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جملة »�حلو�ر« حتتفي بالت�ضامح وتوؤكد 

�أهمية �لتعاي�س بني �لأطياف �لفكرية

ورئي�س �جلمعية يوؤكد باأن حرية �لأديان 

يف �ململكة مكفولة لغري �مل�ضلمني و 

لي�س هناك ما مينع ممار�ضة طقو�ضهم 

�لدينية يف مقر�تهم

الروافد  أهم  أحد  اليوم  احل��وار  يعد 
وللمجتمعات  حضارتنا  يف  الرئيسية 
أساليب  فيها  توسعت  التي  العصرية 
اآلفاق  وتعدد  املعلومة  على  احلصول 
اخ��ت��اف  ن��ت��ج عنها  ال��ت��ي  امل��ع��رف��ي��ة 
ال����ط����رق، واالجت�����اه�����ات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
هذه  على  لزاماً  ك��ان  ل��ذا  والفكرية، 
لنفسها  تبني  أن  اجلديدة  احلضارة 
مع  ل��ل��ت��واص��ل  منها  تنطلق  ق��اع��دة 
بناءة ميكن  اآلخرين بأساليب حديثة 
التنوير  مفاهيم  إشاعة  خالها  من 
العالم  إن  الثقايف،  والتبادل  املعريف 
الذي نعيشه اليوم بحضارته اجلديدة 
ي��ت��ط��ل��ب م��ن��ا ت��ف��ع��ي��ل م��ب��دأ احل���وار 
كأساس رئيسي للعاقات مع اآلخرين 
لكي نصل إلى رؤية إنسانية مشتركة، 
ق�����ادرة ع��ل��ى ن��ق��ل س��م��اح��ة ال��دي��ن 
احلضارة  عظمة  وإيصال  اإلسامي، 
التي تأسست على مبادئ  اإلسامية 
ول��ذا ندرك  احل��ق والعدل وامل��س��اواة 
اإلس���ام ميتلك احل��ل��ول ألزم��ات  أن 
اليوم، واألمة اإلسامية مبا  اإلنسان 
متتلك من جتربة حضارية رائدة قادرة 
املدنية  معطيات  م��ع  التعايش  على 
بأخاق  تطورها  وحراسة  املعاصرة 
اإلسام وشرائعه ومن املعلوم أن لدى 
احلضارات األخرى رؤى ال ميكن أن 
بالتحديات  تعنى  التي  جتاهلها  يتم 
املعاصرة، فهي تشترك مع احلضارة 
اإلسامية يف تقدمي احللول لألزمات 
تواجهها،  التي  والتحديات  اإلنسانية 
متتلك  املعتبرة  الوضعية  فالفلسفات 

بعض امل��ش��ت��رك اإلن��س��ان��ي ف��احل��وار 
اإلنسانية  املشتركات  أص��ح��اب  ب��ن 
توصلهم إلى نقاط ائتاف ميكن من 

خالها التعايش السلمي بينهم.
عبدالعزيز  امللك  مركز  أص��در  فقد 
من  اجل��دي��د  ال��ع��دد  الوطني  للحوار 
م��ج��ل��ت��ه ال���دوري���ة »احل�������وار«، وه��ي 
الفكرية  بالقضايا  تهتم  مجلة فصلية 
والثقافية التي لها عاقة مبوضوعات 

احلوار.
األربعن  عددها  يف  املجلة  وتناولت 
املركز  جلهود  استمراراً  يأتي  ال��ذي 
اإلعامية  ورسائله  أدوات��ه  تطوير  يف 
العديد  ل��دي��ه،  وال��ن��ش��ر  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
م��ن األخ��ب��ار وال��ت��ق��اري��ر واحل����وارات 
والدراسات واالستطاعات واملقاالت 
إع��داده��ا  يف  ش��ارك  التي  الرصينة 
ن��خ��ب��ة م��ن ال��ك��ت��اب وامل��ف��ك��ري��ن من 
والشرائح  الفكرية  األطياف  مختلف 
االجتماعية، سواء من داخل اململكة أو 
خارجها، مبا يسهم يف إثراء القضايا 

واملوضوعات املطروحة للحوار.
ويف حوار العدد، حتدث الدكتور مفلح 
بن ربيعان القحطاني رئيس اجلمعية 
ال��دور  عن  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
املجتمع  مؤسسات  به  تضطلع  ال��ذي 
السلمي  ال��ت��ع��اي��ش  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف 
وعن  االجتماعي،  النسيج  وحماية 
اململكة  يف  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  قضايا 
لاختافات  املجتمع  ق��ب��ول  وم���دى 
الدينية والعرقية ألكثر من 10 ماين 
كما سلط  بينهم،  فيما  يعيشون  وافد 

الضوء على جهود اجلمعية ورسالتها 
ال��ت��ي تقدمها  وأه��داف��ه��ا واألن��ش��ط��ة 

وأبرز املبادرات التي أطلقتها.
وأوض���ح ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ال��ف��وزان 
عبدالعزيز  امللك  ملركز  العام  األم��ن 
احل��وار  مجلة  أن  ال��وط��ن��ي،  ل��ل��ح��وار 
واألدوات  الفكرية  املنابر  كأحد  تأتي 
املركز  عليها  يعتمد  التي  اإلعامية 
السامية  وأهدافه  رسالته  يف حتقيق 
والتاحم  ثقافة احلوار  لنشر وتعزيز 
الوطني وترسيخ قيم احلوار والتعايش 
النسيج  وحماية  والتسامح،  والتنوع 

املجتمعي.
نافذة  تعد  احل���وار  مجلة  إن  وق���ال 
وف��ض��اء م��ف��ت��وح��اً ي��ط��ل امل��رك��ز من 
خاله على قرائه بعدد من املواضيع 
كافة  تلبي  التي  املتنوعة  احل��واري��ة 
خال  من  وذل��ك  قرائها،  احتياجات 
واملواضيع  القضايا  من  العديد  طرح 
الفكرية التي لها عاقة بثقافة احلوار 
وإدارات����ه  امل��رك��ز  بجهود  وال��ت��ع��ري��ف 
املتنوعة، مشيراً إلى أن املركز يحرص 
الراغبن  جميع  إل��ى  إيصالها  على 
من خال  س��واء  عليها،  االط��اع  يف 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  أو  ال��ورق��ي��ة  نسختها 

املتاحة على موقع املركز.
حتظى  باتت  ما  إلى  الفوزان  وأش��ار 
املشهد  م��ن حضور يف  »احل���وار«  ب��ه 

إلى  والعربي، الفتاً  السعودي  الثقايف 
أن هناك مشاركات تأتي للمجلة من 
ذاته  الوقت  يف  مؤكداً  اململكة،  خارج 
على أن فريق التحرير يف املجلة يعمل 
حيث  من  املجلة  تطوير  على  حالياً 
وإض��اف��ة  الفني  واإلخ����راج  احمل��ت��وى 
من  اعتباراً  اجلديدة،  األب��واب  بعض 

العام احلالي 2021م.
تناول  اجل��دي��د  ال��ع��دد  أن  إل��ى  يشار 
والفعاليات  األنشطة  أهم  من  ع��دداً 
الفترة  امل��رك��ز خ���ال  ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي 
مللتقى  إطاقه  أبرزها  ومن  املاضية، 
إلى  إضافة  الثالث،  اململكة  ح��وارات 
وترؤسها  اململكة  باستضافة  احتفائه 
ملجموعة العشرين، وموضوع التسامح 
يف  املركز  وجهود  وأهميته  ومفهومه 

تعزيزه وترسيخه يف املجتمع.
العدد  احل��وار، سلط  ويف شخصيات 
معالي  ومسيرة  س��ي��رة  على  ال��ض��وء 
الدكتور قيس آل الشيخ مبارك عضو 
مجلس أمناء مركز امللك عبد العزيز 

للحوار الوطني السابق.
الرقمية  الثورة  دور  العدد  تناول  كما 
وال��ص��ن��اع��ي��ة اجل���دي���دة يف ت��ع��زي��ز 
الثقافات  ب��ن  وال��ت��س��ام��ح  التعايش 
اإلنسانية، وأيضا دور الثقافة والفنون 
يف ترسيخ احلوار والتعايش والتسامح 

وقبول االختاف.
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�لدكتور مفلح �لقحطاين »22 �إجر�ءً� عززت ريادة 

�ململكة كحامية حلقوق �لإن�ضان د�خليًا«

اإلنسان  حقوق  قضايا  اململكة  تولي 
املستوين  ع��ل��ى  خ��اص��اً  اه��ت��م��ام��اً 
احمل���ل���ي وال����دول����ي، ان���ط���اق���اً من 
التزامها بتطبيق الشريعة اإلسامية 
التسامح  إل��ى  تدعو  التي  السمحة 
القانون،  وسيادة  واملساواة  والعدالة 
ويف سبيل ذلك جرى اتخاذ عدد من 
السنوات  يف  تسارعت  اإلج����راءات، 
عززت  إج��راء   22 لتتجاوز  األخيرة 
حقوق  مجال  يف  اململكة  ري���ادة  م��ن 
ما  وم��ن ضمنها  داخ��ل��ي��اً،  اإلن��س��ان 
النظام  من  ال���26  امل��ادة  عليه  نصت 
التزام  تؤكد  والتي  للحكم،  األساسي 
اإلن��س��ان،  ح��ق��وق  بحماية  اململكة 
الوطنية  اجلمعية  رئ��ي��س  بحسب 
حلقوق اإلنسان، عميد كلية احلقوق 
مفلح  ال��دك��ت��ور  العلوم  دار  بجامعة 
لصحيفة    له  تصريح  يف  القحطاني 

»مكة«.
وقال القحطاني إنه من منطلق عملهم 
فهم  اإلنسان،  بحقوق  تعنى  كجمعية 
جيداً  جت��اوب��اً  ع��ام  بشكل  يلمسون 
وخاصة  العاقة،  ذات  اجلهات  من 
بالرد على  ملزمة  أن جميع اجلهات 

استفسارات اجلمعية حيال الشكوى 
السامية  لألوامر  تنفيذاً  التظلم،  أو 
ال���ص���ادرة ب��ه��ذا ال���ش���أن إل���ى ه��ذه 
اجلهات بضرورة التعاون مع اجلمعية 
أهدافها،  وحتقيق  مهماتها  لتسهيل 
ويف حال لم تتجاوب اجلهات الدنيا 

يتم الرفع إلى اجلهات العليا.

ح��ق��وق اإلن���س���ان يف امل��م��ل��ك��ة ش��ه��دت 
ت���ط���ورًا ك��ب��ي��رًا يف ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة 

خاصة فيما يتعلق ب�:
امل��رأة يف املجاالت  زي��ادة مشاركة   -
مجلس  يف  ك��م��ش��ارك��ت��ه��ا  ال���ع���ام���ة، 

الشورى.
- متكينها من املشاركة يف االنتخابات 

البلدية، ومشاركتها باالنتخاب.
املجتمع  مؤسسات  يف  الترشيح   -

املدني.
التي  القيادية  للمناصب  توليها   -

تناسب طبيعتها.
جواز  استخراج  من  امل��رأة  متكن   -
سفرها ومغادرة الباد دون اشتراط 

موافقة ولي األمر.
- حرية السفر إذا جتاوز عمرها 21 

عاماً.
ن��ظ��ام األح���وال  ال��ت��ع��دي��ات على   -
مصطلحاً  أدرج����ت  ح��ي��ث  امل��دن��ي��ة، 
خاله  م��ن  ميكنها  للمرأة  قانونياً 
كان  أن  بعد  أس��رة«،  »رب  أن تصبح 
األمر مقتصراً على الرجال أو النساء 

الاتي تويف أزواجهن.
- حق الوصاية على األطفال القصر

ل��ل��م��رة األول�����ى م��ن��ح��ت امل�����رأة حق 
والطاق  وال���زواج  املواليد  تسجيل 

وإصدار وثائق أسرية رسمية.
- التعديات على نظام العمل، حيث 
عبارة  العامل  تعريف  إل��ى  أضافت 
النوع  ك��ان  أن  بعد  أنثى«،  أو  »ذك��راً 

غير محدد.
على  متييز  دون  العمل  يف  احل��ق   -
أساس اجلنس أو اإلعاقة أو السن...
هيئة  رئيس  أك��د  متصل  سياق  ويف 
العربية  باململكة  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 
صالح  بن  ع��واد  الدكتور  السعودية، 
إج��راءات  اتخاذ  أهمية  على  العواد 
أكثر حزماً للقضاء على كافة أشكال 
حماية  وت��ع��زي��ز  امل���رأة  ض��د  العنف 
حول  العام  الوعي  وزي��ادة  حقوقها، 

من  عليها  يترتب  وم��ا  القضية  ه��ذه 
انتهاكات، إليجاد بيئة تستطيع املرأة 
شرعاً  املكفولة  حقوقها  مت��ارس  أن 
ونظاماً وحتقق ما تصبو إليه القيادة، 
والتي تعول وفقاً لرؤية اململكة 2030 
يف  وفاعل  مهم  كشريك  امل��رأة  على 

