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اجلمعية ترحب بالتعديالت النظامية 
على مجموعة من األنظمة والتي 

تدعم حقوق املرأة وتؤكد على أهمية 
دعم األسرة بوصفها نواة املجتمع

التي  بالتعديالت  اجلمعية  رح��ب��ت 
األنظمة  من  ع��دد  على  مؤخراً  متت 
األحوال  ونظام  السفر،  وثائق  كنظام 
املدنية ونظام العمل ونظام التأمينات 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ي ت��أت��ي يف اط��ار 
السامي  األمر  ما تضمنه  تكاملي مع 
بالتأكيد  والقاضي  مؤخرا،ً  الصادر 
على اجلهات املعنية بضرورة مراجعة 
ولدى  لديها  بها  املعمول  اإلج���راءات 
الصلة  ذات  بها  املرتبطة  األج��ه��زة 
واخل��دم��ات  الطلبات  م��ع  بالتعامل 
األنظمة  وح��ص��ر  ل��ل��م��رأة،  امل��ق��دم��ة 
والتعليمات التي حتد من متكينها من 

حقوقها يف هذا الشأن.
وأكد رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن 
ربيعان القحطاني أن هذه  التعديالت 
السفر  بوثائق  يتعلق  فيما  وخ��اص��ة 
الكثير  س��ت��ح��ل  امل��دن��ي��ة  واألح������وال 
تواجهها  كانت  التي  اإلش��ك��االت  من 
بعض النساء يف الواقع العملي والتي 
فرضت عليهن الظروف االعتماد على 
أنفسهن، أو القيام مبهام أسرهن، أو 
قبل  من  التعسف  أو  للعنف  تعرضن 
أولياء أمورهن، ولفت رئيس اجلمعية 
ملحة   حاجة  هناك  أن  إل��ى  االنتباه 
يف ال���وق���ت احل���ال���ي ل��دع��م األس���رة 
السعودي  املجتمع  ن���واة  باعتبارها 
ب��ح��س��ب ن��ص امل�����ادة  ال��ت��اس��ع��ة من 
واالهتمام  للحكم،  األساسي  النظام 
قبل  م��ن  وال��ع��م��ل  أف���راده���ا،  بتربية 
اجلهات ذات العالقة كمجلس شؤون 
التربوية،  األسرة، وغيره من اجلهات 
تفعيل  على  واحلقوقية  واالجتماعية، 
م��ض��م��ون ن��ص امل����ادة ال��ع��اش��رة من 
تؤكد  والتي  للحكم،  النظام األساسي 
توثيق  على  حترص  الدولة  أن   على 

أواصر األسرة، واحلفاظ على قيمها 
جميع  ورعاية  واإلسالمية،  العربية 
املناسبة  الظروف  وتوفير  أف��راده��ا، 
هذا  ملا يف  وقدراتهم  ملكاتهم  لتنمية 
األمر من تعزيز ملكانة األسرة وترسيخ 
ل���دوره���ا يف امل��ج��ت��م��ع، وم��ح��اف��ظ��ة 
ع��ل��ى مت��اس��ك��ه��ا يف ظ���ل ال��ت��ح��والت 
احلاجة  وظهور  الراهنة،  االجتماعية 
أرباب األسر ملساعدتهم  لدعم بعض 
وامل��ال��ي��ة  ال��ت��رب��وي��ة  مبهامهم  للقيام 

واالجتماعية جتاه من يعولوا.
ويف سياق متصل قال املستشار خالد 
للجمعية  ال��ع��ام  واألم����ن  ال��ف��اخ��ري 
ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق اإلن��س��ان يف ه��ذا 
الشأن »إن هذا القرار امتداداً للكثير 
مبراجعة  املتعلقة  الدولة  قرارات  من 
األنظمة والتعليمات، ومعاجلة كل أمر 
كفالة  يضمن  مبا  باألفراد  عالقة  له 
حقوقهم وتعديل تعليمات سابقة كانت 
وباملراجعة  أوقات ماضية متاحة،  يف 
املجتمع  يحتاجه  مبا  النظر  وإع���ادة 
تصب  والتي  القرارات،  هذه  صدرت 
يف الصالح العام وتدعم حقوق املرأة 
مع  متساوية  مكانة  يف  يجعلها  مب��ا 
احلياتية  باألمور  يتعلق  فيما  الرجل 
إن لم يكن هناك فيها أوامر صريحة 
هذه  ومثل  اإلسالمية  الشريعة  م��ن 
الدولة  تأخذها  دائماً  هي  القرارات 
م��ن وق���ت آلخ���ر ل��ت��وف��ي��ر م��زي��د من 
نصف  وامل���رأة  ل��أف��راد،  الضمانات 
الدولة  حرصت  وبالتالي  املجتمع، 
مع  التعايش  أج��ل  من  متكينها  على 
حياتها وإمتام جميع أمورها احلياتية 
خاصة  عقبات  تواجهها  أن  دون  من 
أن النساء نسبة كبيرة منهم أصبحوا 
منخرطن يف أعمال سواء احلكومية 

ف���إن بعض  وب��ال��ت��ال��ي  أو اخل���اص���ة، 
من  حت��د  ك��ان��ت  السابقة  ال���ق���رارات 
حركة املرأة وأحياناً أخرى تؤدي إلى 
بدورها  القيام  من  املرأة  عدم متكن 
الكثير  ففي  منها،  املطلوب  املجتمعي 
الكثير  ك��ان  املاضي  احل��االت يف  من 
العلمية  مكانتهم  ل��ه��ن  ال��ن��س��اء  م��ن 
يكلفون  أو  دعوتهم  يتم  واالجتماعية 
مؤمترات  حلضور  أخ��رى  جهات  من 
بحوث  يف  امل��س��اه��م��ة  أو  خ��ارج��ي��ة، 
علمية خارجية واملشاركة يف منتديات 
ال��ذه��اب  يستطيعون  وال  وخ��الف��ه��ا، 
)الولي(  الرجال  بعض  تسلط  بسبب 
وهناك  السفر  يف  حقها  فال مينحها 
وجه آخر بعضهم يبتز املرأة للحصول 
لها  ال��س��م��اح  مقابل  يف  أم���وال  على 

بالتمتع يف حقها«.
اجلدير ذكره أن صحيفة »أم القرى«  
ذكرت صدور التعديالت اجلديدة على 
املدنية،  واألحوال  السفر  وثائق  نظام 
نَح  وقد جاء من ضمن التعديالت، »ميمُ
ج���واز ال��س��ف��ر ل��ك��ل م��ن ي��ق��دم طلباً 
العربية  اجلنسية  حاملي  من  بذلك 
أعمارهم  جت��اوزت  ممن  السعودية« 

21 عاماً وال يحتاج لإلذن للسفر«.
وت��ت��ي��ح ت��ع��دي��الت يف ن��ظ��ام األح���وال 
تسجيل  األولى،  للمرة  للنساء،  املدنية 
امل��وال��ي��د وال����زواج وال��ط��الق وإص���دار 
حلق  باإلضافة  رسمية  أسرية  وثائق 
الوصاية على األطفال القصر، وتشمل 
إقامة  »م��ح��ل  ن��ص  إل��غ��اء  التعديالت 
املرأة املتزوجة هو محل إقامة زوجها 
إذا كانت العشرة مستمرة بينهما« من 
املادة 30، لتصبح »محل إقامة القاصر 
هو محل إقامة والده أو الوصي عليه«، 
السماح  لتشمل   33 امل��ادة  تغيير  ومت 

املواليد مثلها مثل  بالتبليغ عن  للمرأة 
عن  للتبليغ  امل���رأة  وإض��اف��ة  ال��رج��ل، 
 ،53 للمادة  تعديل  يف  ال��وف��اة  ح��االت 
الزوجة  التعديالت اجلديدة  وأضافت 
ال���زواج  ح��ال��ة  ع��ن  يبلغون  م��ن  ضمن 
كان  حن  يف  املخالعة،  أو  الطالق  أو 
وأصبحت  ال��زوج،  على  مقتصراً  ذلك 
ال��زوج  »على  أن  على  تنص   47 امل��ادة 
ال��زواج  حالة  عن  التبليغ  ال��زوج��ة  أو 
التطليق  أو  ال��رج��ع��ة  أو  ال��ط��الق  أو 
أو  ال���زوج  ل��وال��د  وي��ج��وز  املخالعة،  أو 
الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب 
 91 املادة  التعديالت  وتشمل  التبليغ«، 
من النظام، إذ أصبح »يعد رب األسرة 
األوالد  إلى  بالنسبة  األم  أو  األب  هو 
لتنص   50 امل��ادة  تعديل  ومت  القصر«، 
طلب  حق  الزوجن  من  »ألي  أن  على 
احلصول على سجل األسرة من إدارة 
على  املسؤولية  وتقع  املدنية،  األحوال 
الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه 
خالل 60 يوماً من تاريخ عقد الزواج«، 
العمل،  م��ج��ال  ال��ت��ع��دي��الت  وش��م��ل��ت 
لصاحب  ي��ج��وز  »ال  أن��ه  على  وت��ن��ص 
ال��ع��م��ل ف��ص��ل ال��ع��ام��ل��ة أو إن��ذاره��ا 
بالفصل أثناء حملها أو متتعها بإجازة 
مرضها  م��دة  ذل��ك  ويشمل  ال��وض��ع، 
يمُثبت  أن  على  منهما،  أي  عن  الناشئ 
وأن  معتمدة،  طبية  بشهادة  امل���رض 
يف  يوماً   180 غيابها  م��دة  تتجاوز  ال 
السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة«، 
وذكرت أم القرى أنه مت تعديل تعريف 
ال��ع��ام��ل، ل��ي��ك��ون ب��ال��ن��ص اآلت���ي »ك��ل 
شخص طبيعي - ذكراً أو أنثى- يعمل 
ملصلحة صاحب عمل وحتت إدارته أو 
إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن 

نظارته«.
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اجلمعية تثمن م�سروعات اململكة خلدمة حجاج 

بيت اهلل احلرام و تر�سد التح�سينات اجلديدة 

حلج عام 1440هـ

عدد حجاج بيت اهلل احلرام بلغ تقريبًا  2.489.406 مليون يف عام 

ا من خارج اململكة، فيما بلغ عدد  1440هـ، منهم 1.855.027 حاًجّ

ا ميثل غري ال�سعوديني منهم ما ن�سبته  حجاج الداخل 634.379 حاًجّ

%67

ال��وط��ن��ي��ة حلقوق  أن��ه��ت اجل��م��ع��ي��ة 
الفاعلة  مشاركتها  إطار  اإلنسان يف 
يف م��وس��م ح��ج ه���ذا ال���ع���ام، رص��د 
اخلدمات  يف  اجلديدة  التحسينات 
ومتابعة  الرحمن،  لضيوف  املقدمة 
حركة حجاج بيت اهلل احلرام ضمن 

اختصاصها واهتماماتها.
الوطنية  اجلمعية  رئ��ي��س  وأوض���ح 
ال��دك��ت��ور مفلح  اإلن���س���ان  حل��ق��وق 
التحسينات  ه���ذه  أن  ال��ق��ح��ط��ان��ي 
التي  املقدمة  اجلديدة يف اخلدمات 
العربية  اململكة  ح��ك��وم��ة  أدخ��ل��ت��ه��ا 
ال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى خ���دم���ات احل��ج 
واس��ت��ف��اد م��ن��ه��ا احل��ج��ي��ج ب��ص��ورة 
من  وم��رون��ت��ه��ا  لسهولتها  واض��ح��ة 
أبرزها مشروع قطار احلرمن الذي 
عمل موسم هذا العام بكامل طاقته، 
السفر  مشقة  احل��ج��اج  على  ووف��ر 
نقل  كوسيلة  البيئة  على  واحل��ف��اظ 

صديقة للبيئة.
ون�����وه مب��ن��ظ��وم��ة ه����ذه اخل���دم���ات 
إل��ى  ال��ط��واف��ة  م��ؤس��س��ات  كتحويل 
لتحسن  سعياً  مساهمة  ش��رك��ات 
وزارة  وتشغيل  خدماتها،  وتطوير 
اإللكتروني  للمسار  والعمرة  احل��ج 
فريضة  أداء  يف  الراغبن  لتسجيل 

ال��ذي خدم  احل��ج من خ��ارج اململكة 
أكثر من مليون وثماني مئة ألف حاج.
وأش�����اد يف ه����ذا ال���ص���دد ب��ج��ه��ود 
الشريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  حكومة 
وسمو  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك 
ولي عهده األمن - حفظهما اهلل - 
الرامية لتسهيل خدمات احلج وزيادة 

أعداد حجاج بيت اهلل.
مكة  مبادرة طريق  ما حققته  وأب��رز 
باكستان،  حجاج  منها  استفاد  التي 
وإندونيسيا،  وماليزيا،  وبنغالديش، 

وتونس.
م��ن جهته أك���د امل��ش��رف ع��ل��ى ف��رع 
اجل��م��ع��ي��ة مب��ن��ط��ق��ه م��ك��ة امل��ك��رم��ة 
األستاذ سليمان الزايدي أن اجلمعية 
تابعت خدمات احلج من خالل فريق 
من  للمزيد  متطلعاً  متخصص  عمل 
اخلدمات  لهذه  والتطوير  التحسن 
العظيمة  الشعيرة  هذه  أداء  إلتاحة 
أص��ق��اع  يف  امل��ن��ت��ش��ري��ن  للمسلمن 
وأب��دى  وس��ه��ول��ة،  يسر  بكل  ال��دن��ي��ا 
استحسان اجلمعية بتشجيع الشباب 
املتطوعن  ال��س��ع��ودي��ن  وال��ش��اب��ات 
لالنضمام للعاملن يف خدمة احلجاج 
احلرمن  ويف  ال��ق��دوم  منافذ  عبر 

الشريفن واملشاعر املقدسة.

