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اس��ت��غ��رب��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
حل��ق��وق اإلن��س��ان حت��ري��ض بعض 
اجلانحات  الفتيات  لبعض  ال��دول 
ال��س��ع��ودي��ات ل��ل��ت��م��رد ع��ل��ى قيم 
أس���ره���م، ودف��ع��ه��م ل��ل��خ��روج من 
حتت  الستقبالهم  والسعي  البالد 

ذريعة منحهم حق اللجوء.
الدكتور  اجلمعية  رئيس  وأض��اف 
مفلح بن ربيعان القحطاني إن مثل 
بعض  تتبعها  التي  األساليب  هذه 
الدولية  املنظمات  وبعض  ال��دول، 
انسانية،  وليس  سياسية  دوافعها 

وم���ا ي��ؤك��د ذل���ك أن ه���ذه ال���دول 
حت��ج��م ع��ن اس��ت��ق��ب��ال ال��الج��ئ��ن 
احلقيقين، بل وقد تتركهم ميوتون 
لسان  وع��ل��ى  وتعمد  ال��ب��ح��ار،  يف 
إل���ى حتريض  ب��ع��ض م��س��ؤول��ي��ه��ا 
ب��ع��ض اجل��ان��ح��ات وامل��راه��ق��ات 
السعوديات على اخلروج على قيم 
لهم  تكفل  والتي  أسرهم  وتقاليد 
مستدمية،  ورع��اي��ة  ك��رمي��ة  ح��ي��اة 
إلى  املطاف  نهاية  يف  بهم  وتدفع 
ال��ض��ي��اع، ورمب��ا إل��ى االرمت���اء يف 
أحضان سماسرة االجتار بالبشر. 

رئي�ش اجلمعية يوؤكد: بع�ش الدول و املنظمات الدولية دوافعها 

�سيا�سية ولي�ش اإن�سانية حيث حتجم عن ا�ستقبال الالجئني 

املتعر�سني للموت بينما حتّر�ش مراهقات �سد اأ�سرهن وتدفع 

بهن اإىل املجهول

كما بن أن هناك قوانن يف اململكة 
متنع اإليذاء وتعاقب فاعليه مبا يف 
ذلك الوالدين، وبقية أفراد األسرة 
ل��س��ان بعض  م��اذك��ر على  أن  ول��و 
ألمكنهن  صحيح  الفتيات  ه��ؤالء 
ال��ت��ق��دم ب��ش��ك��وى إل����ى اجل��ه��ات 
املعنية باحلماية يف اململكة وكذلك 
متاح  أمر  وهو  احلقوقية  اجلهات 
االتصال  إال  يقتضي  ومتيسر، وال 

باألرقام املخصصة لذلك.
تستنكر  اجل��م��ع��ي��ة  أن  وأض�����اف 
م��ث��ل ه���ذا ال��س��ل��وك ال���ذي ص��در 

ال��دول،  ه��ذه  مسؤولي  بعض  م��ن 
بهؤالء  وتغرير  فيه حتريض  وترى 
مرحلة  يف  ه��ن  وال��الت��ي  الفتيات 
املراهقة وغير قادرات على اتخاذ 
القرار الصحيح، كما يتضمن هذا 
التصرف اعتداء على حقوق أسر 
بهم  يلحق  والذين  الفتيات  ه��ؤالء 
ببناتهم  التغرير  بسبب  كبير  ضرر 
ودف��ع��ه��م إل���ى امل��ج��ه��ول، وط��ال��ب 
عن  بالكف  ال��دول  ه��ذه  مسؤولي 
مثل هذه التصرفات ذات الدوافع 

السياسية ال اإلنسانية.
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فرع اجلمعية بالعا�سمة املقد�سة ي�سارك يف ندوة »اجلوانب 

احلقوقية واجلزائية«

الفكري  التوجيه  شعبة  استضافت 
املخدرات  مكافحة  ب��إدارة  واملعنوي 
اجلمعية  عضو  املقدسة  بالعاصمة 
السهلي  مطر  ب��ن  محمد  ال��دك��ت��ور 
ح��ي��ث ش����ارك يف ن����دوة ب��ع��ن��وان ) 

 ) واجل��زائ��ي��ة  احلقوقية  اجل��وان��ب 
مؤخراً.

اجلمعية  عضو  استقبال  يف  وك��ان 
بالعاصمة  املخدرات  مكافحة  مدير 
بن عبد اهلل  املقدم  عادل  املقدسة 

التوجيه  شعبة  مدير  و  ال��غ��ام��دي، 
ال��ف��ك��ري وامل��ع��ن��وي األس��ت��اذ خالد 
امل��ال��ك��ي، و ك��ان��ت م��ح��اور ال��ن��دوة 

تتمحور حول التالي:
مشروعية السجن يف اإلسالم، حقوق 

السجن يف ضوء الشريعة اإلسالمية 
الئحة اإلجراءات اجلزائية يف اململكة 
العربية السعودية، حقوق املتهم أثناء 
 - التفتيش   - التحقيق   - )القبض 

احملاكمة(.



5
5

بيان اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان حول بدء حماكمة 

املتهمني يف ق�سية مقتل املواطن جمال خا�سقجي

حلقوق  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية  رح��ب��ت 
األشخاص  محاكمة  ببدء  اإلن��س��ان 
امل��واط��ن  مقتل  قضية  يف  املتهمن 
خاشقجي  حمزة  أحمد  ب��ن  جمال 
احملاكمة   جلسات  أول���ى  عقد  بعد 
ي����وم اخل��م��ي��س 1440/4/27ه���������� 
باحملكمة  2019/1/3م  امل���واف���ق 
والتي  ال��ري��اض،  مبدينة  اجل��زائ��ي��ة 

عدد  بلغ  وق��د  اجلمعية  حضرتها 
متهماً   )11( للمحاكمة  احمل��ال��ن 
وبحضور  موقوفن   )5( بينهم  م��ن 
م��ح��ام��ي��ه��م، وق����د أوض�����ح رئ��ي��س 
ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  اجلمعية 
تؤكد  اخلطوة  ه��ذه  ب��أن  القحطاني 
على  ال��س��ع��ودي��ة  السلطات  ح��رص 
سرعة محاكمة األشخاص املتورطن 

يف هذه القضية، وأن تأخذ العدالة 
مجراها وأن يحاسب كل من اشترك  
البشعة،  اجلرمية   هذه  ارتكاب  يف 
واجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى ث��ق��ة ب���أن ال��ع��دال��ة 
ستتحقق وأن  كل من جتاوز  القانون 
الوظيفية  مهامه  أو  أمانته  خان  أو 
س��ي��ن��ال ع��ق��اب��ه، وه���و م��ا ظ��ه��ر من 
النيابة  قدمتها   التي  االتهام  الئحة 

اجلزاء  بإيقاع  طالبت  والتي  العامة 
بحسب  كل  املتهمن  بحق  الشرعي 
يف  مساهمته   أو  مشاركته  مقدار 
منح  وقد مت  ارتكاب هذه اجلرمية، 
ماورد يف  للرد على  املتهمن فرصة 
لإلجابة  وإمهالهم  ال��دع��وى،  الئحة 
من   )136( امل���ادة  مقتضى  حسب 

نظام اإلجراءات اجلزائية.
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مبنى مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني

�سمن برنامج تاأهيل القيادات ال�سابة للحوار الوطني يف جمال التوا�سل احل�ساري 

اجلمعية ت�سارك يف حلقة نقا�ش ) ق�سايا احلريات العامة بني 

الواقع والتقارير الدولية( 

شارك رئيس اجلمعية الدكتور مفلح 
بن ربيعان القحطاني يف حلقة نقاش 
بعنوان )قضايا احلريات العامة بن 
ال��واق��ع وال��ت��ق��اري��ر ال��دول��ي��ة( ضمن 
الشابة  ال��ق��ي��ادات  ت��أه��ي��ل  ب��رن��ام��ج 
التواصل  مجال  يف  الوطني  للحوار 
احل��ض��اري وال��ت��ي أق��ي��م��ت م��ؤخ��راً 
للحوار  العزيز  عبد  امللك  مركز  يف 

الوطني.
املواضيع  من  ع��دداً  احللقة  تناولت 
الهامة و التي منها: أوضاع احلريات 
العامة يف اململكة العربية السعودية، 
األساسية  امل��ج��االت  يف  سيما  ال  و 
التي هي: احلريات الدينية،  وحرية 
تكوين  ح��ري��ة  و  التعبير،  و  ال���رأي 
و اجلمعيات  املؤسسات  و  األح��زاب 
التجمع  وح��ري��ة  املدنية،  و  األهلية 
التنقل،  وحرية  التظاهر،  و  السلمي 
أوج��ه  أب���رز  ض��وء  يف  مناقشتها  و 
للمملكة يف هذا  املوجهة  االنتقادات 
املجال، و الرد على تلك االنتقادات، 

و  اململكة  جهود  احللقة  تناولت  كما 
قامت  التي  اإلصالحية  اخل��ط��وات 

بها يف هذا اإلطار.
ومتحورت أهداف احللقة حول:

ك��ت��ب يف  م���ا  1- رص����د و حت��ل��ي��ل 
تقارير   من  العامة  احلريات  مجال 
تعكس  ال  م���زاع���م  و  وم��الح��ظ��ات 

الواقع احلالي للحريات باململكة.
و  السلبية  امل���ؤش���رات  ق��ي��اس   -2
بالصورة  ال��ع��الق��ة  ذات  اإلي��ج��اب��ي��ة 
باململكة  احل���ري���ات  ع��ن  ال��ذه��ن��ي��ة 
الشعوب  ل��دى  ال��س��ع��ودي��ة  العربية 
صانع  ي��دي  ب��ن  لوضعها  األخ���رى 

القرار.
موضوعية  علمية  تقدمي حقائق   -3
للباحثن و  اململكة  عن احلريات يف 

املهتمن بوسائل اإلعالم الدولي.
4- ال���رد ال��ع��ل��م��ي ع��ل��ى م��ح��اوالت 
اململكة من قبل بعض  تشويه صورة 
اجلهات املغرضة و املتحاملة عليها.

5- تزويد ممثلي اململكة حول العالم 

اجل��وان��ب  م��ت��ك��ام��ل��ة  علمية  مب����ادة 
من  يثار  م��ا  على  ال��رد  م��ن  متكنهم 

قضايا حول احلريات يف اململكة.

حتقيق رؤية 2030م:
املشروعات  من  العديد  إط��الق  يتم 
دفع  على  تعمل  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  و 
األمام  إلى  اململكة  التقدم يف  عجلة 
لإلهتمام  2030م  رؤي���ة  ج���اءت  و 
وذلك   مهاراتهم،  تنمية  و  بالشباب 
لوعي اململكة أن الشباب هم أساس 
التقدم فهم أساس املستقبل، و أمل 
رعاية  ظل  يف  و  التطور،  و  التقدم 
خادم احلرمن الشريفن مت إطالق 
أحد املشاريع الناجحة لسموه و هو 
مشروع »سالم« و قد مت تسخير هذا 
الشباب  بن  الوعي  لنشر  املشروع 
يتمكنوا  حتى  تأهيلهم  و  تدريبهم  و 
ال��دول  مع  احلضاري  التواصل  من 
األخرى بشكل سليم، و يكونوا وجهة 
مشرفة تعكس ثقافة اململكة بن دول 

العالم املختلفة، و يساهموا يف نشر 
ثقافة اململكة على املستوى العاملي.

ن���ب���ذة ع���ن م���ش���روع س����ام ل��ل��ت��واص��ل 
احلضاري:

للتواصل  مت إط��الق م��ش��روع س��الم 
التواصل  تنمية  يتم  لكي  احلضاري 
اإلنساني و الثقايف و احلضاري بن 
فيعمل  ذلك  إلى  باإلضافة  الشباب، 
و  اململكة  دور  إب���راز  على  امل��ش��روع 
و  الداخلية  إجنازاتها  أهم  توضيح 
م��ش��روع سالم  يعتبر  و  اخل��ارج��ي��ة، 
عبد  امللك  مركز  إجن��ازات  أحد  هو 
العزيز للحوار الوطني باملشاركة مع 
املراكز  و  ال����وزارات  م��ن  كبير  ع��دد 
األخرى مثل وزارة العمل، و التنمية 
اإلجتماعية، و وزارة التعليم، و مركز 

امللك سلمان لإلغاثة.

