانبهم  من 
الصداقة  عاقة  وأن  ذلك  يتفهمون 
األمريكية  ال��والي��ات  و  اململكة  ب��ني 
لهذه  أف��ض��ل  تفهم  وه��ن��اك  متينة، 
أن  رئيس اجلمعية  ذك��ر  و   ، األم��ور 
اجل���ان���ب ال��س��ع��ودي ح��ري��ص على 
اإلنساني  الدولي  بالقانون  االلتزام 
ولذلك دعم إنشاء جلنة للتحقيق يف 
أي أخطاء قد حتدث أثناء احلرب، 
الوطنية  اللجنة  إن��ش��اء  دع���م  ك��م��ا 
اليمنية للتحقيق يف انتهاكات حقوق 
اإلن��س��ان ، ب��ه��دف ض��م��ان اح��ت��رام 
ال��دول��ي��ة حل��م��اي��ة حقوق  امل��ع��اي��ي��ر 
أن  أك��د على أهمية  اإلن��س��ان،  كما 
بالرصد  املكلفني  األشخاص  يكون 
محايدين  املتحدة  ل��ألمم  والتابعني 
يف نقلهم للمعلومات ولديهم الكفاءة 
رصده  يتم  ما  حتليل  على  وال��ق��درة 
ألن��ن��ا ش��اه��دن��ا يف ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة 
بعض التقارير املتحاملة على اململكة 

تنقصها  وال���ت���ي  ال��ت��ح��ال��ف  ودول 
على  الطرفني  أكد  وقد  احليادية،  
املنطقة  يف  إلي���ران  السلبي  ال���دور 
انتهاكات  وج��ود  يف  يساهم  وال��ذي 

حلقوق اإلنسان.
ك��م��ا ت��ط��رق احل���دي���ث إل����ى بعض 
خالد  كقضية  أمريكا  يف  السجناء 
ال�����دوس�����ري،  وق��ض��ي��ة ح��م��ي��دان 
املبتعثني  يواجه بعض  وما  التركي،  
املطارات  إعادتهم من  احتمالية  من 
األم��ري��ك��ي��ة رغ���م ح��ص��ول��ه��م على 
تأشيرة دخ���ول،  وق��د أش��ار رئيس 
تقدير  هناك  أن  إل��ى  الزائر  الوفد 
كبير للعاقة بني السعودية وأمريكا، 
حريصني  األمريكان  املسؤولون  وأن 
رئيس  وأك����د   ، اس��ت��م��راره��ا  ع��ل��ى 
اجلمعية على أهمية أن يكون موقف 
واضحاً  األمريكية  املتحدة  الواليات 
ب��ال��ن��س��ب��ة مل���ا ي��ت��م م��ش��اه��دت��ه من 
اإلنسان  حلقوق  صارخة  انتهاكات 

يف املنطقة وخاصة يف سوريا.

لقاء يجمع بني رئيس اجلمعية و وفد من السفارة 
األمريكية
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اجلمعية تشارك يف أعمال الدورة العاشرة للجنة حقوق 
اإلنسان العربية

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  ش��ارك��ت 
العاشرة  ال���دورة  أعمال  يف  اإلن��س��ان 
ال��ع��رب��ي��ة يف  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  للجنة 
 ، القاهرة  يف  العربية  ال��دول  جامعة 
املنعقدة خال الفترة 28 مايو الى 2 
اجلمعية  مثل  قد  و   ، م   2016 يونيو 
عضوها الدكتور إبراهيم بن عبد اهلل 

السليمان.
ت��ق��ري��ر ال��س��ع��ودي��ة يف ال��ل��ج��ن��ة ي��ؤك��د 
على التزامها بحماية وتعزيز حقوق 

اإلنسان طبقًا للشريعة اإلسالمية:

هذا ما أكده الدكتور بندر بن محمد 
اإلنسان  حقوق  هيئة  رئيس  العيبان 
على  ال��س��ع��ودي��ة،  العربية  باململكة 
السعودية  العربية  اململكة  ال��ت��زام 
ب��ح��م��اي��ة وت��ع��زي��ز ح��ق��وق اإلن��س��ان 
انطاقاً من منهجها الراسخ املستمد 
من الشريعة اإلسامية التي أوجبت 
ح��م��اي��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان، وح��رم��ت 
انتهاكها على نحو يوازن بني مصالح 
ال��ف��رد، وامل��ج��ت��م��ع، وي��ش��ك��ل األم���ن، 
واالس���ت���ق���رار ، واإلزده������ار ع��وام��ل 

احل��ض��اري��ة  مسيرتها  يف  أس��اس��ي��ة 
حقوق  حتترم  مستدامة  تنمية  نحو 
اإلن���س���ان وحت��م��ي��ه��ا م��ن خ���ال سن 
املؤسسات  وإنشاء  واللوائح،  األنظمة 
املجتمع  مؤسسات  ودع��م  احلكومية 

املدني.
جاء ذلك يف كلمته أمام أعمال الدورة 
العاشرة للجنة ملناقشة التقرير األول 
للمملكة العربية السعودية أمام جلنة 
برئاسة   ، العربية  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 
ال��دك��ت��ور ه���ادى ب��ن ع��ل��ى ال��ي��ام��ي ، 

وبحضور السفير أحمد بن حلى نائب 
العربية،  الدول  العام جلامعة  األمني 
وال��دك��ت��ور أح��م��د اجل�����روان رئيس 
بن  حمد  الدكتور  و  العربي،  البرملان 
املساعد  العام  األم��ني  امل��ري،  راش��د 
التعاون  ملجلس  القانونية  للشئون 
اخلليجي، وذلك مبقر األمانة العامة 

جلامعة الدول العربية.
السعودية  العربية  اململكة  إن  وق��ال 
تعمل على التعاون مع جميع اآلليات 
الدولية، واإلقليمة، والتي ال تتعارض 
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مع الشريعة اإلسامية. ويأتي تقدمي 
تقرير اململكة العربية السعودية األول 
يف إطار التعاون مع هذه اآلليات التي 
تعزز العمل الدولي املشترك من أجل 

حماية وتعزيز حقوق اإلنسان. 
قدمته  ال���ذي  ال��ت��ق��ري��ر  أن  وأوض����ح 
اململكة، يشتمل على معلومات مفصلة 
يف  املتحققة  واملنجزات  اجلهود  عن 
م��ج��ال ح��ق��وق اإلن��س��ان ع��ل��ى أرض 
قانوني  إط���ار  يف  باململكة،  ال��واق��ع 
وم��ؤس��س��ي، ي��ع��زز وي��ح��م��ي ح��ق��وق 
الرقابية،  التدابير  تعززه  اإلن��س��ان، 

ووسائل االنتصاف الفعالة.
حقوق  هيئة  رئ��ي��س  اس��ت��ع��رض  كما 
التي  املنجزات  بالسعودية  اإلنسان 
تقرير  مناقشة  مستهل  يف  حتققت 
جتدد  اململكة  أن  أكد  حيث  اململكة، 
الدولية  امل��واث��ي��ق  بجميع  ال��ت��زام��ه��ا 
تتعارض  ال  والتي  لها،  انضمت  التي 
م��ع أح��ك��ام ال��ش��ري��ع��ة اإلس��ام��ي��ة، 
وت���دع���و إل���ى ال��ع��م��ل امل��ش��ت��رك من 
بعيداً  اإلن��س��ان  حقوق  حماية  أج��ل 
منطقتنا  تشهد  حيث  تسييسها  عن 
ال��ع��دي��د م��ن امل���آس���ي، وال��ت��ي وق��ف 
يأتي  وال��ت��ي  أمامها  صامتاً  العالم 
الفلسطينية،  القضية  مقدمتها  يف 
الفلسطيني  الشعب  يتعرض  حيث 
ألب��ش��ع ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق اإلن��س��ان، 
السيما  امل��دن��ي��ني  قتل  يف  واملتمثلة 
ال��ن��س��اء واألط����ف����ال، واالع��ت��ق��االت 
التعسفية، وممارسة التعذيب، وهدم 
املنازل، والتمدد االستيطاني، وتهويد 
الشعب  وجت��ري��د  الشريف،  ال��ق��دس 
يف  حقوقه  أب��س��ط  م��ن  الفلسطينى 
وعاصمتها  املستقلة  دول��ت��ه  إق��ام��ة 