ويف سياق متصل قال مستشار خادم 
احلرمن الشريفن أمير منطقة مكة 
املركزية،  احلج  جلنة  رئيس  املكرمة 
مؤمتر  يف  الفيصل،  خ��ال��د  األم��ي��ر 
صحفي عقده يف مقر إمارة منطقة 
مكة املكرمة مبشعر منى مؤخراً »أود 
أن أشكر كل املسؤولن الذين يعملون 
قيادة  الرحمن حتت  خلدمة ضيوف 
خادم احلرمن الشريفن وولي عهده 
احلج  جلنة  رئيس  الداخلية  ووزي��ر 
ال��وزارات  يف  املسؤولن  وكل  العليا، 
القوات  وك��ذل��ك  احل��ج،  يف  العاملة 
بوجودها  ج��داً  نفخر  التي  األمنية 
الرائع،  بأسلوبها  ج��داً  ونفخر  معنا 
خ��اص��ة أن��ه��ا أص��ب��ح��ت أمن���وذج���اً 
ألخ����الق اإلن���س���ان ال��س��ع��ودي مما 
يفعلونه  ما  يشاهد  من  جميع  جعل 
ع��ل��ى ال��ت��ل��ف��از أو ع��ب��ر ال���ص���ور أو 
إذا  يعتز  عنهم،  تكتب  التي  املقاالت 
إن  ويفخر  بسعوديته،  سعودياً  ك��ان 
كذلك  ويفخر  بإسالمه،  مسلماً  كان 
أكسبنا  ما  عربياً،  كان  إذا  بعروبيته 
االحترام والتقدير من جميع شعوب 
العالية«،  ال���روح  ه��ذه  على  ال��ع��ال��م 
ونرى  نعلم  »كلنا  الفيصل  وأض��اف 
األم��ن  رج��ل  يتصرف  كيف  ونسمع 

ونرى  املواطنن،  وغير  املواطنن  مع 
السعودي  األمن  رجل  يتصرف  كيف 
م��ع ضيوف  امل��ق��دس��ة  امل��ش��اع��ر  يف 
الرحمن، إنه شيء يرفع الرأس، وهلل 

احلمد، وشكراً لهم«.
وحول تطوير املشاعر، قال الفيصل: 
دراسات  مع  وضعت  التي  »املشاريع 
ملكة  امللكية  للهيئة  رفعت  كلها  أولية 
برئاسة  املقدسة  واملشاعر  املكرمة 

ولي العهد للدراسة«.
ورداً على سؤال حول التحديات التي 
مشاريع  أم���ام  تقف  أن  املمكن  م��ن 
الستيعاب  املقدسة  املشاعر  تطوير 
أك��ب��ر ع���دد م���ن احل���ج���اج، أوض���ح 
حتد  أي  ه��ن��اك  ليس  أن��ه  الفيصل 
وأن الهدف هو أن تكون املشروعات 
وأن  خيالية،  وليست  وواقعية  مميزة 
وهذا  ذكية  مدينة  إل��ى  التحول  يتم 
إن  حيث  املستحيل  ب��ال��ش��يء  ليس 
العالم  يف  حتولت  ذكية  مدناً  هناك 
أجمع، وأضاف: »نريد اآلن أن نبدأ 
باألفكار العصرية ألنه يجب أن تكون 
كل  بها  تتوافر  متطورة  منشآت  هنا 
العصر،  هذا  يتطلبها  التي  امليزات 
القادمة  األجيال  يف  نفكر  أن  نريد 

وليس يف إنسان اليوم«.
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اجلمعية تو�سح حقيقة اختفاء مواطن قطري 

باململكة

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رص���دت 
اإلنسان ما نمُشر عبر وسائل اإلعالم 
عن  االجتماعي  ال��ت��واص��ل  وم��واق��ع 
حالة املواطن القطري علي بن ناصر 
جار اهلل املري، من مزاعم باختفائه 
قسرياً وابنه )عبدالهادي( يف اململكة.
وانطالقاً من مهام اجلمعية الوطنية 
حل���ق���وق اإلن����س����ان ف��ق��د ب��اش��رت 
مت  أن��ه  وتبن  حالتيهما  استيضاح 
بن  علي  القطري  امل��واط��ن  إي��ق��اف 
امل����ري، م��ن قبل  ن��اص��ر ج���ار اهلل 
إثر  وعلى  باململكة،  األمنية  اجلهات 
ذلك قامت اجلمعية بزيارته للوقوف 
ع��ل��ى ح��ال��ت��ه واالط�����الع ع��ل��ى سير 
والتأكد من  التحقيق معه  إج��راءات 
القانونية،  حقوقه  كافة  من  متكينه 
وق��د أك��د امل��وق��وف خ��الل اللقاء به 
وابنه )عبدالهادي( بأنه دخل اململكة 
لزيارة أقاربه، وقد زار اململكة عدة 
مرات خالل العامن املاضين، وذكر 
الالزمة  الطبية  العناية  يتلقى  أن��ه 
ج��ي��د- وهلل  ال��ص��ح��ي  وأن وض��ع��ه 
معاملة  ألي  يتعرض  ول��م   - احلمد 
هينة للكرامة وأبدى رغبته يف بقاء  ممُ

ابنه )عبدالهادي( معه كمرافق، وقد 
تأكدت اجلمعية  كما  ذلك،  من  ممُكن 
��ك��ن م��ن ح��ق��ه يف ال���زي���ارة و  ب��أن��ه ممُ
التواصل مع ذويه وأقاربه يف اململكة 
على  اجلمعية  تعمل  وس��وف  وقطر، 
مساعدة من يرغب من ذويه يف قطر 
للقيام بزيارته يف اململكة وفق اآلليات 
كن األشقاء القطرين  املتبعة والتي متمُ

من دخول اململكة بالتنسيق مع جلنة 
املشتركة  لأسر  اإلنسانية  احلاالت 
ال��س��ع��ودي��ة ال��ق��ط��ري��ة ع��ل��ى األرق���ام 
اجلمعية  وت��ؤك��د  ل��ذل��ك،  املخصصة 
بأنه ال صحة ملا مت تداوله يف وسائل 
اإلعالم و مواقع التواصل االجتماعي 
القطري  املواطن  بإخفاء  مزاعم  من 
قسرياً يف اململكة، وإمنا مت التحفظ 

عليه وفقاً لنظام اإلجراءات اجلزائية 
ل���دواع���ي ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه، وع��ن��اي��ًة 
إلى  نقله  مت  فقد  الصحي  بوضعه 
الطبية  ال��رع��اي��ة  لتلقي  املستشفى 
اجلمعية  ت��ت��اب��ع  وس����وف  ال���الزم���ة، 
بكافة  متتعه  من  والتأكد  موضوعه 
حقوقه املكفولة له نظاماً حتى انتهاء 

قضيته.
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فريق من فرع اجلمعية بع�سري يف �سيافة دار 

الرعاية الإجتماعية باأبها

ف��رع اجلمعية  وف��د نسائي من  ق��ام 
للمسنات  ب��زي��ارة  عسير  مبنطقة 
بدار الرعاية االجتماعية بأبها، وقد 
إميان  الدكتورة  ال��زي��ارة  يف  ش��ارك 
اجلمعية  ع��ض��وة  ميمش  سليمان 
القبطي  اهلل  عبد  رب��ا  واألس���ت���اذة 
سكرتيرة القسم النسائي، وبإشراف 
و متابعة من األستاذ حمد آل مفرح 
مدير الفرع، و الدكتور علي الشعبي 

مشرف الفرع.
وقد كان يف استقبال الوفد الباحثة 
اإلج��ت��م��اع��ي��ة األس����ت����اذة أس��م��اء 
األخصائيات  من  وع��دد  إسماعيل 
وتعاون  ترحيب  وسط  واإلداري���ات، 
إميان  الدكتورة  قدمت  فيما  منهن 
ميمش تعريف باجلمعية ودورها يف 

خدمة املجتمع.
تال ذلك االلتقاء باملسنات املقيمات 
تناول  ومت  احلركة  على  ال��ق��ادرات 
وجبة اإلفطار معهن، وتبادل أطراف 
عليهن،  ال����ورود  وت��وزي��ع  احل��دي��ث 
على  ال��زائ��ر  الوفد  إطلع  ذل��ك  بعد 
السن  كبيرات  من  املشاركات  بعض 
بإلقاء  منهن  العديد  شاركت  حيث  
مبنسوبات  وال��ت��رح��ي��ب  ال��ق��ص��ائ��د 

اجلمعية.
ب��ع��د ذل����ك مت زي������ارة امل��ق��ي��م��ات 
مبهاجعهن  احلركة  عن  العاجزات 
وتوزيع الورود عليهن وعلى العامالت 

القائمات على رعايتهن.
الدكتورة  قدمت  الزيارة  نهاية  ويف 
ملنسوبات  ش��ك��ره��ا  ميمش  إمي���ان 

الدار وجميع العامالت من إداريات 
استقبالهن  على حسن  وأخصائيات 
وعلى اهتمامهن امللموس بهذه الفئة 

الغالية.
العربية  اململكة  أن  ذك���ره  اجل��دي��ر 
السعودية عملت على تقدمي الرعاية 
أن  و  سيما  ال  باملسنن  االهتمام  و 
بالعطاء  حياتها  أفنت  الفئة  ه��ذه 
وال��ت��ض��ح��ي��ة، وت��س��ت��ح��ق االح��ت��رام 
واالم���ت���ن���ان وال���رع���اي���ة م���ن خ��الل 
خدمتهم على أكمل وجه، كما عملت 
لرعايتهم  اخل��دم��ات  تطوير  على 
بحقوقهم  متتعهم  يضمن  بشكل 
أنشأت  اجل��ه��ود  تلك  م��ن  و  ك��اف��ة، 
تتولى  ال��س��ن،  لكبار  وطنية  جلنة 
الوقائية  واملشاريع  اخلطط  وض��ع 

والبرامج التوعوية الهادفة إلى تلبية 
متطلباتهم، وتتمحور أهداف اللجنة 
لرعاية  العامة  السياسة  رس��م  يف 
املسنن يف اململكة، من خالل إنشاء 
خاصة  عناية  وتقدمي  الرعاية،  دور 
بهم، والوقوف على كل ما يحتاجون 
مخصصات  لصرف  إض��اف��ة  إل��ي��ه، 
شهرية لهم، ال سيما و أن  املادة 27 
من النظام األساسي للحكم حفظت 
»تكفل  إذ نصت على  املسن،  حقوق 
ال��دول��ة ح��ق امل��واط��ن وأس��رت��ه، يف 
والعجز،  وامل��رض،  ال��ط��وارئ،  حالة 
الضمان  نظام  وتدعم  والشيخوخة، 
االج��ت��م��اع��ي، وت��ش��ج��ع امل��ؤس��س��ات 
األعمال  اإلسهام يف  على  واألف��راد 

اخليرية«.



