
نشرة شهرية تعنى بنشر ثقافة حقوق اإلنسان - العدد )الستون بعد المائة( شعبان  1441 هـ الموافق ابريل 2020 م 

اجلمعية ت�سيد بالعديد من الأوامر امللكية ال�سامية 

والتي ت�ؤكد على �سدارة اململكة يف احلفاظ على 

حق�ق الإن�سان

ممثل الجمعية بالطائف يزور مستشفى الصحة 
النفسية

مدير مركز اإلسعاف 
بالجوف يستقبل 

فريقًا من فرع 
الجمعية بالجوف

فرع الجمعية 
بالقصيم يشارك يف 

مهرجان 
 ربيع بريدة لعام 1441

بهدف التوعية بتغير 
المناخ إطفاء األنوار 
يف "ساعة األرض" 

يف أنحاء العالم

رئيس الجمعية يشارك يف منتدى الرياض 
الدويل اإلنساني



2

0710

04

فرع الجمعية بالقصيم 
يشارك يف مهرجان 

 ربيع بريدة لعام 1441

مدير مركز اإلسعاف بالجوف 
يستقبل فريقًا من فرع 

الجمعية

ممثل الجمعية بالطائف 
يزور مستشفى الصحة 

النفسية

رئيس الجمعية يشارك يف منتدى 
الرياض الدويل اإلنساني

طبعت بدعم من م�ؤ�س�سة الربيد ال�سع�دي

اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي الجمعية 

وإنما تعبر عن أراء أصحابها

www.nshr.org.sa : موقع اجلمعية

دورية شهرية تصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان القحطاين

التحرير واإلخراج
مركز املعلومات باجلمعية

06

0146258155 - ص.ب : 2766
فرع املنطقة الشرقية :   هاتف :0138098353 - فاكس: 0138098354 -ص.ب 

15578 الدمام 31454
فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة : هاتف: 0125545213 - فاكس 0125545212

فرع اجلمعية باملدينة املنورة : هاتف: 0148664544 - فاكس 0148664549-ص.ب 
775 املدينة املنورة 41421

فرع منطقة عسير: هاتف: 0172269186  - فاكس : 0172310349- ص. ب 4292  
أبها 61491

فرع القصيم: هاتف 0163855155 - فاكس 0163855335

عناوين اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
املقر الرئيسي: اململكة العربية السعودية - الرياض - هاتف : 0112102223- 

فاكس: 0112102202 -ص.ب 1881 الرياض 11321
مكتب اجلمعية بجدة - حي احملمدية - طريق املدينة النازل- هاتف : 

0126222261- فاكس: 0126222196-0126943095- ص.ب 116664 جدة 
21391

فرع منطقة جازان : هاتف: 0173237041  - فاكس : 0173173344 -ص.ب 476
فرع منطقة اجلوف : سكاكا - حي العزيزية - هاتف: 0146258144 - فاكس: 



3
3

حلقوق  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية  أش����ادت 
اإلن����س����ان ب���أم���ر خ������ادم احل���رم���ن 
الشريفن امللك سلمان بن عبدالعزيز 
العالج  بتقدمي  القاضي  اهلل،  حفظه 
ل��ل��م��ص��اب��ن ب��ف��ي��روس ك���ورون���ا، من 
املواطنن واملقيمن ومخالفي اإلقامة، 
قانونية،  تبعات  أي  وب���دون  مجاناً، 
مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئيس  وق��ال 
خادم  أمر  أن  القحطاني  ربيعان  بن 
مفهوم  يجسد  الشريفن  احل��رم��ن 
الصحة العامة للجميع وأن حق حياة 
اإلن���س���ان وح��ق��ه يف احل��ص��ول على 
العالج من هذا الفيروس لها األولوية 
السعودية  القيادة  نظر  يف  القصوى 
بغض النظر عن اجلنسية أو نظامية 

اإلقامة يف اململكة.
وأض����اف ال��دك��ت��ور ال��ق��ح��ط��ان��ي ب��أن 
وقت  يف  تأتي  السامية  املبادرة  هذه 
نرى فيه بعض الدول ومنها املتقدمة 
باحلقوق  الوفاء  يف  صعوبات  تواجه 
توفير  ذلك  ومن  ملواطنيها  األساسية 
تتصدر  اململكة  يجعل  مم��ا  ال��ع��الج 
الوباء  ه��ذا  مكافحة  يف  العالم  دول 

الوطني  امل��س��ت��وى  ف��ق��ط ع��ل��ى  ل��ي��س 
الدولية  اجل��ه��ود  لدعم  والسعي  ب��ل 
دعوة  ذلك  ومن  الوباء  هذا  ملكافحة 
الجتماع  الشريفن  احل��رم��ن  خ��ادم 
عن  متخض  وم��ا  العشرين  دول  قمة 
هذه القمة من قرارات تدعم احلقوق 
اململكة  وقيام  للشعوب  االقتصادية 
الصحة  ملنظمة  م��ادي  دع��م  بتقدمب 
العاملية ملساعدتها يف احلد من انتشار 

هذا الوباء.
هذا  بأن  القحطاني  الدكتور  وأش��ار 
احل���االت  سيشجع  ال��س��ام��ي  األم����ر 
املصابة أو احلاملة لهذا الفيروس من 
مترددة  كانت  والتي  اإلقامة  مخالفي 
العالج  لطلب  التقدم  من  خائفة  أو 
بسبب اخلشية من املالحقة القانونية 
للمراكز  والتوجه  العالج  طلب  على 
الصحية واملستشفيات مما سيساهم 
نقلهم  وتقليل مخاطر  بهم  العناية  يف 

للعدوى لغيرهم.
االحتاد  ثمن  فقد  متصل  سياق  ويف 
األوروب������ي ج��ه��ود امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
السعودية التي تتولى رئاسة مجموعة 

العشرين على التنسيق العاملي من أجل 
ملكافحة  اجلماعي  االستعداد  تعزيز 

تفشي فيروس كورونا املستجد.
للمفوضية  م��ش��ت��رك  ب��ي��ان  ورح����ب 
األوروب���ي���ة أورس����وال ف���ون دي���ر ل��ن، 
ورئ��ي��س��ة امل��ج��ل��س األوروب�����ي ش��ارل��ز 
ميشيل بحقيقة أن مجموعة العشرين 
العاملية،  الصحة  منظمة  من  طلبت 
التي تعمل عن كثب مع املنظمات ذات 
الصلة اخلروج بسرعة مببادرة عاملية 
الفيروس  ملواجهة  االستعداد  بشأن 
وال��ت��ص��دي ل���ه، م��ؤك��ًدا أه��م��ي��ة دور 
مجموعة العشرين يف تنسيق التحرك 
تداعيات  واح��ت��واء  ملواجهة  ال��دول��ي 
واقتصادياً  الوخيمة صحياً  الفيروس 

ومالياً.
وشدد البيان على أن االحتاد األوروبي 
ملتزم بالتعاون الدولي يف معاجلة هذا 
البلدان  مساعدة  وسيواصل  الوباء، 
واملجتمعات الضعيفة يف جميع أنحاء 

العالم ، وخاصة يف إفريقيا.

اجلمعية  أش���ادت  متصل  سايق  ويف 

بأمر خادم احلرمن الشريفن  أيضاً 
حفظه  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك 
اهلل، و القاضي بتعليق تنفيذ األحكام 
امل��دي��ن  بحبس  املتصلة  ال��ق��ض��ائ��ي��ة 
وتعليق  اخلاصة  احلقوق  قضايا  يف 
قضايا  يف  ال��ص��ادرة  األح��ك��ام  تنفيذ 
الرؤية والزيارة، وقال رئيس اجلمعية 
السامية  اإلنسانية  املبادة  ه��ذه  ب��أن 
احلثيثة  الدولة  جهود  اط��ار  يف  تأتي 
كرونا  فيروس  تفشي  ومنع  ملكافحة 
أخرى  إيجابية  آث��ار  لها  سيكون  كما 
ه��ؤالء  انضمام  مقدمتها   يف  ي��أت��ي 
السجناء إلى ذويهم خالل  هذه الفترة 
دعم  من  ذلك  ميثله  وما  االستثنائية 
أسرهم  ألف��راد  اإلنسانية  للجوانب 
على  السجناء  ه���ؤالء  بعض  وق���درة 
مع  والتواصل  أسرهم  أوضاع  ترتيب 
دائنيهم مبا يساعد على إيجاد حلول 

لبعض قضاياهم.
أهمية  على  اجلمعية  رئ��ي��س  وأك���د 
ال��ت��ن��س��ي��ق ب���ن اجل���ه���ات امل��خ��ت��ص��ة 
السامي  االم���ر  ه��ذا  وض��ع  لضمان 

الكرمي موضع التنفيذ.
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رئي�ض اجلمعية ي�سارك يف منتدى الريا�ض الدويل 

الإن�ساين

ش���ارك رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة ال��دك��ت��ور 
مفلح القحطاني يف منتدى الرياض 
الثانية  ب��دورت��ه  اإلن��س��ان��ي  ال��دول��ي 
سلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  نظمه   ال���ذي 
ل��إغ��اث��ة واألع���م���ال اإلن��س��ان��ي��ة يف 
والذي  الرياض،  بالزا  كروان  فندق 
ج��اء حت��ت رع��اي��ة خ���ادم احلرمن 
ال��ش��ري��ف��ن امل��ل��ك س��ل��م��ان ب��ن عبد 
 – اهلل  حفظه   – س��ع��ود  آل  العزيز 
افتتح أعمال املنتدى صاحب السمو 
بن  بندر  ب��ن  فيصل  األم��ي��ر  امللكي 
الرياض،  منطقة  أمير  عبدالعزيز 
امللكي  ال��س��م��و  أص��ح��اب  ب��ح��ض��ور 
ال��وزراء  املعالي  األم���راء وأص��ح��اب 
وأع��ض��اء ال��س��ل��ك ال��دب��ل��وم��اس��ي و 

قيادات املنظمات احمللية واخلليجية 
وغير  احلكومية  والدولية  والعربية 
احل��ك��وم��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات األمم��ي��ة 
العاملة يف احلقل اإلنساني واخلبراء 

يف هذا املجال.

أهداف املنتدى:
حول  واخلبرات  األفكار  تبادل   -1
الفجوات  وسد  اجلسور  بناء  كيفية 
ب���ن ق��ط��اع��ي ال��ع��م��ل اإلن��س��ان��ي 
وال��ت��ن��م��وي ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج أك��ث��ر 

استدامة.
2- الوصول إلى حلول مبتكرة وفعالة 
يف  والصعوبات  التحديات  ملواجهة 
العمل الصحي اإلنساني يف مناطق 

الكوارث واألزمات واألوبئة.
وفاعلة  عملية  ح��ل��ول  اب��ت��ك��ار   -3
تواجه  التي  اإلنسانية  للتحديات 
مجتمعات  يف  والالجئن  النازحن 
امل��ج��ت��م��ع��ات  ويف  امل��ن��ش��أ  ب���ل���دان 

املضيفة.
4- ت��ب��ادل اخل��ب��رات وامل��م��ارس��ات 
اجليدة بهدف دعم األطفال والنساء 
وال��ش��ب��اب امل��ت��أث��ري��ن ب��ال��ن��زاع��ات 

والكوارث والتطرف العنيف.
من  واالب��ت��ك��ار  اإلب����داع  تفعيل   -5
على  املبنية  املهنية  املمارسة  خالل 
التدخل اإلنساني يف  البراهن عند 

مناطق األزمات والنزاع.
املشاركون:

امل��ج��ت��م��ع  يف  ال����ق����رار  ص���ن���اع   -1
اإلنساني الدولي واإلقليمي واحمللي.
امل���ت���ح���دة،  األمم  م��ن��ظ��م��ات   -2
الدولية  احلكومية  غير  واملنظمات 

واحمللية.
الدولية  واملنظمات  ال��وك��االت   -3

احمللية.
4- أكادمييون وباحثون متخصصون 

يف املجال اإلنساني.

املواضيع:
1- تعزيز الربط بن العمل اإلنساني 

والتنموي.
يف  املبتكر  اإلن��س��ان��ي  ال��ت��دخ��ل   -2

املجال الصحي.
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ملشاكل  اإلن��س��ان��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات   -3
الهجرة من البلدان اإلفريقية.

4- حماية األطفال و النساء والشباب 
يف مناطق النزاعات والكوارث.

5-امل��م��ارس��ة امل��ه��ن��ي��ة امل��ب��ن��ي��ة على 
البراهن يف العمل اإلنساني.

