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رح��ب��ت اجل��م��ع��ي��ة حل��ق��وق اإلن��س��ان 
قضية  يف  االبتدائي  احلكم  بصدور 
خاشقجي  ج��م��ال  امل���واط���ن  م��ق��ت��ل 
املوافق  1441/4/26ه����  اإلثنني  يوم 
بقتل  قضى  وال��ذي  2019/12/23م 
وهم  قصاصاً  املتهمني  من  )خمسة( 
– عليه  املجني  قتل  يف  املشتركون 
متفاوتة  مل��دد  والسجن  اهلل-  رحمه 
بلغ إجماليها 24 عاماً لثالثة متهمني 
لتسترهم على هذه اجلرمية ومخالفة 
لعدم  آخرين  ثالثة  وتبرئة  األنظمة، 
واحلق  العام  احلق  يف  إدانتهم  ثبوت 

اخلاص.
مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئيس  وأك��د 
بن ربيعان القحطاني بأن هذا احلكم 
بخصوص  اململكة  موقف  على  يؤكد 
هذه القضية والذي كان واضحاً منذ 
البداية حينما طالبت بضرورة كشف 

احلقيقة ومعاقبة الفاعلني.
وأض������اف ب����أن اجل��م��ع��ي��ة ح��ض��رت 
بداية  منذ  احمل��اك��م��ة  ه��ذه  جلسات 
مبدينة  اجلزائية  باحملكمة  جلساتها 
ال���ري���اض وق���د ب��ل��غ ع���دد احمل��ال��ني 

للمحاكمة )11( متهماً من بينهم )5( 
احلكم  ال��ي��وم  عليهم  ص��در  متهمني 
ألطراف  السماح  مت  وقد  ب��اإلع��دام، 
القضية من متهمني ومحاميهم ونيابة 
عامة ومدعني باحلق اخلاص بتقدمي 
م��ا ل��دي��ه��م ق��ب��ل ق��ف��ل ب���اب امل��راف��ع��ة 

وإصدار احلكم .
وأش����ار رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة ب���أن ه��ذه 
األح���ك���ام ال���ص���ادرة أك����دت ح��رص 
السلطات السعودية يف ظل توجيهات 
خادم احلرمني الشريفني بشأن هذه 
كل  مبحاسبة  قضت  والتي  القضية، 
ومبا  حازم  بشكل  متجاوز  أو  مقصر 
ذوي  حقوق  ويحفظ  العدالة  يحقق 
املجني عليه وأكد أن هذا احلكم يغلق 
الباب يف وجه كل من حاول استغالل 
هذه القضية لإلساءة لسمعة اململكة 

وقيادتها.
وبني رئيس اجلمعية بأن هذا احلكم 
ابتدائي ويجوز االعتراض عليه أمام 
محكمة االستئناف وقد تضمن إيقاع 
املتهمني  على  جنائية  عقوبة  أقصى 
الذين ثبت تورطهم يف هذه القضية.

حان  بأنه  اجلمعية  رئيس  وأض���اف 
الوقت أن تتوقف تلك احلملة املنظمة 
السعودية  ال��دول��ة  استهدفت  والتي 
م��ن سمعتها  ال��ن��ي��ل  ب��ه��دف  ك��ك��ي��ان 

سياسياً واقتصادياً وحقوقياً.
احملاكمة  ه��ذه  جلسات  حضر  وق��د 
أجانب   ودبلوماسيني  حقوقية  جهات 
جلسة  عليه  املجني  أبناء  حضر  كما 

احلكم.
العامة، يف تصريحات  النيابة  وقالت 
»متت  السعودية  اإلخبارية  قناة  عبر 
محاكمة كل من ثبت تورطه يف قضية 
يف  اململكة  قنصلية  يف  خاشقجي«، 
إس��ط��ن��ب��ول ال��ت��رك��ي��ة يف ال��ث��ان��ي من 
العام  أكتوبر من  شهر تشرين أول / 
املاضي، وأشارت إلى أنه »مت اإلفراج 
عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه 
أعلنت  كما  عليه«،  تهم  ثبوت  لعدم 
النيابة السعودية أنه مت التحقيق مع 
سعود القحطاني يف مقتل خاشقجي 
النيابة  وق��ال��ت  ت��ه��م،   ل��ه  ول��م توجه 
من  ك��ل  م��ع  التحقيق  »مت  السعودية 
مت االشتباه يف عالقته بقضية مقتل 

خاشقجي«.
وأوضحت النيابة أن »احملكمة عقدت 
خاشقجي  قضية  يف  جلسات  تسع 
العاشرة  اجللسة  يف  احلكم  وص��در 
وأعلنت النيابة السعودية أن »ممثلني  
م���ن أس����رة خ��اش��ق��ج��ي وم���ن تركيا 
وأعلنت  القضية«،  جلسات  حضروا 
»التحقيقات  أن  السعودية  النيابة 
نية مسبقة  تكن هناك  لم  أنه  أثبتت 
النيابة  وأش���ارت  خاشقجي«،  لقتل 
إلى أن األحكام الصادرة عن احملكمة 
ال���ري���اض مي��ك��ن أن  اجل���زائ���ي���ة يف 

تستأنف.
العام ملنظمة  من جهته، أعلن األمني 
كريستوف  ح���دود«  ب��ال  »م��راس��ل��ون 
دولوار مؤخراً أن »العدالة لم حتترم«. 
وأضاف »لم حتترم احملاكمة مبادىء 
وه��ذا  دول��ي��اً«  بها  املعترف  ال��ع��دال��ة 
احل��ك��م ق��د ي��ك��ون »وس��ي��ل��ة السكات 
األب��د«.  إل��ى  االغتيال  على  الشهود 
سعود  ال��ى  تهمة  اي  توجيه  يتم  ول��م 
القحطاني املستشار املقّرب من ولي 

العهد السعودي محمد بن سلمان.
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يف يوم حقوق الإن�صان العاملي

10 كانون الأول/دي�صمرب

رئي�س اجلمعية يوؤكد اأن اململكة ت�صعى 

بتنفيذ خطوات التنمية الإن�صانية 

واحلقوقية والقت�صادية

الوطنية حلقوق  اجلمعية  رئيس  أكد 
اإلن���س���ان ال���دك���ت���ور م��ف��ل��ح رب��ي��ع��ان 
العربية  اململكة  س��ع��ي  القحطاني 
التنمية  خطوات  تنفيذ  يف  السعودية 
واالقتصادية  واحلقوقية  اإلنسانية 
وف����ق ت��وج��ي��ه��ات خ�����ادم احل��رم��ني 
ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك س��ل��م��ان ب��ن عبد 
عهده  ولي  وسمو  سعود،  آل  العزيز 
األمني - حفظهما اهلل - التي تؤكد 
على االهتمام بحقوق اإلنسان بشكل 
عام وحقوق املرأة بشكل خاص، وقال 
العاملي  اليوم  له مبناسبة  يف تصريح 
العاشر  يوافق  الذي  اإلنسان  حلقوق 
من ديسمبر اجلاري »لقد صدرت يف 
من  العديد  باململكة  املاضية  الفترة 
على  تؤكد  التي  السامية  ال��ق��رارات 
أهمية متكني املرأة من حقوقها سواء 
يف مجال األحوال الشخصية أو مجال 
وتولي  العمل  يف  احل��ق  من  التمكني 
السيارة«،  وقيادة  القيادية  املناصب 

العاملي  باليوم  االحتفاء  »إن  وأضاف 
بأهمية  يُ��ذك��رن��ا  اإلن���س���ان  حل��ق��وق 
واحلرص  لألنظمة  السليم  التطبيق 
على تنفيذها وفق املقتضى الشرعي 
من  ذلك  يف  ملا  ملضمونها  والنظامي 
بالدنا  يف  اإلن��س��ان  حل��ق��وق  حماية 
باألمن  ال��ش��ع��ور  وت��ع��زي��ز دوره���ا يف 
احلقوق  من  التمكني  مع  االجتماعي 
والصحية  التعليمية  امل��ج��االت  يف 
واملعيشية والعدلية واملجاالت األخرى 

املختلفة«.
لعام  ال��ي��وم  بهذ  العالم  احتفل  وق��د 
2019 حتت شعار »الشباب يدافعون 
اإلن��س��ان«، بعد ع��ام من  ع��ن حقوق 
االحتفاالت بالذكرى السنوية الثالثني 
التفاقية حقوق الطفل، والتي ستتوج 
إلى  ن��ه��دف  املقبل،  نوفمبر   20 يف 
االستفادة من الزخم احلالي وتسليط 
الضوء على الدور القيادي للشباب يف 
لإللهام  احلركات اجلماعية كمصدر 

من أجل مستقبل أفضل.
العمل  إل��ى  العامة  دعوتنا  إط��ار  يف 
اإلنسان«،  حقوق  أجل  من  »الوقوف 
ونحتفي بإمكانيات الشباب بوصفهم 
ع��ن��اص��ر ب���ن���اءة ل��ل��ت��غ��ي��ي��ر، وإس��م��اع 
واسعة  مجموعة  وإش��راك  أصواتهم 
تعزيز  ال��ع��امل��ي��ة يف  اجل��م��اه��ي��ر  م��ن 
احلقوق وحمايتها، مت تصميم احلملة 
لتشجيع وحتفيز وتسليط الضوء على 
العالم  أنحاء  جميع  يف  الشباب  دور 
الداعم للحقوق ومناهضة العنصرية 
وخطاب الكراهية والبلطجة والتمييز 
وت��غ��ي��ر امل��ن��اخ ع��ل��ى سبيل امل��ث��ال ال 

احلصر.
فيما قال األمني العام لألمم املتحدة 
بتلك املناسبة »نحتفل هذا العام، يف 
يوم حقوق اإلنسان، بدور الشباب يف 

إحياء حقوق اإلنسان.
فالعالم كله يشهد حالياً الشباب وهم 
وينظمون  م��س��ي��رات  يف  يحتشدون 

أنفسهم ُمطاِلبني َجهاراً:
باحلق يف بيئة صحية ...

والفتيات،  للنساء  متساوية  بحقوق 
باملشاركة يف صنع القرار...

بالتعبير عن آرائهم بحرية ...
أج��ل  م��ن  محتشدين  ي��س��ع��ون  إن��ه��م 
ال��س��الم  ��ه  ي��ع��ُمّ مستقبل  يف  حقهم 

والعدل وتكافؤ الفرص.
يتمتع  أن  ش��خ��ص  ك���ل  ح���ق  ف��م��ن 
والسياسية  املدنية  احلقوق:  بجميع 
والثقافية.  واالجتماعية  واالقتصادية 
بصرف النظر عن املكان الذي يعيش 
أو  العنصر  عن  النظر  بصرف  فيه، 
العرق أو الدين أو األصل االجتماعي 
أو اجلنس أو امليل اجلنسي أو الرأي 
السياسي أو غيره من اآلراء أو اإلعاقة 
أو أي وضع آخر، يف هذا  الدخل  أو 
اليوم الدولي، أدعو اجلميع إلى دعم 
وحماية الشباب الذين يدافعون حالياً 

عن حقوق اإلنسان.
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وفد من وزارة خارجية بلجيكا يف �صيافة رئي�س 

اجلمعية 

للعالقات  ال��ع��ام��ة  امل���دي���رة  ق��ام��ت 
البلجيكية  اخلارجية  بوزارة  الثنائية 
السيدة أنيك فان كاتلستر، والسيدة 
م��اري��ن ل��وج��ن امل��س��ؤول��ة ع��ن إدارة 
أفريقيا  وش��م��ال  األوس����ط  ال��ش��رق 
بوزارة اخلارجية البلجيكية، والسيدة 
حقوق  مديرة  نائبة  رويومبيك  إيفي 
اإلنسان بوزارة اخلارجية البلجيكية،  
لدى  بلجيكا  دول��ة  سفيرة  يرافقهم 
مينور،  دومينيك  ال��س��ي��دة  اململكة 
رليس،   دي  اليسا  السيدة  والقنصل 
حلقوق  ال��وط��ن��ي��ة  للجمعية  ب��زي��ارة 
ال��ت��ق��ى خاللها  م���ؤخ���راً،  اإلن���س���ان 
بسعادة رئيس اجلمعية الدكتور مفلح 
أطلعهم  الذي  القحطاني  ربيعان  بن 
ع��ل��ى أن��ش��ط��ة اجل��م��ع��ي��ة وم��ج��االت 
عملها املختلفة،  وقد  تطرق احلديث 