7
7

فريق من فرع اجلمعية بالعا�سمة املقد�سة يف زيارة 

لل�سجن العام مبحافظة الطائف

اجلمعية   اختصاصات  من  انطالقاً 
باململكة  اإلن��س��ان  حل��ق��وق  الوطنية 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة وامل��ن��ص��وص 
املتوج  األس��اس��ي  نظامها  يف  عليها 
باملوافقة السامية رقم 2/24 وتاريخ 
الختصاص  ووف��ق��اً  1425/1/18ه����� 
اجلمعية  يف  واملتابعة  الرصد  جلنة 
وب���ع���د االط��������الع ع���ل���ى األن��ظ��م��ة 
االتفاقيات  و  الداخلية،  وال��ق��رارات 
الدولية بشأن السجون ودور التوقيف 
ومعاملة السجناء، فقد زار فريق من 

فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة ضم 
كاًل من: األستاذ محمد بن عبدالرحيم 
كلننت  عضو اجلمعية، و األستاذ عادل 
و  اجلمعية،  عضو  الثبيتي  تركي  بن 
األستاذ عبدالرحمن بن موسى نهاري 
السجن  باجلمعية،  القانوني  الباحث 

العام بالطائف.
 ه��دف��ت ال��زي��ارة إل��ى االط���الع على 
والوقوف  عام،  بشكل  السجن  أوضاع 
للسجناء  يقدم  ما  مالئمة  مدى  على 
صالحية  من  والتحقق  خدمات،  من 

املبنى وأماكن التوقيف، ومدى انطباق 
االشتراطات الصحية و البيئية عليها، 
السجناء،  أوض���اع  على  ال��وق��وف  و 
أي جتاوزات  والتأكد من عدم وجود 
وم��دى  اإلن��س��ان،  حلقوق  وانتهاكات 
املقررة  والتعليمات  األنظمة  تطبيق 
يف  ورد  مما  والتحقق  احلقوق،  لهذه 

الشكاوى التي رصدتها اجلمعية.
إلى  وصوله  ف��ور  الفريق  توجه  وق��د 
بالنيابة  العام  السجن  مدير  مكتب 
استقبل  ال��ذي  عسيري  سالم  املقدم 

به  تقوم  ما  وثمن  بكل حفاوة  الفريق 
ورع��اي��ة  حماية  م��ج��ال  يف  اجلمعية 
السجناء  و خصوصاً  اإلنسان  حقوق 
نظامها  عليه  نص  ملا  وفقاً  واملتهمن 
األس���اس���ي، ك��م��ا أل��ق��ى ال��ض��وء على 
خدمات  من  يقدمه  وما  السجن  دور 
للموقوفن، وأكد على ضرورة التعاون 
بن اجلمعية وإدارة السجن يف كل ما 
فيه،  املوقوفن  ورعاية  بخدمة  يتعلق 
بعد ذلك اجتمع الفريق مع القيادات 
القضايا   مل��ن��اق��ش��ة   ال��س��ج��ن  داخ���ل 
ال��ف��ري��ق بجولة  ث��م ق���ام  امل���رص���ودة 
تفقدية يف أرجاء السجن،  زار خاللها 
عنابر السجناء وحتدث مع عدد منهم 

واستمع لهم.
وقد صاحب الفريق يف جولته املقدم 

سالم عسيري.
وق�����د رص�����د ال���ف���ري���ق ع�������دداً م��ن 
وضع  مت  عليها  ب��ن��اءاً  و  املالحظات 

العديد من التوصيات جاء أبرزها: 
على  العامة  العيادة  فتح  ض��رورة   -

مدار الساعة 24.
- ضرورة توفير آلة صراف آلي داخل 
السحب  عمليات  لتيسير  ال��س��ج��ن 
إدارة  و  السجناء  على  التحويل  و 

السجن.
ال��ش��ؤون  م���ع  للتنسيق  احل���اج���ة   -
بالسماح  الطائف  الصحية مبحافظة 
بدون  املستشفى  مبراجعة  للسجناء 

موعد مسبق لظروفهم اخلاصة.
- احلاجة للتنسيق مع محاكم التنفيذ 
بإلغاء منع السفر و إيقاف اخلدمات 
يف حالة إصدار أمر إبعاد أو إطالق 
إلدارة  ل��ي��ت��س��ن��ى  ال��س��ج��ن  س�����راح 
يسير  وقت  ال��الزم يف  اتخاذ  السجن 
يف  اإلداري  اإلج���راء  يتأخر  ال  حتى 
انتهت  الذين  السجناء  سراح  اطالق 

محكومياتهم.
وتوفير  العنابر  بنظافة  االهتمام   -

مواد النظافة الالزمة للسجناء.
للسجناء  ث��اب��ت  وق���ت  تخصيص   -

ومتكينهم بحقهم يف التشميس.



الفاو توؤكد اأن معاجلة انعدام الأمن 

الغذائي على م�ستوى املدن يكون من 

خالل حتويل اللتزامات العاملية اإىل 

حقائق حملية

ال��ع��ام ملنظمة األغ��ذي��ة  امل��دي��ر  ح��ث 
وال���زراع���ة ل���أمم امل��ت��ح��دة )ال��ف��او( 
مؤخراً  سيلفا  دا  غ��رازي��ان��و  ج��وزي��ه 
على  العالم  أن��ح��اء  جميع  يف  امل��دن 
مضاعفة اجلهود الرامية إلى حتويل 
االل��ت��زام��ات ال��ع��امل��ي��ة ب��ش��أن األم��ن 
إلى  املناخ  وتغير  والتغذية  الغذائي 

حقائق محلية.
وق�����ال »ال��ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة ال��ت��ن��م��ي��ة 
يكفي  ال   ،2030 ل��ع��ام  امل��س��ت��دام��ة 
االل���ت���زام ال��س��ي��اس��ي ل��ق��ادة ال��ع��ال��م. 
نحتاج أيضاً إلى املشاركة الكاملة من 
واقع  يف  فالناس  احمللية،  السلطات 
ويستخدمون  ويأكلون  يعيشون  األمر 
على  القمامة  من  ويتخلصون  املياه 

املستوى احمللي«.
ووجه غرازيانو دا سيلفا دعوته هذه 
يف اج��ت��م��اع رف��ي��ع امل��س��ت��وى ش��ارك 
الثالثة  ال����دورة  رئ��ي��س  رئ��اس��ت��ه  يف 
لأمم  ال��ع��ام��ة  للجمعية  والسبعن 
إسبينوزا  ف��رن��ان��دا  م��اري��ا  امل��ت��ح��دة 
امل��ت��ح��دة  األمم  وب��رن��ام��ج  غ��ارس��ي��ز 
ل��ل��م��س��ت��وط��ن��ات ال��ب��ش��ري��ة )م��وئ��ل 
رؤساء  فيه  وش��ارك  املتحدة(،  األمم 
بلديات من فالنسيا )إسبانيا(، وكيتو 
)إندونيسيا(،  وسورابايا  )إك���وادور(، 
السياسات  ع��ن  ممثلن  جانب  إل��ى 
الغذائية من نيويورك وبرايا ومنظمة 

املدن املتحدة واحلكومات احمللية.
زمن  يف  إنه  للفاو  العام  املدير  وقال 
ال��ت��وس��ع احل���ض���ري ال��س��ري��ع ه��ذا 
هامة  تغيير  ع��وام��ل  امل���دن  تصبح 

بشكل متزايد، مبا يف ذلك ما يتعلق 
إلى  الرامية  واإلجراءات  بالسياسات 
الغذائية  النظم  إلى  الوصول  تسهيل 

الصحية للجميع.

واليوم يعيش حوالي 55 يف املائة من 
احلضرية،  املناطق  يف  العالم  سكان 
 68 إلى  ت��زداد  أن  يتوقع  نسبة  وهي 
خاصة   ،2050 عام  بحلول  املائة  يف 
يف أفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث 
يتركز معظم اجلوع والفقر يف الوقت 
تستهلك  نفسه،  الوقت  ويف  احلالي، 
املناطق احلضرية حوالي 80 يف املائة 

من مجموع األغذية املنتجة.

ه��دف  حتقيق  إن  سيلفا  دا  وق���ال 
اخلاص   11 رقم  املستدامة  التنمية 
املستدامة  واملجتمعات  املدن  بتعزيز 
جميع  لتحقيق  "أس��اس��ي"  أم��ر  ه��و 

أهداف التنمية املستدامة األخرى.

زاد ع��دد اجلياع  إن��ه يف حن  وق��ال 
الثالث  ال��س��ن��وات  ال��ع��ال��م خ��الل  يف 
الذين  عدد  أيضاً  زاد  فقد  املاضية، 
ي��ع��ان��ون م��ن ال��ب��دان��ة، "خ��اص��ة يف 
املناطق احلضرية، حيث يكون الناس 
اجلاهز  الطعام  لتناول  عرضة  أكثر 
نسبة  على  يحتوي  ال���ذي  األرخ���ص 

عالية من الدهون والسكر وامللح".

"إننا  على  سيلفا  دا  غرازيانو  وأك��د 
بحاجة ماسة إلجراء حتّول يف النظم 

الصحي  ال��غ��ذاء  لتوفير  ال��غ��ذائ��ي��ة 
وامل����غ����ذي ل��ل��ج��م��ي��ع، م���ع احل��ف��اظ 
وتنوعنا  الطبيعية  م���واردن���ا  ع��ل��ى 
ذلك  لتحقيق  إنه  وقال  البيولوجي"، 
من  اإلج������راءات  دم���ج  علينا  ي��ج��ب 

اإلنتاج وحتى االستهالك.

يف  التفكير  يعد ممكناً  لم  إنه  وق��ال 
كشيئن  واحلضرية  الريفية  املناطق 

منفصلن ال ارتباط بينهما.
مجرد  امل��دن  سكان  اعتبار  ميكن  ال 
مستهلكن لأغذية، ويجب أال ينظر 
ال��ري��ف��ي��ة حصرياً  امل��ج��ت��م��ع��ات  إل���ى 
توفير  امل��ه��م  وم��ن  أغ��ذي��ة،  كمنتجي 
األسرين  للمزارعن  أفضل  ف��رص 
والبنية  اخلدمات  على  احلصول  يف 
الظروف  لتهيئة  واألس���واق  التحتية 
لتناول  احل��ض��ري��ة  امل��ن��اط��ق  لسكان 
واملغذي  ال��ط��ازج  الطعام  من  املزيد 
الذي يعتمد على سالسل اإلمدادات 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ق��ص��ي��رة وك��ذل��ك على 
احلضرية،  وشبه  احلضرية  الزراعة 
وتقليل كمية الطعام املفقود أو املهدر.

احل���اج���ة م��اس��ة إل���ى س��ي��اس��ات ع��ام��ة 
لتعزيز النظم الغذائية الصحية:

أشاد املدير العام للفاو بقرار "الصحة 
الذي  اخلارجية"  والسياسة  العاملية 
اع��ت��م��دت��ه اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��أمم 
املتحدة مؤخراً والذي يتناول املوضوع 
الرئيسي للتغذية عبر تعزيز األنظمة 
الغذائية وأمناط احلياة الصحية مع 

سياسات محددة مرتبطة بااللتزامات 
الوطنية يف إطار عقد األمم املتحدة 

للعمل من أجل التغذية.

وال��وزن  البدانة  وب��اء  أن  وق��ال »مب��ا 
السيطرة  ن��ط��اق  ال��زائ��د ه��و خ���ارج 
الصحية  األن��ظ��م��ة  ع��ل��ى  وت��ك��ل��ف��ت��ه 
ال��وط��ن��ي��ة س��ن��وي��اً ت��ف��وق ال��ن��ف��ق��ات 
العالم،  أن��ح��اء  جميع  يف  العسكرية 
فإن املجتمع الدولي بحاجة إلى فعل 
املزيد، هناك حاجة ملحة لسياسات 
اتباع نظم غذائية  عامة تشجع على 
ص��ح��ي��ة مل��ع��اجل��ة خ���ي���ارات ال��ن��اس 

الغذائية«.
وأوضح غرازيانو دا سيلفا أن العديد 
مالية  سياسات  لديها  البلدان  م��ن 
وتنظيمية خاصة بهذا األمر، مبا يف 
األغذية  على  الضرائب  فرض  ذلك 
ووض��ع  الصحية،  غير  وامل��ش��روب��ات 
عالمات على العبوات، وتقييد تسويق 
األغ���ذي���ة غ��ي��ر ال��ص��ح��ي��ة ل��أط��ف��ال 
واملراهقن، وقال إن هذه السياسات 
ميكن أن تستخدم كمرجع لآلخرين.