وق���د ص���در ع��ن امل��ن��ت��دى يف ختام 
جلساته »بيان الرياض« الذي تضمن 
األولى  متثلت  رئيسة  توصيات  أربع 
يف تعزيز الربط بن العمل اإلنساني 
الكامل  التنفيذ  خالل  من  والتنموي 
العامة  اجلمعية  ق���رار  الل��ت��زام��ات 
لألمم املتحدة 279/72 بشأن إعادة 
اإلمنائي،  املتحدة  األمم  نظام  وضع 
التمويل  ات��ف��اق  تنفيذ  ذل��ك  يف  مب��ا 
وإطار املساءلة اإلدارية، وإطار عمل 
املستدامة  للتنمية  امل��ت��ح��دة  األمم 
التنمية  بن  التعاون  تعزيز  أجل  من 
اإلن��س��ان��ي��ة وال���س���الم، واحل����د من 
على  وامل��خ��اط��ر  ال��ن��اس  احتياجات 
مدى عدة سنوات، واستمرار الدعوة 
إل���ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب��ن اجل��ه��ود 
للحد  والسالم؛  واإلنسانية  التنموية 
من االحتياجات اإلنسانية واملخاطر 
وأوج����ه ال��ض��ع��ف ع��ل��ى م���دى ع��دة 
سنوات باالستناد إلى امليزة النسبية 
ملجموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة 
واضحة  جماعية  نتائج  خ��الل  وم��ن 
وحتقيق  يف  تسهم  للقياس  وقابلة 
وتستند  املستدامة،  التنمية  أهداف 

إلى آليات املساءلة املعززة.
التعاون  تعزيز  استمرار  تضمن  كما 
اتساق  لتحقيق  والتنموي؛  اإلنساني 
وك��ف��اءة أك��ب��ر يف ال��ع��م��ل اإلن��س��ان��ي 
واالن��ت��ق��ال  األزم����ات،  يف  والتنموي 
األج���ل؛  ط��وي��ل��ة  م��س��ت��دام��ة  لتنمية 
للحد من املخاطر وبناء القدرة على 
ال��ص��م��ود، وذل��ك م��ن خ��الل اللجنة 
مكتب  بقيادة  املشتركة  التوجيهية 
ال��ش��ؤون  لتنسيق  امل��ت��ح��دة  األمم 
املتحدة  األمم  وب��رن��ام��ج  اإلنسانية 
اإلمن��ائ��ي، و إن��ش��اء ق��ن��وات تواصل 
ف��ع��ال��ة ب���ن امل��ن��ظ��م��ات وال��ه��ي��ئ��ات 
العمل  يف  امل��ش��ارك��ة  وامل��ج��ت��م��ع��ات 
اجلهات  م��ن  ونظائرهم  اإلن��س��ان��ي 
فعالة  جهود  بذل  لضمان  التنموية؛ 

وموحدة للوصول إلى املستفيدين.
أهمية  الثانية  التوصية  حملت  فيما 
اإلنساني  السياق  يف  الصحة  تعزيز 
األم��راض  على  التركيز  خ��الل  م��ن 
التنمية  أهداف  واستخدام  املعدية، 
تعاونية  نهج  لدعم  أداة  املستدامة 
متكاملة لوضع إطار مستدام للقضاء 
ع��ل��ى األم�����راض امل��ع��دي��ة، وت��ب��ادل 
املعلومات الهامة املستمدة من أنظمة 
التدخالت  لضمان  املبكر؛  اإلن���ذار 
بطريقة  األمراض  ومكافحة  املبكرة 
م��ن جميع اجل��ه��ات  ف��اع��ل��ي��ة  أك��ث��ر 

الفاعلة وأصحاب املصلحة.

الثالثة  التوصية  تضمنت  ح��ن  يف 
أه��م��ي��ة ب��ح��ث ال���دواف���ع امل��رت��ب��ط��ة 
عبر  اجلماعية  الهجرات  مبشكلة 
البحار من إفريقيا إلى دول اخلليج 
من  اإلنسانية  احل��االت  وأوروب���ا يف 
خ���الل ف��ه��م أش��م��ل ل��ن��ط��اق مشكلة 
ال���ه���ج���رة، مب���ا يف ذل����ك ال���دواف���ع 
واالجت��اه��ات  وامل��ت��راب��ط��ة،  املختلفة 
ونقاط الضعف، ومراعاة املمارسات 
والعبور  املنشأ  بلدان  يف  اإليجابية 
بشكل  للتحكم  وذل����ك  وامل��ق��ص��د، 
أفضل يف ديناميكية تدفقات الهجرة 
واس��ع��ة ال��ن��ط��اق، واالس��ت��ف��ادة من 
للمساهمة  املنتدى  املناقشة يف هذا 
للهجرة  العاملي  امليثاق  حتقيق  يف 
 ،)GCM( اآلمنة والنظامية واملنتظمة
املستدامة  التنمية  ه��دف  وك��ذل��ك 
وتنقل  ال��ه��ج��رة  ل��ت��ي��س��ي��ر  10.7؛ 
وآم��ن  منظم  نحو  على  األش��خ��اص 
ومنتظم ومتسم باملسؤولية، من خالل 
تنفيذ سياسات الهجرة املخطط لها 

التي تتسم بحسن اإلدارة.

اختصت  ال��راب��ع��ة  ال��ت��وص��ي��ة  فيما 
االحتياجات  وذوو  والطفل  ب��امل��رأة 
اخلاصة يف مناطق النزاع والكوارث 
وحت���دي���ات ال��ع��م��ل اإلن���س���ان���ي من 
والدعم  امل��ت��زاي��د  االستثمار  خ��الل 
القطاعات لألطفال الصغار  املتعدد 
ومقدمي الرعاية يف حاالت األزمات 
ودائ��م على  ف��وري  تأثير  له  والنزوح 
بها،  والنهوض  الطفل  حقوق  حماية 
ومستقرة  سلمية  مجتمعات  وإنشاء 

االستثمار  وض���رورة  املستقبل،  يف 
اتفاقية  لتحقيق  املبكرة  الطفولة  يف 
املتعلقة  وااللتزامات  الطفل،  حقوق 
ذوي  األش��خ��اص  ح��ق��وق  باتفاقية 
االح��ت��ي��اج��ات اخل���اص���ة، وك��ذل��ك 
التنمية  أه��داف  من  العديد  حتقيق 
تنفيذ  واالس��ت��ث��م��ار يف  امل��س��ت��دام��ة، 
وت���ط���وي���ر م���ش���اري���ع ال���ت���دخ���الت 
اإلعاقة؛  ذوي  لألشخاص  اإلنسانية 
لضمان حيادية االستجابة اإلنسانية 
وح���ق���وق جميع  ك���رام���ة  وم����راع����اة 
بناء  من  متكنهم  ألنها  األش��خ��اص؛ 
قدراتهم وتسهم يف دعمهم وحمايتهم 
وإدماجهم يف مجتمعاتهم يف مناطق 

الصراع والكوارث.

مي��ث��ل م��ن��ت��دى ال����ري����اض ال���دول���ي 
مركز  ينظمه  الذي  الثاني  اإلنساني 
امل��ل��ك س��ل��م��ان ل��إغ��اث��ة واألع��م��ال 
اإلنسانية نقطة التقاء بن املختصن 
وك��ب��ار ص��ن��اع ال���ق���رار م��ن أط��ي��اف 
ال���دول���ي كافة  امل��ج��ت��م��ع اإلن��س��ان��ي 
مل��ن��اق��ش��ة ال��ت��ن��س��ي��ق وال��ت��ك��ام��ل بن 
مؤسسات العمل اإلنساني وجمعيات 
األحمر  والصليب  األح��م��ر  ال��ه��الل 
تعمل على األرض مع اجلهات  التي 
املانحة والعمل على الرفع من مستوى 
وصول اإلغاثات جلميع الفئات التي 

تعاني من األزمات والكوارث.

وص��اح��ب امل��ن��ت��دى م��ع��رض��اً يشكل 
عددهم  البالغ  للمشاركن  فرصة 
دول��ي��ة  ج��ه��ة   11 م��ن��ه��ا  ج��ه��ة   27
واإلغاثي،  اإلنساني  بالشأن  مهتمة 
اإلنسانية  وأدوارهم  إلبراز جهودهم 
يف ت��ق��دمي ال��دع��م ال��ك��ام��ل ل��ل��دول 
جانب  إل��ى  أزم��ات،  من  تعاني  التي 
التي  اإلنسانية  املبادرات  استعراض 
أرض  على  ال��ت��ط��ورات  آخ��ر  تعكس 
ال��واق��ع م��ن أج���ل حت��س��ن مستوى 

اخلدمات واملساعدات املقدمة.
خ��الل  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وأوردت 
م��ش��ارك��ت��ه��ا يف م��ن��ت��دى ال���ري���اض 
حول  معلومات  اإلن��س��ان��ي  ال��دول��ي 
مختلف  يف  اإلنسانية  اململكة  جهود 
أنحاء العالم، ما جعلها حتتل املرتبة 
األمم  موقع  بحسب  عربياً  األول���ى 

جت��اوزت  إذ  امل��ال��ي،  للتتبع  املتحدة 
للمملكة  اإلنسانية  املساعدات  قيمة 
دوالر  مليون  و128  مليار  اإلجمالية 
 %5.5 نسبة  يعادل  ما  أي  أمريكي، 

من إجمالي العطاء العاملي.
مليار   29 جت���اوز  إج��م��ال��ي  ومببلغ 
دوالر أمريكي تضع اململكة اسمها يف 
األيادي  صاحبة  الدول  قائمة  أعلى 
البيضاء الرائدة يف العمل اإلنساني 
ال��دول��ي، وذل���ك من  على امل��س��ت��وى 
قدمت  حيث  2019م،   –  1975 عام 
اإلحصائية  بهذه  اخلارجية  وزارة 
وإحصائيات نفسها خالل مشاركتها 
على  القائم  باملعرض  جناحها  يف 

هامش املنتدى.

من جانبه أثرى مكتب األمم املتحدة 
عقول  اإلنسانية  ال��ش��ؤون  لتنسيق 
الزوار بلمحة عن جهوده التي تضطلع 
مبهمتها يف التنسيق من خالل اللجنة 
ال��دائ��م��ة امل��ش��ت��رك��ة ب��ن ال��وك��االت 
املتحدة  األمم  وك���االت  تضم  ال��ت��ي 
وغيرها  احلكومية  غير  واملنظمات 
ملساعدة  اإلنسانية  املنظمات  م��ن 
احل��ك��وم��ات يف ح��ش��د امل��س��اع��دات 
الدولية عندما يتجاوز حجم الكارثة 
القدرة الوطنية على االستجابة لها، 
من  قدًما  اإلنساني  بالعمل  والدفع 
جديدة  متويل  آليات  تشجيع  خالل 
املتغيرة  الطبية  تعكس  فعالية  وأكثر 

لألزمات اإلنسانية.

ي���ع���ٌد م��ن��ت��دى ال����ري����اض ال���دول���ي 
الستمرار  منصة  الثاني  اإلنساني 
وامل��م��ارس��ات  ال��س��ي��اس��ات  مناقشة 
ال��دول��ي��ة مب��ا يسهم يف  اإلن��س��ان��ي��ة 
وتعزيز  لتطوير  عملية  حلول  إيجاد 
العمل اإلنساني، وإجراء تغيير قيم، 
وت��ق��دمي امل��س��اع��دات وف��ًق��ا ألعلى 
وإيصالها  والكفاءة  اجل��ودة  معايير 
املستفيدين،  من  ممكن  ع��دد  ألكبر 
املنتدى  يف  امل��ش��ارك��ون  ي��رك��ز  حيث 
الرئيسة  اإلنسانية  القضايا  على 
أفضل  على  باالعتماد  صلة  واألكثر 
ومهارات  خبرات  وعلى  املمارسات، 
األفراد واملنظمات العاملة يف املجال 

اإلنساني.
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مدير مركز الإ�سعاف باجل�ف ي�ستقبل فريقًا من فرع 

اجلمعية باجل�ف

زار فريق من فرع اجلمعية باجلوف 
ضم كاًل من األستاذ  ظاهر بن بريد 
واألس��ت��اذ  ال��ف��رع،  م��دي��ر  الفهيقي 
الفرع،  منسق  دوش  مبخوت  علي 
و األس��ت��اذ ح��م��ود م��ب��خ��وت دوش 
الدكتور  بإشراف  و  الفرع  سكرتير 
ط���ارش ال��ش��م��ري م��ش��رف ال��ف��رع 
باجلوف،  اإلس��ع��اف  ملركز  ب��زي��ارة 
مركز  م��دي��ر  استقبالهم  يف  وك���ان 
سلطان  األس��ت��اذ  سكاكا  إس��ع��اف 

خليفة العويضة.
الطرفان  ت��ب��ادل  ال��زي��ارة  ب��داي��ة  يف 
املشتركة  املواضيع  ح��ول  احل��دي��ث 
ال��ف��ري��ق  ث��م جت���ول  ال��ع��الق��ة،  ذات 
من  ع��دداً  و رصد  املركز  أنحاء  يف 
وضع  مت  عليها  بناءاً  و  املالحظات 
العديد من التوصيات و تضمينها يف 
العالقة  للجهات ذات  تقرير لرفعها 
التخاذ ما يلزم حيالها، و قد جاءت 

أبرز اإليجابيات على النحو التالي:

1 � املبنى حكومي و اإلنشاء جديد.
2- مستوى النظافة ممتاز.