مسيرة البناء والتنمية.
اليوم  مبناسبة  للهيئة  بيان  يف  وأكد 
ضد  العنف  على  للقضاء  ال��ع��امل��ي 
يوم  العالم  به  يحتفي  ال��ذي  امل���رأة، 
25 نوفمبر من كل عام، على ضرورة 
القانون  ب��إن��ف��اذ  التقيد  م��ن  امل��زي��د 
حلماية املرأة، مبا يتواكب مع التقدم 
احمل���رز يف ال��ت��ش��ري��ع��ات واألن��ظ��م��ة 
ذات  الدولية  واالتفاقيات  الوطنية 
اململكة،  إليها  انضمت  التي  الصلة 
على  القضاء  اتفاقية  مقدمتها  ويف 
امل��رأة،  ض��د  التمييز  أش��ك��ال  جميع 
انتهاكاً  يشكل  أنه  على  تنص  والتي 
ال��دول  وتتعهد  ك��رام��ت��ه��ا،  الح��ت��رام 
بضمان  االت��ف��اق��ي��ة  يف  األط������راف 
طريق  عن  للمرأة،  الفعالة  احلماية 
احملاكم ذات االختصاص واملؤسسات 

العامة األخرى يف البلد.
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زيار�ت ميد�نية للعديد من �جلهات نفذها عدد من 

�أع�ضاء فرع �جلمعية بالق�ضيم يف عام 2020

استمراراً لرسالة اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف نشر الثقافة احلقوقية، وتوعية جميع شرائح املجتمع باحلقوق التي أقرتها الشريعة اإلسامية، 
و النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية، و املواثيق الدولية، من خال قيامها بالعديد من األنشطة و التي تتمثل يف إقامة الندوات و 
املؤمترات، واملشاركة يف األيام العاملية، و العديد من الفعاليات، وتنفيذ العديد من الزيارات امليدانية للعديد من اجلهات ذات العاقة، فقد قام فريق 

من  أعضاء فرع اجلمعية بالقصيم، و بإشراف الدكتور صالح الشريدة مشرف الفرع بالعديد من الزيارات التي جاءت على النحو التالي:
- هيئة حقوق اإلنسان يف القصيم وتكون الفريق من مدير الفرع األستاذ عبد اهلل الرجيعي، و مسؤول الشؤون اإلدارية األستاذ محمد الشريدة، و 

الباحث القانوني األستاذ أيوب التويجري.
ويف سياق متصل متت زيارة مركز شرطة البطن يف القصيم وتكون الفريق من مدير الفرع املكلف األستاذ محمد عبد الرحمن الشريدة، و كان يف 

استقباله وكيل رقيب عيد فهد الرشيدي.
كما متت زيارة مركز شرطة بريدة الشرقي وقد تكون الفريق من مسؤول الشؤون اإلدارية األستاذ محمد الشريدة، إضافة إلى زيارة سجن بريدة العام.
يف بداية اللقاء مت تبادل األحاديث حول املواضيع ذات العاقة و مت توقيع مذكرة تفاهم بن الطرفن، كما متت مناقشة آلية تعامل اجلمعية مع 

الشكاوى و القضايا التي ترد إليها و تواصلها مع اجلهات ذات العاقة إليجاد احللول املناسبة لها.

جانب من زيارة مركز شرطة البطن يف القصيمجانب من زيارة هيئة حقوق اإلنسان

جانب من زيارة سجن بريدة العامجانب من زيارة مركز شرطة بريدة الشرقي
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يف �ليوم �لعاملي للغة �لعربية.. مطالبات بت�ضجيل 

�خلط �لعربي بقائمة �لرت�ث �لعاملي

أرك��ان  أه��م  من  العربية  اللغة  تُعتبر 
أكثر  من  تُعد  حيث  الثقايف،  التنوع 
فهي  العالم،  يف  املُستخدمة  اللغات 
لغة القرآن الكرمي، وبعد عمل العديد 
من اإلحصائيات تبن أنه يوجد أكثر 
من 400 مليون نسمة تتكلم بها على 
مدار اليوم، يعتمد املسلمون يف جميع 
وال  بها،  التحدث  على  ال��دول  أنحاء 
إال  العبادات  من  أي��اً  تُقام  أن  يصح 
بها سواء كانت صاة أو تاوة القرآن 
اللغة العربية  الكرمي، كذلك جند أن 
الكنائس  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ُم��ن��ت��ش��رة 
املسيحية وخاصًة يف املنطقة العربية.

العربية  اللغة  يف  كبير  إب���داع  جن��د 
الشفهي  واألسلوب  الشكل  حيث  من 
بن  خطوطها  وت��ت��ن��وع  وال��ف��ص��ح��ى، 
النسخ والرقعة، وكذلك جند مجدها 
يف الشعر والنثر والغناء وغيرها من 

امليادين املختلفة.

اك��ت��س��ح��ت ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ق��رون 
املاضية ومازالت حتى يومنا هذا لغة 
العالم األولى، ووضعت بصمتها على 
املناطق  يف  خ��اص��ًة  اللغات  مختلف 
والتركية  الفارسية  منها:  اإلسامية 
واملاليزية  واألوردي���ة  واإلندونيسية 
اإلفريقية  اللغات  وكذلك  واألملانية 
األخرى والقليل من اللغات األوروبية 

مثل: اإلسبانية واللغة البرتغالية.

اليوم العاملي للغة العربية:
أرك��ان  م��ن  رك��ن��اً  العربية  اللغة  تعد 
إحدى  وهي  للبشرية،  الثقايف  التنوع 
اللغات األكثر انتشاراً واستخداماً يف 
العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 
400 مليون نسمة من سكان املعمورة.

املنطقة  بن  العربية  متحدثو  ويتوزع 
العربية و العديد من املناطق األخرى 
امل����ج����اورة ك��ت��رك��ي��ا وت���ش���اد وم��ال��ي 

للعربية  أن  حيث  وإرتيريا،  السنغال 
فهي  املسلمن،  ل��دى  قصوى  أهمية 
تتم  وال  ال��ق��رآن(،  )لغة  مقدسة  لغة 
الصاة )وعبادات أخرى( يف اإلسام 
كما  كلماتها،  م��ن  بعض  بإتقان  إال 
شعائرية  لغة  كذلك  هي  العربية  أن 
الكنائس  م��ن  ع���دد  ل���دى  رئ��ي��س��ي��ة 
حيث  العربية  املنطقة  يف  املسيحية 
ك��ت��ب ب��ه��ا ك��ث��ي��ر م��ن أه���م األع��م��ال 
الدينية والفكرية اليهودية يف العصور 

الوسطى.

وتتيح اللغة العربية الدخول إلى عالم 
زاخر بالتنوع بجميع أشكاله وصوره، 
وم��ن��ه��ا ت���ن���وع األص�����ول وامل���ش���ارب 
واملعتقدات، كما أنها أبدعت مبختلف 
أشكالها وأساليبها الشفهية واملكتوبة 
ومختلف  وال��ع��ام��ي��ة،  وال��ف��ص��ي��ح��ة 
والشعرية،  النثرية  وفنونها  خطوطها 
القلوب  تأسر  رائ��ع��ة  جمالية  آي��ات 
متنوعة  ميادين  يف  األل��ب��اب  وتخلب 

احلصر  ال  امل��ث��ال  سبيل  على  تضم 
والغناء.  والفلسفة  والشعر  الهندسة 
من  طويلة  ل��ق��رون  العربية  وس���ادت 
تاريخها بوصفها لغة السياسة والعلم 
واألدب، فأثرت تأثيًرا مباشًرا أو غير 
األخرى  اللغات  من  كثير  يف  مباشر 
التركية  مثل:  اإلس��ام��ي،  العالم  يف 
وال��ف��ارس��ي��ة وال���ك���ردي���ة واألوردي�����ة 
واأللبانية  واإلندونيسية  واملاليزية 
وب��ع��ض ال��ل��غ��ات اإلف��ري��ق��ي��ة األخ��رى 
وبعض  والسواحيلية،  الهاوسا  مثل 
املتوسطية  وخاصًة  األوروبية  اللغات 
منها كاإلسبانية والبرتغالية واملالطية 

والصقلية.
إلى  حافزاً  مثلت  ذل��ك،  عن  وفضًا 
امل��ع��ارف ون��ش��ره��ا، وساعدت  إن��ت��اج 
على نقل املعارف العلمية والفلسفية 
يف  أوروب��ا  إلى  والرومانية  اليونانية 
إقامة  أت��اح��ت  كما  النهضة،  عصر 
احل����وار ب��ن ال��ث��ق��اف��ات ع��ل��ى ط��ول 
ال��ب��ري��ة وال��ب��ح��ري��ة لطريق  امل��س��ال��ك 
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احلرير من سواحل الهند إلى القرن 
األفريقي.

اللغات  تعدد  وتعزيز  دع��م  إط��ار  يف 
املتحدة،  األمم  يف  الثقافات  وتعدد 
امل��ت��ح��دة  األمم  إدارة  اع���ت���م���دت 
سابقاً  ُع��رف��ت   — العاملي  للتواصل 
ق��راراً   — باسم إدارة ش��ؤون اإلع��ام 
للغة  الدولي  باليوم  االحتفال  عشية 
اللغات  من  لغة  بكل  باالحتفال  األم 
الرسمية الست لألمم املتحدة، وبناء 
العربية  باللغة  االحتفال  تقرر  عليه، 
كونه  األول/دي��س��م��ب��ر  ك��ان��ون  يف 18 
اليوم الذي صدر فيه قرار اجلمعية 
العامة 3190)د-28( املؤرخ 18 كانون 
بإدخال  املعني   1973 األول/ديسمبر 
الرسمية  اللغات  العربية ضمن  اللغة 

ولغات العمل يف األمم املتحدة.

وال��غ��رض م��ن ه��ذا ال��ي��وم ه��و إذك��اء 
الوعي بتاريخ اللغة وثقافتها وتطورها 
م��ن خ���ال إع����داد ب��رن��ام��ج أنشطة 

وفعاليات خاصة.

األمم املتحدة وتعدد اللغات:
يكتسي تعدد اللغات، بوصفه عنصراً 
بن  املتناسق  االت��ص��ال  يف  أساسياً 
بالنسبة  الشعوب أهمية خاصة جداً 
 ملنظمة األمم املتحدة، وهو إذ يشجع 
أي��ض��اً  ف��إن��ه يكفل  ال��ت��س��ام��ح،  ع��ل��ى 
يف  للجميع  ومتزايدة  فعالة  مشاركة 
فعالية  وكذلك  املنظمة،  عمل   سير 
أكبر.  ومشاركة  أفضل  ونتائج  أكبر 
اللغات  تعدد  على  احلفاظ  وينبغي 
داخل  مختلفة  ب��إج��راءات   وتشجيعه 
ب���روح  امل���ت���ح���دة،  األمم  م��ن��ظ��وم��ة 

اإلشراك واالتصال. 
وقد كان التوازن بن اللغات الرسمية 
وال��ع��رب��ي��ة  ال���س���ت، أي االجن��ل��ي��زي��ة 
والفرنسية  واألس��ب��ان��ي��ة  والصينية 
االجنليزية  استخدام  مع   والروسية، 
وال��ف��رن��س��ي��ة ل��ل��م��راس��ات امل��ه��ن��ي��ة 
األمناء  لكل  ش��اغ��ًا  شغًا  اليومية، 
العامن،  واتُّخذت عدة إجراءات، منذ 
لتعزيز  ه��ذا،  يومنا  إل��ى   1946 ع��ام 
تكون  الرسمية حتى  اللغات  استعمال 
وأعمالها  وأه��داف��ه��ا  األمم  املتحدة 
أوس��ع  على  اجل��م��ه��ور  ل��دى  مفهومة 

نطاق ممكن. 

والصينية  والعربية  االجنليزية  إن 
هي  والروسية  والفرنسية  واألسبانية 
الست.  الرسمية  املتحدة  األمم  لغات 
لغتا  ه��م��ا  وال��ف��رن��س��ي��ة  و االجنليزية 
العمل يف األمانة العامة لألمم املتحدة 
شباط/  1 امل���ؤرخ  )أوالً(   2 )ال��ق��رار 

فبراير   1946(. 

رس���ال���ة امل����دي����رة ال���ع���ام���ة ل��ل��ي��ون��س��ك��و ، 
السيدة أودري أزوالي، مبناسبة اليوم 
العاملي للغة العربية، 18 كانون األول/

ديسمبر 2020:
أمير  الكبير  امل��ص��ري  ال��ش��اع��ر  ق��ال 
ال��ش��ع��راء أح��م��د ش��وق��ي يف إح��دى 
اللغات  م��أل  ال���ذي  ً»إن  ق��ص��ائ��ده:  
م��ح��اس��ن��اً-ج��ع��ل اجل��م��ال وس����ره يف 
املزايا  و  الصفات  الضاد«، والتقتصر 
على  العربية  اللغة  بها  تشتهر  التي 
لغة  العربية  اللغة  كانت  فقد  جمالها، 
العالم،  عدد من أكبر علماء ومفكري 
سينا  وابن  الهيثم  ابن  احلسن  ومنهم 
العربية  ال��ل��غ��ة  وم���ازال���ت  وال��ك��ن��دي، 

الفصحى و لهجاتها الكثيرة من أكثر 
لغات العالم انتشاراً.