اململكة  تشهده  ال���ذي  ال��ت��ط��ور  إل��ى 
من  مت  وم��ا  امل���رأة  حقوق  مجال  يف 
بشأن متكينها يف مختلف  إج��راءات 

املجاالت.
كما تطرق احلديث إلى دعم اململكة 
حل��ق��وق ال��ط��ف��ل واجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة 
ال��ش��أن ح��ي��ث أك���د رئيس  يف ه���ذا 
جهوداً  بذلت  اململكة  أن  اجلمعية 
ذلك  وم��ن  ال��ط��ف��ل،  ح��ق��وق  حلماية 
ونظام  الطفل  نظام حلماية  إص��دار 
ساهما   واللذان  اإليذاء  من  للحماية 
اإلشكاليات  لبعض  حلول  إيجاد  يف 
التي كانت تواجه األطفال يف السابق 
مبا فيها عدم االنتظام يف التعليم أو 
تلقي العالج أو احلرمان من األوراق 

الثبوتية.
أوضح سعادة  اإلعدام  عقوبة  وحول 

رئيس اجلمعية أن عقوبة اإلعدام يف 
الشريعة  أحكام  على  قائمة  اململكة 
الدولة  أن  أوض��ح  كما  اإلس��الم��ي��ة، 
هذه  مثل  يف  ال��دم  أولياء  مع  تسعى 
تنفيذ  على  العفو  لتقدمي  القضايا 
العقوبة  كما أن تطبيق هذه العقوبة 
الكبيرة  اجل���رائ���م  يف  إال  ي��ك��ون  ال 
االتفاقيات  بعض  بذلك  تسمح  كما 

الدولية.
وقد تطرق احلديث إلى بعض األمور 
السجناء  كحقوق  األخرى  احلقوقية 
والسجينات، والتطور امللحوظ الذي 
اململكة  يف  املباحث  سجون  تشهده 
ومن ذلك وجود مستشفيات داخل كل 
سجن، وكذلك وجود مكاتب للجمعية 

الوطنية حلقوق اإلنسان.
رئيس  شدد  اإليراني  الصعيد  وعلى 

اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى ض�����رورة أن ي��ك��ون 
بلجيكا  ومنها  األوربي  اإلحتاد  لدول 
احلكومة  جت��اه  وموحد  ق��وي  موقف 
اإليرانية للحد من ممارساتها لنشر 
على  يؤثر  مما  املنطقة  يف  الفوضى 
يف  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  وتعزيز  حماية 
دول املنطقة، وقد أشاد الوفد الزائر 
اجلمعية  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود 
وباألنشطة التي تعمل على حتقيقها 
املتبادل  اإلستماع  أهمية  على  وأكد 
م��ج��ال حقوق  ال��ن��ظ��ر يف  ل��وج��ه��ات 

اإلنسان.
وقد حضر اللقاء من طرف اجلمعية 
سعادة عضو اجلمعية املستشار خالد 
وسكرتير  الفاخري،  عبدالرحمن  بن 
بن  أحمد  األس��ت��اذ  اجلمعية  رئيس 

محمد احملمود.
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توقيع مذكرة تعاون بني فرع اجلمعية بالقصيم و 
كليات عنيزة

قام فريق من فرع اجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنسان  بالقصيم ضم كاًل 
عبدالرحمن  ص��ال��ح  ال��دك��ت��ور  م��ن 
أحمد  إبراهيم  والدكتور  الشريدة، 
عبدالرحمن  واألس��ت��اذ  الضبيب، 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��س��ن��ي��دي، األس��ت��اذ 
األستاذ  الفريح،  علي  عبدالرحمن 

محمد عبدالرحمن الشريدة.

وكان يف استقبالهم كاًل من : الدكتور 
املشرف  الشتيوي  صالح  ع��ب��داهلل 
الدكتور  عنيزة،  كليات  على  العام 
العام،  املشرف  نائب  السليم  عادل 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ش��الش، 
األستاذ: عبدالعزيز البسام، و عدد 

من أعضاء هيئة التدريس.
من  ع���دد  ال���زي���ارة  تضمنت  وق���د 

النقاط أهمها:
فرع  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع   -

اجلمعية وكليات عنيزة.
وأه��داف��ه��ا  باجلمعية  التعريف   -

ورؤيتها واختصاصاتها.
- مناقشة دور اجلمعية يف املنطقة 
وأهمية  األهلية  عنيزة  كليات  ودور 

التعاون بينهم .

- إن���ش���اء م��ن��ص��ة ث��اب��ت��ة خ��اص��ة 
بإصدارات اجلمعية.

واالطالع  الكليات  داخل  التجول   -
واملرافق  الدراسية  القاعات  على 

األخرى.
وقد ملس الفريق حسن االستقبال و 
الضيافة و التعاون من أعضاء هيئة 

التدريس مع فرع اجلمعية.
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فرع اجلمعية بع�صري ينفذ برنامج توعوي حقوقي 

يف جمعية اجلنوب الن�صائية

25

نوفمرب

على  للقضاء  العاملي  اليوم  مع  تزامناًً 
كاًل  بني  وبالتعاون  امل��رأة  العنف ضد 
من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
النسائية  اجل��ن��وب  وجمعية  بعسير 
اخليرية يف تعزيز ونشر ثقافة حقوق 
اإلنسان، بشكل عام وحقوق املرأة على 
وجه اخلصوص فقد مت تنفيذ برنامج 
وبحضور  م��ؤخ��راً،  تثقيفي  ت��وع��وي 
ك��اًل م��ن: ال��دك��ت��ورة دول���ة محمد آل 
رب��ا  األستاذة  اجلمعية،  عضوة  مانع 
القسم  سكرتيرة  القبطي  ع��ب��داهلل 
النسائي،  وكان يف استقبالهم كاًل من:  
مسئولة  القحطاني  إمي��ان  األس��ت��اذة 
واألس��ت��اذة   ت��واص��ل،  و  مالية  م���وارد 
ري������م احلرف����ش مسئولة موارد مالية 
و تواصل، واألستاذة من����ى القرش�����ي                

منسقة مشاريع.
الدكتورة  رحبت  البرنامج  بداية  يف 
باجلمعية  وعرفت  باحلاضرات  دولة 
واخلدمات  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
ذل��ك  ب��ع��د  للمجتمع  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
وأسبابه  للعنف  العام  املفهوم  شرحت 
واالجتماعية  الدينية،  الناحية  م��ن 
امل��ت��رت��ب��ة عليه  اآلث����ار  و  واألس���ري���ة، 

اجل���س���دي���ة وال��ن��ف��س��ي��ة وال��س��ل��وك��ي��ة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة، وأث���ره���ا ع��ل��ى ال��ف��رد 
واملجتمع وذكرت الفئات األكثر عرضة 
وكبار  واألط��ف��ال  ال��ن��س��اء  م��ن  للعنف 
ال��س��ن، وأك���دت ب��ض��رورة رف��ع الوعي 
مع  التعامل  كيفية  ومعرفة  باملجتمع 
املعنف بالتواصل مع اجلهات املختصة.
من  املشاركات  استقبال  ذلك مت   بعد 
عددهن  بلغ  حيث  احل��اض��رات  قبل 
على  وال��رد  )12( طفل  و  )45( سيدة 
اس��ت��ف��س��ارات��ه��ن وت��ع��ري��ف��ه��ن ب��ال��رق��م 
اخل����اص ب��ال��ب��الغ��ات واحل��م��اي��ة من 

اإليذاء )1919(.
ال��ورود  توزيع  مت  البرنامج  نهاية  ويف 
بشعار اجلمعية  واليوم العاملي للقضاء 
واملنشورات  امل���رأة،  ضد  العنف  على 
مت  كما  وحقوقها  ب��امل��رأة  تعنى  ال��ت��ي 

توزيع مطبوعات خاصة باألطفال.
ال��دك��ت��ورة دول��ة  ويف اخل��ت��ام  تقدمت 
حسن  على  اجلمعية  منسوبات  بشكر 

الضيافة و االستقبال .
يحتفي  ال��ع��ال��م  أن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
نوفمبر  والعشرين من شهر  باخلامس 
من كل عام باليوم العاملي للقضاء على 

وال��ذي يعد شكاًل  امل��رأة،  العنف ضد 
من األشكال اخلطيرة النتهاك حقوق 
املتحدة  األمم  أطلقت  حيث  اإلنسان، 
»لون  شعار  حتت  العام  لهذا  حملتها 

العالم برتقالي«.
هو  وال��ف��ت��ي��ات  ال��ن��س��اء  ض��د  فالعنف 
عاملي  ووب��اء  اإلنسان  حلقوق  انتهاك 
يف  وخاصة  املجتمعات  يف  مستفحل 
الفقيرة  وال���دول  الثالث  العالم  دول 
أكثر  تعاني  حيث  ومادياتها،  بثقافتها 
العنف يف  م��ن  ال��ن��س��اء  م��ن  م��ن %70 
ثالث  كل  من  واح��دة  أن  أي  حياتهن، 
نساء يف العالم يتعرضن لنوع من أنواع 
نشرتها  اح��ص��ائ��ي��ة  بحسب  ال��ع��ن��ف، 

األمم املتحدة. 
عن  ينجم  امل��رأة  ضد  العنف  أن  كما 
وعملياً  قانونياً  امل���رأة  ض��د  التمييز 
الالمساواة  نهج  استمرار  عن  وكذلك 
ب���ني اجل���ن���س���ني، مم���ا ي��ع��ي��ق ت��ق��دم 
من  كثير  يف  احل��ض��ري��ة  املجتمعات 

املجاالت.
وي��ه��دف ه���ذا ال��ي��وم ل���زي���ادة ال��وع��ي 
العاملي، و حشد اجلهود و الطاقات من 
حقيقي  تغيير  الح��داث  التوعية  أجل 

لصالح النساء اللواتي يتعرضن للعنف 
أكبر  وم��ن  ال��ع��ال��م،  أن��ح��اء  جميع  يف 
تقدم  تعيق  و  تواجه  التي  التحديات 
اجل��ه��ود ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ى ال��ع��ن��ف ضد 
و  االمكانيات  الضعف يف  هي  النساء 
عن  الناجتة  التنفيذ  و  التوعية  آليات 
الوعي  عدم  و  الدولي  التمويل  نقص 

الكايف بهذه اآلفة.
أطلقت األمم املتحدة هذا العام حملة 
مع  للتضامن  برتقالي«  العالم  »ل��ون 
للوعي  زي��ادة  من  اليوم،  هذا  أه��داف 
و جمع التبرعات و حمالت للتضامن 
مع الناجيات من العنف االجتماعي، و 
حث املجتمع الدولي على رفع األصوات 
للمطالبة مبعاقبة ممارسي العنف ضد 
حتى  احلملة  ه��ذه  تستمر  و  النساء، 

العاشر من شهر ديسمبر.
كما يهدف هذا اليوم لتشجيع النساء 
اللواتي ما زلن يتعرضن لكافة أشكال 
العنف للمطالبة بحقوقهم يف املساواة و 
تشجيعهم على عدم السكوت والرضى 
املساعدات  توفير  و  له  يتعرضن  مبا 
واملوارد الالزمة لهن للمضي قدماً يف 

حياتهن.
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 UN« املتحدة  األمم  جمعية  أطلقت 
Association in the UAE« بالتعاون 

الوطنية  واللجنة  الغذائي  األم��ن  مع 
مسابقة  املستدامة  التنمية  أله��داف 
التنمية  أه�����داف  ص��ي��ف  »حت�����دي 
الدولية  اجلهود  إطار  املستدامة« يف 
الثاني  الهدف  حتقيق  إل��ى  الرامية 
من أهداف التنمية املستدامة لألمم 
املتحدة »القضاء على اجلوع 2030«.