منسوبي  بأن  املركز  مدير  أفاد   -3
اإلس���ع���اف ل��دي��ه��م خ��ب��رة ول��دي��ه��م 
دورات سنوية يف مجال اإلسعافات.
4- ل��دي��ه��م ب��رن��ام��ج ي��ح��دد م��واق��ع 
امل��ت��ص��ل ط��ال��ب خ��دم��ة اإلس��ع��اف 

وسرعة الوصول إليه.
على  التوصيات  أب��رز  ج��اءت  فيما 
على  العمل  ض��رورة  التالي:  النحو 

إنشاء مركز إسعاف يف حي اللقائط 
ل��ي��ق��وم ب��اخل��دم��ات اإلس��ع��اف��ي��ة يف 
ذلك احلي والقرى املجاورة خاصة 
توسع  يف  ن��ط��اق��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة  أن  و 
تلبية  واح����د  م��رك��ز  يستطيع  وال 
بالسرعة  اإلسعافية  االحتياجات 
لديها  املنطقة  كون  املطلوبة وكذلك 
السنة  ط��وال  ومهرجانات  م��واس��م 
وب��ح��اج��ة إل����ى زي�����ادة اخل���دم���ات 

اإلسعافية.



7
7

فرع اجلمعية بالق�سيم ي�سارك يف مهرجان 

 ربيع بريدة لعام 1441هـ

تخصصات  و  أه���داف  م��ن  انطالقاً 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف 
اململكة العربية السعودية و املنصوص 
وبعد  األس��اس��ي،  النظام  يف  عليها 
و  الشرعية  األح��ك��ام  على  االط���الع 
األن��ظ��م��ة و ال���ق���رارات ال��داخ��ل��ي��ة و 
االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة ب��ش��أن حقوق 
فرع  أعضاء  من  فريق  ق��ام  اإلنسان 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
بالقصيم مكون من الباحث القانوني 
ب���ن علي  األس����ت����اذ ع��ب��دال��رح��م��ن 
األستاذ  القانوني  الباحث  و  الفريح 
السنيدي  عبدالعزيز  عبدالرحمن 
 41 بريدة  ربيع  مبهرجان  باملشاركة 
الوطنية  اجلمعية  جناح  يف  م��ؤخ��راً 

حلقوق اإلنسان بالقصيم.
الفعاليات  من  العديد  اجلناح  شمل 
و التي منها توزيع عدد من املطويات 
التي  الدورية  املجالت  و  الكتيبات  و 
عام  بشكل  اجلمعية  أعمال  تتضمن 
مت  ق��د  و  باململكة  فروعها  كافة  يف 
و  وأعمالها  باجلمعية  الزوار  تعريف 
اإلنسان  حقوق  يخص  مبا  تقاريرها 

اجلمعية  عمل  سنوات  طيلة  باململكة 
نسخة   400 من  أكثر  توزيع  مت  وق��د 
احلقوقية  اجلمعية  مطبوعات  م��ن 
على  اإلحابة  متت  كما  التثقيفية،  و 

استفسارات الزوار.
وق����د ق����ام ص��اح��ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي 
سعود  ب��ن  مشعل  ب��ن  فيصل  األم��ي��ر 
القصيم  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن 
بزيارة ركن اجلمعية باملهرجان و قام 
بحضور  اجلمعية  لفرع  درع  بتقدمي 
اجلمعية  ف���رع  ع���ام  م��دي��ر  س���ع���ادة 
بن  إبراهيم  الدكتور  سعادة  بالقصيم 
سمّوه  أب���دى  حيث  الضبيب  أح��م��د 
إعجابه وشكره للجمعية  لقاء ما تقوم 
احلقوق  لثقافة  نشر  من  اجلمعية  به 
اجلمعية  ع���ن  احل���دي���ث  خ���الل  م���ن 
املجتمع  يف  أنشطتها  و  أعمالها  و 
ال��ت��ك��رمي، وق��د الق��ت املشاركة  أث��ن��اء 
واملشاركن  ال��زوار  من  كبيراً  ترحيباً 
مثل  أن  حيث  للمهرجان  املنظمن  و 
للثقافة  تعزيزاً  تعتبر  املشاركات  هذه 
كافة  بحقوق  تعتني  التي  احلقوقية 

أفراد املجتمع.



8

األغ��ذي��ة  ال��ع��ام ملنظمة  امل��دي��ر  ح��ث 
وال���زراع���ة ل���ألمم امل��ت��ح��دة )ال��ف��او( 
جوزيه غرازيانو داسيلفا مؤخراً مدن 
العالم على مضاعفة جهودها لتعزيز 
التغذية  وأن��ظ��م��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة،  النظم 
وصحة  اس��ت��دام��ة  األك��ث��ر  احلضرية 
ل��زي��ادة  امل��ت��زاي��دة  امل��ع��دالت  ملواجهة 

الوزن والبدانة.
»ع���دد  أن   م���ن  س��ي��ل��ف��ا  دا  وح�����ذر 
األش��خ��اص ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون اآلن من 
ال��ب��دان��ة ي��ت��ج��اوز ع���دد اجل���ي���اع يف 
الناس  ت��ن��اول  نسبة  وت���زداد  العالم، 
مطرد،  بشكل  الصحي  غير  للطعام 
أنظمة  أن  ه��و  ال��رئ��ي��س��ي  وال��س��ب��ب 
التغذية احلالية تشجع على استهالك 
األط��ع��م��ة ف��ائ��ق��ة امل��ع��اجل��ة، وال��ت��ي 
امللح  م��ن  عالية  نسبة  على  حت��ت��وي 
واملكونات  املشبعة  والدهون  والسكر 
من  أيضاً  ح��ذر  كما  االصطناعية«، 
تصاعد »جائحة« البدانة يف القارات 

اخلمس.

وقال إن هذا النوع من الطعام أرخص 
سعراً وأكثر سهولة يف احلصول عليه 
وأسهل يف التحضير مقارنة باألغذية 
لسكان  بالنسبة  سيما  وال  الطازجة، 

الضواحي واملناطق الريفية.
وق����ال إن����ه، وب��ش��ك��ل ع����ام، ع��ن��دم��ا 
الناس  يختار  شحيحة،  امل��وارد  تكون 
ع��ادة  وال��ت��ي  تكلفة،  األق��ل  األطعمة 
ما تكون »ذات سعرات حرارية عالية 

وغير مغذية أبداً«.
وأك���د امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل��ف��او ع��ل��ى أن 
يف  ح���االً  أف��ض��ل  املصنعة  األط��ع��م��ة 
يؤثر  »هذا  إن  وقال  الدولية  األسواق 
بشكل خاص على سكان البلدان التي 
تستورد معظم األغذية، كما هو احلال 
النامية  الصغيرة  اجلزرية  ال��دول  يف 
هو  وهذا  إفريقيا.  ال��دول يف  وبعض 
البدانة  معدالت  ارتفاع  وراء  السبب 
الهادئ،  واحمليط  الكاريبي  ج��زر  يف 
و70   60 البدانة  متوسط  يبلغ  حيث 

يف املائة على التوالي«.

يف  يتحدث  سيلفا  دا  غرازيانو  وكان 
لألغذية  العاملي  املركز  افتتاح  حفل 
تترأسه  ال��ذي  املستدامة،  احلضرية 
إسبانيا  ملكة  ليتيزيا،  امللكة  جاللة 
وس��ف��ي��رة ال���ف���او اخل���اص���ة ل��ش��ؤون 
من  كل  احلفل  يف  وش��ارك  التغذية. 
شيمو  فالنسيا،  إقليم  حكومة  رئيس 
خوان  فالنسيا،  بلدية  ورئيس  پ��وجت، 

ريبو.
احلضرية  لألغذية  العاملي  وامل��رك��ز 
املستدامة هو مبادرة ملدينة فالنسيا، 
بدعم فني من الفاو، تهدف إلى تعزيز 
وتقدمي  العالم  أنحاء  جميع  املدن يف 
املشورة لها وتنسيق جهودها يف مجال 
النظم  بشأن  املعرفة  وت��ب��ادل  إدارة 

الغذائية احمللية املستدامة.
وسينفذ املركز اجلديد أيًضا أنشطة 
القضايا  ح��ول  عامة  وتوعية  تعميم 
ومكافحة  والتغذية  باألغذية  املتعلقة 

اجلوع وتغير املناخ والنظم الغذائية.
وأش����ار امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل��ف��او إل���ى أن 

أن  على  واس��ع«  طبي  إجماع  »هناك 
ال��ب��دان��ة ه��ي أح���د ع��وام��ل اخلطر 
غير  األم���راض  م��ن  للعديد  املسببة 
املعدية، مثل أمراض القلب والنوبات 
بعض  إلى  إضافة  والسكري،  القلبية 

أنواع السرطان.

تعزيز الدوائر احمللية إلنتاج األغذية 
واستهالكها:

»حتول  إل��ى  سيلفا  دا  غرازيانو  دع��ا 
لضمان  الغذائية  النظم  يف  عاجل« 
ت��وف��ي��ره��ا ط��ع��ام��اً ص��ح��ي��اً وم��غ��ذي��اً 
امل���وارد  على  حفاظها  م��ع  للجميع، 

الطبيعية والتنوع البيولوجي.

ويف هذا السياق، قال دا سيلفا: »يتعن 
علينا حتقيق التكامل يف العمل وإنشاء 
واالستهالك،  لإنتاج  محلية  دوائ��ر 
هناك العديد من القضايا التي حتدد 
القوانن  مثل  احمللي،  اإلن��ت��اج  شكل 
األكادميية،  واملراكز  البحوث  ومراكز 

منظمة الفاو الدولية 

تفتتح املركز العاملي 

للنظم الغذائية 

امل�ستدامة 
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اأخــبــار اجلــ�ع يف العامل و جه�د املنظمات و  اأهــم  © �سفحة تهتم بن�سر   

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

حت�سني حق�ق الإن�سان يف العامل

وعلينا أخذ كل األمور يف االعتبار لكي 
أن يكون التحول متكاماًل«.

دور أساسي  للمدن  إن  دا سيلفا  وقال 
ال��ب��دان��ة،  »ملكافحة  مضيفاً:  لتلعبه، 
الفعالة،  التدابير  م��ن  العديد  هناك 
ولكن أكثرها أهمية هي توفر األغذية 
ال���ط���ازج���ة وال���ص���ح���ي���ة الس��ت��ه��الك 

املواطنن«.
وش����دد امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل��ف��او ع��ل��ى أن 
لها  وينبغي  »بإمكانها  احمللية  اإلدارات 
القرب اجلغرايف« بحيث  تعزيز أسواق 
اخليار  وهي  الطازجة،  األغذية  تكون 
اخليار  الصحية،  الناحية  من  األفضل 

»األسهل للمستهلكن« أيضاً.

وق��ال إن��ه يف ه��ذا الوقت ال��ذي يتسم 
امل��دن  أص��ب��ح��ت  ال��س��ري��ع،  بالتحضر 
م��ت��زاي��دة،  أهمية  ذات  تغيير  ع��وام��ل 
وكذلك من ناحية السياسات والتدابير 
الرامية إلى تسهيل الوصول إلى الغذاء 

الصحي.

والتغذية  اإلنتاج احمللي  بني  ال��رواب��ط 
اجليدة:

ق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام ال���ف���او: »ن��ع��ل��م أن 
هناك عالقة وثيقة بن اإلنتاج احمللي 
للمزارعن األسرين والتغذية اجليدة. 
وليس من قبيل الصدفة أن يتم تنفيذ 
األسرية  للزراعة  املتحدة  األمم  عقد 
الوقت  يف  التغذية  بشأن  العمل  وعقد 

نفسه«.
وقال إنه لهذا السبب، من املهم أن نوفر 
أفضل  وص���والً  األس��ري��ن  للمزارعن 

للخدمات والبنية التحتية واألسواق.
تهيئة  أي��ض��اً  علينا  »ي��ج��ب  وأض����اف: 
ال���ظ���روف امل��ن��اس��ب��ة ل��س��ك��ان امل���دن 
الستهالك املزيد من األغذية الطازجة 
الغذاء  سالسل  إلى  استناداً  واملغذية، 
القصيرة إلى جانب الزراعة احلضرية 

وشبه احلضرية«.