القدس الشريف. 
وأكد على أنه ال يزال املجتمع الدولي 
يقف مكتوف األيدي أمام ما يتعرض 
له الشعب السوري من جرائم بشعة 
لشرعيته،  الفاقد  النظام  ي��د  على 
والذي مازال يشن هجماته الوحشية 
التي ذهب ضحيتها مئات اآلالف من 
األبرياء؛ ُجلهم من األطفال، والنساء، 
كل  ذل���ك  يف  مستخدماً  وال��ش��ي��وخ، 
ذلك  والعتاد، مبا يف  األسلحة  أن��واع 
عن  فضًا  دولياً،  احملرمة  األسلحة 

تهجير املايني من أبناء شعبه. 
وأوضح أن اململكة تشدد على أهمية 
العمل الدولي من أجل التصدي لهذه 
االن��ت��ه��اك��ات اجل��ائ��رة، وت��دع��و نظام 
األسد للسماح للمساعدات اإلنسانية 
املنكوبة يف سوريا،  للمناطق  للدخول 

تزال مليشيات احلوثي  اليمن ال  ويف 
وامل���خ���ل���وع ص���ال���ح مت�����ارس ال��ق��ت��ل، 
وع��دم  ال��ي��م��ن��ي  للشعب  وال��ت��ش��ري��د 
ومواصلة  الدولية  للقرارت  االنصياع 

أعمالها التخريبية. 
الديني  الواجب  ميليه  ملا  واستجابة 
واألخاقي فقد قامت اململكة العربية 
لتخفيف  إغاثية  بجهود  السعودية، 
إنشاء  مت  حيث  الشعوب  تلك  معاناة 
مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية والذي يقوم بأعمال إغاثية 
استفاد منها املايني من املتضررين. 

السعودية  العربية  اململكة  إن  وق��ال 
اجل��ام��ع��ة  دور  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ت��ؤك��د 
وعلى  املتخصصة  وجلانها  العربية، 
العربية،  اإلنسان  رأسها جلنة حقوق 
ال��دؤوب مع مجلس األمن  إلى العمل 
معاناة  إلنهاء  املتحدة  األمم  وهيئات 

هذه الشعوب. 
اليوم  يشهد  ال��ع��ال��م  أن  إل��ى  ول��ف��ت 
وتنامي  اإلره���اب  وت��ي��رة  يف  تصاعد 
منه  اململكة  ح���ذرت  ق��د  و  ج����ذوره؛ 
م�����راراً، وع��م��ل��ت ع��ل��ى ال��ت��ص��دي له 
تعزيز  إل���ى  ودع���ت  ال��س��ب��ل،  بجميع 
التعاون الدولي ملواجهته بكل الوسائل 
حفاظاً على استقرار اإلنسان يف كل 
مكان وهو ما أكد عليه املؤمتر العاملي 
» اإلسام ومحاربة اإلره��اب«  الذي 
خادم  من  بدعوة  اململكة؛  استضافته 
بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني 
اهلل،  حفظه  سعود  ال  العزيز  عبد 
االفتتاحية  كلمته  يف  أك���د  وال����ذي 
ل��ل��م��ؤمت��ر ع��ل��ى ض�����رورة ال��ت��ص��دي 
اجلهود  ودع��م  ومحاربته،  ل��إلره��اب 
ضرورة  وعلى  عليه،  للقضاء  الدولية 
تصدي العلماء واملثقفني له ومواجهته 

فكرياً بكافة السبل والوسائل.
تبذلها  التي  اجلهود  العيبان،  وثمن 
والتي  العربية،  اإلنسان  حقوق  جلنة 
حالة  حتسني  يف  األث���ر  لها  سيكون 
ح��ق��وق اإلن���س���ان ب���ال���دول ال��ع��رب��ي��ة، 
إلى أن امليثاق العربي حلقوق  مشيراً 
اإلنسان يعد أهم الصكوك اإلقليمية 
عطفاً  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  يف  الشاملة 
على  واشتمالها  أحكامه  طبيعة  على 
أن  كما  والضمانات،  احلقوق  جميع 
العربي  العمل  ثمار  أح��د  هو  امليثاق 
املشترك، والفعال ويعكس بحق ثوابتنا 

اإلسامية وقيمنا العربية األصيلة. 
من جانبه وجه الدكتور هادى بن على 
اإلنسان  حقوق  جلنة  رئيس  اليامي 
العربية  اململكة  إلى  الشكر  العربية، 

السعودية على مصادقتها على امليثاق 
وحرصها  اإلن��س��ان،  حلقوق  العربي 
للجنة،  األول  التقرير  ت��ق��دمي  على 
والتسهيات التي قدمتها لزيارة يومي 
30 و31 مارس املاضي لإلطاع على 
واقع حقوق اإلنسان والتي مت خالها 
وفتح  املؤسسات،  من  العديد  زي��ارة 

أحد السجون لزيارة اللجنة.
أن  االجتماع  أمام  كلمته  وأض��اف يف 
يف  فارقة  عامة  تشكل  ال��دورة  هذه 
العربية  اإلنسان  حقوق  جلنة  مسيرة 
ففي هذا الشهر )مايو( يكون قد مر 
العربي  امليثاق  إق��رار  على  عاماً   12
العربية  القمة  يف  اإلن��س��ان  حل��ق��وق 
 7 م��رور  و   ، م   2004 ال��ع��ام  بتونس 
اللجنة، احلالي  سنوات على تأسيس 
التي تأسست عام 2009، والتي تتألف 
ال��دول  تنتخبهم  أع��ض��اء  سبعة  م��ن 
األطراف يف امليثاق باإلقتراع السري، 
األطراف  الدول  على  امليثاق  وأوجب 
احلصانة  اللجنة  ألعضاء  تضمن  أن 
من  شكل  أي  من  حلمايتهم  الازمة 

أشكال املضايقات أو الضغوط.
اللجنة اآلن  إل��ى  أن��ه وص��ل  وأوض���ح 
يف  اللجنة  وتستعد  ت��ق��اري��ر،  ع��ش��رة 
تقارير  مل��ن��اق��ش��ة  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة 
اجلزائر والكويت وقطر، وعلى امتداد 
مسيرة اللجنة تطور عمل اللجنة فى 
ال��دول  من  ال���واردة  التقارير  معاجلة 
املاحظات  معها  وتطورت  األطراف، 
اللجنة  وتعمل  اخلتامية،  والتوصيات 
والتوصيات  امل��اح��ظ��ات  خ��ال  م��ن 
اخل���ت���ام���ي���ة، وم�����ن خ�����ال احل�����وار 
التفاعلى مع الدول على ضمان التزام 
هذه  وتشكل  امليثاق،  بأحكام  ال��دول 
اخلتامية  وال��ت��وص��ي��ات  امل��اح��ظ��ات 

عربية  معايير  لبلورة  رصينا  اجتهاداً 
حلقوق اإلنسان.

تتمتع  اللجنة  أصبحت  »ل��ق��د  وق���ال 
مبكانة أدبية مرموقة بفضل املعاجلة 
الدول  باقى  داعيا  املستقلة،  املهنية 
على  بعد  ت��ص��ادق  ل��م  ال��ت��ى  العربية 
االنضمام  أو  املصادقة  إل��ى  امليثاق 
منظومة  استكمال  أجل  من  للميثاق 
ح��ق��وق اإلن���س���ان يف ج��ام��ع��ة ال���دول 

العربية«.
من جانبه أكد السفير أحمد بن حلى 
العربية،  للجامعة  العام  األمني  نائب 
ال��دورة خاصة يف الوقت  أهمية هذه 
الراهن الذي مير فيه العالم العربي، 
مشيداً باجلهود التي تقوم بها اململكة 
اإلن��س��ان  ح��ق��وق  لتعزيز  ال��س��ع��ودي��ة 
اتخذها  التي  الهامة  اخلطوة  وكذلك 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبد العزيز  ال سعود حفظه اهلل 
لتطوير االنتخابات البلدية يف اململكة 
عبر مشاركة املرأة السعودية ألول مرة 
حق  ومنحها  لانتخابات  الترشح  يف 

التصويت.
وأضاف يف  كلمته أمام االجتماع »نحن 
احل��ض��اري  امل��ش��روع  ب��أن  يقني  على 
الذي تضمنته الرؤية السعودية 2030 
سيعزز ركائز بنيان املجتمع السعودي 
مناحي  كافة  يف   وتطويره  احلديث 