ي��ع��م��ل ب���رن���ام���ج س����الم ل��ل��ت��واص��ل 
احل���ض���اري ع��ل��ى إع����داد ال��ش��ب��اب 
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امل��ه��ارات  تعليمهم  و  ال��س��ع��ودي��ن 
املشاركة  من  يتمكنوا  لكي  ال��الزم��ة 
الفعاليات  و  الدولية  امل��ؤمت��رات  يف 
كبير  ق��در  على  ي��ك��ون��وا  و  األخ���رى 
لديهم  تنمو  و  ال��ث��ق��ايف  ال��وع��ي  م��ن 
لغة احلوار و يتمكنوا من نقل ثقافة 
اململكة للدول األخرى، و أيًضا يقوم 
املشروع بتعليم الشباب كيفية التعامل 
يف  طرحها  يتم  التي  املشكالت  مع 
الندوات و املؤمترات العاملية و كيفية 
الرد عليها و إيجاد حلول سريعة لها. 
م���ش���روع س��الم  إط�����الق  ق���د مت  و 
عدة  خالل  من  احلضاري  للتواصل 
يف  باهًرا  جناًحا  قدم  قد  و  مراحل 
جميع مراحله ، و جنح يف إقامة حوار 
فعال عبر وسائل اإلعالم و جنح يف 
خلق تواصل فعال بن ثقافة اململكة و 
الثقافات األخرى ، و من بن البرامج 
هي  املشروع  أعدها  التي  اإلعالمية 
إطالقها  يتم  التي  القصيرة  األف��الم 
البالد  اململكة يف  ثقافة  نشر  بهدف 
بن  مسابقات  عمل  يتم  و  األخ��رى، 
وثلئقي  فيلم  أفضل  إلعداد  الشباب 
و  إجنازاتها  و  اململكة  عن  يتحدث 
وفًقا  تقدمها  التي  البنائة  مشاريعها 
لرؤية 2030م ، و يجب أن تشمل تلك 
يف  احلضارية  النهضة  على  األف��الم 
 ، الثقايف يف اململكة  التنوع   ، اململكة 

التسامح والتعايش يف اململكة .

أه���������داف م�����ش�����روع س������ام ل���ل���ت���واص���ل 
احلضاري:

دور  إب��راز  إلى  املشروع  يهدف  اواًل: 
املشروع على  يركز  و  العاملي  اململكة 
أعمالها  و  ال��س��ع��ودي��ة  الشخصية 
تطوير  و  تشييد  و  بناء  من  املتنوعة 

و التي تهدف لتعزيز رؤية 2030م.

اجلنسن  من  الشباب  تأهيل  ثانًيا: 
كافية  بدرجة  دبلوماسين  ليكونوا 
التي  األسئلة  على  ال��رد  من  متكنهم 
يتم طرحها يف الندوات و املؤمترات 
أعمالها  و  أهدافها  و  اململكة  ح��ول 
املتطورة احلديثة ، كما يعمل املشروع 
عى إع��داد جيل واع��ي و م��درك ملا 
يدور حوله و يقوم بتصحيح األخطاء 
ال��ش��ائ��ع��ة ال��ت��ي مي��ك��ن ت��داول��ه��ا يف 

اللقاءات.

ث���ال���ًث���ا: ت��أه��ي��ل ال����ق����ادة ال��ش��ب��اب 
الثقافة،  لديهم  ليصبح  السعودين 
ليقوموا  الكامل  الوعي  و  املعرفة،  و 
بتمثيل املمكلة بصورة مشرفة تعكس 

ثقافتها و دورها يف إعداد الشباب.

تأهيل 60 شابًا وشابة يف مجاالت 
احلوار والتواصل احلضاري:

بن  ن��زار  الدكتور  معالي  برعاية 
عبيد مدني، وزير الدولة للشؤون 
اخلارجية ورئيس اللجنة الوطنية 
احل��رم��ن  خ���ادم  م��ب��ادرة  ملتابعة 
الشريفن للحوار بن أتباع األديان 
سالم  مش��روع  نظم  والثقافات؛ 
للتواصل احلضاري، حفل تخريج 

الدفعة  ميثلون  وشابة،  شاًبا   60
األولى من برنامج تأهيل القيادات 
ال��ش��اب��ة ل��ل��ح��وار ال��ع��امل��ي ال��ذي 
احلضاري   للتواصل  سالم  ينّفذه 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع أك��ادمي��ي��ة احل���وار 
الشيخ  قاعة  يف  وذل��ك  للتدريب، 
ص��ال��ح احل���ص���ّن مب��ب��ن��ى م��رك��ز 
الوطني  العزيز للحوار  امللك عبد 
بالرياض، بحضور أعضاء اللجنة 
أتباع  بن  احلوار  ملبادرة  الوطنية 
األدي����ان وال��ث��ق��اف��ات وامل��ش��ارك��ن 
البرنامج  ه��ذا  يف   وامل��ش��ارك��ات 
واملدربن واملدربات، الذين شاركوا 
يف إعداد هذا البرنامج األول من 
املعالي  نوعه، وعدد من أصحاب 
والسعادة واملسؤولن واألكادميين 

واملختصن.

املجموعة  بهذه  االحتفاء  ويأتي 
وخريجات  خريجي  من  املتميزة 
الشابة،  القيادات  تأهيل  برنامج 
من  امل��شروع  يحمله  ما  إط��ار  يف 
رؤي���ة ورس���ال���ة وأه�����داف تسعى 
ل��ت��أه��ي��ل ق����ي����ادات واع������دة من 
للمشاركة  ال��ش��ب��اب؛  احمل��اوري��ن 
واكتشاف  ال��دول��ي��ة؛  احمل��اف��ل  يف 
وتفعليها  لديهم  الكامنة  الطاقات 
إسهامهم  يف  إيجاًبا  ينعكس  مبا 
وإيجابية  حقيقية  ص��ورة  بناء  يف 
عن املجتمع يف اململكة يف مختلف 
منجزات  وإب��راز  الدولية  احملافل 
اململكة ودورها يف التعايش السلمي 
مع  متاشًيا  العاملي  السالم  وبناء 
مت  صِمّ 2030م؛  اململكة  رؤي���ة 
مفردات البرنامج لتعّزز الكفايات 
ال��ت��ال��ي��ة ل��ل��م��ش��ارك��ن:امل��ج��االت 
الفكرية، واملعرفية؛ واالجتماعية؛ 

والنفسية؛ وإدارة الذات.

وت��ت��م م��ن��ه��ج��ي��ة وم���راح���ل عمل 
معايير  أع��ل��ى  وف����ق  امل����ش����روع، 
اجلودة تخطيًطا وتنفيًذا، وتكوين 
فريق عمل متخصص يف التدريب 
وال��ت��أه��ي��ل، مي��ر ب��ث��الث م��راح��ل: 
االن��ت��ق��اء واالخ���ت���ي���ار؛ ال��ت��دري��ب 
وال��ت��أه��ي��ل؛ ال��ت��ق��ومي وال��ت��غ��ذي��ة 

الراجعة.
الدفعة  وشابات  شباب  أن  يذكر 

األولى مت اختيارهم من بن )850( 
ش��اًب��ا وش��اب��ة، ك��ان��وا ق��د تقدموا 
للبرنامج  يف مرحلته األولى، ومت 
معايير  وفق  منهم،   )60( اختيار 
ص���ارم���ة، وإحل���اق���ه���م ب��ب��رن��ام��ج 
تدريبي مكثف امتد لثالثة أشهر، 
تضمن، احملتوى العلمي؛ التدريب 
وامل����ه����ارات؛ امل��ك��ت��ب��ة اإلن��س��ان��ي��ة 
)جت����ارب وخ���ب���رات(؛ ال���زي���ارات 
امليدانية )معايشة(؛ لقاءات سفير 
مشاريع  خ��ارج��ي��ة(؛  وف���ود  )م���ع 
إعدادهم  خاللها  مت  وم��ب��ادرات، 
عمل  ورش  خ��الل  م��ن  وتهيئتهم 
وجلسات حوار متعمق ومناظرات 
التقوا  ميدانية،  وزي���ارات  عملية 
خاللها شخصيات محلية ودولية.

 كما أتيحت لهم فرص احلوار مع 
مجاالت  يف  ومتخصصن  خبراء 
واإلتيكيت  واالج��ت��م��اع  اإلع����الم 
والقانون  العامة  والدبلوماسية 
ال���دول���ي وخ���ب���راء يف م��ج��االت 
إضافة  الذهنية  الصورة  تصحيح 
إل��ى زي���ارة ال��ع��دي��د م��ن اجلهات 
املجتمع  وم��ؤس��س��ات  احلكومية 
ما  للتعُرّف عن قرب على  املدني 
إقليمًيا  ري��ادة  من  اململكة  تشهده 

ودولًيا.

كما يعتزم برنامج “سالم للتواصل 
النسخة  إط����الق  احل����ض����اري”، 
الثانية من مشروع تأهيل الشباب 
ال��ق��ي��ادات  “تأهيل  ال��س��ع��ودي��ن، 
بعد  العاملي”،  ل��ل��ح��وار  ال��ش��اب��ة 
يف  البرنامج  حققه  الذي  النجاح 
 60 نحو  وتأهيل  األول���ى  نسخة 
شاًبا وشابة، يف بداية شهر فبراير 

من عام 2019م.

وي���ه���دف امل���ش���روع إل����ى إع����داد 
ميلك  الشباب  من  جيل  وتأهيل 
يف  األساسية  وامل��ه��ارات  املعرفة 
واملعلومات  احلضاري،  التواصل 
عن  الذهنية  بالصورة  اخل��اص��ة 
املغلوطة  املواضيع  وأكثر  اململكة 
ال��ت��ي ي��ت��م ت��داول��ه��ا يف وس��ائ��ل 
اإلع����الم وامل��ن��ص��ات اإلع��الم��ي��ة 
عليها  ال���رد  وكيفية  األج��ن��ب��ي��ة، 

وتوضيح حقيقتها.

مشروع “سام للتواصل احلضاري”، يهدف إلى رصد 
يكتب من  ما  ويتابع  للمملكة،  الذهنية  الصورة  واق��ع 
ال��دول��ي��ة، كما ميتلك  قبل املنظمات وم��راك��ز األب��ح��اث 
الشخصيات  أه��م  عن  متكاملة  بيانات  قواعد  املشروع 
ودراس��ات  معمقة  أبحاًثا  ويصدر  الدولي،  التأثير  ذات 
حول العديد من القضايا ذات الصلة بالصورة الذهنية 

للمملكة العربية السعودية
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مؤخراً أطلقت منظمة األمم املتحدة 
دلياًل من  )الفاو(  والزراعة  لألغذية 
صانعي  ملساعدة  موجه  إج��راء   20
على  التنمية  وقطاعات  السياسات 
تسريع التقدم نحو حتقيق التعهدات 
العاملية اخلاصة بالقضاء على الفقر 

واجلوع.

وي���وف���ر »حت�����ول م���ج���ال األغ���ذي���ة 
التنمية  أه��داف  لتحقيق  وال��زراع��ة 
يساعد  عملياً  دل��ي��اًل  امل��س��ت��دام��ة« 
الغذائي،  األم��ن  تعزيز  على  ال��دول 
وحتفيز  الئقة  توظيف  فرص  وخلق 
االقتصادي،  والنمو  الريفية  التنمية 
الطبيعية،  امل���وارد  على  واحملافظة 
والتي  املناخي،  للتغير  واالستجابة 
تشكل جميعها جزء من جدول أعمال 

التنمية املستدامة 2030.
نائبة  سيميدو،  هيلينا  ماريا  وقالت 

مرة  »ألول  للمنظمة:  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
ت��ض��ع ال���ف���او دل���ي���اًل م���ن األع��م��ال 
تساعد  أن  ميكنها  التي  املترابطة 
أن  الغذائية وتبن  النظم  يف إصالح 
ثمار التحول تأتي من جذور األغذية 

والزراعة املستدامة«.

على  ال��وص��ي  مبثابة  ال��ف��او  وتعمل 
ال 232  م��ن  امل��ائ��ة  10 يف  ح��وال��ي 
مؤشرات  إط��ار  تشكل  التي  مكوناً 
التي  امل��س��ت��دام��ة  التنمية  أه����داف 
أقرتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ت��ت��راوح م��ا بن  ع��ام 2017، وال��ت��ي 
األمن الغذائي واإلنتاج املستدام، وما 
بن املياه النظيفة واحلياة حتت املاء 

وعلى األرض.