وأش����ار امل��دي��ر ال��ع��ام إل���ى ال��ب��ي��ان��ات 
ع��ن حالة  تقرير  أح��دث  ال��ص��ادرة يف 
األمن الغذائي والتغذية يف العالم لعام 
من  أكثر  أن  من  يحذر  وال��ذي   ،2019
820 مليون شخص يف العالم ما زالوا 

يعانون من اجلوع.

حتقيق  م��ن  نتمكن  أن  »آم���ل  وق���ال 
القليلة  املزيد من التقدم يف األعوام 
املقبلة، ألن هدف القضاء على اجلوع 

ال يزال ممكناً، وبإمكاننا حتقيقه«.

ال��ع��ام للفاو يدعو إل��ى اتخاذ  امل��دي��ر 
تدابير قوية ملكافحة وباء البدانة يف 

العالم:
األغذية  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وج��ه 
وال���زراع���ة ل��ألمم امل��ت��ح��دة )ال��ف��او( 
مؤخراً  سيلفا  دا  غرازيانو  جوزيه 
تدابير  نداء حتى اآلن التخاذ  أقوى 
البدانة  وب��اء  ملكافحة  صرامة  أكثر 
سياسات  وضع  على  وحث  العاملي، 
مالية وقانونية ملموسة لتعزيز النظم 

الغذائية الصحية.

يصدق،  ال  »األم��ر  سيلفا:  دا  وق��ال 
وتشتري  أن جتد  الصعب  من  ولكن 
اليوم،«  مدننا  يف  الصحي  الطعام 
أدوات  من  الكثير  هناك  أن  مضيفاً 
استخدامها  ميكن  التي  السياسات 
أغذية  إلى  الوصول  لتحسن عملية 
أكثر صحة وبأسعار يف متناول اليد.
ي��ت��ح��دث خ��الل  وك�����ان دا س��ي��ل��ف��ا 
من  التغذية  يف  اإللهام  جائزة  تلقيه 
العاملي لعام  الغذاء  الفائزين بجائزة 
2018 وذلك تقديراً »لطموحه مدى 
سوء  م��ن  للحد  فقط  ليس  احل��ي��اة 

التغذية ولكن للقضاء عليه«.

���ن���ح ج���ائ���زة ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��امل��ي  ومتمُ
ق��دم  ف���رد  إل���ى  ال��ت��غ��ذي��ة  لتحسن 
التغذية  حتسن  يف  ب��ارزة  مساهمة 
ال��ع��امل��ي��ة. ومت م��ن��ح ه���ذه اجل��ائ��زة 
للمدير العام للفاو يف فعالية أقيمت 

يف مقر املنظمة يف روما.

وقال لورانس حداد، املدير التنفيذي 
األغذية،  لتحسن  العاملي  للتحالف 
»سجال  سيلفا  دا  غرازيانو  لدى  إن 
شخصياً ووطنياً وعاملياً يف مكافحة 
اجلوع، وهو ألهم عدًدا ال يحصى من 
اآلخرين التباع نهجه«. ومنذ إطالقه 
مع  التحالف  عمل   2002 ع��ام  يف 
وصانعي  مصلحة  وأصحاب  شركاء 
س��ي��اس��ات ل��دع��م ج��ع��ل اخل��ي��ارات 

الغذائية الصحية أفضل سعراً وأكثر 
توافراً ورغبة.

»االلتزام  إلى  اجلائزة  تقرير  وأش��ار 
فترتن  خ���الل  سيلفا  ل���دا  ال��ث��اب��ت« 
م����ن رئ���اس���ت���ه ل���ل���ف���او، ح���ي���ث ق���اد 
القطاعن  ب��ن  وح����وارات  ش��راك��ات 
»تأثيره  أن  مضيفا  واخل���اص،  العام 
على  سياسياً  التزاماً  أّمن  الشخصي 
اجلوع  انهاء  بقضية  املستويات  أعلى 

وسوء التغذية«.

وتضمنت الفعالية حلقة نقاش ترأسها 
ديفيد نابارو، أحد كبار موظفي األمم 
املتحدة منذ فترة طويلة ويشغل حالياً 
أنظمة  منظمة حوارات  أمن  منصب 
الغذاء التي تشجع وتوفر فرصاً رفيعة 
املستوى ملجموعة واسعة من أصحاب 
امل��ص��ل��ح��ة ل��ل��ق��اء وت��ع��زي��ز ال��ت��ف��اه��م 
عملية  وتسريع  التحالفات  وتشجيع 
وكان  الغذاء.  لنظم  املستدام  التحول 
نابارو وحداد قد فازا بجائزة الغذاء 

العاملي املرموقة العام املاضي.

تيدروس  أشار  بالفيديو،  رسالة  ويف 
العام  امل��دي��ر  غيبريسوس،  أده��ان��وم 
مل��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة إل���ى أن 
التغذية  »ج��ع��ل  سيلفا  دا  غ��رازي��ان��و 
أولوية استراتيجية للفاو«، مضيًفا أنه 
مع  ميراثك«  على  »البناء  إلى  يتطلع 
دا سيلفا  الذي يخلف  يو،  تشو دوجن 
يف رئ��اس��ة امل��ن��ظ��م��ة يف ن��ه��اي��ة ه��ذا 

الشهر.
الغذائية  النظم  إن  وقال غيبريسوس 
هي  ال��ت��غ��ذي��ة  وس���وء  الصحية  غ��ي��ر 
املسؤولة عن وفاة واحدة من بن كل 
األم��راض  وإن  تقريًبا،  وفيات  ث��الث 
كبير  إلى حد  والناجمة  املعدية،  غير 

تكلف  السيئة،  الغذائية  النظم  عن 
العالم أكثر من 7 تريليونات دوالر كل 
العمل  استمرار  »إن  وأض��اف:  ع��ام. 
كاملعتاد لن يؤدي إال إلى صحة أسوأ، 
وتكاليف  البيئية  املشاكل  من  واملزيد 
الذي  التحدي  »هذا هو  وتابع  أكبر«، 

يجب أن نواجهه مًعا«.

وحت����دث يف ال��ف��ع��ال��ي��ة أي���ض���اً ك��ب��ار 
للفاو،  املسؤولن يف منظمات شريكة 
ال��ع��امل��ي املعني  ال��ف��ري��ق  ف��ي��ه��ا  مب��ن 
للتغذية  الغذائية  والنظم  بالزراعة 
غير  األم����راض  منظمات  وحت��ال��ف 

املعدية، وحركة تعزيز التغذية.

تكثيف ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ج����ودة ال��ن��ظ��ام 
الغذائي:

ممُنحت اجلائزة يف سياق حلقة نقاش 
يف  األخيرة  الفاو  أعمال  على  ركزت 
مكافحة اجلوع والتحديات املستقبلية 
ال��ت��ي ي��ط��رح��ه��ا ت��زاي��د ع���دد سكان 
السريع  احلضري  والتوسع  العالم، 
يف  سيما  ال  الغذائية،  النظم  وتغيير 
البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.

األخيرة  السنوات  يف  الفاو  ودفعت 
األعمال  ج��دول  ص��دارة  إلى  التغذية 
العاملي، وعقدت مؤمتراً دولياً رئيسياً 
روما  إع��الن  إل��ى  أدى  التغذية  ح��ول 
بشأن التغذية والدعوة إلى عقد عمل 
-2016 التغذية  بشأن  املتحدة  األمم 

.2025
منهجي  ب��ش��ك��ل  سيلفا  دا  والح����ظ 
خالل سنواته الثمانية يف قيادة الفاو 
الغذاء  من  يكفي  ما  ينتج  العالم  أن 
إلطعام اجلميع، لكن هذا لم يؤد إلى 
أكثر  تغذية  إنهاء اجلوع، وأن مشاكل 
التي  واألمراض  البدانة  مثل  تعقيًدا، 
تسببها األغذية، تلوح يف األفق اليوم.

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع
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ممثل اجلمعية بالطائف يزور م�ست�سفى ال�سحة 

النف�سية
ممثل  الثبيتي  ع���ادل  األس��ت��اذ  زار 
مستشفى  ال��ط��ائ��ف  يف  اجل��م��ع��ي��ة 
استقباله  يف  كان  و  النفسية  الصحة 
ال��دك��ت��ور سمير  امل��س��ت��ش��ف��ى  م��دي��ر 

الشهراني.
األحاديث  تبادل  مت  الزيارة  بداية  يف 
منها  والتي  املشتركة،  املواضيع  حول 
حقوق املرضى، وآلية وضع املستشفى 
و هروب املرضى النفسين، بعد ذلك 

مت التجول يف أنحاء املستشفى.
مت رصد العديد من املالحظات وبناًء 
التوصيات  من  ع��دداً  عليها مت وضع 
الالزم  التخاذ  تقرير  يف  تضمينها  و 
التي  اإليجابيات  أب��رز  من  و  حياله، 

رصدها الوفد: 
1- تعاون وتفهم مدير املستشفى لدور 

اجلمعية وأهدافها وكان تعامله محل 
تقدير لنا.

ال��ت��غ��ذي��ة  م��س��ت��وى  يف  حت��س��ن   -2
محل  ون��ظ��اف��ة  النفسين  للمرضى 

التجهيزات.
املرضى  ملتابعة خروج  آلية  3- وجود 
أوالً بالتواصل مع أسرهم ، ثم املرحلة 
املنزلية ، ومن ثم التواصل مع اجلهات 

املعنية.
وتأهيلية  ترفيهية  برامج  وج��ود   -4
للمرضى النفسين وألعاب ومسابقات 
يف الرسم والنسيج واخلط والرياضة 
والرحالت وتطوير للمواهب يف قسم 

الرجال . 
 ( املنزلية  للرعاية  برامج  وج��ود   -5
 – واجتماعي  نفسي   – طبيعي  عالج 

متريض وحتاليل ( يقوم بها فريق من 
املستشفى ملنازل املرضى النفسين.

6- وجود برامج قسم )إرادة( ملعاجلة 
طريق  ع��ن  س��ري��ة  بطريقة  اإلدم����ان 
أو  املرضى  وأسر  املخدرات  مكافحة 
من يقوم من املرضى بطلب العالج من 

املستشفى.
أما أبرز التوصيات فقد جاء منها:

الصيانة  مشاريع  من  بعض  تعثر   -1
والترميم.

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  ت��ع��ث��ر   -2
ومتطلبات األمن والسالمة. 

ع��دد حراس  زي��ادة  إل��ى  3- احلاجة 
األمن.

4- احلاجة إلى زيادة  أعداد الكادر 
النفسين  األخصائين  م��ن  الطبي 

واالجتماعين والتمريض .
5- ع���دم وج����ود ج��س��ر ل��ل��م��ش��اة ما 
الطوارئ  وقسم  الرئيسي  املبنى  بن 
واألج���ن���ح���ة ح��ي��ث ي��ف��ص��ل��ه��ا ش���ارع 
ف��رع��ي ي��ش��ك��ل خ��ط��ورة ب��ال��غ��ة على 
العاملن  وكذلك  واملراجعن  املرضى 

باملستشفى أثناء تنقلهم . 
6- رفض أغلب أسر املرضى النفسين 
استالم أبنائهم من املستشفى وتخليهم 
إلى  مسئوليتهم  ع��ن  وتنصلهم  عنهم 
هواتف  وأرق��ام  عناوين  إعطاء  جانب 
ألبنائهم  إدخالهم  عند  صحيحة  غير 
ازدحام  تسبب يف  املستشفى مما  إلى 
واشغال  املنومن  باملرضى  املستشفى 
إليها  يحتاج  ملن  توفرها  األسرة وعدم 
بالرغم من حتسن العديد من احلاالت.
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دول العالم حتيي اليوم 
العاملي للمرأة حتت شعار

»أنا املساواة بني األجيال.. 
إعمال حقوق املرأة« 

يأتي موضوع اليوم الدولي للمرأة )8 
آذار / مارس 2020( رافًعا شعار » أنا 
جيل املساواة: إعمال حقوق املرأة« يف 
إطار حملة هيئة األمم املتحدة للمرأة 
املتعددة األجيال، وهو جيل  اجلديدة 
مرور  يأتي مبناسبة   الذي  املساواة، 
اعتماد إعالن ومنهاج  25 عاًما على 
عام  يف  تمد  اعمُ وال��ذي  بيجن،  عمل 
1995 يف املؤمتر العاملي الرابع املعني 
باعتباره  الصن،  بيجن،  يف  باملرأة 
خارطة الطريق األكثر تقدًما لتمكن 

النساء والفتيات يف كل مكان.
يعد عام 2020 عاًما محورًيا للنهوض 
ب��ن اجل��ن��س��ن يف جميع  ب��امل��س��اواة 
املجتمع  ي��ق��وم  حيث  ال��ع��ال��م،  أن��ح��اء 
يف  احمل���رز  ال��ت��ق��دم  بتقييم  ال��ع��امل��ي 
مجال حقوق املرأة منذ اعتماد منهاج 
من  العديد  شهد  كما  بيجن،  عمل 
املساواة  حركة  يف  احلثيثة  اللحظات 
سنوات  خمس  م��رور  اجلنسن:  بن 
منذ إعالن أهداف التنمية املستدامة؛ 
الذكرى العشرين لقرار مجلس األمن 
واألمن  والسالم  امل��رأة  بشأن   1325

هيئة  لتأسيس  ال��ع��اش��رة  وال��ذك��رى 
األمم املتحدة للمرأة.