ويأتي التحدي ضمن مبادرة »صيف 
التي  امل��س��ت��دام��ة«  التنمية  أه���داف 
أط��ل��ق��ت��ه��ا امل��ن��ظ��م��ة داخ����ل ال��دول��ة، 
وت����ه����دف إل�����ى إش�������راك ال���ط���الب 
والشباب من خالل استثمار طاقاتهم 
اإلبداعية واالبتكارية يف إيجاد حلول 
فعالة ومستدامة للقضاء على اجلوع 
وحتقيق  العالم،  مناطق  مختلف  يف 
باستخدام  العاملي  ال��غ��ذائ��ي  األم���ن 
التكنولوجيا احلديثة يف نظم الزراعة 
التغذية  وتعزيز  واملستدامة  املتطورة 

الأمن الغذائي يتعاون مع جمعية 

الأمم املتحدة يف جهود الق�صاء على 

اجلوع

بجانب  للجميع،  والصحية  السليمة 
ندرة  فجوة  لسد  فعالة  حلول  إيجاد 

األغذية.
وفتحت املنظمة غير احلكومية وغير 
الصيفي  التسجيل  للربح  ال��ه��ادف��ة 
التحدي  يف  للمشاركة  الطالب  أمام 
تقنية  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  يف  واملساهمة 
يعاني  التي  اجل��وع  ظاهرة  من  للحد 

منها املاليني حول العالم.
التام  »القضاء  الثاني  الهدف  ويأتي 
على اجلوع« ضمن 17 هدفاً وضعتها 
منظمة األمم املتحدة لتحقيق التنمية 
 ،2030 ال���ع���ام  ب��ح��ل��ول  امل��س��ت��دام��ة 
تواجه  التي  التحديات  أهم  وتتضمن 
العالم،  مناطق  مختلف  يف  الشعوب 
والتي يأتي على رأسها الفقر واجلوع 
والتعليم  وال��ص��ح��ة  وامل��ن��اخ  ال��ع��امل��ي 
والعمل  امل��س��اواة  وقضايا  وال��ط��اق��ة 

والطاقة، وغيرها.
املتحدة  األمم  منظمة  ب��ذل��ت  ق��د  و 

اجلهود  من  العديد  الوطنية  واللجنة 
التنمية  أه����داف  حتقيق  أج���ل  م��ن 
التنمية  أه��داف  لتحقيق  املستدامة 
املستدامة، وتشجيعهم على االنضمام 
على  القضاء  يف  الفعالة  واملساهمة 
وترتكز   ،2030 ع��ام  بحلول  اجل��وع 
امل���ب���ادرة ع��ل��ى ث��الث��ة حت��دي��ات هي 
»القضاء  و   ، اجل��وع«  على  »القضاء 
الصحة  »حت��ق��ي��ق  و  ال��ف��ق��ر«  ع��ل��ى 

والرفاه«.
يف  الدولة  وزي��رة  قالت  جهتها،  ومن 
اإلم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة لألمن 
املهيري  محمد  بنت  م��رمي  الغذائي 
اإلم���ارات عضو فاعل يف  »دول��ة  إن 
األمم  تقودها  التي  الدولية  اجلهود 
التنمية  أه����داف  لتحقيق  امل��ت��ح��دة 
على  القضاء  سيما  وال  املستدامة، 
ورفاه  صحة  وحتقيق  والفقر  اجل��وع 
يف  مباشرة  يصب  ما  وهو  الشعوب، 
ومتثل  ال��ن��اس،  حياة  ج��ودة  حتسني 

قضية اجلوع العاملي من أهم امللفات 
اجلهود  توحيد  يتطلب  ما  الدولية، 
الطلب  تأمني  يف  للمساهمة  الدولية 
وجتاوز  عاملياً،  الغذاء  على  املتزايد 
املناخي،  بالتغير  املتمثلة  التحديات 
للزراعة،  الصاحلة  األراض��ي  ون��درة 
إيجاد  وذل��ك من خ��الل  املياه،  وش��ح 
صحياً  غ��ذاء  تضمن  مبتكرة  حلول 
البحث  دور  وت��ف��ع��ي��ل  وم��س��ت��دام��اً، 
العلمي يف مجال الزراعة، واالستفادة 

من الفرص الواعدة«.
وأضافت »ميثل حتدي صيف حتقيق 
أح��د  امل��س��ت��دام��ة  التنمية  أه����داف 
املساعي الطموحة الستغالل طاقات 
الشباب وقدراتهم اإلبداعية وحلولهم 
ال��ق��ض��اء على اجل��وع،  اخل��الق��ة يف 
األول��ى  بالدرجة  معني  الشباب  ألن 
العاملية،  للتحديات  حلول  إيجاد  يف 
األول��وي��ات  تلك  رأس  ال��غ��ذاء  وميثل 
الزده���ار األج��ي��ال ال��ق��ادم��ة، ونسعى 
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املخت�صني و املهتمني بحقوق الإن�صان للق�صاء عليه من اأجل العمل على 

حت�صني حقوق الإن�صان يف العامل

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

االبتكار يف  مفهوم  ترسيخ  إلى  بدورنا 
الشباب يف  الغذائي ومساهمة  اإلنتاج 
حتقيق األمن الغذائي الوطني والعاملي 
وأنا  العالم،  يف  اجل��وع  على  والقضاء 
أث���ق يف ق����درات ش��ب��اب ال��وط��ن على 
لتوفير  واستثنائية  فريدة  حلول  إيجاد 
لتكون  بشكل مستدام وصحي،  الغذاء 
اجلهود  ضمن  ب��ارزة  عملية  مساهمة 

العلمية العاملية يف هذا الصدد«.
ومن جهتها قالت، األمني العام ليزا ال 
»نهدف من خالل دعم اجلهود  بونتيه 
تعاونية  أنشطة شبابية  الوطنية وخلق 
حياة  يف  ملموس  تغيير  إح���داث  إل��ى 
خالل  م��ن  يتحقق  م��ا  وه��و  الشعوب، 
إشراك شباب ومواطني دولة اإلمارات 
يف عملية إيجاد حلول لألزمات العاملية 
مع اطالعهم على جهود األمم املتحدة 
يف مختلف القضايا العاملية ومساعيها 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة«.

منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا 
مدعوة إلى زيادة جهودها للقضاء على 

اجلوع بحلول 2030:
األغ��ذي��ة  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  دع���ا 
جوزيه  )فاو(  املتحدة  لألمم  والزراعة 
املنطقة  دول  س��ي��ل��ف��ا  دا  غ���رازي���ان���و 
العربية إلى وضع سياسات تدعم إنتاج 
حوكمتها  وحت��س��ني  محليا،ً  األغ��ذي��ة 
للموارد الطبيعية إذا ما أرادت القضاء 
األدنى  الشرق  على اجلوع من منطقة 

وشمال أفريقيا بحلول 2030.
 

يف  للمشاركني  كلمته  يف  ذل���ك  ج���اء 
فعالية جانبية بعنوان »املنطقة العربية 
التحديات  اجل��وع:  على  القضاء  نحو 
هامش  على  أقيمت  والتي  وال��ف��رص« 
ال�����دورة احل���ادي���ة واألرب���ع���ني مل��ؤمت��ر 
م��ن��ظ��م��ة األغ���ذي���ة وال����زراع����ة ل��ألمم 

املتحدة )الفاو(.
 

وقال غرازيانو دا سيلفا »ال ميكن ألحد 
أن يشك يف نقص املوارد الطبيعية يف 
هي  الرئيسية  القضية  وأن  املنطقة، 
إلى  ننظر  عندما  ولكن  امل��ي��اه،  ن��درة 
الطريقة التي تستخدم فيها املياه، نرى 

نقصاً يف احلوكمة«.
وأشار إلى أن العديد من دول املنطقة، 

مليون   400 سكانها  ع���دد  ال��ب��ال��غ 
مركزية  هيئة  لديها  ليست  نسمة، 
من  وغيرها  املياه  استخدام  إلدارة 

املوارد.
 

وأكد أن »غياب السياسات واحلوكمة 
ت��ف��اق��م املشاكل  ت��زي��د م��ن  اجل��ي��دة 
وشمال  األدن���ى  ال��ش��رق  منطقة  يف 
املنطقة  دول  م��ن  وط��ل��ب  أفريقيا« 
مركزية«  »هيئة  تشكيل  يف  التفكير 
إلدارة استخدام املياه بشكل أفضل.

 كما دع��ا امل��دي��ر ال��ع��ام ال���دول إلى 
ع��ل��ى حتفيز  أك��ب��ر  بشكل  ال��ت��رك��ي��ز 
إنتاج األغذية محلياً، مشيراً إلى أن 
التي تعتبر مصدر   – البدانة  مشكلة 
إلى  تعود   – املنطقة  يف  متزايد  قلق 
االع��ت��م��اد ع��ل��ى اس��ت��ي��راد األغ��ذي��ة 

الرخيصة غير الصحية.
 

م���ن���ط���ق���ة ال�����ش�����رق األدن���������ى وش���م���ال 
انتكاسة خطيرة  تعاني من  أفريقيا 
يف ال��ت��ق��دم احمل����رز يف ال��ق��ض��اء على 

اجلوع:
ت��ع��ان��ي امل��ن��ط��ق��ة م���ن ال��ع��دي��د من 
والصعوبات منذ سنوات،  التحديات 
خطيرة  انتكاسة  إلى  بالتالي  قادت 
أح��رز نحو حتقيق  ال��ذي  التقدم  يف 

هدف القضاء على اجلوع.
ومن بني هذه التحديات االستخدام 
امل��ت��زاي��د غ��ي��ر امل��س��ت��دام ل��ل��م��وارد 
املتناقصة  أو  الشحيحة  الطبيعية 
وت��زاي��د  امل��ي��اه،  سيما  وال  بالفعل، 
م���ع���دالت اجل����وع وس����وء ال��ت��غ��ذي��ة، 
والسياسية  االجتماعية  واألزم���ات 
التي طال أمدها يف العديد من بلدان 

املنطقة.
حالة  ح��ول  حديث  تقرير  ويظهر   
مليون   52 وج���ود  ال��غ��ذائ��ي  األم���ن 
ي��ع��ان��ون م��ن اجل���وع يف 18  شخص 
الوقت  ويف  املنطقة.  دول  من  دول��ة 
اجل��وع-  معدالت  فيه  تتزايد  ال��ذي 
إل��ى  ال��رئ��ي��س��ي  سببها  ي��ع��ود  ال��ت��ي 
معدالت  أي��ض��اً  ترتفع  ال��ن��زاع��ات- 
يعاني  حيث  والبدانة،  ال��وزن  زي��ادة 
بالغني  ثالثة  كل  من  واح��د  شخص 

من البدانة.
 وقال السيد عبد السالم ولد أحمد، 

املدير العام املساعد واملمثل اإلقليمي 
ل��ل��ف��او يف ال���ش���رق األدن�����ى وش��م��ال 
جميع  ب��ذل  ض���رورة  »رغ���م  إفريقيا 
االنتاجية  لتعزيز  ال��الزم��ة  اجل��ه��ود 
بلدان  على  يجب  أن��ه  إال  ال��زراع��ي��ة 
من  أبعد  هو  ما  إل��ى  النظر  املنطقة 
اإلنتاج لضمان وصول جميع السكان 

إلى الغذاء وصوالً آمناً ومستقراً«.
أحمد  ول���د  ح���دد  ذل���ك،  ولتحقيق   
امل��ع��اي��ي��ر ال��ت��ال��ي��ة: ض�����رورة إن��ه��اء 
النزاعات وتركيز اجلهود واملوارد على 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وال 
سيما الهدف الثاني وهو القضاء على 
اجلوع، وحتقيق قدر أكبر من التكامل 
ب���ني ال��س��ي��اس��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��األم��ن 
واملياه،  والتجارة  وال��زراع��ة  الغذائي 
وزيادة االستثمار يف املبادرات املعنية 
وتقليل فقد  املناخ،  وتغير  املياه  بندرة 
األغذية وهدرها، والتحول إلى نظام 
بالعناصر  وغني  صحة  أكثر  غذائي 
امل��غ��ذي��ة وي��ح��ت��وي ك��م��ي��ة أق����ل من 
الفواكه  من  ومزيداً  والدهون  السكر 

واخلضروات واألسماك.
 

على  املشاركني  أحمد  ول��د  حث  كما 
الناجحة  امل���ب���ادرات  م��ن  االس��ت��ف��ادة 
من  العديد  يف  اجل��وع  على  للقضاء 
للتحديات  ال��س��م��اح  وع���دم  ال��ب��ل��دان 
ال��ذي  ال��ت��ق��دم  بتعطيل  اإلق��ل��ي��م��ي��ة 

أحرزته عدة دول.
 