بن  وص��ل  حلقة  العربية  اللغة  وتعد 
و  املكان  ح��دود  حتدها  ال  الثقافات 
حقاً  العربية  اللغة  جتسد  و  الزمان، 
األسباب  و  األمور  هذه  ولكل  التنوع، 
و غيرها من األمور األخرى الكثيرة، 
نحتفل باليوم العاملي للغة العربية يف 
18 كانون األول/ ديسمبر من كل عام.
الرغم  على  العربية  اللغة  وواج��ه��ت 
احلضارة  يف  الهائلة  مساهمتها  من 
البشرية، الكثير من التحديات خال 
اللغة  تهميش  ومنها  املاضية،  العقود 
لغات  استخدام  و  الفصحى  العربية 
فضًا  منها،  ب��دالً  للتدريس  أجنبية 
افتقار  عن  الناجمة  التحديات  عن 
إلى  اجلديدة  التكنولوجية  الوسائل 

التنوع اللغوي.
العربية  للغة  العاملي  باليوم  ونحتفل 
لهذا العام يف وقت عصيب إذ يواجه 
العالم أزمة ال نظير لها فيما مضى، 
فيروس  جائحة  ج���راء  تاريخنا  م��ن 
كورونا )كوفيد - 19( و قد بينت هذه 
احلاسم يف متكن  اللغة  دور  األزم��ة 
املعلومات  على  احلصول  من  الناس 
و  األرواح  إلنقاذ  الازمة  بها  املوثوق 
لكون  نظراً  اجلائحة،  لهذه  التصدي 

اللغة وسيلة فعالة للتواصل.
ولذلك تعتزم اليونيسكو يف هذا اليوم 
اللغة  مجامع  بدور  االحتفال  العاملي، 
فا  أب��ع��اده،  على  الوقوف  و  العربية 
املجامع على حفظ  دور هذه  يقتصر 
تعزيزها  و  إثرائها  و  العربية  اللغة 
املساعدة على رصد  أيضاً  بل يشمل 
دقيقة  معلومات  نقل  يف  استخدامها 

يف سياق األحداث العاملية الراهنة.
�ل�ضعار �لر�ضمي لليوم �لعاملي 

للغة �لعربية

مجمع امللك سلمان العاملي للغة 
العربية:

وباحثون،  لغويون  ع��ّده��ا  ب���ادرة  ويف 
بحفظ  املعاصرة  املؤسسات  أهم  من 
ونشر وتطوير العربية، أعلنت اململكة 
العربية السعودية، عن تأسيس مجمع 
العربية،  للغة  العاملي  سلمان  امللك 
ودعمها  ال��ع��رب��ي��ة  ع��ل��ى  للمحافظة 
داخل  تعليمها  وتيسير  وكتابة،  نطقاً 
امل��م��ل��ك��ة وخ���ارج���ه���ا، وال��ع��م��ل على 
نشرها واستعمالها يف املجاالت كافة، 
وإحياء تراث العربية، حتقيقاً ونشراً. 
وبحسب القانون الناظم لعمل مجمع 
العربية،  للغة  العاملي  سلمان  امللك 
ف��إن��ه س��ي��ق��وم ع��ل��ى ن��ش��ر وإص����دار 
معاجم لغوية، وحتديث املصطلحات، 
واإلسهام يف حركة الترجمة من وإلى 
العربية، وتوظيف الذكاء االصطناعي 
يف خدمة تطوير وتعليم ونشر العربية، 
وك��ذل��ك إن��ش��اء م��راك��ز داخ��ل وخ��ارج 
العربية،  اململكة، للمساهمة يف تعليم 

فضًا من أمور أخرى عديدة.
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يف البداية ال بد من تعريف مبادرة 
يدًا بيد:

وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  منظمة  م��ب��ادرة 
تقودها  والتي  األدل���ة،  على  القائمة 
البلدان، والهادفة إلى تسريع التحول 
املستدامة  الريفية  والتنمية  الزراعي 
من   1 )ال��ه��دف  الفقر  على  للقضاء 
األهداف اإلمنائية لأللفية( والقضاء 
ع��ل��ى اجل����وع وج��م��ي��ع أش��ك��ال س��وء 
ال��ت��غ��ذي��ة )ال��ه��دف 2 م��ن األه���داف 
اإلمنائية لأللفية(، وهي بذلك تسهم 
التنمية  أه����داف  جميع  حتقيق  يف 
امل��س��ت��دام��ة. وت���ول���ي ه���ذه امل���ب���ادرة 
فيها  ت��ك��ون  ال��ت��ي  للبلدان  األول��وي��ة 
الدولي  وال��دع��م  الوطنية  ال��ق��درات 
تكون  التي  تلك  أو  محدودية،  األكثر 

يف  مب��ا  التشغيلية،  التحديات  فيها 
من  التي  أو  الطبيعية  األزم��ات  ذلك 

صنع اإلنسان، هي أكبر التحديات.

و يعد دعم الدول األعضاء وتأييدها 
منظمة  لتتمكن  األهمية  بالغ  أم���راً 
املتحدة  ل���ألمم  وال���زراع���ة  األغ��ذي��ة 
)ال��ف��او( من ط��رح م��ب��ادرات جديدة، 
للمساعدة  ب��ي��د«،  »ي���داً  م��ب��ادرة  مثل 
التنمية  أه���داف  حتقيق  تسريع  يف 
القضاء  هدف  سيما  وال  املستدامة- 
على الفقر واجلوع - كي ال يظل أحد 

متخلفاً عن الركب.

العام  امل��دي��ر  كانت ه��ذه ه��ي رس��ال��ة 
األعضاء  الدول  إلى  دونيو  شو  للفاو 

يف املنظمة خال فعالية أقيمت على 
العامة  للجمعية  ال�74  الدورة  هامش 
تسهيل  بغرض  مؤخراً  املتحدة  لألمم 
رؤية  تشكيل  حول  املناقشات  إج��راء 
وابتكاراً،  حيوية  أكثر  للفاو  جديدة 
وت��ع��زي��ز ال���ش���راك���ات ب���ن ال��ش��م��ال 

واجلنوب.

وخال هذه الفعالية، مت طرح مبادرة 
»يداً بيد«، الرامية لتمكن »التوافق«- 
أي جمع الدول التي تعاني من أعلى 
ال��دول  م��ع  الفقر واجل���وع  م��ع��دالت 
التنمية  جهود  لدعم  املتقدمة-وذلك 
منواً  الساحلية  غير  البلدان  أقل  يف 
النامية  الصغيرة  اجل��زري��ة  وال���دول 
األق���ل من���واً وال����دول امل��ت��ض��ررة من 

املبادرة  وستسعى  الغذائية،  األزم��ات 
ذات  البلدان  دع��م  إل��ى  املستقبل  يف 
الكثافة السكانية العالية واألقل منواً.

وال��ش��راك��ة  بالتنسيق  ذل���ك  وس��ي��ت��م 
متعددة  التنمية  بنوك  مع  الوثيقن 
األط��راف وغيرها من وك��االت األمم 
املتحدة، وقيام الفاو بتحديد الفرص 
الوطني جلميع  املستوى  على  املتاحة 
والعقبات  األول���وي���ة،  ذات  ال��ب��ل��دان 
وث���غ���رات االس��ت��ث��م��ار، ووض���ع إط��ار 
أهداف  مع  والتقييم  للرصد  مفصل 

واضحة لعام 2030.

وأكد شو دونيو أن التدابير اجلديدة 
تهدف أيضاً إلى تعزيز الفاو، املنظمة 

�لفاو تطلق مبادرة »يدً� بيد« �جلديدة لتعزيز 

�ل�ضر�كات بهدف �لق�ضاء على �لفقر و �جلوع 

يف �أفريقيا
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�أخ��ب��ار �جل��وع يف �لعامل و جهود �ملنظمات و  �أه��م  © �ضفحة تهتم بن�ضر   

�ملخت�ضني و �ملهتمني بحقوق �لإن�ضان للق�ضاء عليه من �أجل �لعمل على 

حت�ضني حقوق �لإن�ضان يف �لعامل

التي  والتعاونية  واملتكاملة  الرقمية 
مسلطاً  األعضاء،  ال��دول  ثقة  تستحق 
الضوء على نهجه املوجه نحو الشراكات 

والشفافية وسياسة الباب املفتوح.

وقال شو: »دعونا ننشئ شراكة حقيقية، 
املتبادلن،  والثقة  االحترام  على  مبنية 
يف  املتمثل  امل��ش��ت��رك  هدفنا  ي��ع��ززه��ا 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة وخلق 

عالم خال من اجلوع«.

م����ب����ادرة م��ن��ظ��م��ة األغ����ذي����ة وال����زراع����ة 
تساعد  أن  شأنها  م��ن  بيد  ي��ًدا  للعمل 
ع���ل���ى وض�����ع ح������ٍدّ ل���ل���ج���وع وال���ف���ق���ر يف 

أفريقيا:
أنحاء  مختلف  من  الزراعة  وزراء  أقر 
أف��ري��ق��ي��ا ومم��ث��ل��و االحت����اد األف��ري��ق��ي 
وامل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي وال��ق��ط��اع اخل��اص 
وس��واه��م م��ن ال��ش��رك��اء ب��ال��دور ال��ذي 
ميكن أن تؤديه مبادرة منظمة األغذية 
يًدا بيد يف وضع حٍدّ  للعمل  والزراعة 
للفقر واجلوع وحتقيق األهداف املتفق 
عليها يف إطار خطة التنمية املستدامة 

لعام 2030 وإعان ماالبو.

االجتماع  خ��ال  يتحدثون  كانوا  وه��م 
بيد  ي��ًدا  العمل  مبادرة  ح��ول  ال���وزاري 
خال مؤمتر املنظمة اإلقليمي احلادي 

والثاثن ألفريقيا.

العام  املدير  دونيو،  شو  السيد  وق��ال 
للمنظمة يف معرض افتتاحه لاجتماع، 
إّن مبادرة العمل يًدا بيد تشكل »مبادرة 
مم��ي��زة« م��ن أج���ل وض���ع ح���ٍدّ للجوع 
والفقر يف البلدان التي ال ميكن تركها 

خلف الركب.

مبادرة  ه��ي  بيد  ي��ًدا  العمل  وم��ب��ادرة 
البلدان  ت��ق��وده��ا  األدل���ة  على  قائمة 
السيد  قول  حد  على  بزمامها  وتأخذ 
أن��ه��ا »ت���وائ���م« بن  ش��و دون��ي��و بحيث 
الثروات  مروحة  امتداد  على  البلدان 
واملانحن واملتلقن وتعتمد على أدوات 
ل��ت��س��ري��ع عجلة  وحت��ل��ي��ات م��ت��ط��ورة 
الريفية  والتنمية  ال��زراع��ي  ال��ت��ح��ول 

املستدامة.

وشّدد السيد Maximo Torero، رئيس 
اخلبراء االقتصادين يف املنظمة الذي 
وتنفيذها  امل��ب��ادرة  ع��ن  أع��ط��ى حمل��ة 

»ال��ش��راك��ات  أّن  على  أف��ري��ق��ي��ا،  يف 
والتكنولوجيا  والبيانات  واالبتكار 
صميم  يف  جميًعا  ه��ي  والشمولية 

املبادرة«.

 ،Josefa Sacko السيدة  واعتبرت 
مفوضة االحتاد األفريقي لاقتصاد 
االحت����اد  أّن  وال����زراع����ة  ال��ري��ف��ي 
األفريقي »ملتزم متاًما« بهذه املبادرة 
ال��ت��ي ت��ت��م��اش��ى م��ع إع����ان م��االب��و 
وميكنها أن تساعد على التغلب على 

اجلوع والفقر يف القارة األفريقية.

فقط  بلدان  أربعة  أّن  إلى  وأش��ارت 
للوفاء  الصحيح  امل��س��ار  على  ه��ي 
ب���ال���ت���زام���ات إع�����ان م���االب���و رغ��م 
إقرارها بأّن 36 بلًدا قد أحرز تقدًما 

ملحوًظا يف اآلونة األخيرة.

وسلطت السيدة Sacko الضوء على 
أّن مبادرة العمل يًدا بيد قادرة على 
للتحديات  ال��ت��ص��دي  يف  امل��س��اع��دة 
وتوحيدها  البيانات  بجمع  املتصلة 
البلدان  اف��ت��ق��ار  بفعل  أفريقيا  يف 
امل��ت��ط��ورة  واألدوات  »األدل�����ة  إل���ى 
والتحليات من أجل حتديد الفرص 
األكبر لزيادة الدخل واحلد من أوجه 
عدم املساواة والضعف بالنسبة إلى 

فقراء الريف«.

العمل يًدا بيد يف امليدان يف أفريقيا:
يجري حالًيا تنفيذ مبادرة العمل يًدا 
أفريقيا:  بلدان  من  بلًدا   11 بيد يف 
إثيوبيا، أنغوال، بوركينا فاسو، رواندا، 
زمبابوي، غابون، غينيا بيساو، كابو 

فيردي، مالي، النيجر، نيجيريا.