مت  والتي  اجلديدة،  املطبوعة  وتقدم 
ملخصاً  تعليمية،  ك���أداة  تصميمها 

التنفيذ  تسريع  كيفية  ح��ول  واف��ي��اً 
املستدامة  التنمية  أله��داف  الفعلي 
يف  ال���زي���ادة  ف��ي��ه  تتطلب  وق���ت  يف 
وتدهور  العالم  يف  اجلوعى  أع��داد 
من  وغيرها  واألراض��ي  التربة  حالة 
بنظمنا  املتعلقة  األخ��رى  املصاعب 

الغذائية استجابات طارئة.

وي��ع��د ه��ذا ال��دل��ي��ل، وال���ذي يفّصل 
التنمية  أه��داف  بن  الترابط  كيفية 
للمستثمرين  م��ف��ي��داً  امل��س��ت��دام��ة، 
صناع  وك��ذل��ك  والفنين  والباحثن 
أه��داف  دم��ج  عن  املسؤولن  القرار 
يؤكد  وه��و   ،2030 أجندة  ومقاصد 
»يتم  رؤي���ة  ه��ي  الكلية  ال��رؤي��ة  أن 
الغذاء  قضايا  معاجلة  خاللها  من 
والزراعة، وسبل عيش الناس، وإدارة 
واح��دة  كقضية  الطبيعية،  امل����وارد 

وليس كقضايا منفصلة«.

تساعد  أن  ميكن  الدليل  يف  وج��اء 
تخطيط  يف  امل��ت��راب��ط��ة«  »األع��م��ال 
اجلوع  على  للقضاء  استراتيجيات 
املستدامة  التنمية  أه��داف  وحتقيق 
يف  مبا  وال��زراع��ة  بالغذاء  املرتبطة 
العيش،  ت��ع��زي��ز ص��م��ود س��ب��ل  ذل���ك 
وزي�����ادة إن��ت��اج��ي��ة ودخ����ل أص��ح��اب 

احليازات الريفية الصغيرة.

والهدف هو دمج القطاعات العديدة 
برنامج  الريفية يف  والتنمية  للزراعة 
ويعتبر  ال��ب��الد،  يف  األوس���ع  التنمية 
االس��ت��ث��م��ار ال��ري��ف��ي، وت��ع��اون��ي��ات 
املزارعن القوية، والشراكات العامة، 
والتنسيق  ال��س��ي��اس��ات،  ون��ق��اش��ات 
تركز  والتي  ال���وزارات،  بن  األفضل 
جميعها على الناس وسبل معيشتهم 
وعلى البيئة، جوانب رئيسية إلحداث 
التغيير الضروري والتحولي، بحسب 

منظمة الفاو الدولية ت�سدر دلياًل لت�سريع النمو الكفيل 

بالق�ساء على اجلوع
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العمل من اأجل الق�ساء

على اجل�ع
الدليل.

مع  ب��وض��وح  ك��ل عمل  الدليل  وي��ح��دد 
أه��داف  حتقيق  يف  مساهمته  م��دى 
ه��ذه  وت��رت��ب��ط  امل��س��ت��دام��ة،  التنمية 
ألجندة  رئيسية  مب��ك��ون��ات  األع��م��ال 
أصحاب  مساعدة  وبخاصة  التنمية، 
إلى  الوصول  الصغيرة على  احليازات 
وتعزيز  منها،  واالس��ت��ف��ادة  األس���واق 
وال��ص��م��ود وصيانة  وامل��ع��رف��ة  ال��ت��ن��وع 
املوارد الطبيعية مبا فيها صحة التربة 
وخفض  وامل��ي��اه  البيولوجي  وال��ت��ن��وع 
وتعزيز  الطعام  م��ن  وامل��ه��در  الفاقد 
حقوق  وضمان  املستدام  االستهالك 
احل��م��اي��ة  وت��وف��ي��ر  األراض�����ي  ملكية 
التغذية  وحتسن  الكافية  االجتماعية 
ومواجهة التغير املناخي والتأقلم معه، 

وحتسن أنظمة احلوكمة.

ويعكس كل عمل من األعمال العشرين 
للفاو يف مجاالت عمل  الفنية  اخلبرة 
والتنوع  البيئية،  ال��زراع��ة  بينها  م��ن 
املياه  مستجمعات  وإدارة  البيولوجي، 
ون��ظ��م األغ��ذي��ة احل��ض��ري��ة، ومتكن 
حتدد  كما  السياسية،  صنع  بيئات 
للتأكد  عملية  ط��رق��اً  األع��م��ال  ه��ذه 
املصلحة  أصحاب  جميع  وص��ول  من 
القضايا  وكذلك  احلوكمة  آليات  إلى 
ي��ق��ررون  م��ن  ت��واج��ه  ال��ت��ي  احلقيقية 

امليزانيات ويضعون السياسات.

وعلى الرغم من أن التحسن الكبير يف 
االنتاج الزراعي خالل العقود األخيرة 
ق���د س��اه��م يف ت��ل��ب��ي��ة االح��ت��ي��اج��ات 
املتزايدين،  العالم  لسكان  الغذائية 
يتحقق  ما  غالباً  التقدم  ه��ذا  أن  إال 
بتكاليف بيئية واجتماعية باهظة تهدد 
سطح  على  التربة  خصوبة  مستقبل 
مليون   815 ف��وج��ود  ال��ك��وك��ب،  ه���ذا 
يعانون من اجلوع وواح��د من  شخص 
ك��ل 3 أش��خ��اص يعاني م��ن سوء  ب��ن 
ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  أن  يعني  ال��ت��غ��ذي��ة 

احلالي غير متوازن.
مبعناها  تعد،  الزراعة  أن  و  سيما  ال 
يف  التوظيف  قطاعات  أكبر  الواسع، 
للسكان  ج��داً  ض��روري��ة  وه��ي  العالم، 
يشكلون  ال��ذي��ن  الريفية  املناطق  يف 
السكانية  ال��ف��ئ��ات  أك��ث��ر  ال��غ��ال��ب  يف 
فإن  وبالتالي  العالم،  يف  وضعفاً  فقراً 
يوفر  امل��س��ت��دام  النهج  إل��ى  االن��ت��ق��ال 
إمكانيات هائلة إلنعاش احلياة الريفية 

اقتصادي  منو  وحتقيق  جديد  من 
لتحقيق  أم��ر ض��روري  وه��و  شامل، 

جدول أعمال أهداف 2030.

وحسب الدليل اجلديد، فإن إطالق 
ال��ع��ن��ان ل��ق��درات ال��ق��ط��اع اخل��اص 
التقدم،  لتحقيق  أس��اس��ي  أم��ر  ه��و 
وت��ق��ّدم »ال��ث��ورة ال��ه��ادئ��ة« اجل��اري��ة 
السمكية  القيمة  سلسلة  يف  حالياً 
يف بنغالديش مثاالً على النهج الذي 
السياسة  أدت  فقد  اتباعه،  ميكن 
العامة والبنية األساسية إلى حتفيز 
قبل  من  الرأسمالية  االستثمارات 
مئات اآلالف من صغار املستثمرين، 
مما أدى إلى منو قطاع تربية األحياء 
املائية يف البالد ثالثة أضعاف، وقد 
غير  أخ��رى  أن���واع  اصطياد  ساهم 
وارتفاع  التقليدي،  الشبوط  سمك 
الغلة وانخفاض األسعار، يف حتقيق 

األمن الغذائي.

حكومة  مع  الفاو  عمل  ساهم  كما 
املالية  األدوات  توفير  يف  النيجر 
استفادت  التي  الشاملة  واالئتمانية 
منها مؤسسات االنتاج احمللية إلنشاء 
ذات  مدخالت  توفر  واسعة  شبكة 
جودة وأسعار مناسبة للمزارعن يف 
إلى  وأدى هذا  البالد،  أنحاء  جميع 
األساسية  احملاصيل  غلة  مضاعفة 

مثل الذرة الرفيعة والدخن.

الدليل  هذا  يعزز  أن  الفاو  وتتوقع 
يف  ل��ل��دول  ال��ف��ع��ال  دعمها  العملي 
سعيها لتطوير استراتيجيات وخطط 
عمل قادرة على تسريع وتيرة حتول 
تنفيذ  نحو  ال��زراع��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

أهداف التنمية املستدامة.

منظمة الفاو برنامج »فومي زيرو«:
اس��ت��ه��دف ب��رن��ام��ج ف���وم���ي زي���رو 
الذي  الصفر،  إلى  اجل��وع  »تقليص 
أُطلق يف عام 2003، كما يدل اسمه 
اجل��وع  على  ال��ت��ام  القضاء  حتقيق 
وس����وء ال��ت��غ��ذي��ة يف ال��ب��رازي��ل من 
العميقة،  أسبابهما  معاجلة  خ��الل 
الفقر  وال سيما  الفقر،  أهمها  ومن 

الريفي. 
وق���د أن��ش��أ ال��ب��رن��ام��ج أك��ب��ر نظام 
ل��ل��ت��ح��وي��الت ال��ن��ق��دي��ة يف ال��ع��ال��م، 
من  يقرب  ما  انتشال  على  وساعد 

ربع سكان البرازيل من اجلوع والفقر 
املبادرات  من  مزيج  وبفضل  املدقع، 
القصيرة واملتوسطة والطويلة األجل، 
استخدم برنامج فومي زيرو مجموعة 
ومنسقاً،  متشابكاً،  برنامجاً   31 من 

ومتعاضداً لتحقيق أهدافه. 

فومي  برنامج  بإمكانات  واع��ت��راف��اً 
منظمة  ق��دم��ت  ال��ب��داي��ة،  منذ  زي���رو 
للبرنامج، وبعد  الفاو الدعم املستمر 
فومي  برنامج  إط��الق  من  أسبوعن 
أنها  ال��ف��او  منظمة  أع��ل��ن��ت  زي����رو، 
ستسهم بالدعم املالي والتقني، وجاء 
ذلك بعد صدور تقرير مؤيد من فريق 
عمل  والزراعة  األغذية  ملنظمة  تابع 
الدولي،  البنك  مع  جنب  إل��ى  جنباً 
األمريكية،  للبلدان  التنمية  ومصرف 
استعراض  يف  البرازيلين  واخلبراء 
تصميم برنامج فومي زيرو ومكوناته 

الفردية.

ال����ذي قدمته  ال��دع��م األول����ي  رك���ز 
فومي  ب��رن��ام��ج  إل���ى  ال��ف��او  منظمة 
للتعاون  مشروعات  ثالثة  على  زي��رو 
ال��ت��ق��ن��ي ت��ه��دف ع��ل��ى ال��ت��وال��ي إل��ى 
ت��ع��دي��ل امل��ش��روع��ات امل��م��ول��ة دول��ي��اً 
وتصميم  زيرو؛  فومي  لبرنامج  دعماً 
وتنفيذ دورات لبناء القدرات ملواجهة 
آثار اجلفاف وتعزيز ربحية وإنتاجية 
شرق  ش��م��ال  يف  الريفين  ال��س��ك��ان 
التقنية  امل��ش��ورة  وت��ق��دمي  ال��ب��رازي��ل؛ 
ب��ش��أن ال���زراع���ة احل��ض��ري��ة وش��ب��ه 
احلضرية، والزراعة األسرية الريفية، 

واملستوطنات، وإصالح األراضي.
ووص����ل ب��رن��ام��ج ف��وم��ي زي����رو إل��ى 
ع��ش��رات امل��الي��ن م��ن ال��ب��رازي��ل��ي��ن 
متوسط  يف  زي����ادة  ش��ه��دوا  ال��ذي��ن 

دخلهم بنسبة 20 يف املائة من خالل 
بينما  وح��ده��ا،  النقدية  التحويالت 
شهد املزارعون األسريون ارتفاعاً يف 
واليوم،  املائة،  33 يف  بنسبة  دخولهم 
ما زال برنامج فومي زيرو يجد صدى 
أبدت  حيث  العالم،  أنحاء  جميع  يف 
نحو 100 حكومة اهتمامها باستخدام 
نهج مماثل للقضاء على اجلوع والفقر 

يف بلدانها. 