وهناك إجماع عاملي بأنه على الرغم 
م��ن إح����راز ب��ع��ض ال��ت��ق��دم، إال أن 
بشكل  بطيًئا  ك��ان  احلقيقي  التغيير 
مؤلم بالنسبة لغالبية النساء والفتيات 
يف العالم، اليوم، ال ميكن لبلد واحدة 
بن  امل��س��اواة  حققت  أنها  تدعي  أن 
العقبات  وتبقى  بالكامل،  اجلنسن 
وأما  القانون،  يف  تغيير  دون  متعددة 
على اجلانب الثقايف، فال تزال النساء 
تقديرهن؛  ح��ق  يلقن  ال  والفتيات 
وتتاح  أقل  ويكسنب  أكثر  يعملن  فهن 
ويتعرضن  أق��ل؛  خ��ي��ارات  أيًضا  لهن 
املنزل  العنف يف  ألشكال متعددة من 
ويف األماكن العامة.عالوة على ذلك، 
املكاسب  بتراجع  كبير  تهديد  هناك 
التي حتققت  امل��رأة  مجال حقوق  يف 
ب��ش��ق األن���ف���س، مي��ث��ل ع����ام 2020 
فرصة ال تفوت حلشد العمل العاملي 
لتحقيق املساواة بن اجلنسن وحقوق 
اإلنسان جلميع النساء والفتيات وقد 
باليوم  املتحدة  األمم  احتفال  أقيم 

الدولي للمرأة 2020 يف مقر األمانة 
العامة لألمم املتحدة يف نيويورك يوم 
اجلمعة، 6 آذار / مارس 2020، من 

الساعة 10:00 إلى الساعة 12:30.
ي��ه��دف االح��ت��ف��ال إل���ى اجل��م��ع بن 
األج���ي���ال ال���ق���ادم���ة م���ن ال��ق��ي��ادات 
النسائية والفتيات ونشطاء وناشطات 
امل���س���اواة يف ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي مع 
امل��داف��ع��ن وامل��داف��ع��ات ع��ن حقوق 
لعبوا  الذين  ال��رؤى  وأصحاب  امل��رأة، 
عمل  منهاج  إنشاء  يف  أساسًيا  دوًرا 
وقد  عقدين،  م��ن  أك��ث��ر  منذ  بيجن 
من  التغيير  بصناع  احل��دث  احتفل 
ج��م��ي��ع األع���م���ار وم��خ��ت��ل��ف األن����واع 
ميكنهم  كيف  ويناقش  االجتماعية 
غير  األعمال  معاجلة  بشكل جماعي 
جميع  بتمكن  يتعلق  فيما  املكتملة 
النساء والفتيات يف السنوات القادمة، 
ل���ألمم املتحدة  ال��ع��ام  وق���ال األم���ن 
مخاطبته  خ��الل  غوتيريش  أنطونيو 
الفعالية إنه وبعد مرور 25 عاماً على 
مؤمتر بيجن، توقف التقدم يف مجال 
إلى  حقوق املرأة بل وانعكس، مشيراً 

القوانن  ع��ن  ال���دول  بعض  »ت��راج��ع 
التي حتمي املرأة من العنف؛ البعض 
ال  امل��دن��ي؛  الفضاء  م��ن  يقلل  اآلخ��ر 
سياسات  يتبع  اآلخ��ر  البعض  ي��زال 
غير  بشكل  متيز  وهجرة  اقتصادية 
األمن  وأوض��ح  امل���رأة«،  مباشر ضد 
ب��ن اجلنسن هو  امل��س��اواة  أن ع��دم 
الظلم الساحق يف عصرنا وأكبر حتد 
نواجهه بشأن حقوق اإلنسان، مشيراً 
ب��ن اجلنسن هي  امل��س��اواة  أن  إل��ى 
السلطة،  توزيع  مسألة  األس��اس  يف 
ومشاركتها  امل����رأة  ق��ي��ادة  »ف���ب���دون 
الكاملة، لن نحقق أبداً خطة التنمية 
تغير  نهزم  أو   2030 لعام  املستدامة 
وخاصة  النساء،  أن  وأوض��ح  املناخ«، 
العمل  ق��ي��ادي��ات يف  ه��ن  ال��ش��اب��ات، 
أنطونيو  السيد  وأض���اف  امل��ن��اخ��ي، 
مبا  امل��رأة،  استقاللية  أن  غوتيريش 
يف ذلك الوصول الكامل إلى الصحة 
بعيدة  واإلجنابية،  واحلقوق اجلنسية 
»ي���زداد  فيما  ع��امل��ي��ة،  ت��ك��ون  أن  م��ن 
التحيز ضد املساواة بن اجلنسن يف 

بعض البلدان«.
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ال��ي��وم  أح��ي��ت دول ال��ع��ال��م م��ؤخ��راً 
التمييز  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ض��اء  ال���دول���ي 
العنصري ، حيث يأتي االحتفال هذا 
»االعتراف  2020 حتت شعار  العام 
وال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة : اس��ت��ع��راض 
م��ن��ت��ص��ف امل�����دة ل��ل��ع��ق��د ال���دول���ي 
أف��ري��ق��ي«،  أص���ل  م��ن  للمنحدرين 
حيث يهدف إلى التقييم الذي أجراه 
مجلس حقوق اإلنسان للعقد الدولي 
مع  أفريقي  أص��ل  م��ن  للمنحدرين 
منتصفه يف  من  العقد  اقتراب هذا 
الدولي  العقد  ويهدف   ،2020 عام 
املساهمات  بأهمية  االحتفال  إل��ى 
املهمة للمنحدرين من أصل أفريقي 
الدفع  وكذلك  العالم،  مستوى  على 
قدماً بالعدالة االجتماعية وسياسات 
العنصرية  على  والقضاء  الشمول، 
وحقوق  التسامح  وتعزيز  والتعصب، 
اإلنسان، وتقدمي املساعدة يف تكوين 
مجتمعات أهلية مزدهرة مبا يتوافق 
التي  املستدامة  التنمية  وأه���داف 

تتبناها األمم املتحدة.

للمنحدرين  ال��دول��ي  العقد  وي��وف��ر 
ال����ذي أعلنه  أف��ري��ق��ي،  م��ن أص���ل 
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
إلى   2015 من  الفترة  يف  واملالحظ 
تدابير  التخاذ  متيناً  إط��اراً   ،2024
بروح  القضايا  ه��ذه  ملعاجلة  فعالة 
إن  والتنمية،  وال��ع��دال��ة  االع��ت��راف 
اس���ت���ع���راض م��ن��ت��ص��ف امل�����دة أم��ر 
حيوي لتقييم فعالية برنامج أنشطة 
ال��ع��ق��د وت��ن��ف��ي��ذه وحت��دي��ات��ه خ��الل 
واستناداً  األول��ى،  اخلمس  السنوات 
حتسينات  ذل��ك  يولد  التقييم،  إل��ى 
املخططة  وال��ب��رام��ج  األن��ش��ط��ة  يف 
وسيوفر  املقبلة،  اخلمس  للسنوات 
ملختلف  توجيهات  النهائي  التقييم 
أصحاب  وجميع  القائمة  اآلل��ي��ات 
التوصيات  ذل��ك  يف  مب��ا  املصلحة، 
املستقبلية  العمل  ملسارات  امللموسة 
وتعزيز  ح��م��اي��ة  اس��ت��م��رار  ل��ض��م��ان 
حقوق السكان املنحدرين من أصول 

أفريقية بعد نهاية العقد.
للقضاء  ال��دول��ي  ب��ال��ي��وم  ويحتفل 

يف  سنوياً  العنصري  التمييز  على 
الشرطة  فيه  أطلقت  ال���ذي  ال��ي��وم 
النار  إفريقيا  بجنوب  شاربفيل  يف 
وقتلت 69 شخصاً كانوا مشاركن يف 
مظاهرة سلمية ضد »قوانن املرور« 
الفصل  ن��ظ��ام  قبل  م��ن  امل��ف��روض��ة 

العنصري يف عام 1960.
اجلمعية  اعتمدت   ،1979 عام  ويف 
يتعن  التي  األنشطة  برنامج  العامة 
االضطالع بها خالل النصف الثاني 
العنصرية  ملكافحة  العمل  عقد  من 
تلك  ويف  ال��ع��ن��ص��ري،  وال��ت��م��ي��ي��ز 
أن  العامة  اجلمعية  قررت  املناسبة، 
التي  الشعوب  مع  التضامن  أسبوع 
والتمييز  ال��ع��ن��ص��ري��ة  ض��د  ت��ك��اف��ح 
م���ارس،   21 ي��ب��دأ يف  ال��ع��ن��ص��ري، 

ويحتفل به سنوياً يف جميع الدول.
نظام  تفكيك  مت  احل��ن  ذل��ك  ومنذ 
ج��ن��وب  ال���ع���ن���ص���ري يف  ال���ف���ص���ل 
إفريقيا، وإلغاء القوانن واملمارسات 
البلدان،  من  العديد  يف  العنصرية 
إط��ار  ببناء  املتحدة  األمم  وق��ام��ت 

دولي ملكافحة العنصرية، مسترشدة 
على  للقضاء  ال��دول��ي��ة  باالتفاقية 
اق��ت��راب  وم���ع  ال��ع��ن��ص��ري،  التمييز 
االت��ف��اق��ي��ة م��ن ال��ت��ص��دي��ق ال��ع��امل��ي، 
األف���راد  م��ن  الكثير  يعاني  زال  م��ا 
وامل��ج��ت��م��ع��ات يف ج��م��ي��ع امل��ن��اط��ق 
م��ن ال��ظ��ل��م وال���وص���م ال���ذي جتلبه 

العنصرية.
أعلنت   ،2013 دي��س��م��ب��ر   23 ويف 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل���ألمم امل��ت��ح��دة 
الدولي  العقد  بدء  قرارها  مبوجب 
 1 يف  أفريقي  أصل  من  للمنحدرين 
ديسمبر  لينتهي يف 31  يناير 2015 
من  »املنحدرون  شعار  حتت   2024
والعدالة  االعتراف   : أفريقي  أصل 

والتنمية«.
أن  امل��ت��ح��دة،  األمم  ت��ق��اري��ر  وتشير 
مليون   200 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ه��ن��اك 
بأنهم  أن��ف��س��ه��م  ي��ع��رف��ون  ش��خ��ص 
م��ن��ح��دري��ن م���ن أص����ول أف��ري��ق��ي��ة. 
وه���ن���اك امل���الي���ي���ن غ��ي��ره��م ممن 
العالم  بقاع مختلفة من  يعيشون يف 
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يحتفل باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري يف يوم 21 آذار/مارس من كل عام، ففي ذلك اليوم من سنة 1960، 
أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصًا كانوا مشتركني يف مظاهرة سلمية يف شاربفيل، جنوب أفريقيا، ضد " قوانني 
امل��رور" املفروضة من قبل نظام الفصل العنصري، ويف إعالنها ذلك اليوم يف سنة 1966، دعت اجلمعية العامة املجتمع 

الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
يف عام 1979، اعتمدت اجلمعية العامة برنامج األنشطة التي يتعني االضطالع بها خالل النصف الثاني من عقد العمل 
ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري )A / RES / 24/34(. ويف تلك املناسبة، قررت اجلمعية العامة أن أسبوع التضامن 