احلياة«.
ب����ال����ذك����ر أن جل���ن���ة ح���ق���وق  اجل�����دي�����ر 
هي  امليثاق(  )جلنة  العربية  اإلن��س��ان 
جل��ن��ة م��ن��ب��ث��ق��ة ع���ن امل���ي���ث���اق ال��ع��رب��ي 
حل��ق��وق اإلن��س��ان، ال���ذي أق��رت��ه القمة 
العربية بتونس العام 2002، ودخل حيز 
النفاذ بتاريخ 12 مارس 2002 بعد أن 
صادقت عليه سبع دول عربية، و يبلغ 
ال��دول املصادقة عليه حتى اآلن  عدد 
وتضم جلنة  دول��ة عربية،  أربعة عشر 
أعضاء  العربية سبع  اإلن��س��ان  حقوق 
األط����راف  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  تنتخبهم 
 ، بشكل مستقل  يعملون  و  امليثاق  يف 
األمانة  و عن  العربية  عن احلكومات 
ال��ع��ام��ة جلامعة ال���دول ال��ع��رب��ي��ة، من 
أجل تقييم أوضاع حقوق اإلنسان يف 
ال��دول العربية األط��راف بامليثاق عبر 
دراسة تقاريرهم الوطنية بشأن تنفيذ 
تقدمي  و  للميثاق،  وف��ق��ًا  التزاماتهم 
الدول  لتلك  التوصيات  و  املالحظات 
العمل على تعزيز و حماية  أج��ل  من 
حقوق اإلنسان يف الدول األطراف يف 
ض���وء أح��ك��ام امل��ي��ث��اق ال��ع��رب��ي حلقوق 

اإلنسان.

املشروع احلضاري 
الذي تضمنته الرؤية 

السعودية 2030 سيعزز 
ركائز  بنيان املجتمع 

السعودي احلديث 
وتطويره يف  كافة مناحي 

احلياة
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قام مدير فرع  باجلمعية يف جازان 
املالكي  حسني  بن  إبراهيم  األستاذ 
مكافحة  إدراة  إل��ى  ب��زي��ارة  م��ؤخ��راً 

املخدرات مبنطقة جازان.
بن  سعد  العقيد  استقباله  يف  ك��ان 

فرع اجلمعية يف جازان يزور إدارة مكافحة 
املخدرات

ومت  املنطقة،   مدير  جليغم   محمد 
تبادل احلديث يف األعمال املشتركة 
بينهما يف املنطقة  من نشر الوعي يف 
اخلطر الوقوع يف املخدرات ، و وضع 
املوقوفني لدى مكافحة املخدرات من 

مساحة  أن  و  السيما  الكثافة  حيث 
التوقيف صغيرة و  ال تتسع ألكثر من 
فيه  توقيف  يتم  بحيث  موقوف   50
مت  كما  موقوف،   300 عن  يزيد  ما 
األثاث،   و   ، اإلعاشة  أيضاً  مناقشة 

املكافحة  مبنى  جتديد  على  والعمل 
املوقوفني  معامات  إجن��از  وسرعة 
املوقوفني  م��وض��وع  مناقشة  وأي��ض��اً 
الذين شملهم العفو وهما بدون هوية 

أو لديهم معاملة جنسية.
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اجلمعية تشارك يف مهرجان بحيرة دومة اجلندل 
باجلوف

بهدف التوعية بحقوق اإلنسان و نشر 
أف��راد  ك��اف��ة  ب��ني  احلقوقية  الثقافة 
املجتمع ، قام فريق من فرع اجلمعية 
ظاهر  األستاذ  من  كًا  ضم  باجلوف 

، و األستاذ علي  الفرع  الفهيقي مدير 
الدوش سكرتير الفرع ، و مبتابعة من 
على  املشرف  الشمري  الدكتور طارش 
بحيرة  مهرجان  يف  باملشاركة   ، الفرع 

دومة اجلندل والذي أقامته بلدية دومة 
اجلندل مؤخراً يف سكاكا باجلوف.

وزارة  امل���ه���رج���ان  يف  ش�����ارك  ق���د  و 
من  الفرع  مشاركة  ج��اءت  و  الصحة، 

خاله  مت  تثقيفي  توعوي  رك��ن  خ��ال 
توزيع اصدارات و مطبوعات اجلمعية 
احلقوقية ، و اإلجابة على استفسارات 

الزوار.
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مساعدة األمني العام للشؤون اإلنسانية يف أثناء زيارتها مخيم املشردين داخليًا يف الصومال

يف اليوم العاملي للعمل اإلنساني
األمم املتحدة تدعو إلى التضامن مع جميع من هم يف حاجة 

إلى املساعدات اإلنسانية يف أنحاء  العالم 
اليوم العالمي للعمل اإلنساني :

في ١١ كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٨، قررت الجمعية العامة تحديد يوم ١٩ آب/أغسطس بوصفه اليوم العالمي للعمل اإلنساني ، و   هو اليوم الذي وقع فيه تفجير فندق 
القناة في بغداد في عام ٢٠٠٣ الذي أدى إلى مصرع ٢٢ شخصاً من بينهم الممثل الخاص لألمين العام، سيرجيو فييرا دي ميلو.

ويعتبر هذا اليوم  أيضاً إحياء لذكرى من قضوا نحبهم أثناء تقديمهم للخدمات اإلنسانية، و ألولئك المستمرون في تقديم اإلغاثة إلى الماليين، كما أن الهدف من اليوم 
هو السعي إلى لفت االنتباه لالحتياجات اإلنسانية في كل أرجاء العالم وأهمية التعاون الدولي في تلبية تلك االحتياجات.

ال سيما و أنه  في كل عام، تتسبب الكوارث في معاناة هائلة للماليين من الناس ، غالباً من فقراء العالم والمهمشين والضعفاء.
و يسعى العاملون في مجال العمل اإلنساني جاهدين لتقديم المساعدة المنقذة لألرواح و إعادة التأهيل طويلة األجل للمجتمعات المحلية المتضررة من الكوارث، 
بغض النظر عن مكانها في العالم وبدون تمييز على أساس الجنسية أو الفئة االجتماعية أو الدين أو الجنس أو العرق أو أي عامل آخر ، و تقوم المساعدة اإلنسانية على 

عدد من المبادئ األساسية، بما في ذلك اإلنسانية، والحياد.

موضوع 2016 هو "إنسانية واحدة"
بان  املتحدة  لألمم  العام  األمني  قال 
اليوم  كي مون يف رسالة له مبناسبة 
»يعتمد  اإلن��س��ان��ي  للعمل  ال��ع��امل��ي 
املساعدة  على  شخص  مليون   130
احلياة،  قيد  على  للبقاء  اإلنسانية 
وهو رقم قياسي، ومن شأن هؤالء أن 
دولة  أكبر  عاشر  مجتمعني،  يشّكلوا، 
يف العالم من حيث الكثافة السكانية.

ورغ��م أن ه��ذه األرق���ام تصيب فعًا 
س��وى  تكشف  ال  ف��إن��ه��ا  ب��ال��ده��ش��ة، 
ع��ن ج��زء م��ن قصة ه���ؤالء، ذل��ك أن 

وأسر  أف��راد  اإلحصاءات  هذه  خلف 
للدمار.  تعرضت حياتهم  ومجتمعات 
أط��ف��ال  ج��م��ي��ع��اً:  مثلنا  أن���اس  إن��ه��م 
ون��س��اء ورج����ال ي��واج��ه��ون خ��ي��ارات 
وأمهات  آباء  فهم  يوم،  كل  مستحيلة 
شراء  بني  يختاروا  أن  عليهم  يتعني 
وهم  ألطفالهم؛  ال���دواء  أو  الطعام 
بني  يختاروا  أن  عليهم  يتعني  أطفال 
أسرهم؛  إلع��ال��ة  العمل  أو  امل��درس��ة 
تخاطر  أن  عليها  يتعني  أس��ر  وه��م 
بالبقاء يف بيوت قد تتعرض للقصف 
أو أن تركب البحر يف رحلة محفوفة 

باملخاطر.
بهؤالء  ألقت  التي  األزم��ات  حل  أم��ا 
فما  الشديدة  احمل��ن  ه��ذه  الناس يف 
هو باألمر البسيط وال السريع، لكن 
ثمة أشياء ميكننا جميعاً أن نقوم بها، 
يف هذا اليوم أو يف كل يوم، ميكننا أن 
نكون رحماء بهؤالء، وميكننا أن جنهر 
بأصواتنا لرفع الظلم عنهم، وميكننا 

أن نعمل من أجل التغيير.
اإلنساني  للعمل  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  إن 
على  العمل  ب��ض��رورة  سنوية  ت��ذك��رة 
مناسبة  أيضاً  وهو  املعاناة،  تخفيف 