وأض��اف: "زي��ادة ال��وزن والبدانة هي 
خاصة،  قضية  وليست  عامة  قضية 
سياسات  تنفيذ  احل��ك��وم��ات  وع��ل��ى 
ال��غ��ذاء  توفير  إل��ى  ت��ه��دف  وب��رام��ج 
التكلفة  وميسور  وامل��غ��ذي  الصحي 
األس��ر  ت��ك��ون  أن  ميكن  ال  للجميع، 
الوحيدون  املسؤولون  هم  واألف���راد 

عما يأكلون وكيف يأكلون".

قالت  االج��ت��م��اع،  أم���ام  كلمتها  ويف 
رئيسة اجلمعية العامة لأمم املتحدة 
"احلكومات  اسبينوزا:  فرناندا  ماريا 
املساعدة  يف  حاسم  دور  لها  احمللية 
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التنمية  خطة  تصبح  أن  ضمان  على 
واقعة.  حقيقة   2030 لعام  املستدامة 
واملستدامة  الشاملة  امل���دن  وتشكل 
والقادرة على الصمود مصادر للفرص 
توفر  لكي  معاً  نعمل  دعونا  والتنمية، 
جميع  يف  الكبرى  احلضرية  امل��راك��ز 
أن��ح��اء ال��ع��ال��م ح��ي��اة أف��ض��ل جلميع 

سكانها".

مدينة  بلدية  رئيس  ريبو،  جوان  وقال 
الفاو  تقدم  حيث  أسبانيا  يف  فالنسيا 
لأغذية  العاملي  املركز  إلنشاء  الدعم 
امل��س��ت��دام��ة ال���ذي ي��ه��دف إل��ى تعزيز 
واملستدامة  الصحية  الغذائية  النظم 
بن املدن: "من خصائص القرن الواحد 
والعشرين أن املدن توفر بشكل متزايد 
تواجه  التي  للتحديات  مستقلة  حلوالً 
مهمة  اإلن��س��ان  مشاكل  إن  التنمية، 
فقط  للدول  تركها  ميكننا  وال  للغاية 

لتحلها".

املديرة  شريف،  محمد  ميمونة  وقالت 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ب��رن��ام��ج امل��س��ت��وط��ن��ات 
البشرية يف رسالة لها: "سواء ساعدنا 
يف ت��ط��وي��ر ال��س��ي��اس��ات احل��ض��ري��ة 
احمللية، أو دعمنا التخطيط احلضري 
واإلقليمي املتكامل، أو عملنا على بناء 
احلضرية  املناطق  يف  الفقراء  ق��درة 
أو  املناخ،  تغير  وجه  يف  الصمود  على 
املوارد  الذي يستخدم  التحضر  دعمنا 
املدن  ق��درة  تعزيز  فإن  أكبر،  بفعالية 
ج��زءاً  يظل  املناخ  تغير  مواجهة  على 
ال يتجزأ من جهودنا الرامية إلى بناء 
وق��ادرة  ومستدامة  شاملة  مجتمعات 
تسلسلية احلضر- عبر  الصمود  على 

الريف".
روداس،  موريسيو  ق��ال  جانبه  وم��ن 
رئيس بلدية كيتو يف اإلكوادور: "تتطلب 
وج��دول  املستدامة  التنمية  أه���داف 
األع��م��ال احل��ض��ري اجل��دي��د وغيرها 
من األدوات املشابهة انخراط مختلف 
مستوى  وعلى  احلكومية،  املستويات 
املدينة، يسعدنا أن نتصدى للتحديات 

اجلديدة والقدمية ولكننا بحاجة إلى 
املساعدة يف احلصول على األدوات 

واملوارد املناسبة".

دعم الفاو للمدن:
تشارك الفاو بصورة كبيرة يف تعزيز 
باالستناد  للمدن  املستدامة  التنمية 
إلى النظم الغذائية والنهج اإلقليمي.
وتدعم املنظمة تنفيذ "ميثاق ميالنو 
للمناطق  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��ل��س��ي��اس��ات 
احلضرية"، وهو أول بروتوكول دولي 
غذائية  نظم  لتطوير  امل���دن  ي��دع��و 
أغ���ذي���ة صحية  ت��وف��ر  م��س��ت��دام��ة 
وسهلة املنال للجميع، وحتمي التنوع 
من  امل��ه��در  م��ن  وحت��د  البيولوجي، 

األغذية.

يف  فعالة  بصورة  الفاو  شاركت  كما 
عنه  نتج  الذي  الثالث  املوئل  عملية 
اع��ت��م��اد "ج�����دول أع���م���ال ح��ض��ري 
جديد" خالل مؤمتر كيتو يف 2016. 
الفاو اخلاص بجدول  "إطار  ويطرح 
أفكاراً  احل��ض��ري"  األغ��ذي��ة  أعمال 
بشأن تنفيذ إجراءات لتوليد العمالة 
الغذائية  القيمة  س��الس��ل  وت��ع��زي��ز 
مستويات  ارتفاع  من  واحلد  احمللية 
ال��ف��اق��د م��ن ال��غ��ذاء ال��ت��ي تشهدها 

العديد من املدن.

أسباب ونتائج انعدام األمن الغذائي 
يف منطقة الشرق األوسط:

األغذية  منظمة  أعدته  تقرير  ألقى 
وال���زراع���ة ل���أمم امل��ت��ح��دة »ن��ظ��رة 
األم��ن  ان��ع��دام  ح��ول  عامة  إقليمية 
وشمال  األدن���ى  بالشرق  ال��غ��ذائ��ي« 
أفريقيا، حذر فيها من أن اإلقليم هو 
الوحيد بن األقاليم الذي شهد زيادة 
يف انتشار اجلوع وتضاعفاً يف عدد 

اجلوعى.
أن  م��ؤخ��راً  ال��ص��ادر  التقرير  وأب���رز 
أغلبية السكان الذين يعانون انعدام 
العراق  يف  يعيشون  الغذائي  األم��ن 
إضافة  واليمن،  وسوريا  وال��س��ودان 

من  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  إلى 
فلسطن.

”التقرير يقدم ملتخذي القرار معلومات 
وحتليالت مفصلة باألرقام عن وضع 
األمن الغذائي يف اإلقليم؛ للعمل على 
وضع حلول ممكنة لأزمة“، كما صرح 
ممثل  ن��ائ��ب   SciDev.Net لشبكة 
باسكوال  للمنظمة،  اإلقليمي  املكتب 

إستيدوتو.

وجاء يف التقرير أنه بدالً من حتقيق 
ال��ه��دف ال��رام��ي إل��ى خفض أع��داد 
اجل��وع��ى إل���ى ال��ن��ص��ف ب��ح��ل��ول ع��ام 
األع����داد  ف���إن  اإلق��ل��ي��م،  يف   2015
ارتفعت فيه من 16.5 مليون شخص 
 33 إل��ى   1992  -1990 األع���وام  يف 
 -2014 األع����وام  يف  شخص  مليون 

.2016
بذلك يكون اإلقليم هو الوحيد الذي 
من  األول  ال��ه��دف  حتقيق  يف  أخفق 
أه���داف األل��ف��ي��ة اإلمن��ائ��ي��ة 2000-
تقرير  وف��ق  ب��اجل��وع،  املعني   2015

املنظمة.
قد  عمُ الذي  الصحفي  املؤمتر  فخالل 
اإلقليمي  باملكتب  التقرير  إلط���الق 
أكد  م��ؤخ��راً،  ال��ق��اه��رة  يف  للمنظمة 
عبد السالم ولد أحمد -املدير العام 
أن  لها-  اإلقليمي  واملمثل  املساعد 
طويلة  واألزمات  واحلروب  النزاعات 
األمد التي شهدتها 12 دولة من أصل 
19 يف املنطقة، لعبت دوراً رئيسياً يف 

تفاقم أزمة األمن الغذائي.
يتسق ذلك مع ما نص عليه التقرير؛ 
يف  دول��ة   15 حتقيق  من  ”بالرغم  إذ 
لألفية،  اإلمنائية  لأهداف  املنطقة 
إال أن الصراعات حالت دون القضاء 

على اجلوع“.
 13.6 النزاعات  خلفت  سوريا  ففي 
م��ل��ي��ون ن��س��م��ة ب��ح��اج��ة م��اس��ة إل��ى 
مالين   9.8 الغذائية،  امل��س��اع��دات 
منهم داخل األراضي السورية، و3.8 
مالين الجئون، الوضع يف العراق لم 
التغذية  نقص  فمعدل  أف��ض��ل،  يكن 
ع��ام��ي 1990-  ب��ن   %8 م��ن  ارت��ف��ع 

 -2014 بن   %23 إل��ى  ليصل   1992
يمُظهر اليمن واحداً من  2016. بينما 
والفقر  التغذية  نقص  معدالت  أسوأ 
كل  من  واح��د  يعاني  حيث  والبطالة، 

أربعة أشخاص نقصاً يف التغذية. 
-خبير  اجل��اف  أك��رم  كيان  ويضيف 
أن  باملنظمة-  الزراعية  السياسات 
كبيرة  تعقيدات  يف  تسببت  األزم��ات 
باإلقليم،  واملائي  الغذائي  الوضع  يف 
”يجري   :SciDev.Net لشبكة  ويقول 
استخدام املاء أداة ضغط على املدنين 
عدد  الداخلية يف  النزاعات  أثناء  يف 
من الدول، ومنها العراق واليمن على 
سبيل املثال؛ إذ يسيطر أحد األطراف 
على مصدر املاء ومينعها عن الطرف 

اآلخر“.
تفيد  إحصائية  التقرير  أورد  كما 
بأن حوالي ربع سكان اإلقليم يعانون 
بن  اإلقليم  يضع  م��ا  وه��و  السمنة، 

األقاليم األعلى يف نسب السمنة.
ووفقاً للتقرير فقد: ”ارتفعت معدالت 
إمدادات الغذاء يف اإلقليم من 2916 
سعراً حرارياً للفرد يومياً يف 1990- 
يف  ح��راري��اً  سعراً   3214 إل��ى   1992
من  أعلى  بذلك  وهو   ،2016  -2014
2902 سعر  ال��ب��ال��غ  ال��ع��امل��ي  امل��ع��دل 

حراري“.

وتزداد املفارقة جتلياً عندما يتقرر أن 
بلدان اإلقليم  السمنة منتشرة يف كل 
املنخفض؛  الدخل  ذات  حتى  تقريباً، 
ح��ي��ث ت��ت��راف��ق م��ع ن��س��ب ع��ال��ي��ة من 
انتشار سوء التغذي�ة ونقص املغذيات 

الدقيق�ة.
التعاون  ’تعزيز  يستهدف  التقرير 
الصمود  على  القدرة  لبناء  اإلقليمي 
أج��ل حتسن  من  األزم���ات  ومواجهة 

األمن الغذائي والتغذية‘.
وللخروج من الوضع احلالي يعقد ولد 
دول  ب��ن  التعاون  على  األم��ل  أحمد 
 :SciDev.Net اإلقليم؛ إذ يقول لشبكة
استراتيجية  تضع  أن  ال���دول  ”على 
جماعية ملواجهة هذه األزمة وحتقيق 
األمن الغذائي من خالل التعاون فيما 

بينها“.
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العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

ال���ص���راع���ات واألزم�������ات ط��وي��ل��ة األم���د 
ت��ش��ك��ل األس����ب����اب ال��رئ��ي��س��ي��ة الن���ع���دام 

األمن الغذائي يف اإلقليم



10

فريق من  �ضباط اأمن املن�ضاآت يف �ضيافة فرع اجلمعية 

باملنطقة ال�سرقية

اس���ت���م���راراً ل��رس��ال��ة اجل��م��ع��ي��ة يف 
و  تدريب  و  احلقوقية  الثقافة  نشر 
القانون  و  احلقوق  خريجي  استقبال 
استقبل  الكليات،  و  اجلامعات  م��ن 
باملنطقة  اجلمعية  ف���رع  م��ن  ف��ري��ق 
الف���رع  الشرقية ضم كاًل من: م�دير 
األستاذ جمعة بن عبداهلل الدوسري، 
وس��ك��رت��ي��ر ال��ف��رع األس��ت��اذ ع��ب��داهلل 
من  ع���دداً  رم��ض��ان،  آل  علي  محمد 
دبلوم  دورة  من  اخلريجن  الضباط 
بن  محمد  معهد  من  األمنية  العلوم 
على  ب��ن��اءاً  الشرقية  باملنطقة  نايف 
ق��ائ��د ال�����دورة ال���رائ���د خ��ال��د غالب 

الدلبحي. 
تعريفية  نبذة  تقدمي  اللقاء  خالل  مت 
و  رؤيتها  و  أهدافها  و  اجلمعية،  عن 
رسالتها احلقوقية و آلية تعاملها مع 
القضايا، و تواصلها مع اجلهات ذات 
لها،  املناسبة  احللول  إليجاد  العالقة 
سواءاً باحلضور الشخصي أو إرسالها 
إيضاح  مت  كما  الفاكس،  أو  باإلمييل 
ومتابعتها  القضايا،  تصنيف  طريقة 
م���ع اجل���ه���ات امل��خ��ت��ص��ة، وال��ت��ح��ق��ق 

وال��ت��ج��اوزات  املخالفات  دع���اوى  م��ن 
نهاية  ويف  اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة 
ال��ل��ق��اء مت���ت اإلج���اب���ة ع��ل��ى أسئلة 
اخلريجن، و من ثم مت توزيع العديد 
من اصدارات اجلمعية و مطبوعاتها 

احلقوقية التوعوية، كما حتدث مدير 
شعبة التعليم باملعهد النقيب  عبداهلل 
على  اجلمعية  شاكراً  غامن  آل  سيف 
استقبالهم طالب املعهد واإلجابة على 
وتزويدهم  واستفساراتهم،  أسئلتهم، 

اجلمعية  ش��ك��ر  ك��م��ا  ب����اإلص����دارات، 
الوعي  الكبيرة يف نشر  على جهودها 
فئات  جميع  بن  احلقوقي  والتثقيف 
املجتمع وتوزيعها اإلصدارات وقيامها 

باألنشطة والفعاليات.
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فريق من فرع اجلمعية بالق�سيم يف �سيافة قوات 

الطوارئ اخلا�سة

استكماالً لرسالة اجلمعية بنشر الثقافة احلقوقية و تعريف كافة 

بزيارة  بالقصيم  قام فريق من فرع اجلمعية  بها،  املجتمع  أفراد 

ميدانية لقوات الطوارئ اخلاصة مؤخراً.