تسريع العمل على إنهاء اجلوع:
العام  األم��ني  الغيط،  أب��و  أحمد  أك��د 
رسالة  عبر  العربية،  ال��دول  جلامعة 
له على ضرورة حتسني فهم مؤشرات 
التنمية  أه���داف  م��ن  الثاني  ال��ه��دف 
املستدامة لرسم تقدم املنطقة باجتاه 

هذا الهدف، وقال »الفاو تبذل جهداً 
اجل��وع يف  الكفاح ضد  لوضع  خارقاً 
سياق املستقبل. وهذه الرؤية ضرورية 
املناخي  ال��ت��غ��ي��ر  حت��دي��ات  مل��واج��ه��ة 

ومعاجلة القضايا املناخية«.
 

ناصر  بن  أحمد  الدكتور  أكد  ب��دوره 
وزارة  ال���زراع���ة يف  وك��ي��ل  ال��ب��ك��ري، 
سلطنة  السمكية يف  والثروة  الزراعة 
أكبر  م��واج��ه��ة  ع��م��ان، على ض���رورة 
يف  ال��زراع��ة  ت��واج��ه  التي  التحديات 
املنطقة، وهي العبء املشترك املتمثل 
يف ندرة املياه وتدهور األراضي وتغير 

املناخ.
 

وقال الدكتور البكري: »علينا مواجهة 
جديد.  منظور  عبر  امل��ي��اه  حت��دي��ات 
جديدة  تكنولوجيات  تطوير  ينبغي 
وس��ي��اس��ات س��دي��دة واخ��ت��ي��ار ال��ن��وع 
املناسب من االستثمار. وينطبق األمر 
والذي  األراض��ي،  تدهور  على  نفسه 
بات عبئاً كبيراً على استدامة الزراعة 

يف العديد من بلداننا.
اخلطيب،  داري��ن  قالت  جانبها،  من   
سفيرة الفاو اخلاصة للنوايا احلسنة 
لشؤون القضاء على اجلوع يف الشرق 
إف��ري��ق��ي��ا: أن »على  األدن���ى وش��م��ال 
على  للقضاء  دورا  يلعبوا  أن  اجلميع 
اجل����وع، وك���ل واح���د م��ن��ا ق���ادر على 
ال��ه��دف  ه���ذا  امل��س��اه��م��ة يف حتقيق 
بطرق مختلفة. فاإلعالم يستطيع أن 
يلعب دوراً رئيسيا يف ذلك إذا استُخدم 
بشكل جيد«، مضيفة أن نشر الوعي 
حول كيفية عدم هدر الطعام أو توفير 
الطاقة وإعادة تدوير املخلفات ميكن 
أن يساعد يف زيادة دور كل شخص يف 

إنهاء اجلوع.
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فرع اجلمعية باملنطقة ال�صرقية ي�صارك يف فعاليات وقف 

العنف �صد الأطفال مع م�صت�صفى امللك فهد التخ�ص�صي 

واليوني�صيف حتدد 10 طرق لتنقذ اأرواح الأطفال وحت�ّصن 

حياتهم يف جميع اأنحاء العامل

اجلمعية  ف����رع  م���ن  ف��ري��ق  ش����ارك 
الباحثة  من  تكون  الشرقية  باملنطقة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ف��اط��م��ة اخل�������رداوي، و 
من  ومبتابعة  الزامل،  سارة  اإلداري��ة 
مدير الفرع األستاذ جمعة الدوسري، 
لوقف  ال��ت��وع��وي  ال��ي��وم  فعاليات  يف 
أقامها  والتي  األط��ف��ال  ضد  العنف 
التخصصي  فهد  امللك  )مستشفى 

بالدمام(.
خالل  من  اجلمعية  مشاركة  ج��اءت 
توزيع  تثقيفي مت خالله  توعوي  ركن 
مطبوعات  و  اص���دارات  من  العديد 
تخصيص  و  احل��ق��وق��ي��ة،  اجلمعية 
بتلوين  األط��ف��ال  وق��ام  للتلوين  رك��ن 
مبجلة  للحقوق  املوضحة  الرسومات 
اعرف حقوقك ولونها، كما مت اإلجابة 

على أسئلة و استفسارات الزوار.
ك��م��ا مت��ح��ور ال��ل��ق��اء ح���ول إي��ض��اح 
تعريفات هامة يف نظام حماية الطفل 

وهي:
الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة 

عشرة من عمره.
 اإليذاء: كل شكل من أشكال اإلساءة 

للطفل أو استغالله أو التهديد بذلك، 
ومنها:

الطفل  تعرض  اجل���س���دي���ة:  اإلس������اءة 
لضرر أو إيذاء جسدي.

ت��ع��رض الطفل  ال��ن��ف��س��ي��ة:  اإلس�������اءة 
له  يسبب  ق��د  ال��ذي  التعامل  لسوء 

أضراراً نفسية أو صحية.
ت��ع��رض الطفل  اإلس�������اءة اجل��ن��س��ي��ة: 
ألي ن��وع من االع��ت��داء أو اإلي��ذاء أو 

االستغالل اجلنسي.
اإلهمال: عدم توفير حاجات الطفل 

األساسية أو التقصير يف ذلك.

وم����ن ح�����االت اإلي�������ذاء واإله����م����ال يف 
نظام حماية الطفل:

- إبقاؤه دون سند عائلي.
- عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو 

حجبها، أو عدم احملافظة عليها.
الصحية  تطعيماته  استكمال  - عدم 

الواجبة.
- التسبب يف انقطاعه عن التعليم.

فيها  يتعرض  قد  بيئة  يف  وج��وده   -
للخطر.

- سوء معاملته.
تعريضه  أو  جنسياً،  به  التحرش   -

لالستغالل اجلنسي.
- استغالله مادياً، أو يف اإلجرام، أو 

يف التسول.
التي  املسيئة  الكلمات  استخدام   -
حت���ط م���ن ك��رام��ت��ه أو ت����ؤدي إل��ى 

حتقيره.
- تعريضه ملشاهد مخلة باألدب، أو 

إجرامية، أو غير مناسبة لسنه.
- التمييز ضده ألي سبب عرقي، أو 

اجتماعي، أو اقتصادي.
- التقصير البنّي املتواصل يف تربيته 

ورعايته.
- السماح له بقيادة املركبة دون السن 

النظامية.
أو صحته  سالمته  ي��ه��دد  م��ا  ك��ل   -

اجلسدية أو النفسية.

اكتشاف  التزام اجلهة الصحية عند 
حالة إيذاء أو همال:

إهمال  أو  إي��ذاء  حالة  اكتشاف  عند 
حقوقه  م��ن  متكينه  ع��دم  أو  للطفل 

فتقوم  الصحية  اجل��ه��ات  ق��ب��ل  م��ن 
والعناية  العالج  بتقدمي  اجلهة  هذه 
على  وتعمل  للحالة،  الالزمة  الطبية 
تبليغ اجلهة املختصة بوزارة الشؤون 
تقرير  إرس��ال  مع  بذلك  االجتماعية 
أمر  تسهيل  على  وتعمل  احلالة،  عن 
إل��ى احلالة  ال���وزارة  وص��ول مندوبي 
حالة  ويف  وضعها،  ومتابعة  ملقابلتها 
فيتم  اخلطير  اإله��م��ال  أو  اإلي����ذاء 

باإلضافة إلى ذلك إبالغ الشرطة.

التزام املمارس الصحي فور معاينته 
ملريض مشتبه يف إصابته جنائيًا:

املهن  م��زاول��ة  نظام  م��ن   11 ف��امل��ادة 
ال��ص��ح��ي��ة ت��ن��ص ع��ل��ى أن����ه )ي��ج��ب 
معاينته  فور  الصحي  املمارس  على 
ملريض مشتبه يف إصابته جنائًيّا، أو 
إصابته مبرض معد أن يبلغ اجلهات 
ويف  املختصة(،  والصحية  األمنية 
لهذا  املمارس الصحي  حالة مخالفة 
ال  م��دة  بالسجن  )ي��ع��اق��ب  االل��ت��زام 
تزيد  تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة ال 
عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتني 
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العقوبتني(.

حق الطفل يف الرعاية البديلة:
املادة السابعة من نظام حماية الطفل 
تنص على أن : للطفل الذي ال تتوافر 
يتعرض  قد  مناسبة،  عائلية  بيئة  له 
احل��ق يف  اإله��م��ال،  أو  لإليذاء  فيها 

الرعاية البديلة من خالل ما يأتي:
- األسرة احلاضنة التي تتولى كفالته 

ورعايته.
االجتماعية  ال��رع��اي��ة  م��ؤس��س��ات   -
احلكومية أو األهلية أو اخليرية، إذا 

لم تتوافر أسرة حاضنة.
وزارة  املوحد يف  الرقم  ثم مت إعالن 
بالغات  لتلقي  االجتماعية  الشؤون 
                                     .)1919( واإلهمال:  اإلي��ذاء  ح��االت 
إدارة  تقدمت  الفعاليات  نهاية  ويف 
التخصصي  ف��ه��د  امل��ل��ك  مستشفى 
بالشكر  ال��ع��م��ل  وف��ري��ق  ب��ال��دم��ام، 
الوطنية  اجلمعية  ملشاركة  والتقدير 
املناسبة  ه��ذه  يف  اإلن��س��ان  حل��ق��وق 
اجلمعية  إص��دارات  وعلى  التوعوية، 
التي مت توزيعها على جميع املشاركني 

والزوار.
اليونيسف  تعمل  متصل  سياق  ويف 
العالم  أم��اك��ن  أكثر  بعض  يف  يومياً 
ص��ع��وب��ة ل���ل���وص���ول إل����ى األط���ف���ال 
ليعيشوا  حرماناً،  األكثر  واليافعني 
ط��ف��ول��ة ي��ت��م��ت��ع��ون ف��ي��ه��ا ب��احل��م��اي��ة 
لتحقيق  وبفرصة  والتعليم  والصحة 

إمكاناتهم الهائلة.
الكيفية  ح��ول  أمثلة   10 يلي  وفيما 
ال���ت���ي ع��م��ل��ت ب���ه���ا ال��ي��ون��ي��س��ي��ف م��ع 

الشركاء من أجل األطفال  يف جميع 
أنحاء العالم:

اليونيسف وشركاؤها من  1. متكنت 
مراهقة  فتاة  مليوني  إل��ى  ال��وص��ول 
وتزويدهن بحوافز الختيار بدائل عن 

زواج األطفال.
وات���خ���ذت م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ف��ت��ي��ات 
املراهقات موقفاً ضد زواج األطفال، 
تنظيمه  للكاراتيه مت  درس  وذلك يف 
يف إطار برنامج تدعمه اليونيسف يف 
والية  يف  الواقعة  ’جيريديه‘  منطقة 
هذه  يف  ويوجد  بالهند،  ’جهارخاند‘ 

زواج  م��ع��دالت  أع��ل��ى  أح��د  املنطقة 
األطفال يف البلد.