اكتسبتها  التي  اخلبرة  أصبحت  وقد 
حققتها  التي  واإلجن���ازات  البرازيل 
مرجعية  نقطة  اجل���وع  مكافحة  يف 
ارتفاع  إلى  أدى  األخ��رى، مما  للدول 
الطلب على التعاون الثنائي أو املتعدد 
ال��ف��او  منظمة  وت��ف��ت��خ��ر  األط�����راف، 
بارتباطها بهذا البرنامج، واملشروعات 
جناحه  تكرار  إل��ى  الرامية  اجل��اري��ة 

خارج البرازيل. 

والواقع أن جذور برنامج فومي زيرو 
الذي  امل��زدوج«  »نهج املسار  تكمن يف 
سنوات  منذ  ال��ف��او  منظمة  ل��ه  ت��روج 
التدابير  من  مزيج  واق��ت��راح  عديدة، 
لتحقيق  األج��ل  والطويلة  القصيرة 
األمن الغذائي. ومن األمور األساسية 
أي��ض��ا رؤي���ة ال��غ��ذاء كحق ع��امل��ي من 
حقوق اإلنسان، وهو حق اعترفت به 
اإلع��الن  م��رة يف  ألول  املتحدة  األمم 
 ،1948 لعام  اإلنسان  حلقوق  العاملي 
بشأن  روم����ا  إع����الن  وامل��ت��ض��م��ن يف 
عن  ال��ص��ادر  العاملي  الغذائي  األم��ن 
الذي  لألغذية،  العاملي  القمة  مؤمتر 
 ،1996 عام  يف  الفاو  منظمة  نظمته 
ويف اخلطوط التوجيهية ملنظمة الفاو 
بشأن احلق يف الغذاء التي اعتمدها 

187 بلداً يف عام 2004. 

 © �سفحة تهتم بن�سر اأه��م اأخبار اجل��وع يف العامل و جهود املنظمات و 

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

حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل
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كانون الأول/دي�سمرب

اليوم العاملي حلقوق الإن�سان

Human Rights Day

وهبوا  قد  وهم  واحلقوق،  الكرامة  يف  ومت�ساوين  اأحرارًا  النا�ش  جميع  يولد 

العقل والوجدان وعليهم اأن يعاملوا بع�سهم بع�سًا بروح الإخاء.

املادة الأوىل من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان

اجلمعية ت�سارك العامل يف الحتفال باليوم العاملي حلقوق 

الإن�سان ودعوات لبذل املزيد من اجلهود لتحقيق امل�ساواة بني 

اجلن�سني 

مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان، 
شارك فرع اجلمعية مبنطقة اجلوف 
ج��اءت  و  إح���ي���اءه،  يف  ال��ع��ال��م  دول 
املشاركة من خالل مخاطبة اإلدارات 
إرفاق  مت  حيث  باملنطقة،  احلكومية 
التعريف  تتضمن  ال��ت��ي  الكتيبات 
العاملي  اإلع��الن  و  اإلن��س��ان  بحقوق 
حلقوق االإنسان، وكذلك عدداً كبيراً 

من مطبوعات و اصدارات اجلمعية 
احلقوقية.

كما مت وضع اللوحات اإلرشادية يف 
توضح  التي  العامة  وامليادين  الطرق 
عليها  ال��ت��ي نصت  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 
ال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة، و ال��ق��وان��ن 
الدولية، ال سيما و أن للجمعية دور 
و  املجتمع،  أف���راد  توعية  يف  كبير 

املهرجانات  حضور  خ��الل  من  ذل��ك 
تقام  التي  باإلحتفاالت  وامل��ش��ارك��ة 
باملنطقة بتوزيع النشرات التي تُعرف 
وتوزيع  وحمايتها  اإلن��س��ان،  بحقوق 
بها  اخل��اص��ة  احلقوقية  ال��ن��ش��رات 
وتوعية أفراد املجتمع بطرق التواصل 
معها لتقدمي املساعدة القانونية لهم 
قد  التي  املشكالت  على  التغلب  و 

تواجههم.
أنها  على  اإلن��س��ان  حقوق  تعّرف  و 
لكّل  املستحّقة  ي��ات  واحل��رّ احلقوق 
إنسان، ويستند  كونه  شخص مجّرد 
اإلقرار  على  اإلنسان  حقوق  مفهوم 
من  البشرية  األس��رة  أف��راد  جلميع 
وبإقرار  فيهم،  أصيلة  وكرامة  قيمة 
هذه احلريات فإن اإلنسان يستطيع 
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أن يتمتع باألمن واألمان، وقد أّكدت 
قيمة  على  السماوية  الكتب  جميع 
اإلنسان وتفّرده عن باقي املخلوقات 
بالعقل، وقد ورد أهمية اإلنسان يف 
القرآن الكرمي مثال ذلك قوله تعالى: 
يِف  َوَحَملْنَاُهْم  آَدَم  بَِني  ْمنَا  َكَرّ »َولََقْد 
ِيّبَاِت  الَطّ َن  ِمّ َوَرَزْقنَاُهم  َوالْبَْحِر  الْبَِرّ 
َخلَْقنَا  ��ْن  مِمَّ َكِثيٍر  َعلَى  لْنَاُهْم  َوَفَضّ

تَْفِضياًل« صدق اهلل العظيم.

مي����ك����ن ت���ص���ن���ي���ف ح����ق����وق اإلن����س����ان 
األساسية إلى: 

وتكفل حقوق  الشخصية:  احلقوق   -
السالمة الشخصية حق اإلنسان يف 
باألمان،  والتمتع  واحلرية،  احلياة، 

وحرية األديان واألفكار. 
حق  تتضمن  امل��دن��ي��ة:  احل��ري��ات   -
الشخص يف املشاركة باحلكم وحقه 

يف الزواج والتنقل.
- احلقوق االجتماعية واالقتصادية: 
ت��ض��م��ن ح���ق ال��ش��خ��ص ب��احل��ص��ول 
األساسية،  اإلنسانية  احلاجات  على 
فلكل  االجتماعي،  الرقي  يف  وحقه 
شخص حق يف مستوى معيشة يكفي 
خاصة  والرفاهية  الصحة  لضمان 
وامللبس  واملسكن  املأكل  صعيد  على 

والعناية الطبية والتعليم.

اإلع������ان ال���ع���امل���ي حل���ق���وق اإلن���س���ان 
يدخل عامه السبعني:

 10 يف  اإلنسان  حقوق  بيوم  يحتفل 
عام.  كل  من  األول/ديسمبر  كانون 
ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت 
 1948 عام  يف  العامة  اجلمعية  فيه 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ويف 
هذا العام، ينظم يوم حقوق اإلنسان 
لالحتفال  كاماًل  عاماً  تستمر  حملة 
املقبلة  السبعن  السنوية  بالذكرى 
اإلن��س��ان،  حلقوق  العاملي  ل��إلع��الن 
حقوقاً  أعلنت  تاريخية  وثيقة  وهي 
لكل  يحق  للتصرف حيث  قابلة  غير 
 - ك��إن��س��ان  ب��ه��ا  يتمتع  أن  ش��خ��ص 
أو  اللون  أو  العرق  عن  النظر  بغض 
الرأي  أو  اللغة  أو  اجلنس  أو  الدين 
السياسي أو غيره أو األصل القومي 
أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو 
األكثر  الوثيقة  وهي  آخر،  وضع  أي 
ترجمة يف العالم، وهي متاحة بأكثر 

من 500 لغة.
ويضع اإلعالن، الذي صاغه ممثلون 

من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة 
القيم  ال��ع��ال��م،  م��ن��اط��ق  جميع  م��ن 
العاملية، يضع معياراً للهدف املشترك 
وهو  األمم،  وجميع  الشعوب  جلميع 
ي��ن��ص ع��ل��ى امل���س���اواة يف ال��ك��رام��ة 
وال��ق��ي��م��ة ل��ك��ل ش���خ���ص، وب��ف��ض��ل 
اإلعالن، والتزامات الدول مببادئها، 
ووضع  للمالين  الكرامة  إحياء  مت 
أكثر عدالً، ويف حن  لعالم  األساس 
أن ما يصبو إليه اإلعالن لم يتحقق 
احلقيقة ميكن  ولكن يف  بعد متاماً، 
القول أنه قد صمد أمام االختبارات 
على م��دى ال��زم��ن وه���ذا ي��دل على 
الطابع العاملي الدائم والقيم الدائمة 
املتمثلة يف املساواة والعدالة والكرامة 

اإلنسانية.
اإلن��س��ان  حل��ق��وق  العاملي  واإلع���الن 
مينح القوة للجميع، حيث إن املبادئ 
املكرسة يف اإلعالن ال تزال حتافظ 
عليه  كانت  كما  اليوم  أهميتها  على 
إلى  بحاجة  ونحن   ،1948 ع��ام  يف 
الدفاع عن حقوقنا وحقوق اآلخرين. 
وميكننا أن نخطوا خطوات عملية يف 
اليومية،  حياتنا  خالل  االجت��اه  هذا 
حتمينا  التي  باحلقوق  نتمسك  وأن 
بن  الصلة  بذلك  نعزز  وأن  جميعا، 

جميع البشر.
ويتفق رجال القانون حول العالم على 
أن هذا اإلعالن يعد واحًدا من بن 
حلقوق  الرئيسية  الدولية  الوثائق 
قبل  من  تبنيها  مت  والتي  اإلن��س��ان، 
هاًما  موقًعا  ونالت  املتحدة،  األمم 
وثيقتي  بجانب  الدولي،  القانون  يف 
باحلقوق  اخل���اص  ال���دول���ي  ال��ع��ه��د 
 ،1966 سنة  من  والسياسية  املدنية 
باحلقوق  ال��دول��ي اخل���اص  وال��ع��ه��د 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

من سنة 1966.
واحتفاًء بذكرى يوم حقوق اإلنسان، 
احتفت منظمة األمم املتحدة، بجانب 
املساواة  وهو  بالوثيقة،  يتعلق  خاص 
ب��ن اجل��ن��س��ن، ح��ي��ث ق��ال��ت »يعد 
اإلع���الن ال��ع��امل��ى حل��ق��وق اإلن��س��ان، 
كل  يف  واحل��ري��ة  ب��امل��س��اواة  اجلميع 
مكان، ولكن ما كان ليتم إدراج مبدأ 
املساواة بن اجلنسن فيه، لوال نساء 
عاملًيا  اإلع��الن  يكون  أن  على  عملن 

بحق«.
العاملي  »اإلع��الن  املنظمة،  وأضافت 
تاريخية  وثيقة  هو  اإلنسان،  حلقوق 

ه��ام��ة يف ت��اري��خ ح��ق��وق اإلن��س��ان، 
صاغه ممثلون من مختلف اخللفيات 
أنحاء  والثقافية من جميع  القانونية 
العامة  اجلمعية  واعتمدت  العالم، 
اإلع����الن ال��ع��امل��ي حل��ق��وق اإلن��س��ان 
 ،1948 ديسمبر   10 يف  باريس،  يف 
ال��ذي  املشترك  املعيار  أن��ه  بوصفه 
الشعوب  كافة  تستهدفه  أن  ينبغي 
األولى،  وللمرة  يحدد،  وهو  واألمم، 
حقوق اإلنسان األساسية التي يتعن 

حمايتها عاملًيا«.