مع الشعوب التي تكافح ضد العنصرية والتمييز العنصري، يبدأ يف 21 آذار/مارس، ويحتفل به سنويا يف جميع الدول.
ويحدث التمييز العنصري والعرقي يوميًا، مما يعيق إحراز تقدم لفائدة املاليني من البشر يف العالم، وميكن أن تتخذ 
العنصرية والتعصب أشكااًل شتى � بدًءا بحرمان األفراد من أبسط مبادئ املساواة وانتهاًء بتأجيج مشاعر الكراهية اإلثنية 
التي قد تفضي إلى اإلبادة اجلماعية، وكلها أشكال تدمر احلياة وحتدث شرخًا يف صرح املجتمعات احمللية، وتعد مكافحة 
أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي وتشكل صلب أعمال مفوضية األمم املتحدة السامية  التمييز العنصري مسألة ذات 

حلقوق اإلنسان.
تتخذ  أن  وميكن  العالم،  أنحاء  جميع  يف  الناس  ملاليني  التقدم  يعوق  مما  يوميًا،  والعرقي  العنصري  التمييز  يحدث 
العنصرية والتعصب أشكااًل مختلفة - من حرمان األفراد باملبادئ األساسية للمساواة إلى تأجيج الكراهية العرقية التي 
ت��ؤدي إلى اإلب��ادة اجلماعية - وكلها ميكن أن تدمر حياة األف��راد وتكسر املجتمعات، ويعتبر الكفاح ضد العنصرية  قد 

مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي وهو يف صميم عمل مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان.
ومنذ تأسيسها ، أبدت األمم املتحدة القلق من هذه املسألة ، وقامت بحظر التمييز العنصري ليتضمن جميع الصكوك 
الدولية األساسية حلقوق اإلنسان. وفرضت هذه الصكوك التزامات على الدول للقضاء على التمييز يف املجالني العام 
واخلاص. ويتطلب مبدأ املساواة الدول اتخاذ تدابير خاصة للقضاء على الظروف التي تسبب أو تساعد يف إدامة التمييز 

العنصري.

خارج القارة األفريقية، ويف كثير من 
املنحدرين من  احلاالت، يظل وضع 
نطاق  على  مجهوال  أفريقي  أص��ل 
واس����ع، ول���م ي��الق��وا يف ج��ه��وده��م 
واالنعتاق  االنتصاف  إل��ى  الرامية 
اعتراف  أي  الراهنة  أوضاعهم  من 
من  يعانون  ما  وكثيراً  اح��ت��رام،  أو 
التمييز عند االحتكام إلى القضاء، 
مقلقة  ع��ال��ي��ة  لنسب  وي��ت��ع��رض��ون 
م��ن ال��ع��ن��ف ع��ل��ى أي���دي ال��ش��رط��ة، 
تنميط  م��ن  يطالهم  م��ا  جانب  إل��ى 
غالباً  ذلك،  على  وع��الوة  عنصري، 
ما تكون درجة مشاركتهم السياسية 
م��ن��خ��ف��ض��ة، س����واء يف ال��ت��ص��وي��ت 
السياسية،  امل��ن��اص��ب  َش��غ��ل  يف  أم 
املنحدرين  إن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
من  يعانون  ق��د  أفريقي  أص��ل  م��ن 
أش��ك��ال م��ت��ع��ددة أو م��ت��داخ��ل��ة أو 
التمييز  م��ن  اخل���ط���ورة  متفاقمة 
القائم على أسس أخرى ذات صلة، 
أو  اللغة  أو  اجلنس  أو  العمر  مثل 
أو غيره،  السياسي  الرأي  أو  الدين 

أو  امللكية  أو  االجتماعي  األص��ل  أو 
اإلعاقة أو املولد أو أي وضع آخر، ولم 
يزل تعزيز حقوق اإلنسان للمنحدرين 
م���ن أص���ل أف��ري��ق��ي وح��م��اي��ت��ه��ا من 
االهتمامات التي حتظى باألولوية يف 
إعالن  أقر  وقد  املتحدة،  األمم  عمل 
املنحدرين  بأن  ديربان  عمل  وبرنامج 
من أصل أفريقي كانوا ضحايا الرق، 
وجتارة الرقيق، واالستعمار وال يزالون 

يعانون من عواقبها.
وق����د س��اه��م��ت ع��م��ل��ي��ة دي���رب���ان يف 
على  وس��اع��دت  بقضيتهم  التعريف 
حقوقهم  تعزيز  يف  هام  تقدم  إح��راز 
امللموسة  وحمايتها بفضل اإلجراءات 
املتحدة  واألمم  ال��دول  اتخذتها  التي 
األخرى  واإلقليمية  الدولية  والهيئات 
أنه  امل��ؤس��ف  وم��ن  امل��دن��ي،  واملجتمع 
ب��ال��رغ��م م��ن ال��ت��ق��دم امل���ذك���ور، ف��إن 
مظاهر العنصرية والتمييز العنصري، 
سواء منها املباشرة أم غير املباشرة، 
أم  الواقع  بحكم  قائمة  كانت  وس��واء 
بحكم القانون، ال تزال تتجلى يف عدم 

املساواة واحلرمان.
وق���د أش����ار » زي���د رع���د احل��س��ن« 
مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق 
من  بصدمة  أص��ي��ب  إن��ه  اإلن��س��ان، 
»ضخامة املهمة« خالل العقد املقبل 
التمييز  م��ن  ق���رون  خمسة  لعكس 
أصل  من  شخص  مليون   150 ضد 
أفريقي يف أمريكا الالتينية ، وحثت 
منطقة البحر الكاريبي املنطقة على 
االستفادة من اإلمكانات غير املستغلة 
يف املجتمعات غير املرئية حتى اآلن. 
العنصري  التمييز  أن  زيد،  وأض��اف 
االستعمار  يف  ج����ذوره  من��ت  ال���ذي 
والفقر  باخلوف  يومياً  وتغذى  والرق 
والعنف، وهي جذور تتغلغل بقوة يف 
من   - احلياة  جوانب  من  جانب  كل 
إلى  والتعليم  ال��غ��ذاء  إل��ى  ال��وص��ول 
السالمة اجلسدية، إلى املشاركة يف 
أساسي  بشكل  تؤثر  التي  القرارات 

على حياة املرء. 
احترام  إلى  الدول  زيد  السيد  ودعا 
الدولي  القانون  مبوجب  التزاماتها 

جميع  واس��ت��خ��دام  اإلن��س��ان  حلقوق 
تقدم  إلح���راز  لها  املتاحة  األدوات 
ب��ح��ق��وق  ال���ن���ه���وض  م���ل���م���وس يف 
املنحدرين من أصل أفريقي، وتشمل 
حلقوق  الدولية  املعاهدات  األدوات 
اإلن���س���ان، وإع�����الن ب��رن��ام��ج عمل 
ديربان بشأن القضاء على العنصرية 
الذي  اإلطار  وكذلك  األجانب،  وكره 
قدمته اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
هي:  العقد  مواضيع  الدولي،  للعقد 

االعتراف والعدالة والتنمية.
مليون   150 من  أكثر  اليوم  ويوجد 
شخص من أصل أفريقي يف أمريكا 
الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية 
ومع  السكان،  من   %  30 حوالي  أي 
ذلك فإن املنحدرين من أصل أفريقي 
يكون  يكاد  املنطقة  أنحاء  معظم  يف 
 - السلطة  ق��اع��ات  يف  م��رئ��ي  غير 
املهنية  أو  األكادميية  أو  االقتصادية 
احمللي  املستوى  على  السياسية،  أو 
عدم  معدالت  إن  وق��ال  الوطني،  أو 

املساواة املرتفعة ما زالت قائمة.
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�أفكار وم�شاريع

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

التنفيذين  املديرين  مجلسا  واف��ق 
التمويل  وم��ؤس��س��ة  ال��دول��ي  للبنك 
من  حزمة  زي��ادة  على  اليوم  الدولية 
إلى 14 مليار دوالر  السريع  التمويل 
مل��س��اع��دة ال��ش��رك��ات وال��ب��ل��دان يف 
كورونا  فيروس  من  للوقاية  جهودها 
)COVID-19( واكتشاف اإلصابة به 

جمموعة البنك الدويل تزيد ا�ضتجابتها 

يف مواجهة فريو�س كورونا اإلى 14 مليار 

دوالر للم�ضاعدة على دعم االقت�ضادات 

وحماية الوظائف
النامية على اتخاذ اخلطوات الضرورية  البلدان  الدولي دورًا رئيسيًا يف مساعدة  البنك  تلعب مجموعة 
يف هذه املجاالت، وتساند حزمة التحفيز االقتصادي األولية سريعة الصرف التي أقرتها بقيمة 12 مليار 
دوالر على الفور جهود البلدان النامية يف تقوية األنظمة الصحية وتقليص األضرار على املواطنني وعلى 
مع  املساندة،  من  ثانية  مرحلة  لطرح  استعداد  على  وحدته، سنكون  الوباء  تفشي  مل��دة  وتبعًا  االقتصاد، 

التركيز األكبر على اآلثار االقتصادية واالجتماعية.

والتصدي النتشاره السريع، وستمُدعم 
حزمة التمويل النظم الوطنية للتأهب 
يف مجال الصحة العامة، مبا يف ذلك 
وتشخيصه  امل���رض  تفشي  اح��ت��واء 

ومعاجلته.

الدولية،  التمويل  مؤسسة  ستزيد   

عضو مجموعة البنك الدولي، حجم 
بفيروس  يتصل  فيما  املتاح  متويلها 
كورونا إلى 8 مليارات دوالر يف إطار 
صعوداً  ملياراً،   14 البالغة  احلزمة 
من رقم سابق قدره 6 مليارات، وذلك 
مل��س��ان��دة ش��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��اص 
جراء  من  تضرروا  الذين  وموظفيها 
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الذي  االقتصادي  النشاط  انكماش 
أحدثه انتشار الفيروس.

املقدم  التمويل  معظم  وس��ي��ذه��ب   
إلى  ال��دول��ي��ة  التمويل  مؤسسة  م��ن 
معها  املتعاملة  امل��ال��ي��ة  امل��ؤس��س��ات 
تقدمي  يف  االس��ت��م��رار  م��ن  لتمكينها 
رأس  وم��س��ان��دة  ال��ت��ج��اري،  التمويل 
املال العامل والتمويل متوسط األجل 
من  تعاني  التي  اخل��اص��ة  للشركات 
اخ���ت���الالت يف س��الس��ل ال��ت��وري��د. 
أيضاً  املؤسسة  استجابة  وستساعد 
يف  ح��ال��ي��اً  معها  املتعاملة  اجل��ه��ات 
القطاعات التي تأثَّرت تأثمُّراً مباشراً 
والصناعات  السياحة  مثل  بالوباء، 
دفع  يف  االس��ت��م��رار  على  التحويلية 
التمويل  حزمة  وستعود  فواتيرها، 
التي  القطاعات  على  أيضاً  بالنفع 
ومنها  للوباء،  التصدي  يف  ت��ش��ارك 
ذات  والصناعات  الصحية  الرعاية 
ال��ص��ل��ة ال��ت��ي ت��واج��ه زي����ادة الطلب 
الطبية  والتجهيزات  اخلدمات  على 

واألدوية.

وتعليقاً على ذلك، قال ديفيد مالباس 
»من  الدولي:  البنك  مجموعة  رئيس 
ال��ض��روري اخ��ت��ص��ار ال��وق��ت ال��الزم 
الدعم  تقدم  احلزمة  وه��ذه  للتعايف، 
األعمال  ملنشآت  السرعة  وجه  على 
اآلث��ار  تخفيف  أج��ل  م��ن  وموظفيها 
فيروس  النتشار  واالقتصادية  املالية 
ال��دول��ي  البنك  ومجموعة  ك��ورون��ا، 
سريعة  اس��ت��ج��اب��ة  ب��ت��ق��دمي  ملتزمة 
وم��رن��ة وف��ق��اً الح��ت��ي��اج��ات ال��ب��ل��دان 
عمليات  بالفعل  وجت���ري  ال��ن��ام��ي��ة، 
التمويل  أدوات  وستساعد  املساندة، 
ع التي متت املوافقة عليها اليوم  املمُوَسّ
والشركات  االق��ت��ص��ادات  دع��م  على 

والوظائف«.
يبني التمويل اإلضايف ومقداره مليارا 
دوالر على اإلعالن عن حزمة التمويل 
األول���ي���ة يف 3 م�������ارس/آذار وال��ت��ي 
اشتملت على 6 مليارات دوالر متوياًل 
األنظمة  لتقوية  ال��دول��ي  البنك  م��ن 
األم��راض  مراقبة  وتدعيم  الصحية 
التمويل  مؤسسة  م��ن  مليارات   6 و 

ال��دول��ي��ة ل��ل��م��س��اع��دة ع��ل��ى ت��ق��دمي 
شريان حياة إلنقاذ منشآت األعمال 
الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر 
األكثر تأثراً بالصدمات االقتصادية.