مع  بالتعاون  اليونيسف  أطلقت  وقد 
مؤسسة ’جاغو‘ برنامجاً ريادياً جلعل 
قرى  جيريديه  منطقة  يف  قرية   65
ويعمل  األطفال‘،  زواج  م��ن  ’خالية 

ال��ب��رن��ام��ج ع��ل��ى ت��دري��ب امل��راه��ق��ني 
وامل��راه��ق��ات ومت��ك��ي��ن��ه��م، وإش���راك 
الطوائف،  وزعماء  الدينيني  الزعماء 
قروية  جلان  تشكيل  على  والتشجيع 
حلماية األطفال، ودعم تعّهد األهالي 

بإنهاء زواج األطفال.
2. دعمت اليونيسف وشركاؤها 8.8 
التعليم  على  للحصول  طفل  ماليني 
يف أوضاع الطوارئ، مبن فيهم 4.2 

ماليني فتاة.
اليونيسف وشركاؤها من  3. متكنت 
طفل  مليون   12.5 من  أكثر  تزويد 

مبواد تعليمية.
فبعد تصاعد االعتداءات ضد شعب 
مبيامنار  راخني  والية  يف  الروهينغا 

تسارع تدفق الالجئني إلى بنغالديش، 
وب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة ال��ع��ام، وص���ل ع��دد 
يعيشون يف مخيمات  الذين  األطفال 
الالجئني عبر احلدود يف بنغالديش 
التقديرات،  حسب  طفل   720,000
وك����ان ه����ؤالء األط���ف���ال ال��الج��ئ��ون، 
احمللية  املجتمعات  يف  ون��ظ��راؤه��م 
التعليم،  إلى  ماسة  بحاجة  املضيفة، 
التعليم،  ب��ف��رص  ت��زوي��ده��م  وب��غ��ي��ة 
بتدريب  وشركاؤها  اليونيسف  قامت 
يف  تعليمية  مراكز  وأقامت  املعلمني 

مستوطنات الالجئني ومخيماتهم.
وشركاؤها  اليونيسف  استجابت   .4

إلى 337 وضعاً طارئاً يف 102 بلداً.
وش��رك��اؤه��ا  اليونيسف  دع��م��ت   .5
حتت  حية  والدة  مليون   25 إج���راء 
إش����راف ق��ب��ال��ة م��اه��رة يف م��راف��ق 

صحية.
ال��ي��ون��ي��س��ف وش��رك��اؤه��ا  6. وف���رت 
خدمات صرف صحي محسنة ل� 22 

مليون شخص.
7. عاجلت اليونيسف وشركاؤها أكثر 
من 4 ماليني طفل يف أوضاع طوارئ 

من سوء التغذية احلاد الوخيم.
وشركاؤها  اليونيسف  س��اع��دت   .8
متنقل  طفل   141,000 تسجيل  على 
غير مصحوب بذويه أو منفصل عنهم 

يف 40 بلداً.
وش��رك��اؤه��ا  اليونيسف  دع��م��ت   .9
من  طفل   10,000 من  أكثر  تسريح 
 15 يف  املسلحة  والقوات  اجلماعات 
بلداً، وإعادة إدماج أكثر من 12,000 

طفل يف مجتمعاتهم احمللية.

تعميم  على  اليونيسف  عملت   .10
ال���ب���رام���ج امل��ع��ن��ي��ة ب���اإلع���اق���ة يف 
اليمن،  ففي  اإلنسانية،  استجابتها 
مشروعاً  أطلقت  املثال،  سبيل  على 
مليون   200 بقيمة  النقدي  للتحويل 
دوالر بتمويل من البنك الدولي يهدف 
األشد  األسر  على متكني  للمساعدة 

حرماناً.
اجلدير ذكره أن اليونيسف تعمل يف 
حلماية  وإقليم  دول��ة   190 من  أكثر 
ح��ق��وق ج��م��ي��ع األط����ف����ال، وع��م��ل��ت 
ال��ي��ون��ي��س��ف ع��ل��ى م����دار 70 ع��ام��اً 

لتحسني حياة األطفال وعائالتهم.
وت��ؤم��ن ال��ي��ون��ي��س��ف ب���أن ل��ألط��ف��ال 
قيد  على  البقاء  يف  احل��ق  جميعهم 
احلياة واالزدهار وحتقيق إمكانياتهم 

من أجل الوصول إلى عالم أفضل.
ويتمثل عملها يف:

1- حماية الطفل واإلدماج.
2- بقاء الطفل.

على  البقاء  على  األطفال  مساعدة 
قيد احلياة واالزدهار.

3- التعليم التعليم هو مفتاح الفرص.
4- اليونيسف يف حاالت الطوارئ.

إحداث  و  بني اجلنسني  املساواة   -5
التغيير من أجل النساء والفتيات.

6- االبتكار من أجل األطفال و إيجاد 
ظروف العيش الكرمي التي يستحقها 

األطفال.
اللوجستية و  7- اإلمداد واخلدمات 

توفير احللول يف امليدان.
8- البحث والتحليل و توفير البيانات 

وقيادة العمل امليداني.
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يف اليوم العاملي لل�صحة النف�صية 2019

اجلمعية ت�صارك دول العامل بالحتفال 

فيه و الأمم املتحدة توؤكد 

 اأنه ل �صحة بدون �صحة نف�صية

يهدف اليوم العاملي للصحة النفسية 
الصحة  مبشكالت  الوعي  رفع  إلى 
ال��ن��ف��س��ي��ة ح���ول ال��ع��ال��م، وت��وف��ي��ر 
والرعاية  النفسية  الصحة  خدمات 
يف  واملتكاملة  الشاملة  االجتماعية 
نظم  وت��ع��زي��ز  املجتمعية،  البيئات 
امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات وال��ب��ح��وث 
وتنفيذ  النفسية،  بالصحة  املتعلقة 
الصحة  ل��ت��ع��زي��ز  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
القيادة  وتعزيز  الوقائية،  النفسية 
الصحة  ش���ؤون  لتصريف  الفعالة 
النفسية، وتوجيه مزيد من االهتمام 
مل��وض��وع��ات ال��ص��ح��ة، وامل��ش��ك��الت 
لدعم  اجل��ه��ود  وتفعيل  النفسية، 

أولويات  وحتديد  النفسية  الصحة 
موضوعات الصحة النفسية.

منع  ب��اإلم��ك��ان  أن��ه  املنظمة  وت��ؤك��د 
اجلهود  توحيد  عبر  وذلك  االنتحار 
املهّمة:  ه��ذه  يف  اجلميع  ومشاركة 
والدولة  والعمل  واملدرسة  األس��رة، 

واملجتمع.
ح���م���ل ه������ذا ال�����ي�����وم ش����ع����ار )ت���ع���زي���ز 
ال��ص��ح��ة ال��ن��ف��س��ي��ة، وال���وق���اي���ة من 

االنتحار(:
فكل 40 ثانية، ثّمة شخص يف مكان 
بإنهاء  امل��أس��اوي  ال��ق��رار  يتخذ  م��ا 
شخص  أل��ف   800 أن  أي  ح��ي��ات��ه، 
يضعون حّدا حلياتهم كل عام، وهو 

الثاني  السبب  االنتحار  يجعل  م��ا 
تتراوح  الذين  الشباب  ل��دى  للوفاة 

أعمارهم بني 15 و29 عاماً.
ظناً  حياته  إن��ه��اء  امل��رء  يقرر  فقد 
األمثل  احل��ل  ه��و  االنتحار  أن  منه 
وراءه  يترك  لكنه  املشاكل،  جلميع 
آثاراً مدّمرة على محيطه يف البيت 

واملدرسة والعمل واملجتمع بأسره.

رسالة األمني العام يف اليوم العاملي 
للصحة النفسية:

العام  األم��ني  وّج��ه  اليوم،  ه��ذا  ويف 
غوتيريش،  أنطونيو  املتحدة،  لألمم 
اخلطر  ن��اق��وس  فيها  دق  رس��ال��ة 

وآث���اره على  االن��ت��ح��ار  م��ن مخاطر 
الصحة  »إن  وق����ال  امل��ج��ت��م��ع��ات، 
طويلة  لفترة  أهِملت  ق��د  العقلية 
ومن  جميعاً  تهّمنا  ولكّنها  للغاية، 
اإلج���راءات  من  املزيد  اتخاذ  امللّح 

بخصوصها«.
ودع�����ا األم�����ني ال���ع���ام إل����ى زي����ادة 
االستثمارات يف اخلدمات، وقال »ال 
الوصمة  متنع  بأن  نسمح  أن  يجب 
التي  األشخاص من طلب املساعدة 

يحتاجونها«.
اهتماماً  يعير  أن��ه  غوتيريش  وأك��د 
شديداً لهذا األمر، »فال صحة بدون 

صحة نفسية«.

اأول/اأكتوبر  ت�صرين  من  العا�صر  يف 

من كل عام، حتتفي منظمة ال�صحة 

لل�صحة  العاملي  باليوم  العاملية 

النف�صية، وتتخذ هذه املنا�صبة فر�صة 

على  احلفاظ  باأهمية  للتوعية 

ال�صحة النف�صية، ومو�صوع هذا العام 

هو »منع النتحار«.
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العاملية  الصحة  منظمة  ت��ع��ّرف  و 
ال���ص���ح���ة ال���ن���ف���س���ي���ة ب���أن���ه���ا ال 
ت��ع��ن��ي ب���ال���ض���رورة خ��ل��و امل����رء من 
ولكّنها  النفسية،  االض��ط��راب��ات 
فيها  يستطيع  العافية  م��ن  »ح��ال��ة 
اخلاصة  إمكاناته  إدراك  ف��رد  كل 
العادية  التوّتر  حاالت  مع  والتكّيف 
والعمل بشكل منتج ومفيد واإلسهام 

يف مجتمعه احمللي«.

حالة  ك��ل  أم��ام  املنظمة،  وبحسب 
ح��ال��ة محاولة   20 ت��وج��د  ان��ت��ح��ار، 
ان��ت��ح��ار، وغ��ال��ب��اً م��ا ت��ت��ك��رر تلك 
من   %80 تنجح.  حتى  احمل����اوالت 
ال��دول  يف  تتم  النفس  قتل  ح��االت 
وامل��ت��وس��ط،  امل��ت��دن��ي  ال��دخ��ل  ذات 
املوارد املطلوبة  وذلك بسبب غياب 
لتقدمي املساعدة واإلسناد للشخص 

الذي يعاني من أزمة أو اكتئاب.
أن  املنظمة  تؤكد  ال��ي��وم،  ه��ذا  ويف 
عبر  وذل��ك  االنتحار  منع  باإلمكان 
اجلميع  ومشاركة  اجلهود  توحيد 
واملدرسة  األس��رة،  املهّمة:  هذه  يف 

والعمل والدولة واملجتمع.

ومن توصيات املنظمة:
لطالب  النفسي  ال��دع��م  ت��ق��دمي   -

املدارس.
- التحديد املبكر لألشخاص الذين 
قد تبدو عليهم أعراض املرور بأزمة 
رمبا تؤدي بهم إلى االنتحار، وتقدمي 

املساعدة الفورية لهم.
- تشجيع وسائل اإلعالم على نشر 

قصص مليئة باألمل واإليجابية.
التوجه  ع��ل��ى  األش���خ���اص  ح���ّث   -
عن  ف��احل��دي��ث  امل��س��اع��دة،  لطلب 
أن  ينبغي  ال  االن��ت��ح��ار  يف  الرغبة 

يرتبط بالعيب أو العار.
م������وارد احل��ك��وم��ات  ت��س��خ��ي��ر   -
ملنع  وطنية  استجابة  خطط  لوضع 

االنتحار.

امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة ت��دع��و ملساعدة 
اليافعني والشباب يف عالم متغير:

تبدأ نصف املشاكل النفسية إجماالً 
يف س���ن ال���راب���ع���ة ع���ش���رة، ول��ك��ن 
يُكشف  ال  احل����االت  ه���ذه  م��ع��ظ��م 

ثالث  االكتئاب  ويعد  تُعالج،  وال  عنها 
باالعتالالت  لإلصابة  رئيسي  سبب 
االن��ت��ح��ار  ي��أت��ي  ث��م  وم���ن  النفسية، 
بوصفه السبب الرئيسي الثاني للوفاة 
أعمارهم  تتراوح  الذين  الشباب  بني 

بني 15 و29 عاماً.
النفسية  للصحة  العاملي  اليوم  ويف 
على  العاملية  الصحة  منظمة  شددت 
العمل  م��ن  بالكثير  ال��ق��ي��ام  ض���رورة 
بناء  يف  والشباب  املراهقني  ملساعدة 
املشاكل  بوجه  الصمود  على  القدرة 
للحيلولة  مبكرة،  سن  منذ  النفسية 
دون إصابتهم باضطرابات واعتالالت 

نفسية.

بإمكان  أن��ه  إل��ى  املنظمة  وأش����ارت 
ال��وال��دي��ن وامل��ع��ل��م��ني م��د ي��د ال��ع��ون 
اكتساب  يف  واملراهقني  األطفال  إلى 
تساعدهم  التي  احلياتية  امل��ه��ارات 
يومياً  يواجهونه  ما  مع  التكّيف  على 

من حتديات يف املنزل واملدرسة.
املعنية  املتحدة  األمم  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
بالصحة إن فترة املراهقة والسنوات 
األولى من سن الرشد هما مرحلتان 
من  ال��ع��دي��د  فيهما  ت��ط��رأ  عمريتان 
التغييرات على حياة الفرد، من قبيل 
تغيير املدرسة وترك املنزل واستهالل 
الدراسة يف اجلامعة أو مزاولة عمل 
بالنسبة  مثيرة  أوق��ات  وه��ي  جديد، 
الكثيرين، ولكنها ميكن أن تكون  إلى 
التوتر  يشوبها  عصيبة  أوقاتاً  أيضا 
ه��ذه  تسفر  أن  ومي��ك��ن  وال��ت��وّج��س، 
املشاعر عن اإلصابة باعتالل نفسي.