وبوركينا  إثيوبيا  من  ال��وزراء  وسلط 
ال���ض���وء على  ف���اس���و وزم���ب���اب���وي 
املبادرة  هذه  تقدمها  التي  املساعدة 
مل��ض��اع��ف��ة ج��ه��ود م��ك��اف��ح��ة اجل��وع 

والفقر يف بلدانهم.

 Salifou ال��س��ي��د  م��ع��ال��ي  وأش�����ار 
ال���زراع���ة  وزي�����ر   ،Ouedraogo
ال��زراع��ي  الهيدرولوجي  والتطوير 
م��ب��ادرة  أّن  إل��ى  ف��اس��و  بوركينا  يف 
على  س��اع��دت  ق��د  بيد  ي���ًدا  العمل 
»تنسيق جهودنا كافة وضمان تضافر 

شركائنا الفنين واملالين مًعا«.

وي��رم��ي ب��ع��ض م��ن ه���ذه اجل��ه��ود أو 
املبادرات يف بوركينا فاسو إلى زيادة 
وجبات  وتأمن  ل��ألرّز  احمللي  اإلنتاج 
امل�����دارس ومتكن  ل��ت��ام��ذة  م��غ��ذي��ة 

املنتجن من احلصول على التمويل.

وقال الوزير من إثيوبيا »نحن بحاجة 
هم  امل��زارع��ون  يكون  أن  إل��ى ضمان 
اجل��ه��ات ال��ف��اع��ل��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة على 
يحصلوا  وأن  القيمة  سلسلة  امتداد 
على اخلدمات املالية« مشيًرا إلى أّن 
مبادرة العمل يًدا بيد تشكل أداة هامة 
عليها  االع��ت��م��اد  ب��اده  بإمكان  ب��ات 

لتطوير نظم غذائية شاملة.

األمن الغذائي والتغذية يف أفريقيا:
قلقهم  املتحدثن  من  العديد  وأب��دى 
والتغذية  الغذائي  األمن  حالة  بشأن 

يف أفريقيا.
وق���د أدت ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-19 إل��ى 
الغذائي  األم��ن  ان��ع��دام  حالة  تفاقم 
األس��اس  يف  القائمة  التغذية  وس��وء 
األفريقية.  ال��ب��ل��دان  م��ن  العديد  يف 
تغير  أّدى  األخيرة،  السنوات  وخال 
املناخ والنزاعات والتباطؤ االقتصادي 
واألمراض واآلفات احليوانية العابرة 
للحدود على غرار اجلراد الصحراوي 
تآكل  إل��ى  اخلريفية  احلشد  ودودة 
س��ب��ل ال��ع��ي��ش ودف���ع���ت مب��زي��د من 

األشخاص إلى حلقة اجلوع.

ويُحصى يف أفريقيا وجود 250 مليون 
وهي  التغذية،  نقص  يعانون  شخص 
من حيث النسبة املئوية أشّد األقاليم 
يتواصل حيث  املنحى  يزال  وال  تأثًرا 
أّن 19.1 يف املائة من سكانها يعانون 
نقص التغذية. وإذا بقيت االجتاهات 
أفريقيا  تصبح  س��وف  حالها،  على 
من  ألكثر  موطًنا   2030 سنة  بحلول 

يعانون  ال��ذي��ن  العالم  س��ك��ان  نصف 
اجلوع املزمن.

حاجة  ثمة  التحديات،  هذه  ظّل  ويف 
ملحة إلى وجود نظم غذائية مستدامة 

قادرة على مواجهة أزمات متعددة.

مبادرة العمل يًدا بيد - يف الكواليس:
إلى  بيد  ي���ًدا  العمل  م��ب��ادرة  تتوجه 
الفئات األشّد فقًرا والبلدان الساحلية 
األق��ل من��ًوا وال���دول ال��دول اجلزرية 
الصغيرة النامية والبلدان التي تعاني 
الكبيرة  والبلدان  غذائية  أزم��ات  من 
التي توجد فيها بؤر ساخنة ملحوظة 

للفقر.

األطراف  متعدد  نهًجا  املبادرة  وتتبع 
ل��ت��س��ري��ع ع��ج��ل��ة ال��ت��ح��ول ال��زراع��ي 
وهي  املستدامة،  الريفية  والتنمية 
النظم  ق����درات  ت��ع��زي��ز  ت��ع��م��ل ع��ل��ى 
ال��غ��ذائ��ي��ة م��ن أج���ل ت��وف��ي��ر أمن��اط 
غذائية مغذية وصحية للجميع وزيادة 
دخل األسر املعيشية للحد من الفقر 

املدقع.
متطورة،  أدوات  على  املبادرة  وتعتمد 
اجلغرافية  ال��ن��م��ذج��ة  ذل���ك  يف  مب��ا 
على  املتطورة  والتحليات  املكانية 
املكانية  اجل��غ��راف��ي��ة  امل��ن��ص��ة  غ���رار 
مجال  يف  لابتكار  البيانات  ومختبر 
اإلحصاءات، وهي تتيح جميًعا بيانات 
عليها  احلصول  يسهل  اجلودة  عالية 
ملساعدة  وموثوقة  التوقيت  وحسنة 
ورسم  ال��ق��رارات  صنع  على  البلدان 
واالستراتيجية  املستنيرة  السياسات 

واملستندة إلى األدلة.

شركات  مع  شراكة  املنظمة  وعقدت 
التكنولوجيا ومزودي  رائدة يف مجال 
البيانات العامة من أجل بناء منصة، 
احلصر  ال  املثال  سبيل  على  ونذكر 

غوغل وIBM والبنك الدولي.

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع
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مو�طنون يحملون �أمانة مكة م�ضوؤولية عدم متكينهم من مقابلة �لوزير

وع�ضو �جلمعية يوؤكد �أن �لنظام يكفل للمو�طن توفري 

�خلدمات

األستاذ سليمان الزايدي

عبَّر عدد من أهالي مخططات ولي 
خيبة  عن  املقدسة  بالعاصمة  العهد 
وزير  مقابلة  من  لعدم متكنهم  أملهم 
املكلف  وال��ق��روي��ة  البلدية  ال��ش��ؤون 
زيارته  خال  احلقيل  ماجد  الدكتور 
أم��ان��ة  وح��م��ل��وا  م���ؤخ���راً،  للمخطط 
عدم  مسؤولية  امل��ق��دس��ة  العاصمة 
إتاحة الفرصة لهم لعرض مطالبهم، 
أن  ي��رغ��ب��ون  ك��ان��وا  أن��ه��م  مضيفن 
مباشرة  ملطالبهم  احلقيل  يستمع 
التي  املشكات  وحل  تلبيتها  لسرعة 

يعانون منها.

وتداولت مواقع التواصل االجتماعي 
م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ي��ظ��ه��ر ال��ع��دي��د من 
العهد  أهالي وسكان مخططات ولي 
يصطفون  وه��م  املكرمة  مكة  جنوب 
وزير  الستقبال  الطريق  جانبي  على 
الشؤون البلدية والقروية خال زيارته 
الوزير  يقف  بأن  وطالبوا  للمخطط، 
ملطالبهم،  لاستماع  محدد  مكان  يف 
لكن املنظمن للجولة )أمانة العاصمة 
املواطنن  مطالب  جتاهلوا  املقدسة( 
باملواطنن  الوزير  لقاء  يدرجوا  ولم 

ضمن اجلولة.

على  بجولة  املدينة  صحيفة  وقامت 

عدًدا  والتقت  العهد  ولي  مخططات 
من املواطنن الذين عبَّروا عن خيبة 
أمانة  يف  املسؤولن  لتجاهل  أملهم 
بلقاء  ملطالبهم  املقدسة  العاصمة 
وزير الشؤون البلدية والقروية، وقال 
عبداهلل بن سعيد األسمري: منذ أيام 
الوزير  وص��ول  حلظة  نترقب  ونحن 
ملكة املكرمة وكان هو أملنا يف النظر 
العهد  ولي  ملطالب سكان مخططات 
وغياب  ال��ت��ام  اإله��م��ال  تعاني  ال��ت��ي 
وال��ص��رف الصحي  امل��ي��اه  خ��دم��ات 
بتوقيع  خطاًبا  جهزنا  وقد  واإلن��ارة، 
املطالب  يوضح  املواطنن  ع��ش��رات 
وهي ليست بصعبة املنال، وكنا نريد 
األمانة  لنا  أتاحت  إذا  ال��وزي��ر  لقاء 
مكة  أمانة  يف  املسؤولن  لكن  ذل��ك، 
اصطحبوه يف جولة بعيدة عن أعن 
املواطنن وجتاهلوا عشرات األهالي 
ي��ق��ف��ون ع��ل��ى جانبي  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
وتقدمي  ب��ال��وزي��ر  للترحيب  الطريق 

مطالبهم.

األه��ال��ي  إن  الذبياني  ن��اص��ر  وق���ال 
ج��راء  األم��ان��ة  م��ن  بصدمة  أصيبوا 
ع����دم مت��ك��ي��ن��ه��م م���ن م��ق��اب��ل��ة وزي���ر 
ال��ش��ؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ق��روي��ة خ��ال 
أن  وبعد  العهد  ول��ي  ملخطط  زيارته 

شاهد اجلميع ما حدث عبر وسائل 
الوزير  نطالب  االجتماعي  التواصل 
مكان  يف  م��ف��ت��وح  ل��ق��اء  بتخصيص 
مع  االحترازية  اإلج��راءات  وفق  عام 
احلقيقة  ليسمع  املكرمة  مكة  أهالي 
الذبياني  وأض����اف  امل��واط��ن��ن،  م��ن 
من  تعاني  العهد  ولي  مخططات  أن 
نقص اخلدمات البلدية وحوالى %70 
م��ن ال��ش��وارع ب��ا إن���ارة و100% با 
رصيف وال يوجد ولو حديقة واحدة 
حالًيا  يسكنها  التي  املخططات  يف 
وطالب  مواطن،  ألف   100 من  أكثر 
وعلى  هوساوي  نور  ومحمد  من  كل 
احلكمي وحسن العسايف )من سكان 
بلقاء  الوزير  العهد(  ولي  مخططات 
ميثلون  امل��واط��ن��ن  م��ن  لعدد  مفتوح 
سكان مخططات ولي العهد ليستمع 

حلقيقة ما يعاني منه األهالي.

كما قال صالح العجان : من األمور 
امللفتة أن سكان مخططات ولي العهد 
يطالبون مبدخل  منذ سنوات  )1و2( 
لم  واألم��ان��ة  املخططات  م��ن  ق��ري��ب 
فتح  مت  ال��وزي��ر  جولة  وي��وم  تستجب 
فقط  احلقيل  جلولة  جديد  مدخل 
ال��وزي��ر  ونطالب  إغ��اق��ه  مت  بعدها 
غياب  يف  للتحقيق  جل��ن��ة  بتشكيل 

وضعف اخلدمات.

اجلمعية  فرع  مدير  قال  جانبه  من 
الوطنية حلقوق اإلنسان مبكة املكرمة 
سليمان بن عواض الزايدى يجب أال 
اململكة  ب��أن  امل��س��ؤل  ب��ال  يغيب ع��ن 
تنموية طموحة شعارها  رؤية  تعيش 
ترجمة  يستلزم  وهذا  أوالً،  املواطن 
واقًعا من خال قرب ممارسة  ذلك 
املواطن.  نبض  من  العامة  املسؤلية 
ولي  مخططات  إلى  الزايدي  وأشار 
العهد مساحات واسعة من االراضي 
منوذجي  بشكل  تخطيطها  مت  التي 
حكومية  منًحا  للمواطنن  ومتليكها 
لشريحة  امل���ري���ح  ال��ّس��ك��ن  ل��ت��وف��ي��ر 
التفاتة  وه��ي  املواطنن،  من  كبيرة 
أن  إال  العاصمة،  أمانة  من  مقدرة 
يتزامن مع توفير اخلدمات  ذلك لم 
األح��ي��اء  تتطلبها  ال��ت��ي  ال��ض��روي��ة 
احل��دي��ث��ة، ف��ت��أخ��ر أك��ث��ر م��ن جهاز 
خدمي عن مواكبة االمتداد العمراني 
يف ه���ذه األح���ي���اء، واس��ت��م��ر إحل��اح 
لسنوات  امل��خ��ط��ط��ات  ه���ذه  س��ك��ان 
توفير  يف  بحقهم  باملطالبة  زال  وال 
الزايدى  وقال  الضرورية.  اخلدمات 
يف  حقه  للمواطن  كفل  النظام  إن 
توفير االحتياجات العامة التي تنمي 

األسرة، نواة املجتمع.
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فروع �جلمعية ت�ضارك دول �لعامل بالحتفالت بالأيام �لعاملية

مشاركة ممثل اجلمعية بالطائف األستاذ عادل الثبيتي باليوم العاملي للطفل

لرسالة اجلمعية احلقوقية  استمراراً 
يف ن��ش��ر ث��ق��اف��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان و 
توعية كافة أفراده و شرائحه بها، و 
املشاركة يف إحياء األيام العاملية التي 
تعنى بحقوق اإلنسان بكافة أشكالها، 
اجلمعية  ف��رع  ح��رص  منطلق  وم��ن 
للمساهمة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
يف حتقيق أهداف اجلمعية وتواجدها 
التوعوية  واملشاركات  املناسبات  يف 