اح��ت��ف��االت  ت��ت��رك��ز   ،)2018( ع����ام  يف 
حقوق  بيوم  املتحدة،  األمم  منظمة 
اإلن������س������ان، ع���ل���ى اجل�����ان�����ب اخل�����اص 
باملساواة بني اجلنسني، مرجعة ذلك 
إل���ى أن���ه »ل���وال ن��س��اء عملن ع��ل��ى أن 
يكون اإلع��ان عاملًيا بحق« ملا حتقق 

ذلك:
أم���ا األم���ن ال��ع��ام ل���ألمم امل��ت��ح��دة، 
رسالة  فأكد يف  جوتيريس،  أنطونيو 
العاملي  ال��ي��وم  مبناسبة  م��ؤخ��راً  ل��ه 
»حقوق  أن  على  اإلن��س��ان،  حل��ق��وق 
اإلنسان عاملية تتسم بطابعها األبدي، 
أن  الواقع  لكن  للتجزئة،  قابلة  وغير 
يف  للحصار  تخضع  اإلنسان  حقوق 
العاملية  والقيم  العالم،  أنحاء  جميع 
ت��ت��آك��ل. وس��ي��ادة ال��ق��ان��ون ت��ق��ّوض.. 
دعونا ندافع عن حقوق اإلنسان، لكل 

شخص ويف كل مكان«.
م��ا ف��ت��ئ اإلع����الن ال��ع��امل��ي حلقوق 
منارة  عاماً   70 منذ  يشكل  اإلنسان 
ع��امل��ي��ة، ت��ن��ي��ر س��ب��ل احل��ف��اظ على 
 … والرفاه  املساواة  وحتقيق  الكرامة 

وتعطي األمل لألماكن املظلمة.
عليها  املنصوص  احل��ق��وق  وتنطبق 
يف اإلع����الن ع��ل��ى اجل��م��ي��ع، بغض 
أو  معتقداتنا  أو  عرقنا  عن  النظر 
مكاننا أو أي ضرب آخر من ضروب 

االختالف.
عاملية  حقوق  هي  اإلن��س��ان  فحقوق 
أيضاً  وه��ي  األب��دي،  بطابعها  تتسم 
للمرء  للتجزئة، وال ميكن  قابلة  غير 
احلقوق  بن  من  يشاء  ما  ينتقي  أن 
واالق��ت��ص��ادي��ة  والسياسية  امل��دن��ي��ة 

واالجتماعية والثقافية.
باتشيليت،  قالت ميشيل  من جهتها، 
امل��ف��وض ال��س��ام��ي ل���ألمم امل��ت��ح��دة 
حل��ق��وق اإلن���س���ان: »إن����ه مت وض��ع 
اإلع����الن ال��ع��امل��ي حل��ق��وق اإلن��س��ان 

شعوب  لتوجيه  مفصلة  كخريطة 
العالم من الصراع واملعاناة، وضمان 
وبن  املجتمعات  داخل  العالقات  أن 
مستدامة  ت��ك��ون  أن  ميكن  ال����دول، 

وسلمية«.
وأضافت: »لقد ألهم اإلعالن العاملي 
حتسن  إل��ى  وأدى  التحرر  ح��رك��ات 
ال���وص���ول إل���ى ال��ع��دال��ة واحل��م��اي��ة 
االقتصادية  وال��ف��رص  االجتماعية 

واملشاركة السياسية«.
بصياغة  املتحدة  األمم  قامت  وق��د 
نص قانون حقوق اإلنسان، وحددت 
جميعها  احلكومات  على  التزامات 
ت��ه��دف حل��م��اي��ة وت��ع��زي��ز احل��ري��ات 
واحل����ق����وق األس���اس���ي���ة ل���ألف���راد 
واجل����م����اع����ات، وف���ي���ه مت حت��دي��د 
مجموعة واسعة من احلقوق املدنية، 
والثقافية، والسياسية، واالقتصادية، 
إلى  دول��ي��اً،  املقبولة  واالجتماعية 
جانب إنشاء العديد من الوسائل التي 
تساعد الدول واحلكومات على حتمل 
مهامها املتعلقة بحمايتها، ويعد كل من 
ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان اللذين مت اعتمادهما 
العامن  يف  العامة  اجلمعية  قبل  من 
أساس  التوالي،  على  و1948   1945
توسيعه  مت  ال��ذي  القانون،  ه��ذا  بناء 
ب��ع��د ذل���ك م���ن ق��ب��ل األمم امل��ت��ح��دة 
للتمييز  األكثر عرضة  الفئات  ليشمل 
كالنساء، واألطفال، وذوي االحتياجات 

اخلاصة.
ال��ع��امل��ي حلقوق  واش��ت��م��ل اإلع����الن 
األصيلة  احل��ق��وق  ك��ل  على  اإلن��س��ان 
ل���ألف���راد واجل���م���اع���ات، وم���ن ذل��ك: 
احل��ق يف احل��ي��اة، واحل��ري��ة، واألم��ن 
الشخصي، واحلق يف املساواة، واحلق 
يف التعليم، واحلق يف امللكية اخلاصة، 
واحل����ق يف احل��م��اي��ة م��ن االع��ت��ق��ال 
معاملة  يف  واحل��ق  والنفي،  التعسفي 
والدين،  املعتقد  وحرية  عادلة،  عامة 
واحل���ق يف ال����زواج وت��ك��وي��ن األس���رة، 
واحلق يف الضمان االجتماعي، واحلق 
يف الراحة والترفيه، واحلق يف التجمع 
ال��س��ل��م��ي واجل��م��ع��ي��ات، واحل����ق يف 
للمجتمع،  الثقافية  باحلياة  املشاركة 
مالئم،  معيشي  مستوى  يف  واحل���ق 
واحل��ق يف  واملعلومات،  ال��رأي  وحرية 
االنضمام  وح��ري��ة  امل��رغ��وب،  العمل 
للجمعيات النقابية، واحلق يف احلركة 

والتنقل بحرية داخل وخارج البالد.
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فرع اجلمعية باجلوف ي�سيد باخلدمات 

املقدمة للحجاج يف مدينة ب� »اأبو عجرم«

الوطنية  اجلمعية  ف��رع  مدير  أش��اد 
اجل��وف  مبنطقة  اإلن��س��ان  حل��ق��وق 
باخلدمات  الفهيقي؛  ب��ري��د  ظ��اه��ر 
اهلل  بيت  حلجاج  املقدمة  املتنوعة 
احلرام يف مدينة احلجاج مبركز أبو 
على  واطلع  اجلوف،  عجرم مبنطقة 
الرحمن  لضيوف  املقدمة  اخلدمات 
من كل القطاعات املختلفة املشتركة 

يف خدمة احلجاج.
جاء ذلك خالل زيارة ميدانية نظمها 
فريق من فرع اجلمعية باجلوف ضم 
كاًل من: األستاذ ظاهر بريد الفهيقي 
م��دي��ر ف���رع اجل��م��ع��ي��ة، و األس��ت��اذ 
اللجنة  عضو  املسعر  مفضي  خليفة 
االستشارية، و األستاذ علي مبخوت 
دوش منسق الفرع، وبإشراف ومتابعة 
الشمري  مسلم  بن  ط��ارش  الدكتور 
اجلمعية،   ف��رع  على  العام  املشرف 
 ( اجل��وف  مبنطقة  عجرم  أبو  ملركز 

مدينة احلجاج(، و كان يف استقبالهم 
عدد من املسؤولن باملركز.

أقسام  الفريق  تفقد  ال��زي��ارة  خ��الل 
املركز و رصد عدداً من اإليجابيات 
و مت وضع عدد من التوصيات حيث 
مت تضمينها يف تقرير لرفعه للجهات 

املختصة التخاذ الالزم حيالها.
من أبرز اإليجابيات التي مت رصدها:
أواًل: عند وصول الفريق الزائر ملدينة 
احلجاج بأبو عجرم كان يف استقبالهم 
سعادة رئيس مركز أبو عجرم األستاذ 
املهندس  وسعادة  الشمري  عيد  بدر 
بلدية  رئيس  احلسن  محمد  مشعل 
أبو عجرم، و رؤساء الفرق املشاركة 
واجلمعيات اخليرية، والتطوعية وقد 
رحبوا بالفريق الزائر وحرصهم على 
ال��وق��وف واالط���الع على اخل��دم��ات 
امل��ق��دم��ة ل��ض��ي��وف ال��رح��م��ن وق��د 
بالتعريف  اجلمعية  ف��رع  مدير  ق��ام 

بأعضاء الفريق الزائر و إعطاء نبذة 
عن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 

ورؤيتها و نشأتها و أهدافها.
بإعداد  أبو عجرم  بلدية  ثانيًا: قيام 
أكثر  على  وجتهيزه  باملدينة  املخيم 
الستقبال  مربع  متر  أل��ف   116 من 
األع�����الم  ت���رك���ي���ب  ومت  احل����ج����اج, 
السعودية وصور والة األمر و إعداد 
وترحيبية,  باملخيم  إرشادية  لوحات 
( طرق   10  ( مدينة احلجاج  وتضم 
وممر مبساحة تبلغ ) 16658م ( متر 
مربع ويبلغ عدد األشجار املزروعة ) 
700 ( شجرة كما قامت البلدية بعمل 
رشاشات الرذاذ لتبريد ساحة جتمع 
احل��ج��اج ك��م��ا مت ت��ق��دمي ال��وج��ب��ات 
والعصائر  كاملياه  للحجاج  السريعة 
وال���ش���اي وال��ق��ه��وة وال���ف���رش تقدم 
مجاني للحجاج والقيام بعمل نظافة 

املخيم على أكمل وجه.

ث���ال���ث���ًا: ق���ام ال��وف��د ب���زي���ارة امل��رك��ز 
يف  وك���ان  للمدينة   التابع  الصحي 
أشرف  الدكتور  سعادة  استقبالهم 
اطلع  حيث  وزمالئه  الدرباس  بشير 
الصحي  املركز  أقسام  على  الفريق 
خاصة  عيادة  وجود  للفريق  واتضح 
عليهم   والكشف  املرضى،  الستقبال 
وك��ذل��ك ق��س��م ل��إلن��ع��اش ل��ل��ح��االت 
احل���رج���ة م��ج��ه��ز ب��ك��ام��ل األج��ه��زة 
ب��األدوي��ة  متكاملة  صيدلية  وك��ذل��ك 
ويوجد تعاون مع مستشفى أبو عجرم 

يف حالة احلاجة إلى بعض األدوية.
تطوعي صحي  فريق  وج��ود  راب���ع���ًا: 
نسائي باملخيم للكشف على املرضى 

من النساء و إعطاء العالج الالزم.
خ����ام����س����ًا: وج����ود ج��م��ع��ي��ة اجل���وف 
ال��ع��م��ل  وزارة  مب���ب���ادرة  ال��ص��ح��ي��ة 
 ) تطوعي   ( االجتماعية   وال��ش��ؤون 
الطبيعي  للعالج  السعودية  للجمعية 
وحشوها  لألسنان،  بعيادة  ومجهزة 
للمرضى  األولي  التشخيص  وكذلك 
الكتيبات  وتوزيع  تدليك،  وأخصائي 
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اإلرشادية على احلجاج.
ال��ت��ع��ل��ي��م م��ت��واج��د بفرق  س�����ادس�����ًا: 
الكشافة ) تطوع ( ملساعدة املرضى 
و إرشادهم وكذلك خدمتهم بواسطة 
العربات ملن لم يستطيع املشي منهم 

و إيصال الوجبات لهم.
اخليرية  اجلمعيات  تواجد  س��اب��ع��ًا: 
وجبات  ب��إع��داد  وال��ت��ب��رع  باملنطقة 
لتقدميها  مغلفة  صحية  غ��ذائ��ي��ة 
عشاء  غذائية  كوجبات  للحجاج، 
و إف��ط��ار،  وغ���داء، وك��ذل��ك تواجد 

جمعية فرسان اململكة التطوعي.
ال��ش��ؤون  وزارة  ف���رع  ق��ي��ام  ث���ام���ن���ًا: 
الكرمي   ال��ق��رآن  بتقدمي  اإلسالمية 
وكذلك  للحجاج،  الدينية  والكتب 
فرع وزارة احلج واإلجابة على أسئلة 

احلجاج.
اإلعالمية  اجلهات  تواجد  ت��اس��ع��ًا: 
ب��امل��ن��ط��ق��ة إلج�����راء امل��ق��اب��الت مع 
احل��ج��اج مل��ع��رف��ة ان��ط��ب��اع��ه��م عما 
ضيوف  خدمة  من  اململكة  به  تقوم 
اخلدمات  على  أثنوا  وقد  الرحمن، 
امل��ق��دم��ة ل��ه��م م���ن ق��ب��ل احل��ك��وم��ة 
بإجراء  ال��وف��د  ق��ام  كما  ال��رش��ي��دة، 
مقابلة مع احلجاج عن مدى رضاهم 
ي��ق��دم لهم م��ن خ��دم��ات وك��ان  عما 
والسعادة  الرضا  غاية  يف  شعورهم 

مبا يقدم لهم من خدمة.
والتجهيز  النظافة  مستوى  ع��اش��رًا: 
مم��ت��از وك���ذل���ك زراع�����ة األش��ج��ار 
اجل��وف  لتلطيف  ال����رذاذ  وعملية 