األستاذ محمد  و  الشريدة،  األستاذ محمد  من:  كاًل  الوفد  ضم 

احلمد، وكان يف استقبالهم قائد القوات اخلاصة.

و  رؤيتها،  و  وأهدافها،  باجلمعية،  التعريف  مت  الزيارة  بداية  يف 

رسالتها، و آلية تعاملها مع القضايا وتواصلها مع اجلهات ذات 

العالقة التخاذ ما يلزم، كما مت مناقشة املواضيع املشتركة ذات 

التعرف  مت  كما  احلضور،  استفسارات  على  اإلجابة  و  العالقة، 

مت  الزيارة  نهاية  يف  و  أنشطتهم،  و  اخلاصة  القوات  عمل  على 

توزيع عداً من اصدارات اجلمعية و مطبوعاتها احلقوقية.
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اليوم العاملي للسكان هو فعالية سنوية يحتفل بها يف 11 يوليو، وُيهدف منها إذكاء الوعي بالقضايا املتعلقة بالسكان، وُأعلن عن هذا اليوم ألول مرة من 
قبل املجلس احلاكم لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف 1989م، استلهم هذا اليوم من يوم 11 يوليو عام 1987، الذي وصل عدد سكان العالم فيه إلى خمسة 

مليارات نسمة تقريًبا.
وُيراد من اليوم العاملي للسكان هذا العام إيالء االهتمام العاملي باألعمال غير املكتملة للمؤمتر الدولي للسكان والتنمية الذي ُعقد يف عام 1994، واعترفت 

فيه 179 دولة بحقيقة أن الصحة اإلجنابية واملساواة بني اجلنسني ضرورية لتحقيق التنمية املستدامة.
ويف اليوم العاملي للسكان، يدعو النشطاء من كل أنحاء العالم القادة وصانعي السياسات واملنظمني على املستويات الشعبية وغيرهم إلى املساعدة يف جعل 

الصحة واحلقوق اإلجنابية واقعًا يعيشه اجلميع.

ما  أن  إلى  احلالية  التقديرات  تشير 
يقرب من 83 مليون شخص يمُضافون 
إلى سكان العالم كل عام، وحتى على 
اخلصوبة  م��س��ت��وي��ات  أن  اف��ت��راض 
ستستمر يف االنخفاض، فمن املتوقع 
أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.6 
مليار يف عام 2030، و 9.8 مليار يف 
عام  يف  مليار   11.2 و   ،2050 ع��ام 
املتغيرات  إلسقاطات  وفقاً   ،2100

املتوسطة.

األمم املتحدة وقضايا السكان:
وثيقاً  تعاوناً  السكان  شعبة  تتعاون 
املتحدة  األمم  منظومة  وك���االت  م��ع 
يف  وهيئاتها  وبرامجها  وصناديقها 

السكان،  بشأن  العمل  برنامج  تنفيذ 
وم��ت��اب��ع��ة امل���ؤمت���ر ال���دول���ي ب��ش��أن 
كل  وتستشير  وال��ت��ن��م��ي��ة،  ال��س��ك��ان 
واملكاتب  املتحدة،  األمم  بعثات  من 
األمم  ومكاتب  الوطنية،  احلكومية 
وسائط  وممثلي  والباحثن،  املتحدة، 
اإلع����الم، واجل��م��ه��ور ال��ع��ام، شعبة 
يتعلق  السكان استشارة دورية يف ما 
وإسقاطاتها،  اإلسكانية  بالتقديرات 
والتحليالت  املعلومات  ع��ن  ف��ض��اًل 

بشأن قضايا السكان والتنمية.

طلبت  والثالثن،  الثامنة  الدورة  ويف 
الشعبة  إل���ى  اإلح��ص��ائ��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
وغيرها  املتحدة  ب��األمم  اإلحصائية 

من الوكاالت الدولية زيادة مساعدتها 
اإلح��ص��ائ��ي��ة  امل��ك��ات��ب  إل���ى  التقنية 
ال��وط��ن��ي��ة م��ن أج���ل ت��ع��زي��ز ال��ق��درة 
العاملي  البرنامج  تنفيذ  الوطنية على 
ل��ت��ع��دادات ال��س��ك��ان وامل��س��اك��ن لعام 
طلبت  ذل��ك،  إلى  وباإلضافة   ،2010
اللجنة إلى البلدان أن تبدأ يف تنفيذ 
املبادئ والتوصيات املنقحة لتعدادات 

السكان واملساكن.

امل��ت��ح��دة  األمم  ص���ن���دوق  وي��ع��م��ل 
داخ��ل  ال��ش��رك��اء،  عديد  م��ع  للسكان 
وخارجها،  املتحدة  األمم  منظومة 
واملنظمات  احلكومات،  ذلك  يف  مبا 
امل��دن��ي،  واملجتمع  احلكومية،  غير 

وامل��ن��ظ��م��ات ال��دي��ن��ي��ة، وال��زع��م��اء 
ه��ذه  لتحقيق  وغ��ي��ره��ا،  ال��دي��ن��ي��ن 
املهمة، ولالستجابة على نحو أفضل 
للحاجات احمللية، يخصص الصندوق 
للجهود  م��ت��زاي��د  ن��ح��و  م����وارد ع��ل��ى 
التركيز  ع��ل��ى  وم���ش���دداً  ال��ق��ط��ري��ة، 
لتحقيق  القطري  والتنفيذ  القطري 
ن��ت��ائ��ج أف���ض���ل، ويف ن��ف��س ال��وق��ت 
املتبادلة  امل��س��اءل��ة  قضايا  معاجلة 

وتعزيز التنسيق والتوافق.

ويعمل صندوق األمم املتحدة للسكان 
من خالل  األس��رة  تنظيم  دع��م  على 
ضمان توفير إمدادات ثابتة وموثوقة 
م��ن وس��ائ��ل م��ن��ع احل��م��ل اجل��ي��دة؛ 

الأمم املتحدة توؤكد زيادة ال�سكان اإىل 9.7 مليار ن�سمة عام 2050 مقارنة 

بـ7،7 مليار ن�سمة خالل العام اجلاري، مع ت�ساعف �سكان دول جنوب اإفريقيا
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متثل خطة التنمية املستدامة لعام 2030 سبيل 
كوكب  على  للجميع  أفضل  مستقبل  نحو  العالم 
أن  ن��درك  للسكان،  العاملي  ال��ي��وم  ويف  معافى، 
باجتاهات  وثيق  نحو  على  مرتبطة  املهمة  هذه 
والشيخوخة  السكاني  النمو  تشمل  دميغرافية 

والهجرة والتحضر
األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

الوطنية؛  الصحية  النظم  وتعزيز 
داعمة  سياسات  وضع  إلى  والدعوة 
لتنظيم األسرة؛ وجمع البيانات لدعم 
الصندوق  يوفر  وكذلك  العمل،  هذا 
قيادة عاملية يف زيادة فرص الوصول 
إلى تنظيم األسرة، وذلك عن طريق 
مبا   - الشركاء  مع  اجتماعات  عقد 
األدلة  لوضع   - احلكومات  ذلك  يف 
وال��س��ي��اس��ات، وت���ق���دمي امل��س��اع��دة 
إلى  وامل��ال��ي��ة  والتقنية  البرنامجية 

البلدان النامية.

رسالة مبناسبة اليوم العاملي للسكان
أنطونيو غوتيريش:

لعام  املستدامة  التنمية  خطة  متثل 
مستقبل  نحو  العالم  سبيل   2030
معافى.  كوكب  على  للجميع  أفضل 
ن��درك  للسكان،  العاملي  ال��ي��وم  ويف 
نحو  على  مرتبطة  املهمة  ه��ذه  أن 
تشمل  دميغرافية  باجتاهات  وثيق 
النمو السكاني والشيخوخة والهجرة 

والتحضر. 
ال��ع��ال��م  ع���دد س��ك��ان  أن  ويف ح��ن 
عموماً ال يزال يف ازدي��اد، فإن هذا 
ال��ن��م��و ال ي��ح��دث ب��وت��ي��رة واح����دة. 
بلدان  أق��ل  م��ن  للعديد  فبالنسبة 
التي  التحديات  تتفاقم  منواً،  العالم 
تواجه التنمية املستدامة بفعل النمو 
ال��س��ك��ان��ي ال��س��ري��ع ل��ت��ل��ك ال��ب��ل��دان 
تغير  مواجهة  فضاًل عن ضعفها يف 
حتدياً  أخ��رى  بلدان  وتواجه  املناخ، 
ذلك  يف  مبا  السكان،  شيخوخة  هو 
الشيخوخة  تشجيع  إل���ى  احل��اج��ة 

احلماية  وت��وف��ي��ر  النشطة  الصحية 
استمرار  وم��ع  الكافية،  االجتماعية 
أن  يتوقع  حيث  العالم،  يف  التحضر 
يعيش 68 يف املائة من سكان العالم يف 
 ،2050 عام  بحلول  احلضرية  املناطق 
املناخ  وتغير  املستدامة  التنمية  ف��إن 
اإلدارة  على  متزايد  بشكل  سيعتمدان 

الناجحة للنمو احلضري. 
نتعامل فيه مع هذه  الذي  الوقت  ويف 
علينا  يجب  السكانية،  االجت��اه��ات 
أيضاً أن نعترف بالعالقة بن السكان 
مؤمتر  ويف  األف���راد،  ورف���اه  والتنمية 
والتنمية  للسكان  ال��دول��ي  ال��ق��اه��رة 
الذي عقد قبل خمسة وعشرين عاماً، 
العالم ألول مرة الصالت  أوضح قادة 
بن السكان والتنمية وحقوق اإلنسان، 
كما  اإلجنابية،  احلقوق  ذل��ك  يف  مبا 
أقروا بأن تعزيز املساواة بن اجلنسن 
أحد  أيضاً  وهو  الصحيح  اإلجراء  هو 
التنمية  نحو  موثوقية  املسارات  أكثر 

املستدامة وحتسن الرفاه للجميع. 
ه��ذا  للسكان  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  وي��دع��و 
إيالء عناية عاملية لأعمال  إلى  العام 
للسكان  القاهرة  ملؤمتر  املنجزة  غير 

والتنمية.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ق��دم احمل���رز يف 
خفض وفيات األمومة وحاالت احلمل 
ال���ع���ارض، ال ت����زال ه��ن��اك حت��دي��ات 
جميع  يف  حالياً  نشهد  وإن��ن��ا  كثيرة. 
أنحاء العالم تراجعاً عن إعمال حقوق 
املرأة، مبا يف ذلك عن توفير اخلدمات 
املشاكل  تزال  وال  األساسية،  الصحية 
املرتبطة باحلمل هي السبب الرئيسي 

تتراوح  ال��الت��ي  الفتيات  ب��ن  للوفاة 
ب��ن 15 و 19 س��ن��ة، وما  أع��م��اره��ن 
اجلنس،  نوع  على  القائم  العنف  زال 
انعدام املساواة،  الضارب بجذوره يف 

يمُوقع خسائر مروعة. 
للعام  الثاني/نوفمبر  تشرين  ويف 
مؤمتر  نيروبي  يف  سيعقد  احل��ال��ي، 
ق��م��ة مب��ن��اس��ب��ة ال���ذك���رى اخل��ام��س��ة 
القاهرة.  مؤمتر  النعقاد  والعشرين 
وأشجع الدول األعضاء على املشاركة 
أن  وعلى  املستويات  أعلى  على  فيه 
تأخذ على عاتقها التزامات سياسية 
عمل  ب��رن��ام��ج  لتنفيذ  ثابتة  وم��ال��ي��ة 

املؤمتر الدولي للسكان والتنمية.
إن املضي قدماً برؤية املؤمتر الدولي 
اآلفاق  يفتح  سوف  والتنمية  للسكان 
تمُركوا خلف الركب ويساعد  أمام َمن 
على متهيد السبيل أمام حتقيق تنمية 

مستدامة ومنصفة وشاملة للجميع.
ومن املرجح أن ينمو عدد السكان إلى 
وفق   ،2100 ع��ام  بحلول  مليارا   11
العاملية«  السكانية  »التوقعات  تقرير 
الشؤون  إدارة  ع��ن  م��ؤخ��راً  ال��ص��ادر 
األمم  يف  واالجتماعية  االقتصادية 

املتحدة.