ل��اح��ت��ف��اء ب��ال��ع��ام��ل��ني وامل��ت��ط��وع��ني 
يف امل��ج��ال اإلن��س��ان��ي امل��راب��ط��ني يف 
وإنني  لألزمات،  األمامية  اخلطوط 
ورج��االً،  نساًء  ه��ؤالء،  بتفاني  أشيد 
بشجاعة  اخل��ط��ر  ي��واج��ه��ون  وه���م 
خطر  يف  هم  ممن  غيرهم  ملساعدة 

أكبر بكثير.
ال��ي��وم، أح��ّث اجلميع على  ويف ه��ذا 
املتحدة  األمم  حملة  إل��ى  االنضمام 
فهذه  تفضله''،  الذي  ''العالم  املعنونة 
إذكاء  إلى  باإلضافة  تسعى،  احلملة 
التعاطف، إلى حتقيق  الوعي وحشد 
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هدف ملموس يتمثل يف تعبئة األموال 
لفائدة صندوق األمم املتحدة املركزي 
ملواجهة الطوارئ وحشد دعم األفراد 
ليصبحوا  ال��ع��ال��م  أن��ح��اء  جميع  يف 
بحاجة  فنحن  ل��إلن��س��ان��ي��ة،  ُرس����ًا 
مجتمعاتهم  اجلميع  يطالب  أن  إل��ى 
ملبدأ  األول��وي��ة  بإعطاء  وحكوماتهم 

اإلنسانية.
ويف وقت سابق من هذا العام، اجتمع 
يف  م���ش���ارك   9000 إس��ط��ن��ب��ول  يف 
مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساني، 
وه��و األول م��ن ن��وع��ه، وال��ت��زم ق��ادة 
يعيشون  م��ن  ح��ي��اة  بتحويل  ال��ع��ال��م 
نزاع وكوارث وضعف شديد،  حاالت 
وجتنّدوا جميعاً خلف خطة العمل من 
يخلّف  بأال  وتعهدها  اإلنسانية,  أجل 

الركب أحداً وراءه.
يف صميم  أيضاً  الوعد  هذا  ويندرج 
فهذه  امل��س��ت��دام��ة،  التنمية  أه���داف 
عشر،  السبعة  ال��ع��امل��ي��ة  األه����داف 
ب��ت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى ح��ق��وق اإلن��س��ان 
وال���ق���درة ع��ل��ى ال��ص��م��ود وال��ق��ض��اء 
 15 مدتها  خطة  تتيح  الفقر،  على 
العوز والضعف  أوجه  للحد من  سنة 
يسوده  عالم  إقامة  على  والتشجيع 
وتُتاح  الكرامة  فيه  وتُكَفل  ال��س��ام 
فيه الفرص للجميع، لكن جناح هذه 
الرحلة اجلماعية يستدعي أن يؤدي 
كل منا دوره، فكل واحد منا ميكنه أن 
العاملي  اليوم  هذا  ويف  فرقاً،  يحدث 
باسم  نّتحد  دعونا  اإلنساني،  للعمل 
أننا ال ميكن  اإلنسانية ونبرهن على 

أن نسمح - ولن نسمح - بأن يتخلف 
أحد عن الركب«.

برنامج الغذاء العاملي و شركاه 
دع���ا ال��ع��ام��ل��ون يف م��ج��ال اإلغ��اث��ة 
وال��ع��م��ل اإلن��س��ان��ي يف م��ي��امن��ار يف 
إلى  اإلنساني  للعمل  العاملي  اليوم 
التضامن مع جميع من هم يف حاجة 
أنحاء  يف  اإلنسانية  املساعدات  إلى 

الباد وعبر العالم. 
وق��ال��ت ال��س��ي��دة ري��ن��ات��ا دي��س��ال��ني، 
منسقة الشؤون اإلنسانية املقيمة يف 
ميامنار، »إن حجم املعاناة اإلنسانية 
عليه  ك��ان  وق��ت  أي  من  أكبر  اليوم، 
يعاني  الثانية،  العاملية  احل��رب  منذ 
األش���خ���اص  م����ن  اآلالف  م���ئ���ات 
ويعيش  األزم�����ة،  م��ن  م��ي��امن��ار  يف 
النازحني  مخيمات  يف  منهم  الكثير 
واملجتمعات املضيفة بسبب الصراع 
للعمل  العاملي  اليوم  والفيضانات، 
ككتلة  معا  لنقف  فرصة  اإلنساني 
حجم  يف  ولنتفكر  واح���دة  إنسانية 
تواجه  ال��ت��ي  اإلنسانية  التحديات 

ميامنار«.
ومن جانبها طالبت املديرة التنفيذية 
إرثيرين  العاملي  األغ��ذي��ة  لبرنامج 
على  للعمل  س��ري��ع  ب��ت��ح��رك  ك���ازن 

القضاء على اجلوع العاملي.
العديد  م��ن  ال��رغ��م  »ع��ل��ى  وق��ال��ت 
كثير  يف  نواجهها  التي  املخاطر  من 
نحن  فيها  نعمل  التي  األم��اك��ن  م��ن 
يلتزم  األخرى،  اإلنسانية  واملنظمات 

معرضني  واج��ب��ه��م،  ب���أداء  موظفونا 
ألخطار  األح��ي��ان  بعض  يف  أنفسهم 
اإلنسانية  املبادئ  تلك  باسم   ، جسام 
لنتذكر  ونتشاركها،  بها  نتمسك  التي 
أولئك الذين فقدوا حياتهم يف العمل 
الشجاع لتوصيل املساعدات الغذائية 

إلى من هم يف أشد احلاجة إليها«.
باملثل  االحتفال  »لنواصل  وأض��اف��ت 
إرادتنا  تلهم  التي  واحلوافز،  والقيم 

اإلنسانية ورسالتها«.

االحت���اد األوروب����ي ي��دع��و إل��ى اح��ت��رام 
القانون الّدولي اإلنساني

»املمثلة  األوروب���ّي���ان  امل��م��ّث��ان  ق���ال 
املكلّفة  األوروب���ي  ل��احت��اد  السامية 
ب���ال���ّش���ؤون اخل���ارج���ّي���ة ف��ي��دي��ري��ك��ا 
م��وغ��ي��ري��ن��ي،  وامل���ف���ّوض األوروب����ي 
للمساعدات اإلنسانّية وإدارة األزمات 
بيان  يف  ستيليانيدس«  كريستوس 
مشترك صدر » مبناسبة اليوم العاملي 
تقديرنا  عن  نعرب  اإلنساني  للعمل 
اخلاّص للعاملني يف املجال اإلنساني 
املساعدة  يقّدمون  الذين  العالم  حول 
مل���ن ه���م يف ح���اج���ة إل��ي��ه��ا ون���ك���ّرم 
بحياتهم  ض��ّح��وا  م��ن  جميع  ذك���رى 
ل��ي��ن��ق��ذوا ح��ي��اة غ��ي��ره��م ك��م��ا ن��ك��ّرم 
للخطر  حياتهم  يعّرضون  م��ن  ك��اّف��ة 
احل��روب  لضحايا  املساعدة  لتقدمي 
وقد  العالم  حول  الّطبيعّية  والكوارث 
تعّرض قرابة 4000 عامل يف املجال 
اإلنساني إلى هجومات نوعّية منذ أن 
بدأ الّتعداد سنة 1997 وفقد أكثر من 

ثلثهم احلياة بدفع أقصى ثمن ممكن 
لتقدمي خدمات إلى اإلنسانّية«.

التزام االحتاد  على  أّكدا مجّدداً  كما 
األوروبي بالّدفاع عن القانون الّدولي 
اإلنساني وذّكرا بأّن االحتاد األوروبي 
قد عّبآ الّسنة الفارطة » أكبر ميزانّية 
إنسانّية مخّصصة ملساعدة من هم يف 
أشّد احلاجة إليها واالحتاد األوروبي 
مجال  يف  العالم  يتزّعم  بكونه  فخور 
املساعدة اإلنسانّية وبكونه قّدم سنة 
2015 املساعدة ألكثر من 134 مليون 
التي  وتلك  الّطبيعّية  للكوارث  ضحّية 
تسّبب فيها اإلنسان عبر أكثر من 80 

دولة«.