االن��ت��ح��ار: ال��س��ب��ب ال��رئ��ي��س��ي ال��ث��ان��ي 
للوفاة بني الشباب:

ميوت ما يقرب من 800 ألف شخص 
كل  ويقابل  ع��ام،  كل  االنتحار  نتيجة 
»محاولة«   20 م��ن  أكثر  م��وت  حالة 
ان��ت��ح��ار، ح��س��ب ال��ت��ق��ري��ر األخ��ي��ر. 
»االنتحار  أن  حقيقة  التقرير  وي��ورد 
ي��ؤدي إل��ى وف��اة أع���داد م��ن الناس، 
أك��ث��ر م��ن ض��ح��اي��ا احل���رب وج��رائ��م 
القتل مجتمعة«، كما أنه ميثل السبب 
حوادث  بعد  للوفاة،  الثاني  الرئيسي 
الطرق، بني من تتراوح أعمارهم بني 

15 و 29 عاماً.

 %79 حت��دث  العاملي،  الصعيد  على 
م��ن ح���االت االن��ت��ح��ار يف ال��ب��ل��دان 
غير  ال��دخ��ل؛  ومتوسطة  منخفضة 
أن بلدان الدخل املرتفع لديها أعلى 
سكانها.  ب��ني  ل��الن��ت��ح��ار  م��ع��دالت 
أيضاً حسب التقرير، جاءت حوادث 
االنتحار بني الرجال بدرجات أعلى 
بثالثة أضعاف من النساء يف الدول 
أكثر  املعدالت  تبدو  بينما  األغنى، 
ت��س��اوي��اً ب��ني اجل��ن��س��ني يف ال���دول 

الفقيرة.

ويف مالحظاته عن معاجلة األسباب، 
يقول التقرير إن الصلة بني االنتحار 
ذات  البلدان  يف  العقلية  والصحة 
بالفعل.  إثباتها  مت  املرتفع  الدخل 
حاالت  من  »العديد  فإن  ذل��ك،  ومع 
االن���ت���ح���ار حت����دث ب��ان��دف��اع��ي��ة يف 

حلظات األزمات«.

فتقرير منظمة الصحة العاملية يربط 
لتجارب  التعرض  ب��ني  وثيق  بشكل 
وسوء  والعنف  والكوارث  »النزاعات 
بالعزلة«  والشعور  الفقد  أو  املعاملة 
كما  االن��ت��ح��اري،  وال��ن��زوع  بالسلوك 
ال��ت��ق��ري��ر أن امل��ج��م��وع��ات  ي��الح��ظ 
التمييز  م��ن  تعاني  التي  الضعيفة 
حاالت  من  مرتفعة  معدالت  تظهر 

االنتحار.
وتتطلب هذه القضية املعقدة، حسب 
عبر  التنسيق  ال��ت��ق��ري��ر،  ت��وص��ي��ات 
الوقاية.  لتعزيز  متعددة  قطاعات 
ظواهر عامة )مثل الوصمة الشائعة 
حول أمراض االضطرابات النفسية، 
وع����دم ال���وع���ي ال���ك���ايف ب��االن��ت��ح��ار 
وغ��ي��اب  ك��ب��ي��رة،  ص��ح��ي��ة  كمشكلة 
املجتمعات(  يف  املفتوحة  املناقشة 
الكثير ممن ينزعون لفكرة  يعني أن 
املساعدة  االنتحار ال يحصلون على 

الكافية.

العاملية  ال��ص��ح��ة  منظمة  وت��وص��ي 
للعاملني  أف��ض��ل  ب��ت��دري��ب  ال��ب��ل��دان 
ال��ص��ح��ي��ني وغ���ي���ر امل��ت��خ��ص��ص��ني 
السلوك  »تقييم  من  ليتمكنوا  أيضاً 
االن��ت��ح��اري وال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه«، كما 
الضطرابات  املبكر  بالعالج  توصي 

الفعال  وبالرصد  العقلية،  الصحة 
ل��ت��ع��اط��ي ال���ك���ح���ول وامل����خ����درات، 
وسائل  قبل  من  املسؤول  وبالتوجيه 
اإلع���الم، ب��اإلض��اف��ة إل��ى احل��د من 

الوصول إلى وسائل االنتحار.

العاملية  الصحة  منظمة  وت��ع��ت��رف 
باالنتحار باعتباره »أولوية يف مجال 
خطة  حددت  وقد  العامة«،  الصحة 
 2020-2013 للفترة  املنظمة  عمل 
ه���دف���اً ع���امل���ي���اً خل��ف��ض م��ع��دالت 
عام  بحلول   %10 بنسبة  االن��ت��ح��ار 
األمم  أه����داف  م��ع  متشيا   ،2020
والتي  املستدامة،  للتنمية  املتحدة 
حتدد هدف خفض معدالت االنتحار 

مبقدار الثلث حتى عام 2030.

العاملية يف  الصحة  منظمة  وأطلقت 
مؤخراً،  االنتحار  ملنع  العاملي  اليوم 
لزيادة  اإلع��الم��ي��ة  ثانية   40 حملة 
العالم وطرق  باالنتحار حول  الوعي 
هذه  ج��ه��ود  وتستمر  م��ن��ه،  ال��وق��اي��ة 
احل��م��ل��ة ح��ت��ى 10 أك��ت��وب��ر، ال��ذي 
للصحة  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  ي���ص���ادف 

النفسية.

املكرمة  مكة  ف��رع اجلمعية مبنطقة 
باليوم  االحتفال  العالم  دول  ش��ارك 
ال����ع����امل����ي ل��ل��ص��ح��ة ال���ن���ف���س���ي���ة ل��ع��ام 

2019م: 
شارك فرع اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلن���س���ان مب��ن��ط��ق��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة 
للصحة  العاملي  »ال��ي��وم  فعالية  يف 
عنوان  حتت  2019م  لعام  النفسية 
مبستشفى  أقيمت  والتي  االنتحار«، 
املكرمة  مب��ك��ة  التخصصي  ال��ن��ور 
بعناية وحدة الطب النفسي مؤخراً، 
بن  محمد  األس��ت��اذ  اجلمعية  ومثل 
اجلمعية،  عضو  كلنن  الرحيم  عبد 
األستاذة  بالفرع  القانونية  والباحثة 

دالل بنت أحمد جنار .
يف  اجلمعية  مطبوعات  ع��رض  ومت 
للتعريف  للجمعية  اجلناح املخصص 
باجلمعية ورسالتها ورؤيتها وأهدافها 
اإلجابة  متت  كما  واختصاصاتها، 
واس��ت��ف��س��ارات  أس��ئ��ل��ة  جميع  ع��ل��ى 

زائري وزائرات اجلناح .
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بتدشني  م��ؤخ��راً  ال��دول��ي  البنك  ق��ام 
صندوق التعدين املراعي لتغير املناخ، 
جلعل  مخصص  ص��ن��دوق  أول  وه��و 
بأساليب  للمعادن  التعدين  عمليات 
مستدامة تراعي تغير املناخ، وسيدعم 
الصندوق عمليات استخراج ومعاجلة 
امل��ع��ادن وال��ف��ل��زات امل��س��ت��خ��دم��ة يف 
طاقة  مثل  النظيفة،  الطاقة  تقنيات 
وبطاريات  الشمسية  والطاقة  الرياح 
تخزين الطاقة والسيارات الكهربائية، 

وي���رك���ز ال��ص��ن��دوق ع��ل��ى م��س��اع��دة 
على  باملوارد  الغنية  النامية  البلدان 
على  املتزايد  الطلب  من  االستفادة 
إدارة  ضمان  مع  والفلزات،  املعادن 
من  ي��ح��ّد  ب��أس��ل��وب  التعدين  ق��ط��اع 

البصمة البيئية واملناخية.

وتطور الصندوق من فكرة وردت يف 
ال��دور  بعنوان  ال��دول��ي  للبنك  تقرير 
امل��ت��ن��ام��ي ل��ل��م��ع��ادن وال��ف��ل��زات من 

االنبعاثات  منخفض  مستقبل  أج��ل 
ال��ك��رب��ون��ي��ة، ح��ي��ث خ��ل��ص إل���ى أن 
امل��س��ت��ق��ب��ل امل��ن��خ��ف��ض االن��ب��ع��اث��ات 
على  تركيًزا  أكثر  سيكون  الكربونية 
ال��وض��ع املعتاد،  امل��ع��ادن م��ن م��ج��رد 
ال���ع���امل���ي على  ال��ط��ل��ب  وس��ي��رت��ف��ع 
الليثيوم  مثل  االستراتيجية«  »املعادن 
 %965 بنسبة  والنيكل  واجل��راف��ي��ت 
بحلول  التوالي  على  و%108  و%383 
الطلب  أن  ح��ني  ويف   ،2050 ع���ام 

�ضندوق جديد من البنك الدويل 
لتعدين املراعي لتغري املناخ من اأجل 

التحّول يف توليد الطاقة

�أفكار وم�شاريع
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يتيح  والفلزات  املعادن  على  املتزايد 
فرصة للبلدان النامية الغنية باملعادن، 
ف��إن��ه أي���ض���اً مي��ث��ل حت���دي���اً: ب���دون 
لتغير  م��راع��ي��ة  تعدينية  مم��ارس��ات 
املناخ، ستزداد اآلثار السلبية الناجمة 
على  يؤثر  مما  التعدين،  أنشطة  عن 
املجتمعات والبيئة املعرضة للمخاطر.
س��ي��ع��م��ل ال���ص���ن���دوق االس��ت��ئ��م��ان��ي 
النامية  البلدان  مع  املانحني  املتعدد 
تنفيذ  على  الناشئة  األس��واق  وبلدان 
مستدامة  وممارسات  استراتيجيات 
القيمة  سلسلة  عبر  باملسؤولية  تتسم 
احلكومة  الشركاء  ويضم  املعدنية، 
ريو  اخلاصتني  والشركتني  األملانية 
وسيساعد  أم��ري��ك��ان،  وأجن��ل��و  تينتو 
الصندوق احلكومات على بناء سياسة 
يعزز  وتنظيمي  قانوني  وإط��ار  قوية 
ويخلق  املناخ  لتغير  املراعي  التعدين 

بيئة مواتية لرأس املال اخلاص.

وقد تشمل املشروعات: 
- دع���م دم���ج ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف 
عمليات التعدين، بالنظر إلى أن قطاع 
التعدين ميثل نحو 11% من استخدام 
الطاقة عاملياً وأن عمليات التعدين يف 
املناطق النائية تعتمد يف الغالب على 

الديزل أو الفحم.
االستراتيجي  االس��ت��خ��دام  دع���م   -
فهم  لتحسني  اجليولوجية  للبيانات 

الثروات »االستراتيجية املعدنية«.
- التعدين املراعي للغابات: منع إزالة 
استخدام  مم��ارس��ات  ودع��م  الغابات 
وإع��ادة حتديد  املستدامة؛  األراض��ي 

مواقع األلغام.
- إعادة تدوير الفلزات: دعم البلدان 
النامية التخاذ نهج االقتصاد الدائري 
بطريقة  الفلزات  استخدام  وإع���ادة 

حتترم البيئة.

األول  املدير  بوليتي،  ري��ك��اردو  وق��ال 
ورئ���ي���س ق��ط��اع امل��م��ارس��ة ال��ع��امل��ي��ة 
للطاقة والصناعات االستخراجية يف 
الدولي  البنك  »يدعم  الدولي  البنك 
ال��ك��رب��ون  منخفضة  ان��ت��ق��ال  عملية 
لتغير  مراعياً  التعدين  يكون  حيث 

مستدامة  القيمة  وس��الس��ل  امل��ن��اخ 
أن  النامية  للبلدان  ميكن  وخضراء، 
التحول:  ه��ذا  يف  رائ���داً  دوراً  تلعب 
الفلزات االستراتيجية بطريقة  تنمية 
والنظم  احمللية  املجتمعات  حت��ت��رم 
التي  البلدان  اإليكولوجية والبيئة، إن 
لديها معادن استراتيجية متلك فرصة 
حقيقية لالستفادة من التحول العاملي 

إلى الطاقة النظيفة«.