ويرسم التقرير صورة ملستقبل تشهد 
ف��ي��ه ب��ل��دان ع���دة ارت��ف��اع��اً يف ع��دد 
أعمار  م��ع��دالت  ازدي���اد  م��ع  السكان 
النمو  معدل  يتباطأ  بينما  مواطنيها، 
ال��ع��امل��ي ل��ل��س��ك��ان وس���ط ان��خ��ف��اض 

معدالت اإلجناب.

وبحلول عام 2050، سيتركز أكثر من 
نصف النمو السكاني العاملي يف 9 دول 
وباكستان  ونيجيريا  الهند  هي  فقط 
الدميقراطية  ال��ك��ون��غ��و  وج��م��ه��وري��ة 
ومصر  وإندونيسيا  وتنزانيا  وإثيوبيا 

والواليات املتحدة.

ويف املقابل ستشهد الصن، أكبر دولة 
من حيث عدد السكان، انخفاضاً يف 
أي  باملئة،   2.2 بنسبة  سكانها  عدد 
عامي  بن  نسمة  مليون   31.4 بنحو 

2019 و2050.

وب��اإلج��م��ال ف��ق��د ش��ه��دت 27 دول��ة 
على  باملئة  واح��د  بنسبة  انخفاضاً 
األقل يف عدد سكانها منذ عام 2010 

بسبب انخفاض معدالت الوالدة.

ويورد التقرير أيضاً أن عدد الوفيات 
يفوق عدد املواليد اجلدد يف بيالروس 
وإيطاليا  وهنغاريا  وأملانيا  وإستونيا 
وأوكرانيا،  وصربيا  وروسيا  واليابان 
السكان  نقص  تعويض  سيتم  ولكن 

بتدفق املهاجرين إلى هذه الدول.

أم��ا م��ع��دل ال����والدات ال��ع��امل��ي ال��ذي 
ام��رأة  لكل  مولود   3.2 من  انخفض 
 ،2019 ع���ام   2.5 إل���ى   1990 ع���ام 
عام   2.2 إلى  انخفاضه  فسيواصل 

.2050

األدنى  احلد  من  قريب  املعدل  وهذا 
لضمان جتدد  ال��الزم��ة  والدة  ل���2.1 
األج���ي���ال وجت���ن���ب ان��خ��ف��اض ع��دد 

السكان على املدى الطويل.

معدل  ازدي��اد  أيضاً  التقرير  ويتوقع 
مأمول احلياة بشكل عام، مبا يف ذلك 
يف البلدان الفقيرة حيث هو اآلن أقل 

بسبع سنوات من املعدل العاملي.
ويتوقع أن يصل معدل مأمول احلياة 
إلى 77.1 عاماً بحلول 2050، مقابل 
كان  بأنه  علما  حالياً،  عاماً   72.6

64.2 عاماً يف 1990.

يف اليوم العاملي للسكان: دول سيزيد 
سكانها عام 2100:

بحلول عام 2100 ستجد أن 4 من 10 
دول أكثر ازدحاماً بالسكان يف العالم، 
لم تعد بن الدول التي حتتل القوائم 
األربع  ال��دول  وستحل  العام،  هذا  يف 
والتابعة  النمو  بسرعة  تتميز  التي 
لتوقعات  وفًقا  محلها،  إفريقيا  لقارة 
األمم  م��ن  حديًثا  ال��ص��ادرة  السكان 
بشكل  كثيًرا  العالم  سيتغير  املتحدة، 
ال أحد يصدقه، فمثل هذه التغيرات 
تقف  ال  كثيًرا،  البورصة  أسهم  تشبه 
بشكل  متغيرة  فهي  معن،  حد  على 
ك��ب��ي��ر، وع��ن��د ال��ب��ح��ث ب��ش��ك��ل دقيق 
ال��ب��رازي��ل وب��ن��ج��الدي��ش  وج��دن��ا أن 
وروسيا واملكسيك من بن أكثر عشر 
اليوم،  السكان  ع��دد  حيث  م��ن  دول 
العالم  سينقلب   2100 عام  يف  ولكن 
رأًسا على عقب، فمن املتوقع أن يتم 
الكونغو  جمهورية  قبل  من  جتاوزهم 
الدميقراطية وإثيوبيا وتنزانيا ومصر، 
املراكز  يف  حالياً  منها  أي  يوجد  وال 

العشرة األولى.
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�أفكار وم�شاريع

 © �سفحة تهتم بن�سر اأهم امل�ساريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�سني و املهتمني بحقوق الإن�سان من اأجل العمل على حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل

من  غ��زة  قطاع  سكان  عانى  لطاملا 
كارثة بيئية بسبب التلوث الناجم عن 
من  وبالرغم  الصحي،  الصرف  مياه 
مت  الشديدة،  االستقرار  ع��دم  حالة 
تشييد احملطة اجلديدة  االنتهاء من 
شمالي  يف  ال��ع��ادم��ة  امل��ي��اه  ملعاجلة 
للعمل.  ج���اه���زة  ل��ت��ص��ب��ح  ال��ق��ط��اع 
مستداماً  حاًل  احملطة  هذه  وستوفر 
إلدارة املياه العادمة لصالح أكثر من 

400 ألف مواطن من قطاع غزة.

التجريبي  التشغيل  عملية  ب���دأت 
حملطة معاجلة مياه الصرف الصحي 
آذار  م��ارس/  األول من  اجلديدة يف 
2018، بعد أن شارف مشروع البنك 
الدولي الطارئ ملعاجلة مياه الصرف 
الصحي يف شمال غزة على نهايته. 
وقد بدأت عملية التشغيل التجريبي، 
أربعة أشهر، عقب  التي تستمر ملدة 
انتهاء كافة األشغال واختبار األجهزة 
من  طلب  على  وب��ن��اءاً  احمل��ط��ة،  يف 

املشروع  مالك  الفلسطينية،  السلطة 
اجلديد، سوف يستمر البنك الدولي 
يف تقدمي الدعم طوال فترة التشغيل 
التشغيل  إل���ى  وص����والً  ال��ت��ج��ري��ب��ي 
الكامل يف نهاية شهر يونيو/ حزيران 

من هذا العام.

العديد  شهد  طويل  تاريخ  وللمحطة 
يف  سبباً  كانت  التي  األح���داث  م��ن 
وبيئية.  وصحية  إنسانية  مشكالت 

م�رصوع طارئ ملعاجلة مياه ال�رصف 
ال�ضحي يف �ضمال قطاع غزة

تم االنتهاء من تشييد المحطة الجديدة لمعالجة المياه العادمة في شمالي القطاع لتصبح جاهزة 

للعمل، وستوفر هذه المحطة حاًل مستداماً إلدارة المياه العادمة لصالح أكثر من 400 ألف مواطن 

من قطاع غزة.
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وكان أخطر تلك املشكالت، ما حدث 
آذار 2007 عقب   / م��ارس  يف شهر 
مياه  جتميع  ح���وض  ج���دار  ان��ه��ي��ار 
الصرف الصحي يف بيت الهيا وتدفق 
مياهه باجتاه قرية أم النصر احملاذية 
ل���ه؛ مم��ا أس��ف��ر ع��ن م��ق��ت��ل خمسة 
أفراد وعدد ال يحصى من اإلصابات 
اء  ونزوح ما يقارب 2000 شخص جَرّ
الوشيك  ناهيك عن اخلطر  الكارثة، 
اء  ج��رَّ اجلوفية  املياه  بتلوث  املتمثل 
مياه  معاجلة  نظام  وقدم  كفاءة  عدم 
الصرف الصحي القائم؛ األمر الذي 
قد يضع كافة سكان القطاع يف دائرة 
اخلطر؛ مما ترتب عليه اتخاذ إجراء 
فوري لتدارك الوضع، ليأتي املشروع 
كاستجابة  الدولي  البنك  من  املمول 
طارئة للخطر املباشر على التجمعات 
القريبة  نسمة(  ألف   52( السكانية 
الصرف  م��ي��اه  أح���واض جتميع  م��ن 

الصحي.

املتعددة  التحديات  من  الرغم  وعلى 
ومنها سنن احلصار املتعاقبة، القيود 
املفروضة على ادخال املواد الالزمة، 
التحتية  بالبنية  حلت  التي  األض��رار 
العمل  سير  تعطل  احل���روب،  بسبب 
ملة  وجمُ العدائية  األعمال  عن  الناجم 
أمُخرى من املعيقات؛ إاَلّ أن مشروع ال� 
75 مليون دوالر خرج من حيز التدخل 
الطارئ ليغدو حاًل بعيد األمد، وكما 
كان  قد  اخلارجية  العوامل  تأثير  أن 
كافياً إلفشال املشروع، إاَلّ أن تصميم 
قيادة سلطة املياه الفلسطينية وثبات 
إلى  أدي��ا  ق��د  املانحن  مجتمع  دع��م 
مياه  ملعاجلة  الطارئ  املشروع  اجناز 

الصرف الصحي يف شمال غزة.

فقد متكنت سلطة املياه الفلسطينية 
البيئية  التهديدات  حدة  تخفيف  من 
بيت  محطة  عن  الناجمة  والصحية 
الهيا القدمية، واحململة فوق طاقتها 
ج��دي��دة،  ض��خ  محطة  تشييد  ع��ب��ر 
خط  وم��د  ترشيح،  أح���واض  وتسعة 
نقل  ل��دع��م  مضغوط  رئيسي  ن��اق��ل 
مياه الصرف الصحي من بيت الهيا 
اجلديدة،  املعاجلة  محطة  موقع  إلى 
محطة  بناء  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة 
ترشيح  نظامي  م��ع  ال��ط��راز  حديثة 

ل��ل��م��ي��اه امل��ع��اجل��ة واع�����ادة ض��خ من 
احل��وض اجل��ويف س��وف يحقق حاًل 
صعيد  على  األم��د  وطويل  مستداماً 
يف  ال��ص��ح��ي  ال���ص���رف  م��ي��اه  إدارة 

شمالي القطاع.

حت��ت��اج امل��راف��ق إل��ى ق��در ك���اٍف من 
الطاقة للعمل كما ينبغي، إاَلّ أن أزمة 
القطاع  منها  يعاني  التي  الكهرباء 
مستمرة،  بوتيرة  عملها  دون  حت��ول 
الصرف  إدارة  أزم��ة  إن  ال��واق��ع  ويف 
القطاع  أرج��اء  مختلف  يف  الصحي 
تتفاقم نتيجة عدم توافر الكم الكايف 
من الطاقة، إن مياه الصرف الصحي 
غير املعاجلة ال تعرف حداً؛ إذ شقت 
طريقها متدفقة باجتاه املياه اجلوفية 
ومياه البحر األبيض املتوسط؛ األمر 
تلويث شاطئ  على  يقتصر  لم  ال��ذي 
قطاع غزة فحسب وإمنا تعداه ليصل 
إلى شواطئ إسرائيلية نذكر منها على 

سبيل املثال عسقالن وسديروت.