للحجاج.
احلادي عشر: تواجد فرق الطوارئ 
باملخيم كان له األثر الفعال يف تنظيم 
إشعار  و  الدخول، واخل��روج،  عملية 
مقر  وكذلك  األمن،  بوجود  احلجاج 
فرق  وقيام  أيضاً،  باملخيم  الشرطة 
كامل  على  بالكشف  املدني  الدفاع 
مالئمة  لتكون  باملخيم  التجهيزات 
احل��رائ��ق،  م��ن  وال��وق��اي��ة  للسالمة، 
على  التوصيات  أب��رز  ج��اءت  فيما 

النحو التالي:
1 � ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ت��وص��ي��ات خ��الل 
لعام 1438ه� مت اجنازها يف  زيارتنا 
ال  وكانت خدمات ممتازة  العام  هذا 
ل��وج��ود متثيل  قائمة  احل��اج��ة  زال��ت 
للتعريف  اآلث���ار  و  السياحة  لهيئة 

من  به  متتاز  وم��ا  آث��اره��ا،  و  باملنطقة 
خالل توزيع نشرات على احلجاج، كما 
أكبر  إعالمية  لتغطية  املخيم  يحتاج 
التلفزيون  قنوات  القنوات  خ��الل  من 
اململكة  به  تقوم  ما  إلب��راز  السعودي، 
من خدمة لضيوف الرحمن من خالل 

احلجاج  مدن  ومقرات  اململكة  منافذ 
حيال  احلجاج  مع  مقابالت  إج��راء  و 
انطباعاتهم عن تلك اخلدمات املقدمة 
لهم من قبل اململكة، و أبناء اململكة، و 
قد أبدى الفريق الزائر شكره وتقديره 
لرئيس مركز أبو عجرم ورئيس بلدية 

العاملة  ال��ف��رق  وك��اف��ة  ع��ج��رم،  أب���و 
اخليرية  اجلمعيات  م��ن  واملتطوعة 
وال��ك��ش��اف��ة وامل��ت��ط��وع��ات م��ن القسم 
يف  بذلوه  ما  على  الصحي  النسائي 
اهلل  وفقهم  الرحمن  ضيوف  خدمة 

جميعاً. 
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البنك الدويل يعن م�ساندة بنغالد�ش لت�ساعد 
الروهينجا

أع��ل��ن ال��ب��ن��ك ال��دول��ي م��ؤخ��راً عن 
دوالر  مليار  يقارب نصف  ما  تقدمي 
من الدعم على أساس املنح ملساعدة 
ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات  ب��ن��غ��الدش يف 
الالجئن الروهينجا يف مجاالت مثل 
والصرف  واملياه،  والتعليم،  الصحة، 
ال��ك��وارث  مخاطر  وإدارة  الصحي، 

واحلماية االجتماعية.

التنفيذين  املديرين  مجلس  وواف��ق 
ألزم��ة  جتسيده  يف  ال��دول��ي،  للبنك 
ال��روه��ي��ن��ج��ا امل��ط��ّول��ة، ع��ل��ى منحة 
مليون   50 بقيمة  م��ؤخ��راً  إضافية 
الصحي  القطاع  دعم  ملشروع  دوالر 
من  األول  وهو  بنغالدش،  القائم يف 
اإلجمالية  قيمتها  تصل  قد  سلسلة 

إلى 480 مليون دوالر.

ت��ش��م��ل م��ن��ح��ة ال���ق���ط���اع ال��ص��ح��ي 
م��س��اه��م��ات ت��س��ت��ن��د إل����ى ش��راك��ة 
م��ب��ت��ك��رة ب���ن احل��ك��وم��ة ال��ك��ن��دي��ة 
صندوق  للتنمية،  الدولية  واملؤسسة 
العالم.  بلدان  ألفقر  الدولي  البنك 
الالجئن  املنحة  ه��ذه  وستساعد 
اخل��دم��ات  تلقي  ع��ل��ى  ال��روه��ي��ن��ج��ا 
الصحية والتغذية لألمهات واملواليد 
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والرضع واألطفال واملراهقن، فضاًل 
عن دعم الرعاية الصحية اإلجنابية 

وتنظيم األسرة.
وتعقيباً على هذه املنحة، قال رئيس 
مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم 
قيادة عظيمة يف  بنغالدش  »أظهرت 
تشهد  التي  اإلنسانية  األزم���ة  ه��ذه 
توفير  خالل  من  باستمرار  تطورات 
امللجأ لشعب الروهينجا، هذه املنحة 
ت��س��م��ح مل��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال��دول��ي، 
بالتنسيق مع احلكومة الكندية، بدعم 
بشدة  تأثرنا  لقد  اجل��ه��ود...  ه��ذه 
مبعاناة شعب الروهينجا ونحن على 
يتمكنوا  حتى  ملساعدتهم  استعداد 
بطريقة  موطنهم  إل���ى  ال��ع��ودة  م��ن 
الوقت  ويف  وك��رمي��ة،  وطوعية  آمنة 
ن��ف��س��ه، ن��ح��ن م��س��ت��م��رون يف دع��م 
احمللية  واملجتمعات  بنغالدش  شعب 
املضيفة، الذين أظهروا سخاًء كبيراً 
من خالل الترحيب بهؤالء الالجئن.

الروهينجا  م��ن  ال��الج��ئ��ون  وي��واج��ه 
احتياجات ضخمة للرعاية الصحية، 
ضعف  أوج��ه  م��ن  يعانون  أنهم  كما 
شديد إزاء تفشي األمراض وانتشار 
ووفقاً  األط��ف��ال،  ب��ن  التغذية  س��وء 
لدراسات جرت يف املخيمات، يعاني 
طفل واحد من كل أربعة أطفال من 

سوء التغذية احلاد.
وقالت ماري كلود بيبو، وزير التنمية 
التشارك  »يسعدنا  الكندية  الدولية 
الدولي وحكومة بنغالدش  البنك  مع 
للنازحن  إضافية  مساندة  لتوفير 
من الروهينجا... وعبر هذه املبادرة 
كندا  به  تسهم  دوالر  فكل  املبتكرة، 
دوالرات  ألربعة  العنان  إطالق  سيتم 
إض��اف��ي��ة م��ن امل��ن��ح دع��م��اً خلدمات 
والسكان  والتغذية  الصحية  الرعاية 

لالجئن«.
وع����الوة ع��ل��ى ذل���ك، ف���إن األم��ط��ار 
املوسمية، التي تتسبب يف الفيضانات 
واالنهيارات األرضية، سيكون لها آثار 
صحية شديدة، مبا يف ذلك تعرضهم 
لإلصابات، وتفاقم األمراض املنقولة 
إمكانية  وانخفاض  املياه،  طريق  عن 
الصحية.  اخلدمات  على  احلصول 
إلى أن 200 ألف  التقديرات  وتشير 
االنهيارات  معرضون خلطر  شخص 

موسم  خالل  والفيضانات  األرضية 
الرياح املوسمية.

املشروع،  عن  احلديث  معرض  ويف 
حكومة  يف  املالية  وزي��ر  معالي  ق��ال 
ب��ن��غ��الدش أب���و امل����ال ع��ب��د احمليط 
»أق���ام���ت ب��ن��غ��الدش م����أوى ألف���راد 
شعب الروهينجا الفارين من أعمال 
ال��ع��ن��ف يف م��ي��امن��ار ألن����ه ال��ش��يء 
من  به  القيام  ينبغي  الذي  الصحيح 
لكن  البشر،  بني  من  إخوانهم  أج��ل 
يزيد  أن  وينبغي  هائلة،  احتياجاتهم 
العالم من مساندته... لقد كان البنك 
الدولي سريعاً جداً يف تقدمي الدعم 
لنا مبنحة تبلغ قيمتها حوالي نصف 
مليار دوالر ملساعدة شعب الروهينجا 
ع��ل��ى ال���ع���ودة اآلم���ن���ة وال��ط��وع��ي��ة 
والكرمية إلى ميامنار،  نحن ملتزمون 
األساسية  االحتياجات  مع  بالتعامل 

لهؤالء الالجئن التعساء«.
ويقوم رئيس مجموعة البنك الدولي 
املتحدة  ل��ألمم  ال��ع��ام  واألم���ن  كيم 
بنغالدش  بزيارة  غوتيريس  أنطونيو 
ما  وب��ح��ث  األزم����ة  خ��ط��ورة  لتقييم 
مستوطنات  وس��ي��زوران  فعله،  ميكن 
ويلتقيان  بازار  كوكس  الروهينجا يف 
وكبار  املالية  ووزي��ر  ال��وزراء  برئيس 
امل���س���ؤول���ن احل��ك��وم��ي��ن ومم��ث��ل��ي 
املجتمع املدني وغيرهم من الشركاء.
باإلضافة إلى التحديات الصحية التي 
االحتياجات  فإن  الروهينجا،  تواجه 
التعليمية لألطفال والشباب الضعفاء 
من الالجئن تبرز كأولوية أخرى، إذ 
يحتاج حوالي 370 ألف طفل وشاب 
الروهينجا  أفراد  مجموع  من   %55(
النازحن( إلى التعليم، وستوفر منحة 
التعليم الذي يجري  إضافية ملشروع 
األس��اس��ي  التعليم  ح��ال��ي��اً  إع����داده 
وال����دع����م ال��ن��ف��س��ي واالج��ت��م��اع��ي 
ل���ألط���ف���ال وال���ش���ب���اب ال��الج��ئ��ن. 
املقترحة  االس��ت��ث��م��ارات  وستشمل 
م��خ��اط��ر  إدارة  م���ج���االت  ال��ت��ال��ي��ة 
الصحي،  والصرف  واملياه  الكوارث، 
واحلماية  وصيانتها،  البيئة  وحماية 
احلضرية،  واخلدمات  االجتماعية، 
بن  واملساواة  االجتماعي  والتماسك 

اجلنسن.
أكثر من 700 ألف من  مؤخراً، جلأ 

بازار  كوكس  منطقة  إلى  الروهينجا 
يف بنغالدش هرباً من تعرضهم للعنف 
وأسرع  أكبر  جعله  مما  ميامنار،  يف 
خلق  العالم، مما  لالجئن يف  مخيم 
التحتية  والبنية  البيئة  على  ضغوطاً 
التي  القائمة واخلدمات االجتماعية 
بالفعل، سيشمل متويل  كانت مقيدة 
البنك الدولي لبنغالدش للتعامل مع 
مليون   400 إل��ى  يصل  مبلغ  األزم��ة 
الجئي  لدعم  منح  شكل  على  دوالر 
الفرعية  ال��ن��اف��ذة  م��ن  ال��روه��ي��ن��ج��ا 
للتنمية  الدولية  باملؤسسة  اإلقليمية 
واملجتمعات  امل��ه��اج��ري��ن  أج���ل  م��ن 

املضيفة.

الفقر؟  للقضاء على  املطلوب  ماهو 
املغيث  املال عبد  أبو  قال  من جانبه 
وزي���ر م��ال��ي��ة ب��ن��غ��الدي��ش »ق���د تأتي 
العديد من اإلجابات من بنغالديش، 
باتت بنغالديش اليوم ضمن الشريحة 
الدنيا من الدول الصاعدة متوسطة 
الدخل بعد أن كانت تعد يف وقت من 
األوقات من أفقر بلدان العالم، حيث 
كبيرة  بدرجة  الفقر  هبطت معدالت 
على مدى اجليل املاضي، والفضل يف 

هذا يعود إلى االبتكار.
مكان،  كل  يف  التقدم  آي��ات  وتتجلى 
واالب��ت��ك��ارات  احلديثة  املصانع  م��ن 
التكنولوجية كالري باستخدام الطاقة 
الشمسية، إلى بث األمل والطموح يف 
املتدربن على صناعة املالبس الذين 
إلى  البالد  أفقر مناطق  ينتقلون من 

دكا. 
أخلصت  إذا  ل��ل��زوال  ق��اب��ل  فالفقر 
جبهات  م��ن  هاجمته  وإذا  ال��ن��ي��ة، 
عديدة، وإذا التزمت بذلك. اإللتزام 
بالقضاء  اإلل��ت��زام  أه��م ش��يء -  هو 

على الفقر . ونحن لدينا ذلك«.