والتثقيفية.
الثقافة  جمعية  مدير  رعاية  وحت��ت 
فيصل  األس��ت��اذ  بالطائف  وال��ف��ن��ون 
اجلمعية  أقامت  اخلديدي  خالد  بن 
مع  بالتعاون  الثقايف  ب�املنتدى  ممثلًة 
فريق يهدون باحلق مؤخراً على مسرح 
قاعة فهد ردة احلارثي للفنون أمسية 
توعوية بحقوق الطفل تزامنا مع اليوم 
العاملي للطفل وسط حضور عدد من 
املهتمن واملثقفن مبحافظة الطائف 
الصحية  اإلج���راءات  كافة  وبتطبيق 
املعتمدة من اجلهات املختصة حرصاً 

على سامة احلضور.
حت���دث يف ه���ذه األم��س��ي��ة األس��ت��اذ 
اجلمعية  مم��ث��ل   ” ال��ث��ب��ي��ت��ي  “ع�����ادل 
ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق اإلن���س���ان، وال���ذي 
حتدث عن حقوق الطفل يف الشريعة 

اإلسامية يف املواثيق الدولية، وكيفية 
احلفاظ  و  بحقوقه  الطفل  توعية 
من  حمايته  ح��ول  تثقيفه  و  عليها، 

العنف يف حال تعرضه لذلك.
األخصائية  األمسية  يف  شاركت  كما 
“منيفة  األس�����ت�����اذة  االج���ت���م���اع���ي���ة 
، وأدارها كل من األستاذة  شراحيلي” 
“شهد  واألس���ت���اذة  حسن”  “ش����روق 

الهذلي”.
حيث مت استعراض نظام حماية الطفل 
والائحة التنفيذية له ومناقشتها مع 
احلضور  مبشاركة  األمسية  ضيوف 
االجتماعية  اإلخ��ص��ائ��ي��ة  ون��اق��ش��ت 
احلماية  منسقة  شراحيلي  منيفة 
الطائف،  واإلي��ذاء بصحة  العنف  من 
وفطرياً،  سيكولوجيا  التربية  جانب 
واختتم احلفل بتكرمي املشاركن بهذه 

األمسية.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر  أن��ه ت��ق��رر مبوجب 
جميع  تقيم  ب��أن    )IX(836 ال��ق��رار 
به  يحتفل  للطفل  عاملياً  يوماً  البلدان 
على  والتفاهم  للتآخي  يوما  بوصفه 
وللعمل  األطفال  بن  العاملي  النطاق 
م��ن أج���ل ت��ع��زي��ز رف���اه األط��ف��ال يف 
احلكومات  على  واق��ت��رح��ت  ال��ع��ال��م. 
تشرين   20 اليوم يف  بذلك  االحتفال 

منها  كل  ت��راه  ال��ذي  الثاني/نوفمبر 
مناسبا. 

ومي��ث��ل ت��اري��خ 20 ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي/ 
فيه  اع��ت��م��دت  ال���ذي  ال��ي��وم  نوفمبر 
اجلمعية العامة إعان حقوق الطفل، 
يف عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل 

يف عام 1989 .

ويف سياق متصل شارك فرع اجلمعية 
ب���اجل���وف  ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي حل��ق��وق 
اإلن���س���ان ب��وض��ع ل��وح��ات إرش��ادي��ة 
وتوعوية يف امليادين العامة بالتعريف 
وفق  حقوقه  وحفظ  اإلنسان  بحقوق 
هذه  دس��ت��ور  و  اإلسامية  الشريعة 
التي  الدولية  واملواثيق  الغالية  الباد 
حتفظ كرامة اإلنسان وحقه بالعيش 

الكرمي واألمن.
اجلدير بالذكر أنه يحتفل بيوم حقوق 
اإلنسان يف 10 كانون األول/ديسمبر 
من كل عام،  ويرمز هذا اليوم لليوم 
الذي اعتمدت فيه اجلمعية العامة يف 
حلقوق  العاملي  اإلع��ان   1948 ع��ام 
اإلنسان،  وهو وثيقة تاريخية أعلنت 
حقوقا غير قابلة للتصرف حيث يحق 
 - كإنسان  بها  يتمتع  أن  لكل شخص 
أو  اللون  أو  العرق  عن  النظر  بغض 

ال��رأي  أو  اللغة  أو  اجلنس  أو  الدين 
السياسي أو غيره أو األصل القومي 
أو  املولد  أو  الثروة  أو  االجتماعي  أو 
األكثر  الوثيقة  وه��ي  آخ��ر.  أي وض��ع 
بأكثر  العالم، وهي متاحة  ترجمة يف 

من 500 لغة.
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:PHOTO  -19 - تزداد أهمية حماية املهاجرين يف ظل جائحة كوفيد
© املنظمة الدولية للهجرة

مبنا�ضبة �ليوم �لدويل للمهاجرين .. �لأمم �ملتحدة 

تدعو لتنفيذ �لتفاق �لعاملي للهجرة
التاريخ  امتداد  على  الهجرة،  كانت 
عزم  ع��ن  ش��ج��اع  تعبير  اإلن��س��ان��ي، 
األفراد على جتاوز الصعاب والسعي 
حلياة أفضل، واليوم أدت العوملة مع 
إلى  والنقل  االت��ص��االت  يف  التقدم 
ال��زي��ادة يف ع��دد األش��خ��اص الذين 
لديهم الرغبة والقدرة على االنتقال 

إلى أماكن أخرى.

العصر اجلديد حتديات  وجتلت يف 
أنحاء  ك��ل  يف  للمجتمعات  وف���رص 
ال��ع��ال��م، كما أن��ه أب��رز ال��راب��ط بن 
إظهار  عن  فضًا  والتنمية،  الهجرة 
يتصل  ما  يف  توفرها  التي  الفرص 
حتسن  أي   — امل��ش��ت��رك��ة  بالتنمية 
واالقتصادية  االجتماعية  الظروف 

يف بلد املنشأ وبلد املقصد.
على  متزايد  عاملي  تركيز  وه��ن��اك 
وحتديات  األي���ام،  ه��ذا  يف  الهجرة 
ال��ه��ج��رة ال��دول��ي��ة وص��ع��وب��ات��ه��ا — 
مختلطة بعوامل اخلوف من املجهول 
تتطلب   — وال��ت��ع��ق��ي��د  وال����ط����وارئ 
البلدان  بن  متعاضداً  وعمًا  تعاوناً 
املتحدة  األمم  وتضطلع  واألقاليم، 
بدور هام يف هذا املجال، رامية إلى 
داخل  والتفاعل  النقاش  أبواب  فتح 
الدفع  واألقاليم، فضًا عن  البلدان 
يف اجت���اه ف���رص ت��ب��ادل اخل��ب��رات 

والتعاون.
ت��ص��ور  إع������ادة   :2020 ع����ام  م���وض���وع 

احلراك البشري:
يسهم املهاجرون مبعارفهم وشبكات 
ب��ن��اء  ع��اق��ات��ه��م وم���ه���ارات���ه���م يف 
مجتمعات أقوى وأكثر مرونة، وخال 
يف  املهاجرون  كان  املاضية،  األشهر 
التصدي  جلهود  املتصدرون  طليعة 
وأس��ه��م��ت   ،19- ك��وف��ي��د  جل��ائ��ح��ة 
أعمالهم يف خدمات الصحة والنقل 
معاناة  م��ن  التخفيف  يف  وال��غ��ذاء 

كثيرين يف ظل إجراءات اإلغاق.

مثلهم   — املهاجرون  يتأثر  ومع ذلك، 
يجدون  مم��ن  غيرهم  كثيرين  مثل 
أن��ف��س��ه��م ع��ل��ى ه��ام��ش امل��ج��ت��م��ع — 
بشكل غير متناسب بفيروس كورونا 
والقسر  الوظائف  فقدان  خال  من 
على اإلخاء واملعاناة من ممارسات 
التمييز، كما تقطعت السبل باملاين 
منهم حيث يعانون من التشرد والعجر 
قيود  بسبب  ديارهم  إلى  العودة  عن 
التنقل بسبب فيروس كورونا، فضًا 
متزايدة  مخاطر  يواجهون  أنهم  عن 

من ممارسات االجتار واالستغال.

ذريعة  ال��وب��اء  اس��ت��خ��دام  ميكن  وال 
بتعزيز  االل��ت��زام��ات  ع��ن  ل��ل��ت��راج��ع 
وح��م��اي��ة ح��ق��وق امل��ه��اج��ري��ن بغض 
القانونية.  أوض��اع��ه��م  ع��ن  النظر 
كما ال ميكن أن يصبح ذريعة لزيادة 
القسرية  واإلع����ادات  االح��ت��ج��ازات 

إل���ى ب��ل��دان��ه��م األص��ل��ي��ة دون ات��ب��اع 
مما  الواجبة  القانونية  اإلج���راءات 

يعد انتهاكات للقانون الدولي.

أكثر  مبستقبل  امل��رحت��ل��ون  وي��أم��ل 
جماعية  فاملسؤولية  ول��ذا،  إشراًقا، 

يف بناء عالم أكثر أماًنا ومرونة.

وي��ج��ب أن ت��ك��ون ال��ه��ج��رة اخ��ت��ي��اًرا 
املهاجرين  ي��وم  ويف  ض��رورة،  وليس 
توكيد  علينا   ،)MigrantsDay#(
التزامنا بهجرة آمنة وكرمية للجميع.

الهجرة:
ُم��ن��ذ األزم���ن���ة األول�����ى وال��ب��ش��ري��ة 
فبعض  وت��ن��ق��ل،  ح��ال��ة حت���رك  يف 
العمل  ع��ن  ب��ح��ًث��ا  ينتقلون  ال��ن��اس 
من  ومنهم  اقتصادية،  ألس��ب��اب  أو 
عائلته  أفراد  إلى  لانضمام  يهاجر 
بينما  أك��ادمي��ي،  لتحصيل  سعياً  أو 
أو  الصراع  من  هرباً  آخ��رون  يتنقل 
انتهاكات  أو  اإلره��اب  أو  االضطهاد 
يهاجر  وبعضهم  اإلن��س��ان،  ح��ق��وق 
والعوامل  امل��ن��اخ  تغّير  آث���ار  بسبب 

الطبيعية والبيئية األخرى.
تفوق أعداد من يعيشون ببلدان غير 
التي ولدوا فيها اليوم أي احصائيات 
عدد  بلغ   ،2017 ع��ام  ففي  مضت. 
شخص،  م��ل��ي��ون   258 امل��ه��اج��ري��ن 
عام  يف  مليون   173 بنحو  مقارنة 

املهاجرين  نسبة  إن  ويعتقد   ،2000
من  بقليل  أعلى  العالم  سكان  م��ن 
ت��ل��ك امل��س��ج��ل��ة ع��ل��ى م���دى ال��ع��ق��ود 
يزيد عن 3.4% يف  املاضية، أي ما 
يف   %2.8 م��ع  مقارنة   ،2017 ع��ام 
 .1980 عام  يف  و%2.3   2000 عام 
ويهاجر العديد الى باٍد خارج نطاق 
بسبب  يهاجر  وأغلبهم  االخ��ت��ي��ار، 
 68 من  يقرب  ما  وهناك  الضرورة. 
ذلك  يف  مبا  قسري،  مشرد  مليون 
أكثر من 25 مليون الجئ و3 ماين 
ط��ال��ب جل��وء وأك��ث��ر م��ن 40 مليون 

مشرد داخلًيا.

من هو املهاجر؟
ت��ع��ري��ف متفق  ي��وج��د  أن���ه ال  رغ���م 
املتحدة  األمم  تعرف  قانوًنا،  عليه 
يف  أق��ام  ”شخص  أن��ه  على  املهاجر 
بغض  سنة  من  ألكثر  أجنبية  دول��ة 
ال��ن��ظ��ر ع��ن األس��ب��اب س���واء كانت 
النظر  وب��غ��ض  ك��ره��ي��ة،  أو  طوعية 
للهجرة  املستخدمة  الوسيلة  ع��ن 
سواء كانت نظامية أو غير نظامية“. 
للفظة  الشائع  االس��ت��خ��دام  أن  إال 
يتضمن أنواًعا محددة من املهاجرين 
امل��زارع  عمال  مثل  األج��ل  قصيري 
لفترات  يسافرون  الذين  املوسمين 
منتجات  ب���زراع���ة  للعمل  ق��ص��ي��رة 
التفاقية  ووفًقا  وحصادها.  امل��زارع 
يُ���َع���َرّف  ال��اج��ئ��ن،  ب��ش��أن   1951
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الاجئ على أنه كل شخص ”يوجد 
تخوف  بسبب  جنسيته  دول��ة  خ��ارج 
م��ب��رر م���ن ال��ت��ع��رض ل��اض��ط��ه��اد 
دينه  أو  عرقه  إل��ى  ترجع  ألس��ب��اب 
فئة  لعضوية  انتمائه  أو  أو جنسيته 
اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، 
يفتقر  التخوف  ذلك  بسبب  وأصبح 
إلى القدرة على أن يستظل بحماية 
يف  الرغبة  لديه  تعد  ل��م  أو  دول��ت��ه 

ذلك“. 