لذا وحتقيقاً ملصلحة اجلميع توصلت 
واحل��ك��وم��ة  الفلسطينية  ال��س��ل��ط��ة 
ترتيبات  بشأن  التفاق  اإلسرائيلية 
محطة  ت��زوي��د  ي��خ��ص  فيما  م��ؤق��ت��ة 
ش��م��ال��ي ق��ط��اع غ���زة مل��ع��اجل��ة مياه 
أن  إاَلّ  بالكهرباء  الصحي  الصرف 
كهربائي  خط  بناء  الى  يحتاج  األمر 
مي��ت��د م���ن إس���رائ���ي���ل إل����ى احمل��ط��ة 
مباشرة لكي يتسنى حتقيق استدامة 
الصرف  م��ي��اه  معاجلة  عمليات  يف 
واآلن  البعيد،  األم��د  على  الصحي 
تشييد  بطلب  إسرائيل  قبول  وعقب 
خط الكهرباء الذي طال انتظاره، ما 
املوضوعة  اخلطة  تنفيذ  يتعن  زال 

لذلك.

على  يتعن  م��ت��واص��ل  صعيد  وع��ل��ى 
بصفتها  الفلسطينية  امل��ي��اه  سلطة 
يف  املرفق  ه��ذا  عن  املسئولة  اجلهة 
القطاع الوصول التفاق مع األطراف 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة أص���ح���اب ال��ع��الق��ة 
ل��ت��ف��وي��ض م��ه��م��ة ت��ش��غ��ي��ل وص��ي��ان��ة 
الساحل  ب��ل��دي��ات  ملصلحة  احمل��ط��ة 
ويتعن  كما  املقبلة،  ال��ف��ت��رة  خ��الل 
أصحاب  الفلسطينية  األطراف  على 
العالقة الوصول التفاق بشأن متويل 

تكاليف تشغيل احملطة اجلديدة مبا 
يف ذلك استرداد التكلفة.

امل��ذك��ور  امل��ش��روع  أن  بالذكر  ج��دي��ر 
وت��ق��ن��ي��اً من  م��ال��ي��اً  ق��د تلقى دع��م��اً 
والفرنسية،  البلجيكية،  احلكومات 
األوروب��ي��ة،  واملفوضية  والسويدية، 
من  ك��اًل  ق��دم  كما  ال��دول��ي،  والبنك 
واخلارجية  الدولية  الرباعية  مكتب 
إدخ���ال  لتنسيق  ال��دع��م  األم��ري��ك��ي��ة 
للقطاع  الالزمة  واخلدمات  البضائع 

ألغراض تنفيذ املشروع.

الوضع املائي يف غزة كارثي:
املياه  إل��ى  امللحة  احل��اج��ة  ستشتد 
وشمال  األوس��ط  الشرق  منطقة  يف 
من  بالفعل  ت��ع��ان��ي  ال��ت��ي  أف��ري��ق��ي��ا، 
ارتفعت درجة حرارة  إذا  املياه،  ندرة 
األرض بسبب تغير املناخ، موارد املياه 
يف فلسطن شحيحة بدرجة خطيرة، 

والوضع يف غزة كارثي.

املياه  أول  أخصائي  غوشه،  عدنان 
والصرف الصحي يف البنك الدولي، 
يتذكر منذ وقت ليس بالبعيد عندما 
ك��ان ب��وس��ع ك��ل شخص يف غ��زة أن 
منزله.  يف  الصنبور  من  امل��اء  يشرب 
القرن  كان هذا يف أواخر تسعينيات 
مت  املياه  من  الكثير  أن  إال  املاضي، 
الطبيعي  ضخها من اخلزان اجلويف 
ذل��ك  وم��ن��ذ  غ���زة،  حت��ت األرض يف 
احلن بدأت مياه البحر تتسرب إليه 
مما جعله ماحلاً بدرجة لم يعد يصلح 
أخرى  وعوامل  هذه  للشرب،  عندها 
تعني أن 10 % فقط من سكان غزة 
اآلمنة،  الشرب  مياه  على  يحصلون 
باملقارنة ب 90 % يف الضفة الغربية 
الشرق  منطقة  يف   %  85 حوالي  أو 

األوسط وشمال أفريقيا عامة.

م���ا اخل��ط��ر ال����ذي ي��ش��ك��ل��ه ان��خ��ف��اض 
منسوب مخزون املياه اجلوفية؟

غير  الصحي  الصرف  مياه  تتسرب 
والتي  امل��ع��اجل��ة،  ردي��ئ��ة  أو  املعاجلة 
بالسكان  املكدسة  املناطق  من  تأتي 
إلى  غ���زة،  يف  ال��الج��ئ��ن  ومخيمات 
امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة أو تصب يف  خ���زان 
ال��ب��ح��ر امل��ت��وس��ط، واض��اف��ة ل��ذل��ك، 

يحدث نقص يف املياه مقترن بارتفاع 
الطلب نظراً لزيادة منو السكان الذين 

يبلغ عددهم حالياً مليوني نسمة.

باملياه  تتعلق  مشاكل  فهناك  ثم  ومن 
الصعوبة   من  يجعل  مما  وكيفا،  كما 
احلصول على املياه الصاحلة للشرب. 
عن  عاجزون  غزة  سكان  فإن  وعلية 
استخدام املياه التي تصل إلى منازلهم 
للشرب؛ فهم يستخدمونها لأغراض 
فإنهم  للشرب  بالنسبة  لكن  املنزلية، 
الصهريج.  شاحنات  على  يعتمدون 
هناك ما يقرب من 150 شركة تقدم 
رشحت  التي  احملالة  املياه  من  نوعاً 
للشرب  مستساغة  جتعلها  بطريقة 
ترتقي  ال  املياه  هذه  لكن  الطهي،  أو 
عالوة  اآلمنة  املياه  ملصادر  لتعريفنا 

على إنها أكثر كلفة.

م����ا ه����ي م����ص����ادر امل����ي����اه ال���ت���ي مي��ك��ن 
االستعانة بها؟

توفير  املاضي  يف  إسرائيل  اعتادت 
كميات معقولة من املياه، إال أن الطلب 
ارتفع مع زيادة السكان وباتت كميات 
إسرائيل  تقدمها  التي  العذبة  املياه 
املوقعة  أوس��ل��و  ات��ف��اق��ي��ات  مب��وج��ب 
الطلب.  م��ن  بكثير  أق��ل   1993 ع��ام 
وهكذا فإن كميات املياه التي حتصل 
عليها غزة من املستودع اجلويف ومن 
العديد  أن  رغم  تكفيها،  ال  إسرائيل 
القضية.  هذه  أث��ارت  الدراسات  من 
كان هناك أفكار لبناء محطة لتحلية 
من  أو  مصر  من  واستيرادها  املياه، 
إال  للحدود-  العابرة  املياه  إسرائيل- 
تدفع  الفلسطينية  امل��ي��اه  سلطة  أن 
ال��وق��ت احل��ال��ي يف اجت��اه إنشاء  يف 
محطة مركزية لتحلية املياه بدعم من 
البنك الدولي. كما يأخذ مشروع آخر 
للبنك الدولي يف االعتبار تعزيز قدرة 
على  الفلسطينية  امل��ي��اه  مؤسسات 
البنية  ه��ذه  وبناء  املياه  قطاع  إدارة 

األساسية املعقدة.

إلى  الناس  يحتاج  املطاف،  نهاية  يف 
نصنع  الدولي  البنك  ونحن يف  امل��اء، 
يتسم  غزة  يف  عملنا  أن  إال  التنمية، 
أيضاً بطبيعة إنسانية ألن املاء مطلب 

أساسي.
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مدير الدارة العامة لل�سجون باجلوف ي�ستقبل فريقًا 

من فرع اجلمعية باجلوف

زار وفد من اجلمعية مبنطقة اجلوف 
مكون من: الدكتور  طارش بن مسلم 
الشمري املشرف على الفرع، واألستاذ  
ظاهر بن بريد الفهيقي مدير الفرع، 
املسعر  مفضي  بن  خليفة  واألس��ت��اذ 
بالفرع،   اإلستشارية  اللجنة  عضو 
منسق  دوش  مبخوت  علي  واألس��ت��اذ 
وكان  للسجون  العامة  االدارة  الفرع، 
يف استقبالهم سعادة مدير عام إدارة 
السجون مبنطقة اجلوف العميد بندر 

خلف الراشد، وقد مت تبادل األحاديث 
حول املواضيع ذات العالقة.

أب���دى س��ع��ادة م��دي��ر عام  م��ن جهته 
وفد  مع  التعاون  باملنطقة  السجون 
اجل��م��ع��ي��ة، ك��م��ا أش����ار إل������ى    أن��ه 
متطور  متكامل  سجن  إن��ش��اء  سيتم 
إع��داد  وسيتم  سكاكا،  سجن  إلدارة 
سجن  تأهيل  إلع��ادة  جديد  مخطط 
النزالء،  وبيئة  العمل  بتطوير  سكاكا 
الفنية  االش��ت��راط��ات  معايير  وف���ق 

ح��ي��ث ي��ت��ك��ون ع��ن��اص��ر امل��ش��روع من 
إداري  وس���ور  ذك��ي��ة  رئيسية  ب��واب��ة 
مراقبة،  غرفة  ومبنى  أمني،  وس��ور 
ومبنى مطبخ، ومبنى مسجد، ومبنى 
السجنية،  الوحدات  ومبنى  ل��إلدارة، 
مبنى  وك���ذل���ك  ل��ل��ش��رط��ة،  وم��ب��ن��ى 
املستوصف واحلجر الصحي، ومبنى 
التوجيه  ومبنى  ومستودعات،  ورشة 
وال��ي��وم  ال���زي���ارة،   ومبنى  والتحكم، 
مخصصة،  أمنية  ومم��رات  العائلي، 

وكذلك مالعب و أماكن للرياضة ويتم 
السجناء حسب قضاياهم  توزيع  فيه 
والعمل على تأهيلهم من خالل برامج 
بسوق  االلتحاق  من  ميكنهم  وتدريب 
العمل بعد خروجهم، وأفاد بأنه سيتم 
االنتهاء من ذلك خالل سنتن تقريباً 
اللقاء  نهاية  ويف  تعالى،  اهلل  مبشيئة 
ش��ك��ر أع��ض��اء ال��وف��د س��ع��ادة مدير 
االستقبال  حسن  على  السجون  عام 

وجتاوبه متمنن للجميع التوفيق.
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اعرف حقوقك و واجباتك
اجلزء ال�سابع 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 التاسعة و الستون: التعديل
انقضاء خمس سنوات على  بعد   -1
بدء نفاذ هذه االتفاقية، يجوز للدولة 
الطرف أن تقترح تعدياًل لها وحتيله 
إلى األمن العام لأمم املتحدة، الذي 
األطراف  ال��دول  بإبالغ  عندئذ  يقوم 
ومؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية 
يف  النظر  بغرض  املقترح،  بالتعديل 
ويبذل  بشأنه،  قرار  واتخاذ  االقتراح 
مؤمتر الدول األطراف قصارى جهده 
للتوصل إلى توافق يف اآلراء بشأن كل 
تعديل، وإذا ما استنفدت كل اجلهود 
الرامية إلى حتقيق توافق اآلراء دون 
يلزم  اتفاق،  إلى  التوصل  يتسنى  أن 
العتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر 
أغلبية ثلثي أصوات الدول األطراف 
احلاضرة واملصوتة يف اجتماع مؤمتر 

الدول األطراف.

ال��ت��ك��ام��ل  م��ن��ظ��م��ات  مت�����ارس   -2
األم��ور  يف  اإلقليمية،  االق��ت��ص��ادي 
التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، 
هذه  إط���ار  يف  التصويت  يف  حقها 
املادة بعدد من األصوات مساو لعدد 
أطراف يف  التي هي  األعضاء  دولها 
املنظمات  لتلك  يجوز  وال  االتفاقية. 
إذا  التصويت  يف  حقها  مت��ارس  أن 
ذلك  فيها  األع��ض��اء  ال��دول  مارست 

احلق، والعكس بالعكس.
وفقاً  يعتمد  الذي  التعديل  يكون   -3
خاضعاً  امل����ادة  ه���ذه  م��ن   1 للفقرة 
من  اإلق��رار  أو  القبول  أو  للتصديق 

جانب الدول األطراف.
يعتمد  ال��ذي  التعديل  نفاذ  يبدأ   -4
وفقاً للفقرة 1 من هذه املادة، بالنسبة 
ألي دولة طرف، بعد تسعن يوماً من 
تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك 

تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله 
أو إق���راره ل��دى األم��ن ال��ع��ام لأمم 

املتحدة.
5- عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح 
أبدت  التي  األط���راف  للدول  ملزماً 
ال���دول  وت��ظ��ل  ب���ه،  االل���ت���زام  قبولها 
األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذه 
االتفاقية وبأي تعديالت سابقة تكون 
قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها.