الفقر و بنغاديش:
مليون   20 ب��ن��غ��الدي��ش  س��اع��دت 
من  أنفسهم  انتشال  على  شخص 
براثن الفقر خالل عقدين وقلصت 
معدالت الفقر من 44.2 يف املائة 
عام 1991 إلى 18.5 يف املائة عام 
معدالت  تراجعت  ورمب���ا   .2010
الفقر أكثر: فتوقعات البنك الدولي 

تقدر أنها بلغت 13.8 يف املائة عام 
.2015

الضعف  العامالت  ع��دد  زاد  وق��د 
املواليد  معدالت  انخفضت  فيما 
ع��ام  ال���واح���دة  للسيدة   6.2 م��ن 
اليوم، ويف  إلى 2.2 فقط   ،1990
النساء  عدد  انخفض   ،2015 عام 
بنسبة  الوضع  أثناء  مينت  الالئي 
كما   ،2001 عام  عن  املائة  يف   40
ان��خ��ف��ض ع���دد األط���ف���ال ال��ذي��ن 
يف  الثلثن  اخلامسة  قبل  ميوتون 

الفترة من 1990 إلى 2013.
أصبحت صناعة املالبس املزدهرة 
الثانية  املرتبة  يف  اآلن  البالد  يف 
عاملياً بعد الصن يف قطاع املالبس 
اجل���اه���زة، حت��ق��ق ه���ذا رغ���م أن 
واملستنقعات  السكانية  الكثافة 
املائية الشاسعة حتد من مساحات 

األراضي املتاحة للصناعة.

ك����ي����ف ح���ق���ق���ت ب����ن����غ����ادي����ش ه����ذه 
اإلجنازات؟

ويف س��ي��اق متصل أض���اف  وزي��ر 
عبد  املال  أبو  البنغالديشي  املالية 
امل��غ��ي��ث »م��ن��ذ ن��ص��ف ق���رن مضى 
ت��ق��ري��ب��اً، ك���ان ه���ذا ال��ت��ق��دم يبدو 
من  احلرب  أودت  فقد  مستحيال، 
أجل االستقالل بحياة ثالثة مالين 
االقتصاد،  ثلثي  ودم��رت  شخص، 
م��ن سكان  امل��ائ��ة  وت��رك��ت 70 يف 

الدولة اجلديدة يكابدون الفقر«.
وقال حسن ظل الرحمن، مؤسس 
يف  واملشاركة  القوة  بحوث  مركز 
دكا، »كنا كاملياه الراكدة«، وقال ظل 
الرحمن إن السعي إلى االستقالل 
إح���داث حتول  على  أي��ض��اً  ساعد 
أكثر  شعبنا  جعل  إذ  نفسيتنا  يف 
ط��م��وح��اً ورغ��ب��ة يف ت��أك��ي��د ذات���ه، 
وأض�����اف ظ���ل ال���رح���م���ن، »ع��ه��د 
األبقار  أرض  أنها  بنغالديش  عن 
واحمل��اري��ث، اآلن، جتد اجل��رارات 
القرى  متواجدة حتى يف  الزراعية 
املزارعون األميون  النائية، وأصبح 
بفضل  التكنولوجيا-  يستخدمون 
تطلعاتهم، وقرر املزارعون أنهم إذا 
ينبغي  فال  فقراء،  ولدوا  قد  كانوا 

أن يكون أطفالهم كذلك«.
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»باليوم  م��رة  ألول  و  العالم  احتفل 
ويهدف   ،»2019 برايل  للغة  العاملي 
البصر  إلى تشجيع فاقدي  االحتفال 
أو من يعانون من ضعف حاد به على 
تواجدهم  وتوطيد  والكتابة،  القراءة 
الفعلي يف مجتمعاتهم، باإلضافة إلى 
املشاكل  على  للتعرف  املجال  إتاحة 

التي قد يواجهونها.
إيجاد  على  العمل  إل��ى  ي��ه��دف  كما 
حلول فعلية للتغلب على مشاكلهم من 
خالل تظافر جهود املنظمات الدولية، 
ويف مقدمتها منظمة الصحة العاملية. 
بضرورة  لالعتراف  فرصة  يتيح  كما 
مساعدة  الوسائل  م��ن  مزيد  وج��ود 
اإلعاقة  من  تعاني  التي  لألشخاص 
هذه  خ��الل  من  والتأكيد  البصرية، 
مشاركتهم  على  املساعدة  الوسائل 
حالة  يف  وتواجدهم  مجتمعاتهم  يف 

تفاعل إيجابي مع اآلخرين.
وقد مت اختيار يوم 4 يناير من كل عام 

ميالد  يوم  التاريخ  هذا  يوافق  حيث 
مخترع   ،1809 ع���ام  ب��راي��ل  ل��وي��س 
سميت  التي  برايل  بطريقة  الكتابة 
على اس��م��ه، وب��راي��ل ق��د أح��دث بها 
ثورة يف حياة فاقدي وضعاف البصر 
والكتابة  للقراءة  نظاماً  باختراعه 
يعتمد على فكرة الست نقاط البارزة.
اتصال  وسيلة  ب��راي��ل  طريقة  وتعد 
لألشخاص املكفوفن، كما هو وارد يف  
املادة 2 من اتفاقية حقوق األشخاص 
وه���ي ض���روري���ة يف  اإلع���اق���ة  ذوى 
والرأي  التعبير  وحرية  التعليم  سياق 
والتواصل  املعلومات  على  واحلصول 
الكتابي، وكذلك فيما يتعلق باإلدماج 
االجتماعي للمكفوفن، كما هو وارد 

يف املادتن 21 و 24 من االتفاقية.
وكانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
73/161 يف  ال��ق��رار  اع��ت��م��دت  ق��د 
يناير   4 يوم  بإعالن   ،2018 نوفمبر 
بأن  اعترافاً  ايل  بر  للغة  عاملي  يوم 

ت��ع��زي��ز ح��ق��وق اإلن��س��ان واحل��ري��ات 
األس��اس��ي��ة يف س��ي��اق ال��وص��ول إلى 
حاسم  أساسى  شرط  املكتوبة  اللغة 
ل��إلع��م��ال ال��ك��ام��ل حل��ق��وق اإلن��س��ان 

للمكفوفن وذوي الرؤية اجلزئية.
أن��ارت طريق  التي  برايل  لغة  وتعتمد 
ال��ع��ل��م، وامل��ع��رف��ة، وال���ق���راءة ملالين 
املكفوفن، على نظام احلروف البارزة 
ومتكن الكفيف أو ضعيف البصر من 
اللمس.  طريق  عن  والكتابة  ال��ق��راءة 
إلى  اللغة  خبراء  من  العديد  ويشير 
للقراءة  برايل  طريقة  اختراع  أهمية 
على  لإلسهام  للمكفوفن  والكتابة 
نطاق واسع يف اكمال النقص، وإشباع 
كان  ال��ت��ي  وال��ع��ل��م  للمعرفة  احل��اج��ة 
اآلن  وباتوا  يعانونه،  العالم  مكفوفو 
قادرين على القراءة والكتابة كغيرهم 
اختلفت  وإن  العادين  األشخاص  من 
برايل  واج��ه  البداية  ففي  الطريقة، 
فقام  الشيفرة  تلك  فهم  يف  صعوبة 

من  للنقاط  األقصى  العدد  بتخفيض 
بالعمل على اختراع  إلى 6، وبدأ   12
منها  وانتهى  ج��دي��دة،  كتابة  طريقة 
من  عشرة  اخلامسة  يتجاوز  لم  وهو 
ألصدقائه  مرة  ألول  وقدمها  عمره، 
ما  وأول   ،1924 ع��ام  يف  املعهد  يف 
نشر عن طريقة برايل كان خالل عام 
1837، أما طريقته بأكملها فلم تنشر 
إال يف عام 1839 ولم تستخدم رسمياً 
وانتشرت  عاماً،   14 ب�  ذلك  بعد  إال 
طريقة برايل يف مختلف أنحاء فرنسا 
مخترعها  وفاة  بعد  لكن   ،1854 عام 
بعامن، وذلك قبل أن تنتشر فيما بعد 
مبختلف أنحاء العالم، كأفضل طريقة 
للمكفوفن،  والكتابة  ال��ق��راءة  لتعلم 
ولم تقبل طريقة )برايل( يف بريطانيا 
استخدامها  وب���دأ   ،1869 ع���ام  إال 
عام  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  يف 
 1919 ع���ام  ب��ع��د  وع���دل���ت   ،1860

وعرفت بطريقة برايل املعدلة.

تشير تقديرات منظمة الصحة العاملية إلى أن 
ما يقرب من 1.3 مليار شخص على مستوى 
إعاقة  أش��ك��ال  م��ن  على شكل  يعيشون  ال��ع��ال��م 

الرؤية أو قرب النظر
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اعرف حقوقك و واجباتك
اجلزء الواحد و الأربعون من »اتفاقية 

الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد«

* دخلت اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد  (UNCAC) حيز النفاذ يف ١٤ كانون االأول/ دي�سمرب ٢٠٠٥، و هي تُعد االتفاقية االأكرث �سموالً وقوة يف مكافحة الف�ساد على نطاق عاملي، وحتى 
يناير ٢٠١3، �سادقت عليها ١٦٥ دولة، وقد وقعت على االتفاقية اململكة العربية ال�سعودية يف ٢٠٠٤/9/١م، فيما ان�سمت و�سادقت عليها يف ٢٠١3/٤/٢9م.

املادة السابعة و اخلمسون: إرجاع 
املوجودات والتصرف فيها )2-2(

هذه  من  و55   46 للمادتن  وفقاً   -3
هذه  من  و2   1 والفقرتن  االتفاقية 
متلقية  ال��ط��رف  ال��دول��ة  امل���ادة، على 

الطلب:
)أ( يف حالة اختالس أموال عمومية 
أو غسل أموال عمومية مختلسة على 
 17 امل��ادت��ن  إل��ي��ه يف  امل��ش��ار  النحو 
تنفذ  االتفاقية، عندما  و23 من هذه 
املصادرة وفقاً للمادة 55 واستناداً إلى 
حكم نهائي صادر يف الدولة الطرف 
للدولة  ميكن  اشتراط  وهو  الطالبة، 
تستبعده،  أن  الطلب  متلقية  الطرف 
إلى  امل��ص��ادرة  املمتلكات  تُ��رج��ع  أن 

الدولة الطرف الطالبة؛
آخر  أي جرم  عائدات  حالة  )ب( يف 
تكون  االتفاقية، عندما  بهذه  مشمول 

 55 للمادة  وفقاً  نفذت  قد  املصادرة 
م��ن ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة، واس��ت��ن��اداً إلى 
حكم نهائي صادر يف الدولة الطرف 
للدولة  ميكن  اشتراط  وهو  الطالبة، 
تستبعده،  أن  الطلب  متلقية  الطرف 
إلى  امل��ص��ادرة  املمتلكات  ت��رج��ع  أن 
الطالبة، عندما تثبت  الدولة الطرف 
الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف 
ملكيتها  معقول  بشكل  الطلب  متلقية 
أو  املصادرة  املمتلكات  لتلك  السابقة 
عندما تعترف الدولة الطرف متلقية 
بالدولة  حلق  ال��ذي  بالضرر  الطلب 
ال��ط��رف ال��ط��ال��ب��ة ك��أس��اس إلرج���اع 

املمتلكات املصادرة؛
)ج( يف جميع احل��االت األخ��رى، أن 
إرج��اع  األول��وي��ة يف  وج��ه  تنظر على 
املمتلكات املصادرة إلى الدولة الطرف 
الطالبة، أو إرجاع تلك املمتلكات إلى 

أو  السابقن،  الشرعين  أصحابها 
تعويض ضحايا اجلرمية.

متلقية  ال��ط��رف  ل��ل��دول��ة  ي��ج��وز   -4
تقرر  لم  ما  االقتضاء،  عند  الطلب، 
ال����دول األط�����راف خ���الف ذل���ك، أن 
يف  تكبدتها  معقولة  نفقات  تقتطع 
أو  امل��الح��ق��ة  أو  التحقيق  عمليات 
إلى  املفضية  القضائية  اإلج����راءات 
أن  أو  امل���ص���ادرة  املمتلكات  إرج����اع 

تتصرف فيها مبقتضى هذه املادة.
5- يجوز للدول األطراف أيضاً، عند 
يف  خاص  بوجه  تنظر  أن  االقتضاء، 
متفق  ت��رت��ي��ب��ات  أو  ات��ف��اق��ات  إب����رام 
عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف 

نهائيا يف املمتلكات املصادرة.