رس������ال������ة األم����������ن ال������ع������ام ل����أمم 
املتحدة:

ونحن  متأملة،  نظرة  اليوم  نلقي 
نحتفل باليوم الدولي للمهاجرين، 
فيها  ع��ان��ى  سنة  مجريات  على 
بسبب  البشر،  من  املاين  مئات 
ج��ائ��ح��ة ك���وف���ي���د-19، م���ن آالم 
فراق األصدقاء واألسرة، وغياب 
االستقرار يف العمل، واالضطرار 
إلى التأقلم مع واقع جديد وغير 

مألوف.
هذه  املعاناة  أشكال  أن  وال��واق��ع 
يف  ي��وم  كل  املهاجرون  بها  يشعر 

جميع أنحاء العالم.

هذه  خ��ال  ننظر  أضحينا  وق��د 
السنة، مبا طرحته من حتديات، 
على  اعتمادنا  إلى  التقدير  بعن 
األعم  الغالب  غائبون يف  هم  من 
مجتمعاتنا.  داخ��ل  األن��ظ��ار  ع��ن 
فقد نهض املهاجرون بدور عظيم 
األمامية  اخل��ط��وط  يف  األهمية 
برعاية  ب���دءاً  ل��ألزم��ة،  للتصدي 

إيطاليا ُتوافق على استقبال املهاجرين العالقن يف البحر

إلى  ووص����والً  واملسنين  امل��رض��ى 
ض��م��ان اإلم�����داد ب��األغ��ذي��ة أث��ن��اء 
إج�����راءات اإلغ�����اق، مم��ا يسلط 
يقدمونه  م��ا  أهمية  على  ال��ض��وء 
ب��ش��ك��ل أع����م م���ن إس���ه���ام���ات يف 

املجتمعات يف شتى أنحاء العالم.
ال  ج��زءاً  املهاجرون  يعد  ما  وبقدر 
أن  ينبغي  مجتمعاتنا،  م��ن  يتجزأ 
طريقنا  يف  محورياً  عنصراً  يظلوا 

إلى التعايف.
استفادة  نضمن  أن  علينا  ويجب 
امل��ه��اج��ري��ن، ب��ص��رف ال��ن��ظ��ر عن 
وض��ع��ه��م ال��ق��ان��ون��ي، م��ن ت��داب��ي��ر 
مواجهة اجلائحة املتخذة يف كل بلد 
وضع  عند  سيما  وال  البلدان،  من 
والتلقيح.  الصحية  الرعاية  برامج 
ويجب علينا أن نعرض عن خطاب 
تنم  التي  األع��م��ال  وع��ن  الكراهية 
عن كراهية األجانب. ويجب علينا 
إيجاد حلول ألجل أوالئك املهاجرين 
الذين تقطعت بهم السبل، وصاروا 
قانوني  وض���ع  ب��ا  أو  دخ���ل  دون 
للعودة  لديهم  إمكانات  وال  محدد، 

إلى ديارهم.
ول��ن��غ��ت��ن��م يف ه���ذا ال��ي��وم ال��دول��ي 
من  ال��ت��ع��ايف  ف��رص��ة  للمهاجرين 
العاملي  االت��ف��اق  لتنفيذ  اجلائحة 
واملنظمة  اآلمنة  الهجرة  أج��ل  من 
جديدة  ص��ورة  وب��ل��ورة  والنظامية، 
ومتكن  البشري،  التنقل  لظاهرة 
املهاجرين من تنشيط االقتصادات 
وب��ن��اء  اخل�����ارج،  ب��ل��دان��ه��م ويف  يف 
وقدرة على  أكثر شموالً  مجتمعات 

الصمود.

ل��ن��غ��ت��ن��م يف ه�����ذا ال����ي����وم ف���رص���ة ال���ت���ع���ايف م����ن اجل��ائ��ح��ة 
لتنفيذ االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة 
والنظامية، وبلورة صورة جديدة لظاهرة التنقل البشري، 
ومتكن املهاجرين من تنشيط االقتصادات يف بلدانهم ويف 
اخلارج، وبناء مجتمعات أكثر شمواًل وقدرة على الصمود.

�أنطونيو غوتريي�س

عدد الالجئني و املهاجرين
يف كل اأنحاد العامل بني 2000 و 2015

الالجئنياملهاجرين

يف 2000يف 2015يف 2000يف 2015

244

مليونًا
173

مليونًا

20

مليونًا
16

مليونًا
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�أفكار وم�شاريع

 © �ضفحة تهتم بن�ضر �أهم �مل�ضاريع �لدولية للعديد من �ملنظمات و �ملخت�ضني و �ملهتمني بحقوق �لإن�ضان من �أجل �لعمل على حت�ضني حقوق �لإن�ضان يف �لعامل

م�ضاندة ا�ضتثنائية من البنك 
الدويل ملنطقة ال�رشق الأو�ضط 

و�ضمال اأفريقيا يف خ�ضم �ضدمات 
اقت�ضادية مزدوجة

تسترشد املساعدة التي يقدمها البنك الدولي باإلستراتيجية اإلقليمية ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا التي تركز على أهداف التنمية الفورية واألطول أمدًا، وتشمل األهداف الفورية قريبة األمد 

لإلستراتيجية، التي ُأعدت لتعزيز السالم واالستقرار من خالل الشمول االقتصادي واالجتماعي يف أعقاب 
"الربيع العربي"، ما يلي:

جتديد العقد االجتماعي؛
توسيع نطاق التعاون اإلقليمي؛

تدعيم القدرة على مواجهة صدمات املناخ والالجئن؛
تعزيز التعايف وإعادة اإلعمار يف البلدان املتضررة من الصراعات.

وبالتوازي مع التركيز على االحتياجات الفورية، يساعد البنك الدولي البلدان على وضع مناذج جديدة 
للنمو املستدام والشامل للجميع يف اقتصاد عاملي ديناميكي وقائم على املعرفة بشكل متزايد. ويف عام 2019، 

وّسع البنك الدولي تركيز إستراتيجيته اإلقليمية لتشمل حتسن نواجت رأس املال البشري، واالستفادة من 
التكنولوجيا الرقمية، وفتح بيئات العمل أمام القطاع اخلاص للمنافسة يف أسواق حرة ونزيهة لتوفير السلع 

واخلدمات.
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للصدمات  الدولي  البنك  استجاب   
أحدثتها  التي  املزدوجة  االقتصادية 
جائحة كورونا املستجد )كوفيد-19( 
وما تبعها من انهيار يف أسعار النفط 
بتقدمي مساندة قوية يف شكل قروض 
عاملية  وخ��ب��رات  فنية  وم��س��اع��دات 
ال��ش��رق  منطقة  أن��ح��اء  مختلف  يف 
وج��اءت  أفريقيا،  وش��م��ال  األوس���ط 
ه���ذه ال��ص��دم��ات يف أع��ق��اب ت��زاي��د 
يف  الهشاشة  وأوض��اع  االضطرابات 
بعض البلدان مما تسبَّب يف انتكاسٍة 

للمكاسب االقتصادية واالجتماعية.

 30 يف  املنتهية  املالية  السنة  وخال 
االرتباطات  اشتملت  يونيو/حزيران، 
األوسط  الشرق  منطقة  اجلديدة يف 
وشمال أفريقيا على 3.4 مليار دوالر 
والتعمير  لإلنشاء  الدولي  البنك  من 
ال��ب��ل��دان  يف  التنمية  ي��س��ان��د  ال���ذي 
مليون  و202.9  ال��دخ��ل،  متوسطة 
للتنمية،  الدولية  املؤسسة  من  دوالر 
وهي صندوق البنك الدولي ملساعدة 
على  فقراً، عاوًة  العالم  بلدان  أشد 
ذلك، مت االرتباط بتقدمي منح جديدة 
للضفة  دوالر  م��اي��ن   103 بقيمة 

الغربية وقطاع غزة.

قال  ذل��ك،  على  تعقيبه  معرض  ويف 
البنك  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ب��ل��ح��اج  ف��ري��د 
ال���دول���ي ل���ش���ؤون م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق 
األوس�����ط وش���م���ال أف��ري��ق��ي��ا: »إن 
األض�����رار ال��ب��ش��ري��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
ال���ش���دي���دة ال��ن��اج��م��ة ع���ن ج��ائ��ح��ة 
تراجعات  من  صاحبها  وم��ا  ك��ورون��ا 
العاملية  النفط  أس��ع��ار  يف  تاريخية 
والصراع يف عدد  الهشاشة  وأوضاع 
من  الكثير  بضياع  تُنِذر  البلدان  من 
قت بشق  املكاسب اإلمنائية التي حتَقّ
األوس��ط  الشرق  منطقة  يف  األنفس 
أفريقيا يف األعوام األخيرة.  وشمال 
ويف مثل هذه األوقات حتديداً، يجب 
ال  ب��دور  ال��دول��ي  البنك  يضطلع  أن 
غنى عنه ملساندة التنمية االجتماعية 
واالق��ت��ص��ادي��ة -م���ع ال��ت��رك��ي��ز على 
الشباب ورأس املال البشري- وكذلك 
والعاملي.  اإلقليمي  االستقرار  لدعم 
وال نزال ملتزمن بأداء رسالتنا - يف 
وعلى  السرعة  وجه  على  االستجابة 

للحصول  البلدان  لطلبات  ال  فَعّ نحو 
ال��ط��وارئ،  ح��االت  يف  مساندة  على 
إلى  الرامي  املشروع  وباالستمرار يف 
للمنطقة  الكامنة  اإلمكانيات  حتقيق 
يف األج��ل��ن امل��ت��وس��ط وال��ط��وي��ل يف 

السنوات القادمة«.

مجموعة  بإستراتيجية  واسترشاداً 
البنك الدولي املوسعة ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، وافق البنك 
الدولي على 22 عملية جديدة خال 

السنة املالية السابقة، من بينها:

بقيمة  م��ش��روع  سيساند  مصر،  يف 
التأمن  نظام  بناء  دوالر  مليون   400
ال��ص��ح��ي ال��ش��ام��ل مل��ص��ر يف إط���ار 
التغطية  نحو حتقيق  احلكومة  سعي 
النواجت  وحتسن  الشاملة  الصحية 

الصحية ملواطنيها.
بتعبئة  الدولي  البنك  قام  األردن،  يف 
موارد فنية ومالية ملساعدة احلكومة 
على مواجهة اآلثار متعددة اجلوانب 
م��ن خال  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  لتفشي 
مشروع  منها  ج��دي��دة،  م��ش��روع��ات 
للتحويات  دوالر  مليون   350 بقيمة 
جائحة  ملكافحة  ال��ط��ارئ��ة  النقدية 
كورونا لتقدمي مساندة نقدية لألسر 
التي  ب��ال��رع��اي��ة  ال��ف��ق��ي��رة واألول�����ى 

تضررت من جراء اجلائحة؛
األول  املشروع  سيساند  املغرب،  يف 
أجل  م��ن  التنمية  سياسات  لتمويل 
الشمول املالي والرقمي )بقيمة 500 
رئيسية  إص��اح��ات  دوالر(  م��ل��ي��ون 
الرقمي  االق��ت��ص��اد  إل���ى  وال��ت��ح��ُوّل 

وتعزيز الشمول املالي؛
ب��رن��ام��ج إصاحي  ي��أت��ي  ت��ون��س،  يف 
االستجابة  على  احلكومة  ملساعدة 
يف  ك��ورون��ا  جائحة  ألزم��ة  والتصدي 
قة  ُمنَسّ دولية  مساندة  حزمة  إط��ار 
مع مساعدات على صعيد االقتصاد 
االحت��اد  م��ن  املالية  واإلدارة  الكلي 
األوروب�������ي. وس��ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة ح��زم��ة 
التمويل التي تشتمل على مساهمات 
ما  دولية  مالية  مؤسسات  ع��دة  من 
مليون  و700  دوالر  مليون   600 بن 
الدولي  البنك  يف عام 2020. ووافق 
دوالر  مليون  بقيمة 175  على عملية 
أجل  م��ن  التنمية  سياسات  لتمويل 

مساندة حزمة اإلصاح.
ومع انتشار جائحة كورونا على نطاق 
واس����ع يف أن��ح��اء ال��ش��رق األوس���ط 
وشمال أفريقيا، سارع البنك الدولي 
من  للتخفيف  مساندته  تعزيز  إل��ى 
األض�����رار ال��ص��ح��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
ال���ش���دي���دة ل��ل��ج��ائ��ح��ة. واش��ت��م��ل��ت 
التمويل،  على  ال��ف��وري��ة  االستجابة 
السياسات،  بشأن  امل��ش��ورة  وإس���داء 
البلدان  ملساعدة  الفنية  واملساعدات 
الصحية  االح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ع��ل��ى 
امل��ل��ح��ة ب��س��ب��ب اجل��ائ��ح��ة وإب��ط��اء 
املقدم  التمويل  ويأتي  املرض.  ي  تفِشّ
يف  االستجابة  م��ك��ون  م��ن  للمنطقة 
ملجموعة  ال��ت��اب��ع  ال���ط���وارئ  ح���االت 
ال��ب��ن��ك ال���دول���ي وذل���ك ع��ب��ر حزمة 
س���ري���ع���ة ال����ص����رف ل��ل��م��ش��روع��ات 
سريع  التسهيل  إط���ار  يف  اجل��دي��دة 
الصرف ملكافحة فيروس كورونا، وهو 
جهد عاملي يرمي إلى املساعدة على 
النامية ملكافحة  البلدان  تقوية جهود 

تفشي الفيروس.