ه��ورو،  ل��و  فيليب  ق��ال  جانبه،  م��ن   
مؤسسة  األول،  التنفيذي  امل��س��ؤول 
ال  الوباء  هذا  »إن  الدولية:  التمويل 
فحسب،  األرواح  ض��ي��اع  إل��ى  ي���ؤدي 
فتأثيره على االقتصادات ومستويات 
بعد  األرج��ح  على  سيستمر  املعيشة 
الصحية.  ال��ط��وارئ  مرحلة  انتهاء 
ومبساعدة اجلهات املتعاملة معنا على 
مواصلة عملياتها خالل هذا الوقت، 
يف  اخل��اص  القطاع  يصبح  أن  نأمل 
بلدان العالم النامية أفضل استعداداً 
التعايف  على  االقتصادات  ملساعدة 
بدوره  هذا  وسيساعد  أكبر،  بسرعة 
بالرعاية  واألول��ى  الضعيفة  الفئات 
سبل  أكبر  بسرعة  تسترد  أن  على 
كسب معايشها وتواصل االستثمار يف 

املستقبل«.

الدولية  التمويل  مؤسسة  أْن  يمُذكر 
على  متويل  بتدبير  وقامت  سبق  قد 
وجه السرعة إبان األزمة املالية عام 
إيبوال يف غرب  ووباء فيروس   2008
تنفيذ  يف  ناجح  سجل  ولها  أفريقيا، 
أزم��ات  ملعاجلة  استجابة  م��ب��ادرات 
أنشطة  تعرقل  كانت  وإقليمية  عاملية 
القطاع اخلاص والنمو االقتصادي يف 

البلدان النامية.

وت��ش��ت��م��ل اس���ت���ج���اب���ة امل���ؤس���س���ة ع��ل��ى 
أربعة مكونات:

- ملياري دوالر من صندوق التصدي 
ال���ق���ط���اع احل��ق��ي��ق��ي  ل����ألزم����ات يف 
معها  امل��ت��ع��ام��ل��ة  اجل��ه��ات  ستساند 
التحتية  البنية  م��ج��االت  يف  ح��ال��ي��اً 
وال��زراع��ة  التحويلية  وال��ص��ن��اع��ات 
من  املتضررة  اخلدمية  والصناعات 
ق��روض��اً  املؤسسة  وستقدم  ال��وب��اء، 
إذا  الشركات احملتاجة وتستثمر  إلى 
يف  مباشر  بشكل  الضرورة  اقتضت 
أسهم رأس مال الشركات، وستساعد 

الشركات يف قطاع  هذه األداة أيضاً 
الرعاية الصحية التي تشهد زيادة يف 

الطلب على خدماتها.
متويل  برنامج  من  دوالر  ملياري   -
ال��ع��امل��ي��ة احل��ال��ي ستغطي  ال��ت��ج��ارة 
التي  ال��س��داد  ع��ن  التخلف  مخاطر 
ت��واج��ه��ه��ا امل��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة حتى 
ميكنها تقدمي متويل جتاري للشركات 
التي تقوم باستيراد وتصدير السلع. 
وت��ت��وق��ع امل��ؤس��س��ة أن ي��س��ان��د ه��ذا 
منشآت األعمال الصغيرة واملتوسطة 
ال��ت��ي ت��ن��ش��ط يف س��الس��ل ال��ت��وري��د 

العاملية.
- ملياري دوالر من برنامج حلول رأس 
ر متوياًل للبنوك يف  املال العامل ستوِفّ
ملساعدتها  الصاعدة  األس��واق  بلدان 
من  ائتمانية  تسهيالت  تقدمي  على 
على  األعمال  منشآت  مساعدة  أجل 
دعم رأس مالها العامل وتعزيز رصيد 
استخدامه  للشركات  املتاح  األم��وال 

لدفع فواتيرها وتعويض عمالها.
- استحداث مكون جديد تلبيًة لطلب 
اجلهات املتعاملة معها واملوافقة عليه 
دوالر  ملياري  م�����ارس/آذار:   17 يف 
للتجارة  السيولة  توفير  برنامج  من 
السلع  مت��وي��ل  وب��رن��ام��ج  ال��ع��امل��ي��ة، 
األول���ي���ة احل���رج���ة، وك��اله��م��ا يقدم 
املخاطر  حتمل  يف  للمشاركة  دعما 
إل���ى ال��ب��ن��وك احمل��ل��ي��ة ح��ت��ى ميكنها 
ال��ش��رك��ات يف  االس��ت��م��رار يف متويل 

األسواق الصاعدة.
وت��ع��م��ل م��ؤس��س��ة ال��ت��م��وي��ل ال��دول��ي��ة 
للتصدي  متويلها  الستخدام  بالفعل 
قامت  املثال،  سبيل  على  ل��ألزم��ات. 
بتوسيع  األخيرة  اآلون��ة  يف  املؤسسة 
حدود متويل التجارة ألربعة بنوك يف 
فييتنام مببلغ 294 مليون دوالر حتى 
احملتاجة  الشركات  إق��راض  ميكنها 
الصغيرة  األع��م��ال  منشآت  السيما 

واملتوسطة.
الدولية  التمويل  مؤسسة  وستواصل 
للمساءلة  الرفيعة  باملعايير  التزامها 
إلى  احلاجة  االعتبار  يف  األخ��ذ  مع 
أسرع  يف  للشركات  املساندة  تقدمي 
إدارة  جهاز  وسيوافق  ممكن،  وق��ت 

املؤسسة على املشروعات على أساس 
البيئية  واحلوكمة  االئتمان  معايير 
مت  مثلما  واالم��ت��ث��ال  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
تطبيقه يف االستجابة ألزمات سابقة. 
ستكون  التعاون،  عن  النظر  وبغض 
املساعدات الدولية ضرورية، خاصة 
ل��ب��ل��دان أف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب ال��ص��ح��راء 
البنية  مرافق  نقص  من  تعاني  التي 
الحتواء  الضرورية  الصحية  التحتية 
العمل  البلدان  كافة  وعلى  ال��وب��اء،  
على زيادة شفافية املعلومات املتصلة 
بتفشي العدوى- فاخلوف واملعلومات 
آث����اره  ت��ف��اق��م  امل��ش��وه��ة مي��ك��ن أن 

االقتصادية.

أيضًا يجب أن تنتقل البلدان النامية 
سريعا إلى:

- زي������ادة اإلن���ف���اق ع��ل��ى ال��ص��ح��ة: يف 
مازالت  النامية،  البلدان  من  العديد 
مما  ضعيفة،  العامة  الصحة  أنظمة 
ال��ع��دوى  لتفشي  مواطنيها  ي��ع��رض 
أن  احلكومات  وعلى  بينهم،  سريعاً 
هذه  تدعم  التي  االستثمارات  تعزز 
جهود  تسريع  من  لتمكينها  األنظمة 

العالج واالحتواء.
- تدعيم شبكات األمان االجتماعي: 
التحويالت النقدية واخلدمات الطبية 
املجانية للفئات األشد احتياجا ميكن 
املرض  تفشي  تطويق  يف  تساعد  أن 

واحلد من أضراره املالية.
- م��س��ان��دة ال��ق��ط��اع اخل�����اص: حيث 
منشآت  كافة  تعرض  املرجح  من  إن 
األعمال للضرر، فإنها ستستفيد من 
واإلعفاءات  األج��ل،  قصير  االئتمان 

الضريبية املؤقتة أو الدعومات.
- األزم��������ات امل���ن���اوئ���ة ألس�������واق امل�����ال: 
النامية-  البلدان  املركزية يف  البنوك 
الس��ي��م��ا ش���دي���دة ال��ت��أث��ر مب��وج��ات 
ال��ع��زوف ع��ن امل��خ��اط��رة- ي��ج��ب أن 
للتحرك  االستعداد  أهبة  على  تقف 
إزاء اضطراب حركة األسواق املالية. 
وقد حتتاج هذه البنوك إلى تخفيض 
أس���ع���ار ال���ف���ائ���دة وض����خ ال��س��ي��ول��ة 
وتعزيز  املالي  االستقرار  الستعادة 

النمو.
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للت�عية بتغري 

املناخ

اإطفاء الأن�ار 

يف »�ساعة 

الأر�ض« يف 

اأنحاء العامل  

العام  األمن  جوتيريش  انطونيو  أكد 
األرض،  أن س��اع��ة  امل��ت��ح��دة،  ل��ألمم 
أن  تؤكد  وال��ت��ي  مناسب  تذكير  ه��ي 
اإلجراءات واألفعال الفردية ميكن أن 

حتدث فرقاً كبيراً.
وقال جوتيريش »بينما نواصل املعركة 
العاملية ضد األزمة العاملية كوفيد 19، 
تذكير  العام  لهذا  األرض  ساعة  فإن 
اإلج���راءات  ب��أن  املناسب  ال��وق��ت  يف 
الفردية ميكن أن حتدث فرًقا كبيًرا«. 
أكبر  تعّد »ساعة األرض« واحدة من 
فيها  تشترك  التي  البيئية  املبادرات 
حول  الكبرى  وامل��دن  العواصم  مئات 
ضرورة  على  الضوء  لتسليط  العالم 
للتصدي  حاسمة  إج����راءات  ات��خ��اذ 
لتحديات يواجهها كوكب األرض مثل 
احلراري  واالحتباس  املناخي  التغير 
واالنخفاض غير املسبوق يف معدالت 

التنوع البيئي.
السنوية  ب��امل��ب��ادرة  ال��ع��ال��م  ويحتفي 

ومتدده  كورونا  وباء  استفحال  وسط 
إلى العديد من دول العالم.

الصروح  يف  األض��واء  إطفاء  وسيتم 
بأرجاء  املنازل  مالين  ويف  الشهيرة 
بالتغير  ال��ت��وع��ي��ة  ب��ه��دف  ال��ع��ال��م، 

املناخي.
االستثنائي  الظرف  من  الرغم  وعلى 
الذي متر به البشرية بتفشي جائحة 
هذه  منظمو  ق��رر   ،»19  - »ك��وف��ي��د 
عنها  التخلي  عدم  الدولية  الفعالية 
واملضي بها قدماً، ال سيما أن عمليات 
اإلغالق يف مختلف أنحاء العالم، قد 
التلوث  مستوى  خفض  يف  أسهمت 
مختصة،  تقارير  وفق  كبيرة،  بدرجة 
م��ب��ادرة  ع��ل��ى  للقائمن  ب��ي��ان  وق���ال 
موقعها  على  نشر  األرض«،  »ساعة 
األرض  ساعة  »ستشهد  اإللكتروني 
2020 قيام أشخاص من جميع أنحاء 
إلى  للدعوة  أصواتهم  برفع  العالم 
العاجلة  البيئية  القضايا  على  العمل 

يف بلدانهم«.
غير  »ف��ع��ال��ي��ات  أن  ال��ب��ي��ان  وذك����ر 
مسبوقة ستحشد مالين األشخاص 
ساعة  يف  للمشاركة  اإلنترنت  على 

األرض، كما لم يحدث من قبل«.
للمرة  األرض«  »س��اع��ة  تنظيم  ومت 
األسترالية  سيدني  مدينة  يف  األولى 
الفعالية  نطاق  اتسع  ثم   2007 عام 
لتصبح حركة تضامنية عاملية يشارك 
فيها املالين حول العالم عبر إطفاء 
غير  الكهربائية  واألج��ه��زة  األض��واء 
أضواء  إطفاء  إلى  إضافة  الضرورية 
من  العالم  واملباني حول  املعالم  أبرز 
السبت  ي��وم  مساء   9:30 إل��ى   8:30
األخير من شهر م��ارس/اذار يف كل 
العالم  دول  تتفق  ع��ام  كل  ويف  ع��ام، 
أجمع على إطفاء األنوار يف هذا اليوم 
باب  من  واملكاتب  وامل��دن  املنازل  يف 
املرة  ه��ذه  ولكن  ب���األرض،  االهتمام 
ستكون مختلفة ساعة األرض بسبب 

االحتفال  وسيتم  ك��ورون��ا  ف��اي��روس 
 ، ال��ك��ورون��ا  زم��ن  يف  األرض  بساعة 
تقام  بيئية  حملة  هي  األرض  ساعة 
من أجل الكرة األرضية وحث جميع 
الناس من خفض استهالك الكهرباء، 
ال��ك��وك��ب من  يف م��ح��اول��ة إلن���ق���اذ 
العديد  يلجأ  لذا  الضارة  االنبعاثات 
من دول العالم إلى املشاركة يف ساعة 
األرض من خالل إطفاء األن��وار ملدة 