استثماًرا  ال��دول��ي  البنك  يستهدف 
يتم  دوالر،  مليون   50 ق��دره  إجمالًيا 
 5 مدتها  زمنية  ف��ت��رة  خ��الل  ن��ش��ره 
س��ن��وات، وس��ي��رك��ز ال��ص��ن��دوق على 
األنشطة التي تدور حول أربعة محاور 
املناخ؛  تغير  من  التخفيف  أساسية: 
التكيف مع تغير املناخ؛ احلد من آثار 
املواد وخلق فرص السوق، واملساهمة 
املواد  آث��ار  وتقليل  الكربون  إزال��ة  يف 
على طول سلسلة التوريد من املعادن 
احليوية الالزمة لتكنولوجيات الطاقة 

النظيفة.

* تستند توقعات البنك الدولي احملدثة 
إلى افتراض أن البلدان ستنفذ اتفاقية 
للحفاظ  االنبعاثات  وتخفض  باريس 
على االحتباس احلراري عند أقل من 
درج��ة،   1.5 سيناريو  ففي  درجتني، 
املعادن  على  العاملي  الطلب  سيزداد 
االستراتيجية أكثر بحلول عام 2050، 
الذي  الدولي  البنك  تقرير  املصدر: 

سيتم نشره يف عام 2019.

لقطاع  املطورة  االستراتيجية 
ال��ت��ع��دي��ن ت��س��ت��ه��دف رف��ع 
إلى  احمللي  الناجت  في  مساهمته 

188 مليار ريال في 2030:
قطعت رؤية اململكة 2030، وبرامجها 
من  متقدمة  م��راح��ل  منها،  املنبثقة 
مع  يتفق  وال��ت��ح��دي��ث مب��ا  ال��ت��ط��وي��ر 
املتغيرات العاملية وتوجهاتها املستجدة 
التي تتطلب التكيف معها دون املساس 
باملرتكزات واألهداف الرئيسة يف ظل 
الرؤية، وفق ما أعلنه صاحب  مرونة 
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس 
»أي  بأن  الدفاع  وزير  الوزراء  مجلس 
تخضع  أن  بد  ال  استراتيجية  خطط 
ل��ت��ح��دي��ث وت��ع��دي��ل وف����ق ال��ظ��روف 
التطبيق،  عند  تظهر  التي  واملعطيات 
ال��رؤي��ة  ب��رك��ائ��ز  م��ن دون اإلخ����الل 

ومستهدفاتها«.

وعندما كشف ولي العهد مدى تدني 
وإعاقته  باململكة  التعدين  قطاع  أداء 
ت��ع��دد  ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة يف  ب��س��ب��ب 
منح  يف  املشاركة  احلكومية  اجلهات 
تعقيد  إل��ى  أدت  وال��ت��ي  التراخيص 
الرخص  استخراج  وصعوبة  األعمال 
السريع  التطوير  ع��دم  يف  وأسهمت 
يأمل  سموه  ك��ان  التعدين،  ملنظومة 
تتكيف  التعدين  لقطاع  مرنة  برؤية 
املستوى  على  القطاع  ت��ط��ورات  م��ع 
العاملي وقابليتها للتطوير، ومت بالفعل 
إعادة هيكلة وتطوير قطاع املعادن يف 
اململكة بنجاح يف أولى اخلطوات التي 
لثروة  األم��ث��ل  االس��ت��غ��الل  تستهدف 
والصناعية  الطبيعية  املعدنية  البالد 
سنوياً  ريال  مليار   100 نحو  لتحقيق 
وتوفير   2030 يف  امل��ع��ادن  قطاع  من 
الدولة  90 ألف وظيفة، يف ظل ضخ 
تكاليف باهظة تزيد على 130 مليار 
التحتية  البنية  مشروعات  يف  ري��ال 
والتجهيزات األساسية يف مدينة رأس 
والتي  امل��ع��ادن  قطاع  حاضنة  اخلير 
توسعة  م��ش��روع  تنفيذ  حالياً  تشهد 
مصهر األملنيوم والذي سيجعل اململكة 
لألملنيوم يف  منتجني  أكبر عشرة  من 
 13,1 بقيمة  إجمالية  بتكلفة  العالم 
دوالر(  مليارات   3.5  ( ري��ال  مليار 
وسيوفر هذا املشروع آالف الوظائف 
ويعزز بناء صناعات حتويلية ملنتجات 

األملنيوم يف مدينة رأس اخلير.

وت��ط��ل��ب��ت ال����رؤي����ة، ح��ي��ن��م��ا جنحت 
األملنيوم  خام  إنتاج  يف  معادن  شركة 
لقيام  األساسية  النواة  يشكل  ال��ذي 
النقل  ووس��ائ��ل  ال��س��ي��ارات  صناعة 
اخل��ي��ر  رأس  م��دي��ن��ة  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
بجذب  ال��ب��دء  تطلبت  ال��ص��ن��اع��ي��ة، 

يف  املتخصصة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ش��رك��ات 
غيار  قطع  وتشمل  الصناعات  تلك 
السيارات والطائرات وعربات السكك 
احلديدية حيث تطورت اخلطط لبناء 
وخاصة  امل��رك��ب��ات  لتجميع  مصانع 
منطقة  مشروعات  ضمن  السيارات 
الصناعات التحويلية يف رأس اخلير. 
فيما بلغ حجم االستثمار يف منظومة 
مليار   135 من  أكثر  األملنيوم  تعدين 
ومحطة  احلديد،  سكك  تشمل  ري��ال 
الكهرباء، ومدينة رأس اخلير، ومدينة 
التي  اململكة  شمال  يف  الشمال  وعد 

بدأت مشروعاتها اإلنتاج التجاري.

عاملية  ش��رك��ات  ع��دة  حالياً  وت���درس 
وسائل  مركبات  صناعة  يف  مهتمة 
األخرى  التحويلية  والصناعات  النقل 
مشتركة  مصانع  إقامة  حول  خططاً 
ضمن   %  100 م��ن��ف��ردة  مبلكية  أو 
رأس  يف  املباشر  األجنبي  االستثمار 
األملنيوم  وف��ورات  على  ترتكز  اخلير 
املصهور بأشكاله املتعددة التي تتضمن 
سبائك األملنيوم التي يتم حتويلها يف 
مصنع معادن للدرفلة لصفائح أملنيوم 
املشروبات  علب  تصنيع  يف  تستخدم 
واألغ���ذي���ة وه��ي��اك��ل ال��س��ي��ارات من 
كفاءة  األكثر  لألملنيوم  معادن  مجمع 
حجماً  واألك��ب��ر  العالم  مستوى  على 
أجله  من  معادن  ضخت  واستثماراً 
استثمارات كبيرة بلغت تكلفتها 40.5 
السياسات  أن  ح��ني  ري���ال.يف  مليار 
الوطني  التحول  برنامج  أقرها  التي 
هيكلة  إلع��ادة   2030 والرؤية   2020
تقدمه  امل��ت��أخ��ر يف  ال��ت��ع��دي��ن  ق��ط��اع 
ونتائجه التي ال ترتقي حلجم ثروات 
البالد الهائلة من املعادن النفيسة قد 
عجلت بحراك سريع ونتائج ملموسة 
لنشاط  ميزانية  أضخم  وتخصيص 
االس��ت��ك��ش��اف ال��ت��ع��دي��ن��ي يف ت��اري��خ 
التعدين السعودي منها اعتماد شركة 
ري���ال يف  مليون   253 إن��ف��اق  م��ع��ادن 
ضمن  االستكشاف  لنشاطات   2019
الرخص التي حصلت عليها سابقاً يف 
املناطق النائية والواعدة يف عدد من 

مناطق اململكة.
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فريق من فرع اجلمعية يف �صيافة املديرية العامة 

خلدمات املياه باجلوف

بالعمل  اجلمعية  لرسالة  استمراراً 
و  اإلن��س��ان  حقوق  ثقافة  نشر  على 
التأكد من مدى تطبيق كافة اجلهات 
من  ف��ري��ق  ق��ام  منها،  ال��ع��الق��ة  ذات 
فرع اجلمعية باجلوف ضم كاًل من: 
ال��دك��ت��ور ط���ارش ال��ش��م��ري مشرف 
الفهيقي  ظ��اه��ر  األس��ت��اذ  و  ال��ف��رع، 
مدير الفرع، و األستاذ خليفة املسعر 
باجلمعية،  االستشارية  اللجنة  عضو 
األستاذ  باجلمعية  االداري  املنسق  و 
للمديرية  تفقدية  بزيارة  دوش،  علي 
العامة خلدمات املياه باجلوف، وكان 
يف استقبالهم مدير املشاريع باملديرية 

األستاذ فيصل الرويلي.
وجهات  تبادل  مت  ال��زي��ارة  بداية  يف 
النظر حول املواضيع ذات العالقة، و 
املديرية  أنحاء  التجول يف  ثم مت  من 

و مت رص���د ع���دد م��ن امل��الح��ظ��ات، 
وتضمينها يف تقرير و رفعه للجهات 
ذات ال��ع��الق��ة الت��خ��اذ م��ا ي��ل��زم، و 

تضمنت املالحظات ما يلي: 
باملديرية  االلكترونية  اخلدمات   -1
ناحية  م��ن  العمالء  خلدمة  مجهزة 
تقدمي  أو  االس��ت��ف��س��ار  و  التسجيل 
خاللها  م��ن  وال��ت��ي  بسهولة  ش��ك��وى 
التي  اخلدمة  املواطن  طلب  إمكانية 
يرغبها من قبل اإلدارة العامة للمياه 

ومتابعة معاملته.
امل��ش��ت��رك��ني  م��وظ��ف��ي خ���دم���ات   -2
املواطن  بخدمة  ويقومون  متواجدين 

على أكمل وجه.
املياه  خ��دم��ات  توصيل  أول��وي��ة   -3
وال���ص���رف ال��ص��ح��ي ي��ع��ت��م��د على 
مخطط  وج����ود   : وه����ي  أول����وي����ات 

منسوبي  مل��ع��رف��ة  معتمد  تنظيمي 
الكثافة  األقدمية   وكذلك  الشوارع 

السكانية.
4- وجود رابط سلطة املواطن يرسل 
املواطن  بالنظام طلبه و إذا تأخر يتم 

محادثة املواطن عبر التلفون.
ملوظفي  تدريبية  دورة  وج���ود    -5

اإلدارة.
6- وجود جلنة متابعة املشاريع تقوم 

بدراسة تقومي أفضلية اخلدمات.
7- مت العمل على سحب مياه بحيرة 
شركة  طريق  عن  الصحي  الصرف 
وعد الشمال لتوصيل شبكة املجاري 

ملشاريع وعد الشمال بطريف.
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اجلزء الثالث من »اتفاقية حقوق الطفل«اعرف حقوقك و واجباتك

* دخلت اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق الطفل  (OHCHR) حيز النفاذ يف 2 اأيلول/ �صبتمرب 1990م، و هي تُعد االتفاقية التي توؤكد على حقوق الطفل يف احلماية و التعليم و الرعاية ال�صحية و 
املاأوى و التغذية ال�صليمة، وان�صمت اململكة لهذه االتفاقية بتاريخ 1996/1/26م، مع حتفظ عام على كل ما يتعار�ض مع اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية.

املادة العاشرة
الدول  على  الواقع  لاللتزام  وفقاً   .1
املادة  الفقرة 1 من  األطراف مبوجب 
9، تنظر الدول األطراف يف الطلبات 
التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول 
جمع  بقصد  مغادرتها  أو  طرف  دولة 
ش��م��ل األس������رة، ب��ط��ري��ق��ة إي��ج��اب��ي��ة 
وإن��س��ان��ي��ة وس��ري��ع��ة، وت��ك��ف��ل ال���دول 
األطراف كذلك أال تترتب على تقدمي 
طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على 

مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.
2. للطفل الذي يقيم والداه يف دولتني 
مختلفتني احلق يف االحتفاظ بصورة 

منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت 
ظروف  يف  إال  وال��دي��ه،  بكال  مباشرة 
استثنائية، وحتقيقاً لهذه الغاية ووفقاً 
اللتزام الدول األطراف مبوجب الفقرة 
2 من املادة 9، حتترم الدول األطراف 
حق الطفل ووالديه يف مغادرة أي بلد، 
مب��ا يف ذل��ك بلدهم ه��م، ويف دخ��ول 
بلدهم، وال يخضع احلق يف مغادرة أي 
بلد إال للقيود التي ينص عليها القانون 
األمن  حلماية  ض��روري��ة  تكون  والتي 
الصحة  أو  العام،  النظام  أو  الوطني، 
حقوق  أو  العامة  اآلداب  أو  العامة، 
مع  متفقة  وتكون  وحرياتهم  اآلخرين 

املعترف بها يف هذه  احلقوق األخرى 
االتفاقية.