املادة السبعون: االنسحاب
1- يجوز ألي دولة طرف أن تنسحب 
إشعار  بتوجيه  االتفاقية  ه��ذه  م��ن 
كتابي إلى األمن العام لأمم املتحدة. 
بعد  ن��اف��ذاً  االنسحاب  ه��ذا  ويصبح 
سنة واحدة من تاريخ استالم األمن 

العام ذلك اإلشعار.
2- ال تعود منظمة التكامل االقتصادي 

االتفاقية  ه��ذه  يف  ط��رف��اً  االقليمية 
جميع  االتفاقية  من  تنسحب  عندما 

الدول األعضاء يف تلك املنظمة.

املادة الواحدة و السبعون: الوديع 
واللغات

ى األمن العام لأمم املتحدة  1- يمُسَمّ
وديعاً لهذه االتفاقية.

2- ي����ودع أص���ل ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة، 
اإلسبانية  نصوصها  تتساوى  التي 
والصينية  وال��روس��ي��ة  واإلن��ك��ل��ي��زي��ة 
والعربية والفرنسية يف احلجية، لدى 

األمن العام لأمم املتحدة.
وإث��ب��ات��اً مل��ا ت��ق��ّدم، ق���ام امل��ف��ّوض��ون 
املوّقعون أدناه، املخّولون ذلك حسب 
األص�����ول م���ن ج��ان��ب ح��ك��وم��ات��ه��م، 

بالتوقيع على هذه االتفاقية.
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اعرف اأكرث عن اجلمعية ال�سعودية للجودة

نبذة عن اجلمعية:
هي جمعية مهنية أهلية ذات شخصية 
مستقلة،  م��ال��ي��ة  وذم����ة  اع��ت��ب��اري��ة 
التجارة  وزارة  إش���راف  حت��ت  تعمل 
مدينة  الرئيس  ومقرها  واإلستثمار، 
ومكاتب  ف��روع  إنشاء  ولها  ال��ري��اض، 
اجلمعية  م��ن  ب��ق��رار  املمكلة  داخ���ل 

العمومية.
رؤيتها:

األساس  الشريك  اجلمعية  تكون  أن 

يف حت��ق��ي��ق رؤي����ة خ����ادم احل��رم��ن 
السعودية  العربية  اململكة  الشريفن: 
عاملي  معيار  وخدماتها  مبنتجاتها 

للجودة واإلتقان.
رسالتها:

اخلدمات  ج��ودة  اإلسهام يف حتسن 
وتطويرها  واملعلومات،  واملنتجات، 
ومفاهيمها  اجل����ودة،  ث��ق��اف��ة  ون��ش��ر 
واحل�����ث ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف ك��اف��ة 

القطاعات.
هدفها: 

واملنتجات  اخل��دم��ات  ج��ودة  حتسن 
ثقافة  ونشر  وتطويرها،  واملعلومات 
اجل����ودة وم��ف��اه��ي��م��ه��ا، واحل���ث على 
تطبيقها يف القطاعن احلكومي وغير 
اجلودة  احلكومي،واإلسهام يف مجال 

بوصفها مركزاً للخبرة.

بعض من محاور مهمات اجلمعية:
أواًل: محور الوعي واملعرفة:

ومفاهيمها  اجل���ودة  ثقافة  نشر   -
القطاعن  يف  تطبيقها  على  واحل��ث 

احلكومي وغير احلكومي.
- إصدار املجالت العلمية واملهنية يف 

هذا املجال.
- عقد املؤمترات والندوات والدورات 

التدريبية.
ال��ع��الق��ة  ذات  امل���ع���ارض  إق���ام���ة   -
بنشاط اجلودة، وذلك وفقاً لأنظمة 

والتعليمات.
ثانيا: محور البحث العلمي

ال�����دراس�����ات وال��ب��ح��وث  - اج������راء 
واإلح�����ص�����اءات يف م���ج���ال اجل����ودة 

ودعمها ونشرها.
- ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات ع���ن امل��ن��ش��آت 

امل��ت��خ��ص��ص��ة يف اجل�����ودة واألف�����راد 
وإنشاء   ، املجال  ه��ذا  يف  املختصن 

قاعدة معلومات لهذا الغرض.
واملعايير  واللوائح  األنظمة  دراس��ة   -
بإجراء  والتوصية  باجلودة  اخلاصة 
للجهة  وتقدميها  عليها،  تعديل  أي 

ذات االختصاص.
اجل��ودة  مجال  يف  املعلومات  جمع   -

وتزويد اجلهات ذات العالقة بها.
ثالثًا: محور التأهيل واالعتماد:

املنظمة  وامل��ع��اي��ي��ر  األس���س  اق��ت��راح 
اجل��ودة  مجال  يف  املهنية  للممارسة 
وت��ط��وي��ره��ا مب���ا يف ذل����ك ش���روط 
إلى  ورفعها  ملمارستها،  الترخيص 

اجلهات املختصة.



 كاريكاتير
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من خالل »بوابة توا�سل« متكني ذوي 

املوقوفني من الطمئنان عليهم و 

طلبات اخلروج الإن�ساين

أتاحت اجلهات املختصة بسجون أمن 
االطمئنان  املوقوفن  ل��ذوي  ال��دول��ة، 
املستمر عليهم وطلب خروجهم مؤقتاً 
ألسباب عائلية أو إنسانية، وذلك عبر 

»نافذة تواصل« اإللكترونية.
وت��ع��ت��ب��ر »ن����اف����ذة ت����واص����ل« ب��واب��ة 
عن  كاملة  معلومات  تقدم  إلكترونية 
وأرق��ام  وجنسياتهم  املوقوفن  أسماء 
سير  ومراحل  إيقافهم  وتاريخ  الهوية، 
قضاياهم واإلجراءات املتخذه ضدهم، 
اخلدمات  أح��دث  ال��ب��واب��ة  توفر  كما 
نافذة  لتوفر  واملقيمن،  للمواطنن 
فعلية للتواصل بن املوقوف يف مراكز 
من  ليطل  خارجها،  وذويهم  التوقيف 
خاللها األهل واألقارب واحملامن على 
املوقوف، ويتواصلون معه بكل الوسائل 
املتاحة واخلدمات التي توفرها وزارة 

بطلب  التقدم  ميكن  كما  الداخلية، 
العديد  هناك  إن  مؤقت، حيث  خروج 
واإلن��س��ان��ي��ة  العائلية  األح����داث  م��ن 
املوقوف مدة  التي تطرأ خالل قضاء 
خروجه  تستدعي  والتي  محكوميته، 
وأصبح  التوقيف،  مركز  م��ن  امل��ؤق��ت 
»ن��اف��ذة  عبر  امل��وق��وف  ذوي  مب��ق��دور 
ت��واص��ل« ب��ك��ل ي��س��ر وس��ه��ول��ة تقدمي 
إنسانية  ألسباب  مؤقت  خ��روج  طلب 
اجتماعية كزواج أحد األبناء أو لتأدية 
مراعاة  مع  ال��ع��زاء،  أو  الدفن  واج��ب 
األنظمة والشروط سارية املفعول، كما 
متكن  تواصل«  »نافذة  مزايا  من  أن 
أهل املوقوف ومحاميه من االطمئنان 
بياناته  على  واحلصول  عليه  املستمر 
عليه  ط��رأت  التي  املستجدات  وآخ��ر 

وعلى قضيته.

خدمة 

املجتمع

القطاع

اخلا�ص

متى يحق للمحكوم عليه االعتراض بطلب النقض أمام احملكمة العليا 
للقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم االستئناف؟

االعتراض  عليه  للمحكوم  يحق 
احملكمة  أم���ام  ال��ن��ق��ض  بطلب 
تصدرها  التي  للقرارات  العليا 
أو تؤيدها محاكم االستئناف يف 

احلاالت اآلتية :
الشريعة  أح��ك��ام  مخالفة   -1
اإلس��الم��ي��ة وم���ا ي��ص��دره ول��ي 
تتعارض  ال  أن��ظ��م��ة  م��ن  األم���ر 

معها.
محكمة  من  احلكم  ص��دور   -2
غير مشكلة تشكياًل سليماً طبقاً 

ملا نص علية نظاماً.

3- صدور احلكم من محكمة أو 
دائرة غير مختصة.

4- اخلطأ يف تكييف الواقعة، أو 
وصفها وصفاً غير سليم.
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ثقافة حقوق اإلنسان

حرصت حكومة خادم احلرمن الشريفن على دعم حقوق املرأة السعودية يف العديد من املجاالت 
إمياناً من الدولة، بأن املرأة عنصر أساسي، وفاعل لدفع عجلة التنمية فقد فتحت األبواب أمام املرأة 
لتساهم يف بناء املجتمع ، حيث حرص املشرع أن يكون للمرأة وجود يف خطط التنمية من خالل زيادة 
فرص عملها، و زيادة إسهاماتها يف سوق العمل، وإزالة العوائق التي كانت حتد من حق املرأة يف 
حتديد مصيرها، كاشتراط ولي األمر يف الغالب من تعامالتها، و مبا ال يتعارض مع أطر الشريعة 

اإلسالمية، حيث سيتيح هذا النهج متكن املرأة السعودية واشراكها يف صنع القرار.
من  العمل على متكينها  و  السعودية  باملرأة  اهتماماً  الشريفن  أولت حكومة خادم احلرمن  حيث 
املجتمع  السعودية يف  املرأة  مكانة  تعزيز  والذي سينعكس على  اململكة 2030  رؤية  حقوقها ضمن 
يف إطار شراكة فاعلة مع الرجل لبناء الوطن، وصنع التقدم فيه ألنها أثبتت جدارتها يف املجاالت 
التي عملت فيها، وهي فوق ذلك مربية األجيال الذين تنعقد عليهم اآلمال يف احملافظة على مكتسبات 

الوطن.
إّن املرأة السعودية نالت التقدير والدعم من القيادة الرشيدة مما سمح لها بإطالق طاقاتها، وإثبات 
ذاتها، ومشاركتها الفاعلة يف كافة امليادين واملواقع التي يحتاجها املجتمع إلى جانب الرجل، بل إنها 
أثبتت وجودها يف احملافل العاملية وحصدت العديد من اجلوائز بعد أن تسلحت بالصبر والعزمية 
واإلصرار، والتمسك بحجابها، وتعاليم دينها، وتقدمي كل ما حتتاجه من تشجيع، ومساندة من الرجل 
سواء كان زوًجا أو أًخا، أو ابًنا لتتمكن من االنطالق وإبراز قدراتها اإلبداعية، باإلضافة ملا تتميز به 

من احلنان والقدرة على التحمل والصبر والقيام بواجباتها وادوارها املتعددة بتفاٍن وجناح. 
و لو عرفت املرأة حقوقها، وواجباتها، ومتكنت من التسلح بالعلم واالطالع على التجارب الناجحة 
والتواصل الذكي مع اآلخرين، ستصبح إنسانة متميزة وقادرة على اقتناص الفرص، وإزالة العقبات 
من طريقها والتواجد يف أي مكان يف العالم لتحقيق أهدافها يف ظل فتح العديد من املجاالت أمامها، 
فاملرأة التي دافعت عن حقوقها حققت اليوم ذاتها يف عدة تخصصات كالهندسة واحملاماة والعالقات 

العامة والعالقات الدولية وغيرها من املجاالت.
وما حتقق للمرأة السعودية يف عهد خادم احلرمن امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه 
اهلل- من آمال وتطلعات، وما سيتحقق سواًء على صعيد فتح مجاالت عمل جديدة لها، من خالل 
مشاركتها يف صنع القرار، وتقلدها للمناصب العليا يف القطاعن احلكومي واخلاص سيساهم يف 
حتقيق تنمية شاملة ومستدامه للوطن، حيث أن قيادة بالدنا تؤكد يف أكثر من مناسبة على أن الدولة 
ترفض تهميش دور املرأة يف املجتمع السعودي يف ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وتعتبر 

املرأة ركيزة أساسية لبناء هذا الوطن.
ختاماً ،،

 أدعو اجلميع لدعم حقوق املرأة واالنتصار لها واحلفاظ عليها من جتاوزات بعض أصحاب العقول 
الرجعية املتخلفة.

متكني املرأة
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