ساعة.
إن   الهدف   السامي   من   ساعة   األرض  
 هذه   هي    ” بناء   مستقبل   تعيش   فيه  
 البشرية   بانسجام   مع   الطبيعة  
 لذلك   علينا   إطفاء   االضواء    وإبراز  
 قوتنا   االجتماعية   ومن   خالل   كل  
 الوسائل   املتاحة   وأهمها   وسائل  
 التواصل   االجتماعي   وتذكير   بعضنا  
 البعض ،  لكي   نستمر   يف   بناء   مجتمع  
 عاملي   يعمل   يدا ً  بيد   ولنؤمن   لكوكبنا  

 السالمة   املطلوبة . 
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اجلزء السادس 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 الواحدة و العشرون
جتيز  و/أو  تقر  التي  ال��دول  تضمن 
الطفل  مصالح  إي���الء  التبني  ن��ظ��ام 
مبا  والقيام  األول  االعتبار  الفضلى 

يلي:
أ-  تض�من أال تصرح بتبني الطفل إال 

السلطات املختصة التي حتدد، وفقاً
بها  امل��ع��م��ول  واإلج�����راءات  للقوانن 
وعلى أساس كل املعلومات ذات الصلة 
نظراً  جائز  الت�بني  أن  بها،  امل��وث��وق 
بالوالدين  يتعلق  فيما  الطفل  حلالة 
وأن  القانونين  واألوصياء  واألق��ارب 
االقتضاء،  عند  املعنين،  األش�خاص 

على  موافقتهم  علم  عن  أعطوا  قد 
التبني على أساس حصولهم على ما 

قد يلزم من املشورة؛
آخر  بلد  يف  التبني  ب��أن  تعترف  ب- 
لرعاية  بديلة  وسيلة  اعتباره  ميكن 
الطفل  إقام�ة  تع�ذرت  إذا  الطفل، 
إذا  أو  متبنية،  أو  أسرة حاضنة  لدى 
تعذرت العناية به بأي طريقة مالئمة 

يف وطنه؛
بلد  يف  للتبني  بالنس�بة  تض�من،  ج- 
آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات

ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق 
بالتبني الوطني؛ 

د- تتخذ جميع التدابير املناسبة كي 
آخر،  بلد  للتبني يف  بالنسبة  تضمن، 
أولئك  تعود على  التبني ال  أن عملية 
غير  م��ال��ي  بكسب  فيها  امل��ش��ارك��ن 

مشروع؛ 
ه���- ت��ع��زز، عند االق��ت��ض��اء، أه��داف 
اتفاقات  أو  ترتيبات  بعقد  املادة  هذه 
وتسعى،  األط��راف،  متعددة  أو  ثنائية 
يف هذا اإلط��ار، إلى ضمان أن يكون 
خالل  من  آخ��ر  بلد  يف  الطفل  تبني 

السلطات أو الهيئات املختصة.

املادة الثانية و العشرون )2/1(

هذه  األط���راف يف  ال��دول  ت�تخذ   -1
لتكفل  املالئمة  التدابير  االتفاقية 
ع�لى  للحص�ول  يس�عى  ال�ذي  للطفل 
الجئاً  يعتبر  ال��ذي  أو  الج��ئ،  مرك�ز 
الدول�ية  واإلج�راءات  للقوانن   وفقاً 
أو احمللية املعمول بها، سواء صحبه أو 
لم يصحبه والداه أو أي ش�خص آخر، 
اإلنسانية  واملساعدة  احلماية  تلقى 
املناسبتن يف التمتع باحلقوق املنطبقة 
املوضحة يف هذه االتفاقية ويف غيرها 
أو  اإلنسانية  الدولية  الصكوك  من 
تكون  التي  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة 

الدول املذكورة أطرافاً فيها.
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اعرف أكثر عن مؤسسة امللك عبد الله اإلنسانية

 حملة تاريخية:
أن��ش��ئ��ت م��ؤس��س��ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 
اإلن��س��ان��ي��ة ب��أم��ر م��ل��ك��ي م��ن خ��ادم 
احلرمن الشريفن امللك عبداهلل بن 
)أ/143(  رق��م  سعود  آل  عبدالعزيز 
املوافق  1431ه���  رمضان   29 بتاريخ 
8 سبتمبر 2010م، وقد أصدر امللك 

عبداهلل هذا األمر أثناء حياته ترجمًة 
للمقاصد واإلسهامات اإلنسانية التي 
اضطلع بها محلياً وعاملياً، ورغبًة منه 
اخلير  نبع  اس��ت��م��رار  يف  اهلل  رح��م��ه 
متعددة  وقفية  مشاريع  عبر  والعطاء 
امل��ؤس��س��ة  عليها  ت��ش��رف  امل���ج���االت 
وبحسب  مم��ات��ه،  وبعد  حياته  أث��ن��اء 
إنشاء  ف��إن  امللكي،  األم��ر  تضمنه  ما 
األعمال  يف  ”إسهاماً  ج��اء  املؤسسة 
ال��ت��ي تهدف  اخل��ي��ري��ة واإلن��س��ان��ي��ة 
إل���ى خ��دم��ة ال��دي��ن وال��وط��ن واألم���ة 
الرفاهية  وحتقيق  جمعاء  واإلنسانية 

وتطوير العلوم”.
اهلل  رحمه  عبداهلل  امللك  أصدر  كما 
 13 بتاريخ  )أ/10(  رق��م  ملكياً  أم��راً 
ديسمبر   9 امل��واف��ق  1433ه����  محرم 
طفيف  تعديل  بإجراء  قضى  2011م 
اسمها  ليصبح  املؤسسة  تسمية  على 
خ��ادم  ”مؤسسة  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��رس��م��ي 

عبداهلل  امل��ل��ك  الشريفن  احل��رم��ن 
العاملية  س��ع��ود  آل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
حذف  مت  حيث  اإلنسانية”،  لألعمال 
القدمي  االس��م  من  ”اخليرية”  مفردة 
لترادفه مع مفردة ”اإلنسانية”، وتمُعَرف 
”مؤسسة  باسم  اخ��ت��ص��اراً  املؤسسة 

امللك عبداهلل اإلنسانية”.

رؤيتها:
األعمال  يف  رائ��دًة  سًة  مؤَسّ تكون  أن 
املؤسسي،  العمل  عبر  اإلن��س��ان��ي��ة، 
مستوى  على  ب��ه  يمُ��ح��ت��ذى  ومن��وذًج��ا 
وإقليمًيا  محلًيا  اإلنسانية  املؤسسات 

وعاملًيا.

رسالتها:
تسعى إلى حتقيق األهداف واملقاصد 
النبيلة للملك عبداهلل بن عبد العزيز 
رحمه اهلل، والعمل على حتسن حياة 

وهادفة  مستدامة  أسس  على  الناس 
والثقافية  االجتماعية  التنمية  إل��ى 

واملعرفية.

أهدافها:
املساعدات  وبرامج  وسائل  تطوير   -

واملنح.
- الشراكة مع املبادرات املبتكرة ذات 

التأثير.
- تنمية القدرات واملهارات.

- دعم التعليم واملعرفة.
- ن��ش��ر ث��ق��اف��ة ال��ت��ع��اي��ش وال��س��الم 

والعيش املشترك.
من  اخل��روج  على  الناس  مساعدة   -

دائرة احلاجة.

مؤسسة امللك عبد اهلل اإلنسانية
King Abdullah Foundation



 كاريكاتير

امل�ست�سار القان�ين
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نقالً عن صحيفة
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اإطالق م�سروع »معًا لإنقاذ التعليم 

يف اليمن« 50 األف مقعد درا�سي 

لـ)14( حمافظة مينية 

املشتركة  ال��ق��وات  قائد  بحضور 
الفريق الركن فهد بن تركي ووزراء 
من اجلانب السعودي ومن اجلانب 
املستشار  معالي  ���ن  دَشّ اليمني 
العام  وامل��ش��رف  امللكي  بالديوان 
لإغاثة  سلمان  امللك  مركز  على 
واألع���م���ال اإلن��س��ان��ي��ة ال��دك��ت��ور 
تعليمياً  مشروعاً  الربيعة  عبداهلل 
تعليم  أجل  من  )معاً  عنوان  حتت 
دراس��ي.  مقعد  ألف  ب���50  اليمن( 
اليمنيون خلادم  الوزراء  ن  ثَمّ وقد 
سلمان  امللك  الشريفن  احلرمن 
بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- هذا 
اليمن  يف  التعليم  إلن��ق��اذ  ال��دع��م 

وإعادة الطالب والطالبات ملقاعد 
ب��َنّ وزي��ر التربية  ال��دراس��ة، وقد 
والتعليم يف اليمن أن هذه املقاعد 
محافظة   14 ع��ل��ى  ت����وّزع  س���وف 
مينية، وسوف تسهم هذه املقاعد 
يف نقل الطالب من الكهوف وحتت 

األشجار إلى مقاعد مريحة.
وق����ال وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��س��ع��ودي 
إن  ال��ش��ي��خ  آل  ح��م��د  ال���دك���ت���ور 
توجيهات امللك سلمان وولي العهد 
رفع  على  تؤِكّد  اهلل-  -حفظهما 
م��ع��ان��اة ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات يف 
يف   2711 قبول  مت  حيث  اليمن، 

اجلامعات السعودية واملدارس.

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

أوضح  اجلزائية  اإلج���راءات  نظام 
م��ن اخل��ص��وم طلب  أن��ه يجوز ألي 
النهائية  األحكام  يف  النظر  إع��ادة 
ألح��وال  وف��ق��اً  بالعقوبة  ال��ص��ادرة 

محددة وهي:
1- إذا حكم على املتهم يف جرمية 

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

شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، 
وكان بن احلكمن تناقض يفهم منه 

عدم إدانة أحد احملكوم عليهما.
على  بني  ق��د  احل��ك��م  ك��ان  إذا   -3
أو  تزويرها  بعد احلكم  أوراق ظهر 
احلكم  بعد  ظهر  شهادة  على  بني 

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

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

تخفيف العقوبة.
النظر  إع���ادة  طلب  رف��ع  يتم  حيث 
التي  احملكمة  إل��ى  تقدم  بصحيفة 
أن تشتمل  ويجب  أص��درت احلكم، 

احلكم  بيان  على  الطلب  صحيفة 
وأسباب  فيه  النظر  إعادة  املطلوب 
الطلب، إال أنه ال يترتب على قبول 
احملكمة طلب إعادة النظر من حيث 
الشكل وقف تنفيذ احلكم إال إذا كان 
صادراً بعقوبة جسدية من قصاص 
أو حد أو تعزير ويف غير ذلك يجوز 
للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ يف 

قرارها بقبول طلب إعادة النظر.
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ثقافة حقوق اإلنسان

يتبادر إلى الذهن عند ذكر احلضارة الرومانية، تلك اإلمبراطورية املترامية األطراف والتي أنشأت 
نظاماً خاصاً بها شمل مناطق شتى من العالم، حيث كانت املواطنة فيها ليست مقصورة على أحد 
األمر الذي جعل من اإلمبراطورية قوة عظمى، ومع هذه الصورة البراقة التي تظهر من خالل تقدم 
اإلمبراطورية العمراني، وحكومات بلدياتها ذات احلكم الذاتي، إال أن اإلمبراطورية لم تستطع أن 
تطبق مبادئ العدل، واملساواة، والتي تعتبر من أهم مبادئ حقوق اإلنسان، كما فشلت يف وضع أسس 
اقتصادية ثابتة ونظام سياسي عادل قائم على املشاركة السياسية، وعليه فإنها لم تتمكن من حتقيق 

فكرة العدالة بن شعوب إمبراطوريتها.

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

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

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

العامة، والعبيد، التي تضم ثالثة أرباع السكان وبناءاً عليه فقد كان التمييز والتفاضل بن طبقة 

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

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

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

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

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

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

نهاراً يف اإلقطاعيات، ويكبلون لياًل بالسالسل ويلقى بهم يف الكهوف ليقضوا فيها الليل حتت حراسة 

رجال أشداء، غالظ القلوب، وعقوباتهم كانت تتراوح بن اجللد والصلب، إضافة إلى استخدامهم 

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

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

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

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

اخلتام نحمد اهلل على نعمة اإلسالم والذي كرم اإلنسان وحفظ له حقوقه من االمتهان واالستغالل.

احلضارة الرومانية و حقوق اإلنسان 

19