وال متثل املشروعات الطارئة للتصدي 
جلائحة كورونا والتي تُرِكّز على تلبية 
أشد االحتياجات ملساعدة البلدان يف 
املنطقة على مواجهة اجلائحة سوى 
ضمن  املشروعات  من  موجة  أحدث 
الدولي  للبنك  األم��د  طويل  الهدف 
الصحة  م��ج��االت  على  التركيز  يف 
والتعليم وبناء رأس املال البشري يف 
أنحاء املنطقة. ويف إطار مشروع رأس 
املال البشري الذي مت تدشينه يف عام 
2018، يساعد البنك الدولي البلدان 
ع��ل��ى حت��دي��د امل���ج���االت احمل���وري���ة، 
األساسية،  باالستثمارات  وال��ق��ي��ام 
رأس  بناء  يف  التقدم  وتيرة  وتسريع 
املال البشري، وتشير تقديرات بحوث 
البنك الدولي إلى أن متوسط نصيب 
احمللي  ال��ن��اجت  إجمالي  م��ن  العامل 
وشمال  األوس��ط  الشرق  منطقة  يف 
أفريقيا ميكن أن يزداد إلى الضعفن 
اليوم  يولدون  الذين  إذا أمت األطفال 

تعليمهم ومتتعوا بصحة جيدة.

ول���م ت��ك��ن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا األزم���ة 
وقد  املنطقة،  تواجهها  التي  الوحيدة 
بقيمة  اعتماداً  ال��دول��ي  البنك  م  ق��َدّ

امل��ؤس��س��ة  م���ن  دوالر  م��اي��ن  س��ت��ة 
ومنحة  إلى جيبوتي،  للتنمية  الدولية 
إلى  دوالر  مليون   25 بقيمة  أخ��رى 
للمخاطر  للتصدي  ت��ه��دف  ال��ي��م��ن 
اجلراد  أس��راب  انتشار  عن  الناجمة 
التأهب  أنظمة  ولتقوية  الصحراوي، 

والترصد.

تركيزه  ال��دول��ي  البنك  واص���ل  كما 
من  متنوعة  مجموعة  ت��ق��دمي  على 
وْض��ع  مل��س��ان��دة  التحليلية  األدوات 
سياسات تستند إلى األدلة والشواهد 
وتنسيق النُُهج يف التصدي للتحديات 
املنطقة.  تواجهها  ال��ت��ي  اإلمن��ائ��ي��ة 
املستجدات  أح���دث  تقرير  وت��ن��اول 
كيف  بالبحث  اإلقليمية  االقتصادية 
ميكن أن تؤدي الشفافية يف املسائل 
االقتصادية احليوية مثل الدين العام 
النمو  معدالت  زي��ادة  إلى  والتوظيف 
وتعزيز الثقة يف احلكومة يف املنطقة.

وخال هذه السنة املالية، كانت أربعة 
م��ن ب��ل��دان ال��ش��رق األوس���ط وشمال 
بلدان  عشرة  أكثر  بن  من  أفريقيا 
تطبيقا لإلصاحات يف تقرير البنك 
الدولي عن ممارسة أنشطة األعمال: 
ال��س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  وه���ي 
واألردن، والبحرين، والكويت، وقامت 
هذه البلدان بنحو نصف اإلصاحات 
اإلم���ارات  دول��ة  وظلت  املنطقة،  يف 
املنطقة  بلدان  أقوى  املتحدة  العربية 
املركز  احتلت  حيث  عام،  بوجه  أداًء 
ب��ل��داً(  )ب���ن 190  ال���س���ادس ع��ش��ر 
أنشطة  ممارسة  سهولة  مؤشر  على 
على  الدولي  البنك  ز  ويُرِكّ األعمال. 
مساعدة البلدان على سن إصاحات 
ت��رك��ز ع��ل��ى ال��ش��ف��اف��ي��ة وامل��ن��اف��س��ة 
الرشيدة  واإلدارة  واحلوكمة  النزيهة 
أنشطة  أم��ام  منفتحة  املنطقة  جلعل 
األعمال وجذب االستثمارات الازمة 

خللق الوظائف للشباب والنساء.
استثمارات  محفظة  إجمالي  ويبلغ 
البنك الدولي احلالية 20 مليار دوالر 
وشمال  األوس��ط  الشرق  منطقة  يف 
أفريقيا. وهي تغطي مجموعة متنوعة 
والطاقة  ك��ال��زراع��ة  القطاعات  م��ن 
واحلماية  والصحة  والبيئة  والتعليم 

االجتماعية والتجارة والنقل.
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UNICEF/Frank Dejongh - صبي يلوح بيده أمام أمام ألواح الطاقة الشمسية التي توفر الكهرباء حملطة لضخ املياه يف منطقة هيرات، غربي أفغانستان.

املتحدة  ل��ألمم  جديد  تقرير  كشف 
أنه على الرغم من االنخفاض القليل 
الذي حدث يف انبعاثات ثاني أكسيد 
املرتبطة  اإلغاقات  نتيجة  الكربون 
العالم  ف���إن  ك��وف��ي��د-19،  بجائحة 
احل��رارة  درج��ات  ارتفاع  نحو  يتجه 
مبا يزيد عن 3 درج��ات مئوية هذا 
القرن، مقارنة بعصر ما قبل الثورة 
الصناعية، مبا يتجاوز أهداف اتفاق 

باريس للمناخ.
جاء ذلك يف تقرير فجوة االنبعاثات 
برنامج  أص���دره  ال��ذي   2020 لعام 

األمم املتحدة للبيئة مؤخراً.
وأشار التقرير إلى األمل يف التعايف 
وااللتزامات  اجلائحة  من  األخضر 
امل���ت���زاي���دة ل���ل���وص���ول إل����ى ص��ايف 
االن��ب��ع��اث��ات ال��ص��ف��ري��ة، م��ؤك��داً أن 
العمل املناخي السريع والقوي ميكنه 
درج��ة  االرت��ف��اع يف  م��س��ار  يغير  أن 

احلرارة.
املتحدة  األمم  برنامج  تقرير  وسلط 
إل��ى  احل��اج��ة  ع��ل��ى  ال��ض��وء  للبيئة 
العمل  مجال  يف  عاجلة  استثمارات 
التعايف  خطط  م��ن  ك��ج��زء  املناخي 
من تداعيات فيروس كورونا، بهدف 

تقرير �أممي: �لتعايف �لأخ�ضر من تد�عيات كورونا 

ميكن �أن يبطئ تغري �ملناخ
م��ن حتقيق ه��دف  ال��ع��ال��م  ت��ق��ري��ب 
ات�فاق باريس املتمثل يف كبح ارتفاع 
درجة احلرارة لكيا يتعدى درجتن 

مئويتن.
وق���ال���ت إن���غ���ر أن����درس����ن، امل���دي���رة 
املتحدة  األمم  لبرنامج  التنفيذية 
للبيئة، إن التعايف األخضر احلقيقي 
قدراً  يوقف  أن  ميكن  اجلائحة  من 
كبيراً من انبعاثات غازات االحتباس 

احلراري ويبطئ تغير املناخ.
احلكومات  األممية  املسؤولة  وحثت 
على دعم التعايف األخضر يف املرحلة 
التالية من التدخات املالية الازمة 
ك��ورون��ا  جائحة  ت��داع��ي��ات  ملعاجلة 
ورفع طموحاتها املناخية بشكل كبير 

يف عام 2021.
وفقاً للتقرير، ميكن للتعايف األخضر 
يف  املتوقعة  االنبعاثات  يخفض  أن 
إلى 25 يف  بنسبة تصل  عام 2020 
املائة، ويعزز من فرصة احلفاظ على 
احل��رارة عند مستوى  درج��ة  ارتفاع 
بنسبة  مئويتن،  درج��ت��ن  م��ن  أق��ل 

تصل إلى 66 يف املائة.
وش������دد ال���ت���ق���ري���ر ع���ل���ى ض�����رورة 
دعم  مثل  لتدابير  األول��وي��ة  إعطاء 

عدمية  التحتية  والبنية  التكنولوجيا 
الوقود  دعم  من  واحلد  االنبعاثات، 
احملطات  إنشاء  ووق��ف  األح��ف��وري، 
التي تعمل بالفحم احلجري، وتعزيز 
احللول القائمة على الطبيعة - مبا 
الطبيعية  املناظر  إص��اح  ذل��ك  يف 

وإعادة التشجير على نطاق واسع.
عدد  تزايد  أن  أيضاً  التقرير  ووجد 
البلدان التي أعلنت التزامها بتحقيق 
بحلول  ان��ب��ع��اث��ات  ص��ف��ر  أه�����داف 
مهما  »ت��ط��وراً  يعد  القرن  منتصف 

ومشجعاً«.
 126 ح��وال��ي  اع��ت��م��دت  اآلن،  حتى 
من  املائة  51 يف  دول��ة مسؤولة عن 
انبعاثات غازات االحتباس احلراري 
تخطط  أو  أع��ل��ن��ت  أو  ال��ع��امل��ي��ة، 
إلعان تعهدها بالوصول إلى صفر 

انبعاثات.
فجوة  تقرير  يبحث  ع���ام،  ك��ل  ويف 
قطاعات  إم��ك��ان��ات  يف  االن��ب��ع��اث��ات 
معينة، ويركز هذا العام على سلوك 
النقل  إلى جانب قطاعي  املستهلك، 

البحري والطيران.
التي  التحسينات  أن  التقرير  ووجد 
طرأت على تكنولوجيا عمليات النقل 

حتسن  أن  ميكن  والطيران  البحري 
كفاءة الوقود، ولكن مع زيادة الطلب، 
إلى  أيضاً  القطاعان  ه��ذان  يحتاج 
حت���ول س��ري��ع ب��ع��ي��داً ع���ن ال��وق��ود 
األحفوري لتحقيق تخفيضات مطلقة 
الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاثات  يف 
االنبعاثات  أن  أيضاً  التقرير  وأك��د 
يف  ث��راء  البلدان  أكثر  م��ن  الناجتة 
العالم، والتي متثل نسبة 1 يف املائة، 
االنبعاثات  ضعف  م��ن  أكثر  تشكل 
التي تنتجها 50 يف املائة من الدول 
الدول  هذه  وستحتاج  فقراً،  األكثر 
الغنية إلى تقليل انبعاثاتها اجلماعية 
من الكربون مبقدار 30 مرة، للبقاء 

متماشية مع أه�داف اتفاق باريس.
ويف الوقت نفسه، فإن التغييرات يف 
السلوك االستهاكي للقطاع اخلاص 
واألفراد، ميكن أن تساعد يف تعزيز 
وسائل  خ��ال  م��ن  امل��ن��اخ��ي،  العمل 
ال��رح��ات  اس��ت��ب��دال  م��ث��ل  مختلفة 
بالسفر  القصيرة  احمللية  اجل��وي��ة 
رك��وب  تشجيع  احل��دي��د؛  بالسكك 
الدراجات ومشاركة السيارات؛ زيادة 
كفاءة املساكن يف استخدام الطاقة، 

وتقليل هدر الطعام.
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اجلزء الثاني عشر 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 الثامنة و الثالثون )2/2(
3. متتنع ال��دول األط��راف عن جتنيد 
أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة 
سنة يف قواتها املسلحة، وعند التجنيد 
من بن األشخاص الذين بلغت سنهم 
تبلغ  ل��م  ولكنها  س��ن��ة  ع��ش��رة  خ��م��س 
الدول  على  يجب  سنة،  عشرة  ثماني 
األولوية  إلعطاء  تسعى  أن  األط��راف 

ملن هم أكبر سناً.
4. ت��ت��خ��ذ ال����دول األط������راف، وف��ق��اً 
اللتزاماتها مبقتضى القانون اإلنساني 
يف  املدنين  السكان  بحماية  ال��دول��ي 
التدابير  جميع  املسلحة،  امل��ن��ازع��ات 
حماية  تضمن  ل��ك��ي  عملياً  املمكنة 
ورعاية األطفال املتأثرين بنزاع مسلح.

املادة التاسعة و الثالثون

التدابير  ك��ل  األط���راف  ال���دول  تتخذ 
البدني  التأهيل  لتشجيع  املناسبة 
االجتماعي  االندماج  وإعادة  والنفسي 
شكل  أي  ضحية  يقع  ال���ذي  للطفل 
أو  االستغال  أو  اإلهمال  أشكال  من 
اإلساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر 
من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الاإنسانية أو املهينة، أو املنازعات 
املسلحة، ويجرى هذا التأهيل وإعادة 
ت��ع��زز صحة  بيئة  ه��ذه يف  االن��دم��اج 

الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.