املادة الثامنة و اخلمسون: وحدة 
املعلومات االستخبارية املالية

معاً  تتعاون  أن  األطراف  الدول  على 
عائدات  إحالة  ومكافحة  منع  على 
األفعال املجّرمة وفقاً لهذه االتفاقية 
استرداد  ووسائل  سبل  تعزيز  وعلى 
لتلك  ت��ن��ظ��ر،  وأن  ال��ع��ائ��دات،  ت��ل��ك 
معلومات  وح���دة  إن��ش��اء  ال��غ��اي��ة، يف 
عن  مسؤولة  تكون  مالية  استخبارية 
باملعامالت  املتعلقة  التقارير  تلقي 
وتعميمها  وحتليلها  املشبوهة  املالية 

على السلطات املختصة.

املادة التاسعة و اخلمسون: االتفاقات 
والترتيبات الثنائية واملتعددة 

األطراف
تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات 
أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف 
لتعزيز فاعلية التعاون الدولي املضطلع 

به عماًل بهذا الفصل من االتفاقية.
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اعرف اأكرث عن جمعية بنيان اخلريية الن�سائية للتنمية الأ�سرية

نشأتها:
اخليرية يف  بنيان  تأسيس جمعية  مت 
عام 1432 هجرياً،  يف مدينة الرياض 
حيث  سعوديات،  سيدات  أي��دي  على 
الفقيرة  األس���ر  إل���ى حت��وي��ل  ت��ه��دف 
إلى  متلقية  م��ن  ال��ري��اض  منطقة  يف 
أهم  يعد  و  بذاتها،  لتستقل  منتجة 
و  املعيشي  امل��س��ت��وى  رف���ع  أه��داف��ه��ا 
الوعي و الطموح لدى األسر  مستوى 

الفقيرة، و كذلك املساهمة يف تفعيل 
الدور التنموي لألسرة، و إنشاء مراكز 
تدريب و إستشارات أسرية، و التعاون 

مع اجلمعيات اخليرية األخرى.

 أهداف اجلمعية:
- ت��وف��ي��ر ال��س��ك��ن امل���الئ���م ل��ألس��ر 

املستحقة.
ذات  األسرية  التنمية  مفهوم  تبني   -
األثر املستدام ألفراد األسر املستحقة.
- زيادة وتنوع املوارد املالية للجمعية.

يف  املؤسسي  العمل  مفهوم  تبني   -
عملية التأسيس والبناء للجمعية.

منسوبات  م��ه��ارات  وت��ط��وي��ر  ب��ن��اء   -
اجلمعية.

رؤيتها:
لألسر  املستدامة  التنمية  يف  الريادة 

اإلستقرار  م��ن  ومتكينها  املستحقة 
السكني واإلقتصادي.

رسالتها:
املالئم  املسكن  توفير  يف  التميز   -
على  بها  واإلرت��ق��اء  املستحقة  لألسر 
وحتويلها  التنموية  املستويات  كافة 
ومنتجة يف  م��ادي��اً  أس��ر مستقلة  إل��ى 

محيطها االجتماعي.
تقدمها  التي  املشاريع  و  البرامج   -

اجلمعية.
- مساعدة العديد من األسر و األفراد 
ليس فقط لتلبية اإلحتياجات اليومية 
أج��ل  م��ن  للعمل  ل��ك��ن  و  األس��اس��ي��ة، 
بدعمهم  لهم  إش��راق��اً  أكثر  مستقبل 
و  التعليم  و  املهني  التدريب  ببرامج 
املشورة  تقدمي  و  التوعية  و  التوطيف 
املناسب  املسكن  توفير  و  املساعدة  و 

أسرة  أكثر من 120  مع  بدأت  لقد  و 
على  رك���زت  إستراتيجية  كخطة  و 
30 أس��رة ك��ل ستة أش��ه��ر، و م��ن ثم 
ال��ب��ح��ث ع��ن م��ص��ادر ت��ع��زي��ز ال��دع��م 
املادي من خالل تعليم، أو تدريب، أو 
للتعلم  القابلن  األس��رة  أف��راد  تأهيل 
يتحسن  أن  إل��ى  معها  اإلس��ت��م��رار  و 
مستواها املادي والتوعوي مع التركيز 
بشكل كبير على تعزيز الوعي بأهمية 
اإلهتمام بالنواحي الصحية و النظافة 
الديني حتى ال  اإلرش��اد  و  التوعية  و 
تعود ملا كانت عليه من جهل، وفقر و 
لتحافظ قدر املستطاع على ما حتقق 
أنه لو مت تطبيق  من إجنازات مؤكدة 
العمل  تقدمي  يف  اإلستراتيجية  ه��ذه 
اخليري لقضينا على الفقر و اجلهل.
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جمل�ش ال�سورى ير�سد العديد من 

الإيجابيات يف اأداء �سجن املباحث العامة

.. حتى ول� ق�س�ت عليك..

انا اأب�ك واعرف م�سلحتك!

» الإ�سراف« يف الرتبية !

رصد وفد من مجلس الشورى العديد  
على  اطالعه  اإليجابيات، خالل  من 
نايف  بن  محمد  مبركز  العمل  سير 
ل��ل��م��ن��اص��ح��ة، وال���رع���اي���ة، وس��ج��ن 
بالرياض،  امل��رك��زي  العامة  املباحث 
نايف  بن  محمد  ملركز  زيارته  خالل 
تلبيًة  وذل��ك  وال��رع��اي��ة؛  للمناصحة 
رئيس  م��ن  املجلس  تلقاها  ل��دع��وة 
أمن الدولة يف إطار برنامج الرئاسة 
إليها  أوك��ل  مب��ا  املجتمع  تعريف  يف 
جادة  عن  حاد  من  لرعاية  مهام  من 
الصواب، عبر برامج حديثة ومبتكرة 

تعيدهم إلى الطريق القومي.
وأثنى الوفد على ما متيز به املركز، 
م���ن اس��ت��خ��دام م��ن��ه��ج��ي��ة غ��اي��ة يف 
أحدث  على  مبنية  والتميز  األحكام 
ويف  واالجتماع  النفس  علم  نظريات 
للبيئة  ومناسبة  واقعية  نفسه  الوقت 
بناء  وتعديلها  جتريبها  ويتم  احمللية، 

على النتائج.

العامة  املباحث  سجن  الوفد  والتقى 
امل���رك���زي ب���ال���ري���اض ب���ال���ن���زالء من 
كثب  عن  التعرف  بهدف  اجلنسن؛ 
تقدم  التي  واخلدمات  البرامج  على 
لهم وعلى مستوى اجلوانب احلياتية 
إيجابيات  السجن، ورصد  لهم داخل 
عدة، منها: جودة اخلدمات الصحية 
بجميع  متكامل  مستشفى  بتوفير 
عياداته املتخصصة، توفير اخلدمات 
احلكومية واالجتماعية للنزال، توفير 
مع  اإلصالحية  لنزالء  األسري  اجلو 
بشكل  مريحة  أماكن  جتهيز  ذويهم، 
وللمحادثات،  أسرته  مع  للنزيل  راٍق 
األسر  مع  واملرئي  الهاتفي  التواصل 
»بيت  توفير  البلد،  أو  املنطقة  خارج 
العائلة« الذي ميكن للنزيل من خالله 
أن يقطنه مع عائلته أليام عدة وهو 
إتاحة  ك��ام��ل  بشكل  مجهزة  »ف��ي��ال« 
ح��االت  ألهلهم يف  ال��ن��زالء  زي����ارات 

الوفاة.

نظام االجراءات اجلزائية أوضح أنه 
يجوز ألي من اخلصوم طلب إعادة 
النظر يف األحكام النهائية الصادرة 
بالعقوبة وفقاً ألحوال محددة وهي:
1- إذا حكم على املتهم يف جرمية 

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

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

وكان بن احلكمن تناقض يفهم منه 
عدم إدانة أحد احملكوم عليهما.

على  بني  ق��د  احل��ك��م  ك��ان  إذا   -3
أو  تزويرها  بعد احلكم  أوراق ظهر 
احلكم  بعد  ظهر  شهادة  على  بني 

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

هذا احلكم.

أو  بينات  احلكم  بعد  ظهر  إذا   -5
وقائع لم تكن معلومة وقت احملاكمة 
وك���ان م��ن ش��أن ه��ذه ال��ب��ي��ان��ات أو 
الوقائع عدم إدانة احملكوم عليه أو 

تخفيف العقوبة
النظر  إع��ادة  طلب  رف��ع  يتم  حيث 
التي  احملكمة  إل��ى  تقدم  بصحيفة 
تشتمل  أن  ويجب  أصدرت احلكم، 
احلكم  بيان  على  الطلب  صحيفة 

وأسباب  فيه  النظر  إعادة  املطلوب 
الطلب، إال انه ال يترتب على قبول 
احمل��ك��م��ة ط��ل��ب إع����ادة ال��ن��ظ��ر من 
حيث الشكل وقف تنفيذ احلكم إال 
إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من 
تعزير ويف غير  أو  أو حد  قصاص 
ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف 
طلب  بقبول  ق��راره��ا  يف  التنفيذ 

إعادة النظر.



خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

نظام احلماية من اإليذاء والذي صدر قرار مجلس الوزراء باملوافقة عليه يف 1434/10/19ه� يأتي 
امتداد للعملية التطويرية التي تشهدها اململكة يف مجال األنظمة، والتشريعات، واملتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية مما يؤكد حرص قيادة اململكة على حماية اإلنسان، واحلفاظ على حقوقه من أي 
استغالل أو جتاوز حيث يضمن هذا النظام الوقوف ضد كل شكل من أشكال االستغالل ، أو إساءة 
املعاملة اجلسدية أو النفسية أو اجلنسية ، أو التهديد به والذي قد يرتكبه شخص جتاه شخص آخر، 
متجاوزاً بذلك حدود ما له من والية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من عالقة 
أسرية، أو عالقة إعالة، أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، حيث يدخل يف إساءة املعاملة امتناع 
شخص أو تقصيره يف الوفاء بواجباته أو التزاماته يف توفير احلاجات األساسية لشخص آخر من 
أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك احلاجات لهم، حيث يعمل هذا النظام 
على توفير احلماية من اإليذاء مبختلف أنواعه وتقدمي املساعدة واملعاجلة والعمل على توفير اإليواء 
والرعاية االجتماعية، والنفسية، والصحية، واملساعدة الالزمة لذلك و اتخاذ اإلجراءات النظامية 
بحق املتسبب بااليذاء ومعاقبته، ولضمان فعالية هذا النظام على أرض الواقع وضع املشرع العديد 
الراصدين لها حيث مت توفير احلماية  أو  للمبلغن عن حاالت اإليذاء  من الضمانات وااللتزامات 
بالتبليغ عن حاالت اإليذاء من خالل عدم االفصاح عن هويته إال برضاه، واعفائه من  ملن يتقدم 
املسؤولية إذا تبن أن احلالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً ألحكام هذا النظام ويأتي ذلك 
بهدف حتفيز كل شخص يطلع على حالة إيذاء التبليغ عنها ، هذا وقد مت التأكيد على التزام موظفو 
وزارة الشؤون االجتماعية وكل من يطلع – بحكم عمله – على معلومات عن حاالت االيذاء ، باحملافظة 
على سرية ما يطلعون عليه من معلومات ، ووضع آلية لرصد احلاالت من خالل الزام املوظف العام 
احاطة جهة  املدني أو العسكري وكل عامل يف القطاع األهلي اطلع على حالة ايذاء- بحكم عمله – 
عمله باحلالة عند علمه بها ، وعليها ابالغ وزارة الشؤون االجتماعية أو الشرطة بحالة االيذاء فور 

العلم بها. 
املرأة والطفل  املستفيدة منه هما  الفئات  أكثر  أنه  إاّل  النظام حلماية اجلميع،  ورغم شمولية هذا 
بسبب أن أغلب حاالت اإليذاء تقع عليهم حيث يهدف هذا النظام من قراءه شمولية العمل على 
توفير احلماية من اإليذاء من خالل املساعدة واملعاجلة، ومعاقبة املتسّبب، إضافة إلى التوعية حول 
مفهوم اإليذاء، ومعاجلة الظواهر السلوكية باملجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة حلدوث حاالت 

اإليذاء. 

العنف األسري وطرق احلماية منه
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