هيئة  إلحــصــائــيــات  وفــقــًا 
أكثر  هناك  املتحدة،  األمم 
محتاج  ــيــون  مــل  130 مـــن 
لــلــمــســاعــدة اإلنــســانــيــة، 
واألزمــات،  الكوارث،  بسبب 
نسبة  ومنهم  والصراعات، 
كـــبـــيـــرة مــــن األطــــفــــال، 

والنساء، والضعفاء

 UN Photo / ©
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وزارة العدل تعلن عن مبادرة »إنشاء مراكز تنفيذ أحكام احلضانة 
والرؤية والزيارة« !

 14 ال�  العدل  وزارة  مبادرات  ضمن 
 2020 الوطني  التحول  برنامج  يف 
الطفل   تعزيزاً حلماية حقوق  و   ، م 
و حفظاً خلصوصية األس��رة ، فقد 
مراكز  »إن��ش��اء  م��ب��ادرة  ع��ن  أعلنت 
وال��رؤي��ة  احل��ض��ان��ة  أح��ك��ام  تنفيذ 
والزيارة«، وتهدف الوزارة من خال 
هذه املبادرة إلى التيسير على األزواج 
احلضانة  أحكام  لتنفيذ  املفترقني، 
بيئة مائمة  والزيارة ضمن  والرؤية 
ألف���راد ال��ع��ائ��ل��ة، ت��راع��ي اجل��وان��ب 
النفسية واألبعاد االجتماعية للطفل 

احملضون.
من  فإنه  احل��ي��اة  لصحيفة  وف��ق��اً  و 
املجال  املراكز  هذه  تفتح  أن  املتوقع 
لبنات الوطن املختصات يف املجاالت 
االجتماعية والنفسية، إليجاد فرص 
عمل يف مجال اخلدمة االجتماعية، 

وزارتي  بني  التعاون  فرص  من  وتعزز 
االجتماعية،  والتنمية  والعمل  العدل 
يف  املتخصصة  اجلمعيات  يف  ممثلة 
مفهوم  وحت��ق��ي��ق  األس���ري���ة،  التنمية 
ال���ش���راك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وامل��س��ؤول��ي��ة 

االجتماعية.
التنفيذ  عملية  يف  امل��ب��ادرة  وتعتمد 
وت��ع��اون ع��دد من اجلهات  على دع��م 
احل��ك��وم��ي��ة، ب��ه��دف احمل��اف��ظ��ة على 
من  ومتكينه  الطفل احملضون،  حقوق 
رؤية والديه، يف بيئة صحية مناسبة، 
ملحقة  اجتماعية  ب��رام��ج  خ��ال  م��ن 
خال  من  تنفيذها  يتم  املراكز،  بتلك 
مختصني يف برامج الطفولة واخلدمة 
»العدل«  تعاون  ويؤّطر  االجتماعية. 
االجتماعية«  والتنمية  »ال��ع��م��ل  م��ع 
يف  املتخصصة  اجلمعيات  يف  ممثلة 
التنمية األسرية، وكذلك جلان التنمية 

العامة  اخلطط  لوضع  االجتماعية، 
االجتماعية،  امل��راك��ز  ه��ذه  لتشغيل 
إل��ى  م��ن��اس��ب��ة، إض��اف��ة  بيئة  ض��م��ن 
يف  لإلسهام  اخل��اص  القطاع  حتفيز 
مادياً  ورعايتها  امل��راك��ز  ه��ذه  إنشاء 
وم��ع��ن��وي��اً، ودع���م اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة 
هذه  م��ن  امل��رج��ّوة  املنفعة  لتحقيق 

املراكز على املدى الطويل.
ومت تشكيل فريق عمل من الوزارتني 
ي��ت��اب��ع م��راح��ل إن��ش��اء ه���ذه امل��راك��ز 
من  اإلف��ادة  على  ويعمل  النموذجية، 
التنمية  جل���ان  يف  احل��ال��ي��ة  امل��راك��ز 
احلضانة  أح��ك��ام  لتنفيذ  األس��ري��ة، 
والرؤية والزيارة يف عدد من مناطق 
حالياً  العدل  وزارة  وتعمل  اململكة. 
اجلمعيات  خبرات  من  اإلف��ادة  على 
امل��ت��خ��ص��ص��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ م��ث��ل ه��ذه 
بيئة  إيجاد  تستهدف  التي  البرامج، 

من  وزي��ارة احملضون،  لرؤية  مناسبة 
امل��ب��اش��ر يف حتويل  ال��ت��ع��اون  خ���ال 
احلاالت بشكل مباشر للجمعية، من 
خال إجراءات مقننة تضمن التنفيذ 
السليم للحكم الشرعي ومراعاة حال 
الطفل، كما بدأت الوزارة يف التعاون 
مع جمعية »مودة«، للحد من الطاق 
الرياض، من خال  وآث��اره يف مدينة 
بيت مودة النموذجي، الذي يتم العمل 
األسبوعية،  العطل  أي��ام  خ��ال  فيه 

وينفذ قرابة 50 حالة يومياً.
ال��ت��ي  اجل������دوى  دراس������ة  وأوردت 
أعدتها الوزارة يف هذا الشأن أعداد 
املستفيدين بحسب املعطيات البيانية 
ومعدالتها لألعوام املاضية، بإجمالي 
تنفيذ  مل��راك��ز  مستفيداً   208.299
أحكام احلضانة خال الفترة املقبلة 

)من 2016 إلى 2020(.
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توجيه وزاري للمحاكم الشرعية يقضي  ب��

معاملة املمتنعني عن أداء »نفقة األطفال« 
كاملعنفني لهم يف العقوبات

اع��ت��ب��ر ال��دك��ت��ور ول��ي��د ب���ن محمد 
رئيس  و  ال��ع��دل،  وزي��ر  الصمعاني  
املمتنعني  للقضاء  األع��ل��ى  املجلس 
املقررة شرعاً، ممارسني  النفقة  عن 

إلحدى صور العنف ضد الطفل.
يف  احمل��اك��م  جلميع  تعميماً  ووّج���ه 
ما  م��راع��اة  على  فيه  ش��دد  اململكة 
تقضي به النصوص النظامية الواردة 
يف »ن��ظ��ام احل��م��اي��ة م��ن اإلي����ذاء« 
حالة  يف  ال��ط��ف��ل«  حماية  »ن��ظ��ام  و 
االمتناع  واعتبار  القضائي،  النظر 
عن النفقة املقررة شرعاً أحد صور 

العنف املوّجه للطفل.
كما أشار  إلى الدراسة التي أعدتها 
االمتناع  اعتبار  بشأن  العدل  وزارة 
عن النفقة املقررة شرعاً أحد صور 
العنف املوّجه للطفل، وأهمية اتخاذ 
اآلب��اء  حق  النظامية يف  اإلج���راءات 

املمتنعني عن أداء النفقة.
وأوض�����ح ال��ت��ع��م��ي��م م����واد األن��ظ��م��ة 
املستند إليها ومنها: ما تضمنته املادة 
الطفل«،  حماية  »نظام  من   )3/1(
بأن اإلهمال هو عدم توفير حاجات 
يف  التقصير  أو  األس��اس��ي��ة  الطفل 
امل��ادة )12/3( من  ذل��ك، كما نصت 
إي��ذاًء أو  النظام نفسه بأن مما يعد 
إهماالً؛ تعرض الطفل للتقصير البنّي 

املتواصل يف تربيته ورعايته.
وأكد أن مهمة التحقيق يف مخالفات 
هيئة  تتوالها  إليها  املشار  األنظمة 
أن  على  ال��ع��ام،  واالدع����اء  التحقيق 
تقام الدعوى أمام احملكمة املختصة 
التي تتولى النظر يف مخالفات أحكام 
يف  املناسبة  العقوبة  وتقرير  النظام، 

حق املخالف وفقا للمادة )23( منه.
إل��ى ما  ال��ع��دل  ول��ف��ت تعميم وزي���ر 

تضمنته املادة )1( من »نظام احلماية 
م��ن اإلي����ذاء«،  ب��أن اإلي���ذاء ه��و كل 
شكل من أشكال االستغال، أو إساءة 
أو  النفسية  أو  اجل��س��دي��ة  املعاملة 
اجلنسية، أو التهديد به، وأنه يدخل 
شخص  ام��ت��ن��اع  املعاملة  إس���اءة  يف 
ب��واج��ب��ات��ه  ال���وف���اء  ت��ق��ص��ي��ره يف  أو 
احل��اج��ات  توفير  يف  ال��ت��زام��ات��ه  أو 
أف��راد  من  آخ��ر  لشخص  األساسية 
أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو 