املادة األربعون )2/1(
1. تعترف الدول األطراف بحق كل 

طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات 
أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك يف 
أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة 

إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز 
احترام الطفل ملا لآلخرين من حقوق 
اإلنسان واحلريات األساسية وتراعي 
سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة 
اندماج الطفل وقيامه بدور بناء يف 

املجتمع.
2. وحتقيقاً لذلك، ومع مراعاة أحكام 
تكفل  الصلة،  ذات  الدولية  الصكوك 
الدول األطراف، بوجه خاص، ما يلي:

لقانون  الطفل  انتهاك  إدعاء  )أ( عدم 
إثبات  أو  بذلك  اتهامه  أو  العقوبات 
ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور 
ل��م ت��ك��ن م��ح��ظ��ورة مب��وج��ب ال��ق��ان��ون 

الوطني أو الدولي عند ارتكابها،
بأنه  ي��دع��ي  ط��ف��ل  ل��ك��ل  ي��ك��ون  )ب( 
بذلك  يتهم  أو  العقوبات  قانون  انتهك 

الضمانات التالية على األقل:

1- افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته 
وفقاً للقانون«،

بالتهم  وم��ب��اش��رة  ف���وراً  إخ��ط��اره   -2
أو  وال��دي��ه  طريق  ع��ن  إل��ي��ه،  املوجهة 
األوص���ي���اء »ال��ق��ان��ون��ي��ن ع��ل��ي��ه عند 
مساعدة  على  واحل��ص��ول  االقتضاء، 
ق��ان��ون��ي��ة أو غ��ي��ره��ا م���ن امل��س��اع��دة 

املائمة إلعداد وتقدمي دفاعه،
قضائية  هيئة  أو  سلطة  ق��ي��ام   -3
بالفصل يف  ونزيهة  مختصة ومستقلة 
دعواه دون تأخير »يف محاكمة عادلة 
وفقاً للقانون، بحضور مستشار قانوني 
وبحضور  أخرى  مناسبة  أو مبساعدة 
عليه،  القانونين  األوصياء  أو  والديه 
ما لم يعتبر أن ذلك يف غير مصلحة 
الطفل الفضلى، وال سيما إذا أخذ يف 

احلسبان سنه أو حالته،
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املجتمعات  به  تتميز  ما  أه��م  من 
واهتمامها  مراعاتها  املتحضرة 
فاجلميع  املجتمع  أف���راد  بكافة 
له  وك��ل منهم  ال��وط��ن  ش��رك��اء يف 
احلق يف العيش واالستمتاع بوطنه 
دون عناء أو إقصاء فهم شركاء يف 
البناء، والتنمية وشركاء يف العيش 
شريحة  هناك  كان  وإن  والتعايش 
امل��ج��ت��م��ع م��ن ذوي اإلع��اق��ة  م��ن 
واالح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة ف��إن من 
مسؤولية املجتمع االهتمام بهم يف 
االجتماعية  احلياة  مناحي  كافة 

جمعية  ف��ك��رة  انطلقت  هنا  وم��ن 
شراكة.

الرؤية:
ذوي  بيئة  لتحسن  رائ��دة  جمعية 
اخلاصة  واالح��ت��ي��اج��ات  اإلع��اق��ة 

مبعايير عاملية.

الرسالة:
الفاعلة  الشراكة  بناء  على  العمل 
واالحتياجات  اإلع��اق��ة  ذوي  ب��ن 
وامل��ج��ت��م��ع مب���ا يحقق  اخل���اص���ة 
املنافع  وت��ب��ادل  الكامل  اإلن��دم��اج 

والرضى التام

األهداف:

- ال���دع���م ال��ك��ام��ل الح��ت��ي��اج��ات 
اإلع�����اق�����ة  ذوي  وخ�������دم�������ات 
واالح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة يف كافة 
املجاالت االجتماعية واالقتصادية 

والتعليمية وغيرها.
- حت��ف��ي��ز األج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة 
ل��ت��ق��دمي اخل��دم��ات واإلج�����راءات 
اإلعاقة  لذوي  املوجهة  احلكومية 
بكفاءة  اخل��اص��ة  واالح��ت��ي��اج��ات 

وفاعلية.
- تشجيع شركات ومؤسسات قطاع 
وااله��ت��م��ام  للمساهمة  األع��م��ال 
واالحتياجات  اإلع��اق��ة  ذوي  بفئة 
اخل���اص���ة م���ن خ����ال م���ب���ادرات 

وبرامج املسؤولية االجتماعية.
- امل��س��اه��م��ة يف ت��وف��ي��ر خ��دم��ات 

ال��ت��أه��ي��ل وال���رع���اي���ة وال��ت��دري��ب 
والترفيه لألشخاص ذوي اإلعاقة 

واالحتياجات اخلاصة.
امل���ع���رف���ة وامل���م���ارس���ات  ن��ق��ل   -
العاقة  ذات  املجاالت  يف  العاملية 
اإلع����اق����ة  ذوي  ب����األش����خ����اص 
خال  من  اخلاصة  واالحتياجات 

أي برامج أو استشارات.
الوعي  ونشر  اإلعامي  الدعم   -
لاهتمام  واألس�����ري  امل��ج��ت��م��ع��ي 
اإلع����اق����ة  ذوي  ب����األش����خ����اص 
وتعزيز  اخل��اص��ة،  واالح��ت��ي��اج��ات 

الثقة يف قدراتهم.

اعرف أكثر عن جمعية شراكة
جمعية ذوي اإلعاقة و االحتياجات اخلاصة

Shrakaشراكة



 كاريكاتير

�مل�ضت�ضار �لقانوين

خالد بن عبد �لرحمن �لفاخري

نقالً عن صحيفة
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�لعدل و �ل�ضجون تتو�ضعان يف 

�ملحاكمة عن بعد

الدكتور  الشيخ  ال��ع��دل  وزي���ر  وج��ه 
بالتوسع  الصمعاني،  بن محمد  وليد 
يف تفعيل احملاكمة عن بعد للسجناء 
إذ  سجناً،  و80  محكمة   71 لتشمل 
دون  التقاضي  إج��راء  املشروع  يتيح 
احملكمة  إلى  السجناء  لنقل  احلاجة 

يف عملية إلكترونية بالكامل.
وأوض���ح���ت ال�������وزارة ب����أن اجل��ه��ود 
امل��ب��ذول��ة يف م��ش��روع احمل��اك��م��ة عن 
بعد جرت بالتكامل والتعاون املستمر 

بينها وبن املديرية العامة للسجون.
ت��أت��ي ضمن  اخل���ط���وة  أن  وأك�����دت 
اإللكترونية  العدلية  خدماتها  سياق 
واحلفاظ  املستفيدين  على  للتيسير 
الوقت واجلهد  على صحتهم وتوفير 

عليهم.
بعد  عن  احملاكم  مشروع  ويستهدف 

تقليل ُمدد التقاضي واختصار الوقت 
التكاليف البشرية  واجلهد مع توفير 
وامل���ادي���ة ع��ن��د ن��ق��ل ال��س��ج��ن��اء إل��ى 
احملكمة، مع حتقيق جميع الضمانات 
أثناء  والسجناء  للمتهمن  القضائية 
احمل��اك��م��ة، ك��م��ا أس��ه��م امل��ش��روع يف 
تسهيل إجراءات التقاضي حيث يأتي 
املشروع ضمن مسار الوزارة ونهجها 
التطويري يف رقمنة خدماتها العدلية, 
وك��ش��ف��ت ع���ن أن ع���دد اجل��ل��س��ات 
بعد  السجناء عن  القضائية حملاكمة 
تصل إلى 300 جلسة يومياً مرتبطة 
تستهدف  متقدمة  ات��ص��ال  بأنظمة 
ت��ف��ع��ي��ل االت���ص���ال امل���رئ���ي م���ا بن 
السجون واحملاكم، إضافة إلى ربطه 
ومركز  األُخ���رى  العدلّية  باجلهات 

الترجمة املوّحد.

هل يحق ملن توقف اشتراكه في التأمينات لتقاعده أن يجدد 
اشتراكه؟ 

القانونية  السن  بلغ  ال��ذي  العامل   -
اشتراكه  عليه  بناًء  وتوقف  للتقاعد، 
له  يحق  االجتماعية،  التأمينات  يف 
إذا ك��ان س��ع��ودي االس��ت��م��رار يف دفع 
دون   – املعاشات  ف��رع  يف  االش��ت��راك 

تقدم  إذا   - امل��ه��ن��ي��ة  األخ���ط���ار  ف���رع 
بطلب خ��ال امل��دة احمل��ددة يف الئحة 
ويضمن  واالش���ت���راك���ات،  ال��ت��س��ج��ي��ل 
الطلب تعهداً بدفع االشتراكات املقررة 
عليه  نصت  ما  وهذا  املعاشات,  لفرع 

الفقرة )1مادة 8 ( من نظام التأمينات 
االجتماعية )لكل عامل مشترك توقف 
تعد  ول��م  املعاشات  ف��رع  يف  اشتراكه 
عليها  املنصوص  الشروط  فيه  تتوافر 
يف هذا النظام ، احلق يف أن يستمر يف 

اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم 
الائحة  التي حتددها  املهلة  - خال 
- بطلب يتعهد فيه بدفع االشتراكات 
املقررة لفرع املعاشات التي يقع دفعها 

على كل من صاحب العمل والعامل.



خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

ارتبط اسم امللك سلمان منذ عقود بأعمال اخلير والعطاء بدءاً من اجلمعيات اخليرية، وجمعيات 
رعاية املعاقن، واهتمامه برعاية األيتام ومساعدة املعسرين محلياً، والتفاعل مع األوضاع اإلنسانية 
التي حتدث يف العاملن العربي واإلسامي و مواقفه املشهودة مع اإلخوة يف فلسطن، وأفغانستان، 
والصومال ومصر والسودان والبوسنة والهرسك وغيرها من املواقف اإلنسانية واخليرية، فقد عرف 
واخليري  اإلنساني  العمل  حيث حظي  املواطنن  احتياجات  على  املباشر  وقوفه  سلمان  امللك  عن 
بعناية واهتمام خاص منه حفظه اهلل منذ مطلع شبابه وحتى اآلن، فقد اجتمعت فيه القيادة اإلدارية 
واحلنكة السياسية والعدالة، و املتتبع ملسيرة امللك سلمان البد له أن يتوقف يف العديد من احملطات 
الهامة على كافة األصعدة اإلنسانية والثقافية والسياسية من خال توجيهاته السديدة لرفع مستوى 
األداء احلكومي، ومواصلة نهج التنمية الشاملة، واملستدامة واالرتقاء باخلدمات املقدمة للمواطن 

واملقيم والعمل على حفظ حقوقهم من أي جتاوز .
فقد كان امللك سلمان أثناء فترة وجوده أميراً ملنطقة الرياض يتابع جميع القضايا بنفسه أوالً بأول 
ويناقشها مع املختصن يف اإلمارة حلرصة على مصالح الناس مبا يحفظ لهم حقوقهم وينجز لهم 
مصاحلهم والتي تعد من أهم ركائز حق اإلنسان التي حرص على دعمها ومن  أهم ما يعزز ركائز 
هذه الدولة التي تسير وفق منهٍج مستمد من الشريعة اإلسامية، قائٍم على مبادئ العدل واملساواة 
وتعزيزها بن جميع أفراد املجتمع، وكفالة جميع احلقوق واحلريات املشروعة، وانطاقاً من هذا 
املنهج أولى خادم احلرمن الشريفن اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق اإلنسان، وأرسى دعائم حماية 

هذه احلقوق على الصعيدين احمللي والدولي.
 وقد أكد خادم احلرمن الشريفن يف أكثر من محفل أن دعائم الدولة قامت على التمسك بالشريعة 
اإلسامية التي دعت حلفظ حقوق اإلنسان وحمايتها، وأن احلكم يف هذه الباد قام على أساس 
العدل والشورى واملساواة وإن أنظمة الدولة تتكامل يف صيانة احلقوق، وحتقيق العدل، وكفالة حرية 
التعبير، والتصدي ألسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز،  وأنه ال فرق بن مواطِن وآخر، وال بن 

منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون يف احلقوق والواجبات.
أن الباحث يف جهود امللك سلمان اإلنسانية واهتمامه بحقوق االنسان يصعب عليه حصرها نظراً 
لتعددها ومتيزها فوطننا وهلل احلمد ينعم باألمن واالستقرار والرخاء يف ظل الظروف التي تعصف 
باملنطقة والتحديات الكبيرة، التي تواجهها والتي لم تكن لتتحقق إال بفضل اهلل تعالى، ثم بفضل 
السياسة احلكيمة الواعية للقيادة، وحرصها على بناء اململكة وتطويرها سياسياً واقتصادياً مبا يكفل 
تعزيز اللحمة الوطنية ويضمن دميومة الوطن واستقاله وقوته، وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان مبا 

يحقق حياة كرمية للمواطن واملقيم من خال رؤية اململكة العربية السعودية 2030.

امللك اإلنسان وقائد حقوق اإلنسان
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