املادة احلادية عشر
تدابير  األط����راف  ال����دول  تتخذ   .1
اخل��ارج  إل��ى  األط��ف��ال  نقل  ملكافحة 

وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
تشجع  ال��غ��رض،  ل��ه��ذا  وحتقيقاً   .2
ثنائية  اتفاقات  عقد  األطراف  الدول 
إلى  االنضمام  األط���راف  متعددة  أو 

اتفاقات قائمة.

املادة الثانية عشر

ه��ذه  يف  األط����راف  ال����دول  تكفل   .1
تكوين  على  ال��ق��ادر  للطفل  االتفاقية 
تلك  عن  التعبير  حق  اخلاصة  آرائ��ه 
التي  املسائل  جميع  يف  بحرية  اآلراء 
الطفل  آراء  وت��ول��ى  ال��ط��ف��ل،  مت��س 
الطفل  لسن  وفقا  ال��واج��ب  االعتبار 

ونضجه.
بوجه  للطفل،  تتاح  الغرض،  ولهذا   .2
خ����اص، ف��رص��ة االس��ت��م��اع إل��ي��ه يف 
وإداري���ة متس  قضائية  إج���راءات  أي 
ال��ط��ف��ل، إم��ا م��ب��اش��رة، أو م��ن خالل 
تتفق  بطريقة  مالئمة،  هيئة  أو  ممثل 
مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطني.
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عن اجلمعية:
الض��ط��راب  ال��س��ع��ودي��ة  اجلمعية 
ف���رط احل��رك��ة وت��ش��ت��ت االن��ت��ب��اه 
)جمعية إشراق( هي جمعية أهلية 
غ��ي��ر رب��ح��ي��ة، وم��س��ج��ل��ة رس��م��ي��اً  
االجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة 
صفر   19 يف   )474( رق���م  حت��ت 

1430ه�.
أن��ش��ئ��ت يف  ج��م��ع��ي��ة  أول  وه����ي 
منطقة الشرق األوسط لدعم ذوي 

اض��ط��راب ف��رط احل��رك��ة وتشتت 
االن��ت��ب��اه م��ن خ���الل ع���دة ب��رام��ج 
املساهمة  إل���ى  ت��ه��دف  وم��ش��اري��ع 
الدعم  بتقدمي  املجتمع  نهضة  يف 
امل���ت���خ���ص���ص وال����ش����ام����ل ل����ذوي 

االضطراب.

رؤيتها:
وط��ن ي��زده��ر ب��ه ذوي اض��ط��راب 

فرط احلركة وتشتت االنتباه.

رسالتها:
التميز يف تقدمي الدعم املتخصص 
وال��ش��ام��ل ل���ذوي اض��ط��راب فرط 

احلركة وتشتت االنتباه.

األهداف العامة:

امل��ت��خ��ص��ص  ال���دع���م  ت���ق���دمي   .1
وال��ش��ام��ل ل���ذوي اض��ط��راب فرط 
والعمل  االن��ت��ب��اه  وتشتت  احل��رك��ة 

على ضمان حقوقهم.
باضطراب  والتعريف  التوعية   .2

فرط احلركة وتشتت االنتباه.
التدريب والتعليم  3. تقدمي برامج 
امل��س��ت��م��ر ل��أله��ال��ي وال��ت��رب��وي��ني 
اخل��اص��ة  الصحيني  وامل��م��ارس��ني 
وتشتت  احلركة  ف��رط  باضطراب 

االنتباه.

تعريف افتا:
تشتت  و  احلركة  ف��رط  اضطراب 
االن��ت��ب��اه، ه��و اض��ط��راب عصبي 
منائي يصيب األطفال و يؤدي إلى 
وتشتت  واإلندفاعية  فرط احلركة 

البلوغ  معهم حتى  ويستمر  االنتباه 
بأشكال وأعراض مختلفة.

أنواعه الرئيسية :
أوالً: تشتت االنتباه: عندما يهيمن 
املصاب  على  االنتباه  عدم  سلوك 
اإلن��اث  ل��دى  )نسبته  أكبر  بشكل 

أعلى منها لدى الذكور(.
ثانياً: فرط احلركة و االندفاعية: 
ع��ن��دم��ا ي��ه��ي��م��ن س��ل��وك احل��رك��ة 
املفرطة واإلندفاعية ويظهر بشكل 
اإلنتباه. تشتت  س��ل��وك  م��ن  أك��ب��ر 

)يصيب الذكور غالباً( .
ثالثاً: النوع املشترك )فرط احلركة 
االنتباه(:  تشتت  و  االندفاعية  و 
الثالثة  األع���راض  تهيمن  عندما 
بنفس الدرجة على سلوك املصاب.

اعرف أكثر عن اجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة
 وتشتت االنتباه )جمعية إشراق(
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»العدل« ت�صرع يف تهيئة 47 مركزًا 

لتنفيذ اأحكام الروؤية واحل�صانة يف 

11 منطقة

وجه وزير العدل رئيس املجلس األعلى 
الصمعاني  ول��ي��د  ال��دك��ت��ور  للقضاء 
لتنفيذ  متخصصة  م��راك��ز  ب��إن��ش��اء 
أح��ك��ام ال���رؤي���ة واحل��ض��ان��ة، وذل��ك 

بهدف توفير بيئة مالئمة للعائلة.
يأتي ذلك ضمن مبادرة »شمل« التي 
أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات 
املجتمع املدني املختصة، التي تهدف 
والرؤية  احلضانة  أحكام  تنفيذ  إلى 
والزيارة على نحو أكثر جودة وإرضاء 

للمستفيدين.
وأع��ل��ن��ت ال�����وزارة ع��ن ش��روع��ه��ا يف 
تهيئة 47 مركًزا لتنفيذ أحكام الرؤية 
بالتعاون  منطقة،   11 يف  واحلضانة، 
يف  اخليرية  اجلمعيات  من  ع��دد  مع 

القطاع الثالث غير الربحي.
وكانت وزارة العدل درست قبل إطالق 

املبادرة، العديد من التجارب اإلقليمية 
أحكام  تنفيذ  مراكز  لتوفير  والدولية 
واطلعت  والزيارة،  والرؤية  احلضانة 
على جتارب اململكة املتحدة وأستراليا 

والكويت واإلمارات واألردن.
م���ن ضمن  أن  ال������وزارة  وأوض���ح���ت 
أهداف مبادرة »شمل«، التي انطلقت 
تتوسع  أن  قبل  م   2018 أكتوبر  يف 
فيها  تتحّقق  بيئة  توفير  ه��و  فيها، 
للعاملني  وال��س��الم��ة  األم���ن  ع��وام��ل 
وامل��س��ت��ف��ي��دي��ن، إض��اف��ًة إل���ى تقدمي 
الدعم االجتماعي والنفسي ألطراف 
ال��ن��زاع )ال��وال��دي��ن - واألط��ف��ال( مبا 
يحقق أعلى املستويات يف تنفيذ هذه 
وتخفيف  التهيئة  حيث  من  األحكام 
حقوق  وحماية  والنزاع،  التوتر  حدة 

األطفال احملضونني.

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

نظام اإلجراءات اجلزائية أوضح 
أنه يجوز ألي من اخلصوم طلب 
إعادة النظر يف األحكام النهائية 
ألحوال  وفقاً  بالعقوبة  الصادرة 

محددة وهي:
امل��ت��ه��م يف  ع��ل��ى  ح��ك��م  إذا   -1
جرمية قتل ثم وجد املدعي قتله 

حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص 
م��ن أج��ل واق��ع��ة ث��م ص��در حكم 

ع��ل��ى ش��خ��ص آخ����ر م���ن أج��ل 
الواقعة ذاتها، وكان بني احلكمني 
تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد 

احملكوم عليهما.
3- إذا كان احلكم قد بني على 
أوراق ظهر بعد احلكم تزويرها 
بعد  ظهر  ش��ه��ادة  على  بني  أو 

احلكم أنها شهادة زور.
4- إذا كان احلكم بني على حكم 
صادر من إحدى احملاكم ثم ألغي 

هذا احلكم.
بينات  احلكم  بعد  ظهر  إذا   -5
وقت  معلومة  تكن  لم  وقائع  أو 
احمل��اك��م��ة وك���ان م��ن ش��أن هذه 
إدانة  عدم  الوقائع  أو  البيانات 
احملكوم عليه أو تخفيف العقوبة.
حيث يتم رفع طلب إعادة النظر 
احملكمة  إل���ى  ت��ق��دم  بصحيفة 
التي أصدرت احلكم، ويجب أن 
تشتمل صحيفة الطلب على بيان 

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

النظر.

اإلرهاب

العقل

اإلنسانية

الدين
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ثقافة حقوق اإلنسان

احتفل العالم يف العاشر من شهر ديسمبر باليوم العاملي حلقوق اإلنسان وهو اليوم الذي 
أكدت فيه شعوب العالم إميانها بحقوق اإلنسان األساسية، وكرامته، وقدره واالتفاق على 
التعاون لتحسني مستويات احلياة يف جو من األمان، بهدف إرساء مبادئ احلرية والعدل 
واملساواة، حيث شهد هذا اليوم من العام  1948م ميالد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
مبوجب قرار اعتمدته اجلمعية العامة، وهو الوثيقة الدولية الذي تبنته األمم املتحدة كالتزام 
أخالقي للدول واملكون من ديباجة وثالثني مادة تضمنت احلقوق األساسية لإلنسان، حيث 
الدولي كنتيجة  التعاون  مهما وأصبح نقطة حتول أساسية يف طريق  إنسانياً  شكل إجنازاً 
طبيعية للتفاعل اإليجابي بني مختلف احلضارات والثقافات واألديان، وشكل يف ذات الوقت 
القاعدة القانونية العامة التي تعتبر املصدر الرئيسي وتفرع عنها كل االعالنات واالتفاقيات 
االختيارية  والبروتوكوالت  الدوليني  العهدين  مثل  اإلنسان،  واإلقليمية حول حقوق  الدولية 
امللحقة بهما واتفاقية حقوق الطفل وحقوق املرأة واتفاقيات القضاء على التمييز العنصري 
بكافة أشكاله، واالعالنات الصادرة فيما بعد عن املجلس األوروبي وكل ما يليق باإلنسان 
أينما كان بهدف تأكيد أن احلق اإلنساني للفرد يجب احلفاظ عليه و إن الوفاء بالواجبات 
من قبل األفراد هو مطلب أساسي حيث أن احلقوق والواجبات متالزمة يف كل نشاط وسلوك 
لإلنسان، فبينما احلقوق ترفع من قدر احلرية الشخصية فإن الواجبات تعبر عن جالل تلك 
احلرية ، لذا فإنه ينبغي يف هذا اليوم تفعيل ورصد التجاوزات واالنتهاكات حلقوق اإلنسان، 
العاملي  االع��الن  جاء يف  ما  تطبيق  من خالل  تكرارها،  عدم  إزالتها وضمان  على  والعمل 
حلقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية املنبثقة عنه والتي اكدت على ان لكل إنسان حق التمتع 
بجميع احلقوق واحلريات دومنا متييز من أي نوع وأن لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية ويف 

األمان على شخصه.
ختاماً ،،، نحتفل بهذا اليوم يف بالدنا وسط ثورة حقوقية  تهدف للحفاظ على حقوق اإلنسان 
باحلد من األفكار الرجعية التي  على كافة األصعدة ابتداًء من دعم حقوق املرأة، ومروراً 
تسيطرت على املجتمع لسنوات ماضيه مع االنفتاح املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
وأخيراً وليس آخراً محاربة الفساد والضرب بيد من حديد بحق ضد فاسد مبا يكفل حق 

كل إنسان.
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