نظاماً توفير تلك احلاجات لهم.
وبنّي أن »نظام احلماية من اإليذاء« 
يعاقب  ب��أن   )13( امل���ادة  يف  ي��ن��ُصّ 
وال  شهر  عن  تقل  ال  م��دة  بالسجن 
تزيد على سنة، وبغرامة ال تقل عن 
على  تزيد  وال  ري���ال،  آالف  خمسة 
هاتني  ب��إح��دى  أو  ري����ال،  أل���ف   50
من  فعًا  ارتكب  من  ك��ُلّ  العقوبتني، 

أفعال اإلي��ذاء ال��واردة يف امل��ادة )1( 
م��ن ال��ن��ظ��ام، وأن���ه يف ح��ال ال��ع��ودة 

تضاعف العقوبة.
وج������اء يف ت��ع��م��ي��م وزي������ر ال���ع���دل 
عقوبة  إص��دار  املختصة  »للمحكمة 
بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع 
دفع  ع��ن  االمتناع  شمول  ماحظة 
النفقة بعد صدور حكم باإللزام بها 
من  )أ/1(  الفقرة  عليه  نصت  مب��ا 
بأن  التنفيذ(  )نظام  من   )88( املادة 
على  تزيد  ال  م��دة  بالسجن  يعاقب 
سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من 
املشار  املادة  املنّوه عنها يف  اجلرائم 
تنفيذ  ع��ن  االم��ت��ن��اع  ومنها  إل��ي��ه��ا، 
أو  الصادر يف حقه،  النهائي  احلكم 
ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، 
أو امتنع عن اإلفصاح عما لديه من 

أموال«.
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 انسجامًا مع رؤية اململكة 2030 م 
وزارة العمل تؤكد على ضرورة رفع معدالت مشاركة 

ذوي اإلعاقة يف التنمية االقتصادية !
والتنمية  ال��ع��م��ل  وزي���ر  م��ع��ال��ي  أك���د 
االج��ت��م��اع��ي��ة  ال���دك���ت���ور م��ف��رج بن 
عمل  ورش���ة  خ��ال  احلقباني،  سعد 
لألشخاص  الوطنية  )االستراتيجية 
تبذل  ال���وزارة  أن  اإلع��اق��ة( على  ذوي 
تلبي  التي  اخلدمات  لتقدمي  جهودها 
تطلعات ذوي اإلعاقة السيما أنها فئة 
غالية على قلوب اجلميع، مشدداً على 
وطني  برنامج  إل��ى  ال��وص��ول  أهمية 
فئة  ال��ورش��ة خل��دم��ة  أه���داف  يحقق 

ذوي اإلعاقة.
االجتماعية  الشؤون  إن دمج   « قال  و 
مع وزارة العمل، يدعم تكاملية العمل 
واستراتيجية حتقق  رؤية  وفق  ويسير 
امل��ص��ال��ح امل��ش��ت��رك��ة ل���ذوي اإلع��اق��ة، 
مع  ال��دم��ج  ه��ذا  انسجام  ع��ن  فضًا 
رؤية اململكة 2030، من خال إشراك 

يف  وش��رائ��ح��ه  فئاته  بكافة  املجتمع 
مسارات التنمية االقتصادية احلديثة، 
وإتاحة  اإلع��اق��ة  ذوي  فئات  ومتكني 
ليكونوا  والتعلم  للعمل  لهم  الفرصة 
إنتاجية  يف  وفعالة  مساهمة  عناصر 
إل���ى أهمية  ال��ن��ظ��ر  ال���وط���ن«، الف��ت��اً 
تظافر اجلهود وتشاركية العمل إلجناز 
إلى  مخرجاتها  وحتويل  االستراتيجية 
سبيل  يف  مبوجبه،  العمل  يتم  واق���ع 
هذه  احتياجات  وتلبي  ت��وازي  خدمة 
الفئة،  وتطلع احلقباني إلى أن تكون 
ليس  لتشمل  متكاملة  االستراتيجية 
العمل  وزارة  يف  موجود  هو  ما  فقط 
ما  أيضاً  ولكن  االجتماعية  والتنمية 
األخ��رى  احلكومية  اجل��ه��ات  تقدمه 
وج��ع��ل��ه��ا يف ق��ال��ب واح���د مي��ك��ن من 
األداء  قياس  مؤشرات  حتديد  خاله 

واملستهدفات.
أم���ام حضور  ال��وزي��ر  اس��ت��ع��رض  كما 
والتنمية  العمل  وزارة  مهام  ال��ورش��ة، 
من  وذل���ك  ال��دم��ج،  بعد  االجتماعية 
ذوي  للقادر من  الفرصة  إتاحة  خال 
مؤسسات  يف  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  اإلع��اق��ة 
اخل���اص، مشيراً  ال��ق��ط��اع  وم��ن��ش��آت 
تنظيمات  إط��اق  إلى  ذات��ه  الوقت  يف 
يف  امل��واط��ن  حت���رك  عملية  لتسهيل 
بيئة  وتنظم  اخل��اص  القطاع  منشآت 
ل��ذوي  ص��دي��ق��ة  بيئة  بجعلها  ال��ع��م��ل 

اإلعاقة.
العمل  وزارة  وكيل  أوض��ح  جانبه  من 
وال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��رع��اي��ة 
عبداهلل  الدكتور  واألس��ر  االجتماعية 
تسعى  الورشة  أن  املعيقل،  سعود  بن 
ورؤيتها  االستراتيجية  مناقشة  إل��ى 

مبيناً  اإلعاقة،  ذوي  أصحاب  مبشاركة 
األول  احمل��ور  يف  تستعرض  ال��ورش��ة  أن 
الرئيسية  )التحديات  عنوان  حمل  الذي 
اإلعاقة(  ذوي  األشخاص  يواجهها  التي 
االندماج يف املجتمع، والتنقل والوصول، 
وامل��س��اع��دات واخل��دم��ات، واالس��ت��ق��رار 
االقتصادي، والتعليم والتدريب، والرعاية 

الصحية.
احمل��ور  يف  املعيقل  اس��ت��ع��رض  ح��ني  يف 
عنوان  جاء حتت  وال��ذي  للورشة  الثاني 
)األولويات واخلدمات األساسية الازمة 
لتحسني الوضع الراهن لألشخاص ذوي 
اإلعاقة(، سبل وآليات إعداد استراتيجية 
وطينة حلقوق االشخاص ذوي اإلعاقة يف 
لتحسني اخلدمات املقدمة لهم وحتويلهم 
املنظومة  ت��ش��ارك يف  إن��ت��اج  ق��وى  إل��ى 

االقتصادية الراهنة.
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وزارة الشؤون البلدية والقروية تلزم األمانات   ١٦
بتنفيذ  الئحة االشتراطات لذوي االحتياجات 

اخلاصة
يف إطار حرص وزارة الشؤون البلدية 
والقروية على تقدمي اخلدمات البلدية 
لكافة فئات املجتمع واملساعدة يف دمج 
ذوي اإلحتياجات اخلاصة مع املجتمع 
احل��ي��اة  يف  امل��ش��ارك��ة  م��ن  ومتكينهم 
قامت  طبيعية،  بصورة  االجتماعية 
االشتراطات  الئحة  ب��إع��داد  ال���وزارة 
املقدمة  البلدية  باخلدمات  اخلاصة 
ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة، حيث 
األمانات  من  فروعها  ال��وازرة  ألزمت 
م��ن��اط��ق  وال���ب���ل���دي���ات يف م��خ��ت��ل��ف 
ومحافظات ومدن اململكة بتطبيق هذه 
االشتراطات عند الشروع يف تصميم 
أو  تنفذها  التي  اإلن��ش��اءات  وترميم 
تيسير  بهدف  البناء،  رخ��ص  إص��دار 
االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ح��رك��ة  وت��س��ه��ي��ل 
التي  األماكن  أوضاع  وتهيئة  اخلاصة 

يرتادونها.
وتضمنت الئحة االشتراطات اخلاصة 
ل��ذوي  امل��ق��دم��ة  البلدية  ب��اخل��دم��ات 
فنية  معايير  اخل��اص��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
الشروع يف  عند  االعتبار  ألخذها يف 
وتنفيذ ذلك عند  والترميم،  التصميم 
يتعامل  التي  املباني  وجتهيز  تصميم 
معها اجلمهور - سواء كانت حكومية 

أو خاصة - مع احلرص على حتديد 
م��واق��ع األن��ش��ط��ة ال��ت��ي ل��ه��ا عاقة 
مباشرة باجلمهور يف األدوار السفلية.
واح��ت��وت الئ��ح��ة االش��ت��راط��ات على 
األم��ان��ات  ب��ه��ا  ت��ل��ت��زم  ع��ام��ة  معايير 
إصدار  عند  عليها  وتنص  والبلديات، 
الفسوحات للمباني العامة واخلاصة، 
ت���وض���ح ك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ام��ل امل���ع���وق مع 
كاملنحدرات  اخل��ارج��ي��ة  التجهيزات 
املشاة  ومم��رات  السيارات  وم��واق��ف 
واخلدمات واملرافق العامة، إلى جانب 
خاصة  اش��ت��راط��ات  م��ن  تتضمنه  م��ا 
اخلدمات  بقية  استكمال  إلى  تهدف 
والتجهيزات الداخلية واخلارجية التي 
تتواجد يف العديد من األماكن واملباني 
اخلاصة والعامة كاألبواب والشبابيك 
جتهيزات  وأي  وامل��م��رات  واملصاعد 

أخرى.
تخصيص  على  الائحة  اشتملت  كما 
االحتياجات  ذوي  لسيارات  مواقف 
العامة  امل��واق��ف  جميع  يف  اخل��اص��ة 
مما  املناسبة  األماكن  ويف  واخلاصة 
يسهل الوصول منها وإليها ويكون ذلك 
ومخارج  مداخل  من  يكون  ما  أق��رب 

األماكن التي يرتادونها.

وفيما يتعلق مبمرات املشاة واألرصفة 
اشترطت الائحة أن تكون خالية من 
العوائق والبروزات وأن تكون أرضيتها 
باملنحدرات  وت��زود  خشنة،  م��واد  من 

الازمة واللوحات اإلرشادية املميزة.
 كما اشتملت الائحة على اعتبارات 
من  امل��س��اج��د،  تصميم  ع��ن��د  ت��ؤخ��ذ 
وسهولة  املناسب  املوقع  اختيار  حيث 
بتصميم  يتعلق  وفيما  إليه،  الوصول 
وامل��ب��ان��ي  األم��اك��ن  يف  امل��ي��اه  دورات 
يراعى  أن  الائحة  اشترطت  العامة 
املعوقني  منها خلدمة  تخصيص جزء 
وأخ��رى  للرجال  واح���دة  دورة  ب��واق��ع 
الفراغات  توفير  مراعاة  مع  للنساء 
املعوق  ملساعدة  الكافية  واإلمكانات 
وخ��ارج  داخ��ل  بسهولة  احل��رك��ة  على 

الدورة.
أنشأت  فقد  الترفيهي  اجلانب  وعلى 
املخصصة  احلدائق  عشرات  ال��وزارة 
لذوي االحتياجات اخلاصة يف مختلف 
مدن اململكة، و راعت خال تصميمها 
احتياجاتهم  كافة  توفير  وتنفيذها 
وجلسات  ومم��رات  ترفيه  وسائل  من 
وألعاب ودورات مياه، إلى جانب توفير 
سيارات خاصة باملعاقني داخل الكثير 

من حدائق ومتنزهات اململكة.
وأك�������دت ال����������وزارة ع���ل���ى ض�����رورة 
التي  احلكومية  اجلهات  مع  التعاون 
ب��ذوي  ومشاريعها  خدماتها  تتعلق 
املناخ  لتهيئة  اخل��اص��ة،  االحتياجات 
من  ق��در  أكبر  وحتقيق  لهم  املناسب 

املساعدة له.
وق����د روع�����ي ع��ن��د إع������داد الئ��ح��ة 
االش��ت��راط��ات اخل��اص��ة ب��اخل��دم��ات 
البلدية للمعوقني أن حتقق عدة أهداف 
رئيسية لعل من أبرزها التعريف بذوي 
االحتياجات اخلاصة من حيث فئاتهم 
الصعوبات  بعض  على  الضوء  وإلقاء 
اليومية،  معيشتهم  يف  تواجههم  التي 
من  لهم  الازمة  االحتياجات  وحتديد 
والتصميمية،  الفنية  املعايير  خ��ال 
البناء  أنظمة  تتضمن  أن  وم��راع��اة 
والتصاميم املعمارية على االشتراطات 
االستفادة من  لهم  تيسر  التي  الكافية 
من  لتمكينهم  ب��ه،  احمليطة  اخلدمات 
املشاركة يف احلياة االجتماعية ودمجهم 
فيها بحيث يساهمون يف تنمية املجتمع 
إظهار  عن  فضًا  فيه،  يعيشون  الذي 
البيئة مبظهر حضاري يواكب النهضة 

احلضارية التي تعيشها اململكة .
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اعرف أكثر عن برنامج اخلليج العربي 
للتنمية )أجفند(

اجلزء اخلامس عشر من »اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد«
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املادة العشرون : اإلثراء غير املشروع
القانوني، يف  لنظامها  واملبادئ األساسية  بدستورها  رهناً  دولة طرف،  كل  تنظر 
اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجرمي تعّمد موظف عمومي 
بصورة  تعليلها  يستطيع  ال  كبيرة  زيادة  موجوداته  زيادة  أي  مش��روع،  غي�ر  إثراًء 

معقولة قياساً إلى دخله املشروع.

املادة الواحد و العشرون : الرشوة يف القطاع اخلاص
يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى  تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد 
أو  اقتصادية  أنشطة  مزاولة  أثناء  عمداً  ترتكب  عندما  التالية،  األفعال  لتجرمي 

مالية أو جتارية:
 )أ( وعد أي شخص يدير كياناً تابعاً للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة، 
مبزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، 

سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل 
ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخاالً بواجباته.

 )ب( التماس أي شخص يدير كياناً تابعاً للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة، 
أو قبول�ه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الشخص 
نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخاالً 

بواجباته.

املادة الثانية و العشرون اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص
 تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى 
للقطاع اخلاص، أو يعمل فيه بأي صفة،  تابعاً  لتجرمي تعمد شخص يدير كياناً 
أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو جتاري، اختاس أي ممتلكات أو أموال أو 

أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه.

عن أجفنــد
برنامج اخلليج العربي للتنمية )أجفند( 
تدير  مانحة،  تنموية  إقليمية  منظمة 
باململكة  ال��ري��اض  مدينة  من  أعمالها 
العربية السعودية التي تتخذها اإلدارة 
عام  أجفند  أنشىء  و  مقرا،ً  التنفيذية 
السمو  ص��اح��ب  م��ن  مب��ب��ادرة  1980م 
العزيز  عبد  ب��ن  ط��ال  األم��ي��ر  امللكي 
مجلس  دول  ق��ادة  م��ن  وتأييد  وب��دع��م 
اإلم���ارات  دول���ة   ( اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
البحرين،  مملكة  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
سلطنة  ال��س��ع��ودي��ة،  العربية  اململكة 

عمان، دولة قطر، ودولة الكويت(.
على  التنمية  مجال  يف  أجفند  ويعمل 

امل��س��ت��وى ال���دول���ي م��ن خ���ال ش��راك��ة 
فاعلة مع املنظمات األممية واإلمنائية 
الدولية واإلقليمية والوطنية، والهيئات 
احلكومية، والقطاع اخلاص ، واملجتمع 

املدني.
أس��ه��م أج��ف��ن��د م��ن��ذ إن��ش��ائ��ه يف دع��م 
من  ع��دد  يف  مشروعاً   1466 ومت��وي��ل 

الدول النامية .

الرؤية :
1- إستدامة التنمية البشرية.

تتمكن  وأن   ، الفقر  ح��دة  تخفيف   -2
الفئات الضعيفة )املرأة والطفل، وكبار 
اخلاصة،  اإلحتياجات  وذوي  ال��س��ن، 

ممارسة  من  والاجئون(  والنازحون، 
اجتماعياً  الكرمية  احلياة  يف  حقوقها 
واقتصادياً يف ظل التشريعات الوطنية 
والدولية وأن تتحسن ظروف معيشتها، 
األساسية،  اخل��دم��ات  لها  تتوفر  وأن 
وال��رع��اي��ة  التعليم  ف���رص  ل��ه��ا  وت��ت��اح 
والسام  األمن  والعمل.نشر  الصحية، 

يف املجتمعات البشرية.

الرسالة :
البشرية من خال  التنمية  دعم جهود 
البرامج واملشاريع املميزة التي يبادر بها 
منظمات  وتنفذها  شركاؤه  أو  أجفند  
واملنظمات  اإلمن��ائ��ي��ة،  املتحدة  األمم 
الدولية واإلقليمية والهيئات احلكومية 
النامي  العالم  مستوى  على  واألهلية 

دون متييز أو تفرقة من أي نوع .

األهداف :

الفقر  م��ن  احل���د  يف  اإلس��ه��ام   : أوالً 
على  التركيز  مع  العوز  حدة  وتخفيف 

الفئات الضعيفة.
ثانياً : إثراء املعرفة ورفع املهارات لدى 
متطلبات  مل��واج��ه��ة  احمل��ت��اج��ة  ال��ف��ئ��ات 
احلصول  ف��رص  وتوسيع  العمل  س��وق 

على العمل الكرمي .
: تنمية القدرات ال سيما قدرات  ثالثاً 
النساء واألطفال لزيادة فرص احلصول 
على اخلدمات العامة املتاحة وممارسة 

حقوقهم يف احلياة الكرمية .
مجاالت  يف  االبتكار  تشجيع   : راب��ع��اً 
التنمية البشرية مع التركيز على قضايا 
من  وب��خ��اص��ة  الضعيفة  امل��ج��م��وع��ات 
واألمنية  املعيشية  الظروف  أخرجتهم 

من ديارهم.
املبادرة ببرامج مبتكرة تكون   : خامساً 
يُ��ح��ت��ذى يف مختلف  ومن��وذج��ا  ق���دوة 

مجاالت التنمية البشرية.
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نقالً عن صحيفة

الطفل  تعرض  إهماالً  أو  إيذاء  يعد 
ألي مما يأتي:

1- إبقاؤه دون سند عائلي.
الثبوتية،  وثائقه  استخراج  2- عدم 
أو حجبها، أو عدم احملافظة عليها.

تطعيماته  اس��ت��ك��م��ال  ع����دم   -3
الصحية الواجبة.

4- التسبب يف انقطاعه عن التعليم.
5- وجوده يف بيئة قد يتعرض فيها 

للخطر.
6- سوء معاملته.

7- التحرش به جنسياً، أو تعريضه 
لاستغال اجلنسي.

8- استغاله مادياً، أو يف اإلجرام، 
أو يف التسول.

املسيئة  ال��ك��ل��م��ات  اس��ت��خ��دام   -9

التي حتط من كرامته أو تؤدي إلى 
حتقيره.

10- تعريضه ملشاهد مخلة باألدب، 
أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه.

11- التمييز ضده ألي سبب عرقي، 
أو اجتماعي، أو اقتصادي.

يف  املتواصل  البنّي  التقصير   -12
تربيته ورعايته.

املركبة دون  بقيادة  له  13- السماح 
السن النظامية.

14- كل ما يهدد سامته أو صحته 
اجلسدية أو النفسية.

خاصة  أو  عامة  جهة  ك��ل  تلتزم  و 
االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزارة  بإباغ 
مخالفة  حالة  أي  عن  الشرطة  أو 

التنفيذية  والئحته  النظام  ألحكام 
وخ��اص��ة ح���االت إي����ذاء أو إه��م��ال 

العلم  فور  عليها  تطلع  التي  الطفل 
بها أو تلقيها باغاً بشأنها.

 

يف يوم األغذية العاملي منظمة 
الفاو تؤكد على أن تغير 

املناخ يستوجب تغير األغذية 
والزراعة

األغ��ذي��ة  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ق���ال 
والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( جوزيه 
احتفاالت  خ��ال  سيلفا  دا  غرازيانو 
املنظمة بيوم األغذية العاملي »إن ارتفاع 
الطقس،  وتقلبات  احل���رارة  درج���ات 
تقوض بالفعل صحة التربة، والغابات، 
القطاع  عليها  يعتمد  التي  واحمليطات 

الزراعي واألمن الغذائي«.
اجل���ف���اف  م����وج����ات  أن  وأض��������اف 
ت��ك��رراً  أك��ث��ر  أصبحت  وال��ف��ي��ض��ان��ات 
واحلشرات،  األمراض  وكذلك  وعنفاً، 
مشيراً  ك��ب��ي��رة،  ب��ص��ورة  تنتشر  ال��ت��ي 
النينو  ظاهرة  تأثيرات  إل��ى  حت��دي��داً 

امل���دم���رة ع��ل��ى أج����زاء م��ن أف��ري��ق��ي��ا، 
وم��ؤخ��راً  الوسطى،  وأمريكا  وآس��ي��ا، 

اإلعصار ماثيو الذي اجتاح هايتي.
وقد احتفل العالم بيوم األغذية العاملي 
يتغير،  »املناخ  شعار  حتت  العام  هذا 
يؤكد  والذي  أيضاً«  والزراعة  األغذية 
على أنه من أجل إطعام سكان العالم 
 9 عن  عددهم  يزيد  أن  يتوقع  الذين 
على  ف���إن   ،2050 ب��ح��ل��ول  م��ل��ي��ارات 
الطعام  من  م��زي��داً  تنتج  أن  البشرية 
من  أق��ل  ق��دراً  تستخدم  بطرق  ولكن 
وهدر  فقد  وتخفض  الطبيعية  امل��وارد 

الطعام بشكل أكبر.
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ثقافة حقوق اإلنسان

احتفلنا يوم اجلمعة املوافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر باليوم الوطني السادس والثمانني 

لوطننا الغالي،  و الذي يجسد وحدة وتاحم القيادة مع الشعب،  و يجعلنا نتوقف أمام اإلجنازات 

التنموية والتطويرية التي تشهدها اململكة العربية السعودية كل عام، والتي تعكس اهتمام خادم 

احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وحكومته الرشيدة بتوفير احلياة الكرمية 

للمواطنني، وعنايته - حفظه اهلل - بقضايا حقوق اإلنسان ودعم اجلهود الدولية يف هذا اجلانب.

إن اللحمة املتبادلة بني القيادة والشعب أهم ما عزز ركائز هذه الدولة منُذ عهد مؤسسها املغفور 

له امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى عهد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 

عبدالعزيز وفقه اهلل – ، ألنها أسست على التقوى ومبادئ اإلسام السمحة ، حيث استمرت بادنا 

على السير وفق منهج وطني خالص مستمد من تعاليم ديننا اإلسامي وقائم على تعزيز مبادئ 

العدل واملساواة وتعميقها بني جميع أفراد املجتمع، والعمل على كفالة جميع احلقوق واحلريات 

املشروعة ،  وانطاقاً من هذا النهج املبارك أولت اململكة اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق اإلنسان، 

وإرساء دعائم حماية هذه احلقوق على املستويني احمللي والدولي ويأتي ذلك من خال اإلعان 

عن العديد من املبادرات و اإلصاحات واإلجنازات التي تسير بوتيرة متسارعة وخطى راسخة، 

حيث أولى - حفظه اهلل - جل اهتمامه لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة، بهدف رفع مستوى 

املعيشة، وضمان الرفاهية واالستقرار ألبناء وبنات هذا الوطن املعطاء.

باملنطقة  تعصف  التي  الظروف  واستقرار يف ظل  ورخ��اء  وآم��ان  أمن  بادنا من  به  تتمتع  ما  إن 

والتحديات الكبيرة التي تواجهها والتي لم تكن لتتحقق إال بفضل اهلل تعالى ثم بفضل السياسة 

احلكيمة الواعية للقيادة، والتي تنطلق من حرصها على بناء اململكة وتطويرها يف شتى املجاالت 

مبا يكفل تعزيز اللحمة الوطنية و حماية حقوق اإلنسان من خال تبنيها لآلليات الكفيلة بتعزيز 

وحماية هذه احلقوق مبا يحقق حياة كرمية للمواطن واملقيم ويدفع بعجلة التنمية الشاملة واملتوازنة 

واملستدامة إلى األمام مما يدعونا إلى أهمية االستمرار يف حماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف بادنا 

و نشر الوعي بها بني املواطن واملسؤول على حد سواء، ومبا يحقق املزيد من التقدم والسعي ملا فيه 

خير لبادنا ومجتمعنا يف ظل التاحم والتكاتف بني الشعب والقيادة ، داعني اهلل أن يحفظ على 

هذا البلد أمنه واستقراره ومنائه ورخائه يف ظل القيادة الراشدة لهذه الباد املباركة.

حقوق اإلنسان يف الذكرى 86 لليوم 
الوطني 
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