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اليوم العالمي
لحقوق اإلنسان

كلمة رئيس الجمعية
د. مفلح بن ربيعان القحطاني

  10  December

مير اليوم العاملي حلقوق اإلنسان 
للعاشر  املوافق  و  العام  هذا  من 
م��ن دي��س��م��ب��ر، وال��ع��ال��م ال زال 
يعيش حتت تأثير جائحة كورونا، 
تعرض  استمرار  إلى  فباإلضافة 
من  ف��إن  وامل��وت  للمرض  البشر 
اآلث����ار امل��ب��اش��رة ال��س��ي��ئ��ة لهذه 
باجلوانب  املتعلقة  تلك  اجلائحة 
االقتصادية للمجتمعات البشرية 
معاناة  يعني  مم��ا  العالم،  ح��ول 
ال��ك��ث��ي��ر م��ن األش���خ���اص حلالة 
العوز ووقوع الكثير منهم يف حالة 

الفقر املدقع.

امل���س���اواة،  وع�����دم  ال��ف��ق��ر،  إن 
اللقاحات  وص��ول  تسهيل  وع��دم 
بني  والتمييز  ال��ف��ق��ي��رة،  ل��ل��دول 
وانتهاكات  والشعوب،  األشخاص 
أنواعها  حقوق اإلنسان مبختلف 
وت��ص��ن��ي��ف��ات��ه��ا، ت��ع��د م���ن أك��ب��ر 
تواجه  التي  العاملية  التحديات 
األمر  ويتطلب  احلالي،  عصرنا 
ووض��ع   ف��ع��ال،  بشكل  معاجلتها 
يف  تساهم  استراتيجية  تدابير 
دع���م وت��ع��زي��ز ح��ق��وق اإلن��س��ان، 
السياسية  ال��دواف��ع  ع��ن  بعيداً 
الضيقة  االقتصادية  واملصالح 

لبعض الدول.

احلوثية  املليشيات  م��امت��ارس��ه  إن 
ب��دع��م م���ن ال��ن��ظ��ام اإلي���ران���ي من 
اإلنسان  حلقوق  صارخة  انتهاكات 
يف ال��ي��م��ن، وجت��ن��ي��ده��ا ل��أط��ف��ال، 
واألعيان  التحتية  للبنى  واستهدافها 
حازم  دولي  موقف  يقتضي  املدنية، 
عن  اإلرهابية  املليشيات  هذه  ي��ردع 
انتهاكاتها، حيث نالحظ تردداً دولياً 
يف هذا املجال، بل وغض طرف عن 
الكثير  االنتهاكات اخلطيرة يف  هذه 
وص��ول  ح��ق  والزال  األح���ي���ان،  م��ن 
الرقمية  اخلدمات  إل��ى  األشخاص 
عن  والتعليم  العمل  ظ��ل  يف  ه��ام��اً 
خاصة  الرقمية  اخل��دم��ات  و  بعد 
الفترة  يف  عليها  االع��ت��م��اد  ظ��ل  يف 
جهود  تظافر  يتطلب  مما  األخ��ي��رة 
اجلهات ذات العالقة لضمان الوفاء 
يؤثر  كما  للجميع،  احل��ق��وق  ب��ه��ذه 
تغير  ذل��ك  يف  مب��ا  البيئي،  التلوث 
حقوق  على  الطبيعة،  وتدمير  املناخ 

اإلنسان ألجيال اليوم والغّد.

بقيادة  اململكة  حكومة  اهتمت  وقد 
ال��ش��ري��ف��ني امللك  خ����ادم احل��رم��ني 
ولي  وسمو  عبدالعزيز  ب��ن  سلمان 
عهده األمير محمد بن سلمان برفع 
ج���ودة احل��ي��اة م��ن خ���الل ع���دد من 
و   السعودية  املبادرات منها مبادرتي 

واللتان  األخ��ض��ر،  األوس��ط  الشرق 
احلياة  ج��ودة  حتسني  إل��ى  تهدفان 
القادمة، من خالل  وحماية األجيال 
زيادة االعتماد على الطاقة النظيفة 
النفط،  عن  الناجتة  اآلثار  و حتييد 
مبادرة  خ��الل  وم��ن  البيئة،  وحماية 
ال��ش��رق األوس���ط األخ��ض��ر، ستقود 
لتحقيق  اإلقليمية  اجلهود  اململكة 
التغير  ملكافحة  العاملية  املستهدفات 

املناخي.

وق������د دع����م����ت امل���م���ل���ك���ة ق���ط���اع 
العام  ه��ذا  اإلنسانية  االحتياجات 
تبرع خادم  منها  املبادرات  بعدد من 
احلرمني الشريفني تبرًعا مببلغ 20 
وغير  اخليرية  لأعمال  ريال  مليون 
الربحية من خالل منصة إحسان و 
بتخصيص  العهد   سمو  ولي  توجيه 
 29 لدعم   ، ري��ال  مليون   100 مبلغ 
مليون   )87( مببلغ  خيرية  جمعية 
ريال و لسداد ديون أكثر من )150( 
سجيًنا معسًرا، ليتم إطالق سراحهم 

وعودتهم إلى أهاليهم.

وأيضاً  أصدرت اململكة  العديد من 
التشريعات التي ستحقق نقلة نوعية 
يف  اململكة  يف  التشريعي  البناء  يف 
مجاالت مختلفة، والتي ستساهم يف 

حماية حقوق اإلنسان وتعزز من 
وتساعد  العدالة  حتقيق  مبادئ 
على الشعور باألمان القانوني يف 

املجاالت التي ستنظمها.

إن االحتفاء بيوم حقوق اإلنسان 
للجميع  ال��ف��رص��ة  يتيح  ال��ع��امل��ي 
مجاالت  إجن��ازه يف  مامت  لتقييم 
ويحث  املختلفة،  اإلنسان  حقوق 
ن��ح��و حتقيق  االن����ط����الق  ع��ل��ى 
مستقبل أكثر إشراقاً ، من خالل 
القطاعات  كافة  وتشارك  تعاون 
احلقوق،  بهذه  للوفاء  واجلهات 
على  احل��ص��ول  تسهيل  وخ��اص��ة 
بحياة  التصاقاً  األكثر  احلقوق 
ذلك  وم��ن  ومستقبلهم،  ال��ن��اس 
احل���ق يف ال��ت��ع��ل��ي��م، واحل����ق يف 
ال����ع����الج، واحل�����ق يف ال��س��ك��ن، 
وال��ع��ي��ش ال���ك���رمي، و احل���ق يف 
آمنة  بيئة  يف  واحل���ق  التنمية، 
وم��س��ت��دام��ة،  وص��ح��ي��ة  ونظيفة 
أساسية  حقوقاً  تعتبر  ه��ذه  كل 
حقوق  على  قائم  اقتصاد  لبناء 
اإلنسان، مما يتطلب من اجلميع 
وكذلك  ال��وط��ن��ي  امل��س��ت��وى  على 
الدولي التكاتف والتعاون لتعزيز 
والعمل  اإلن��س��ان  حقوق  م��ب��ادئ 

على حمايتها.
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رئي�س اجلمعية ي�سارك يف امللتقى الأول حلقوق الإن�سان 

وحماية الن�سيج املجتمعي

ش����ارك رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة ال��دك��ت��ور 
مؤخراً  القحطاني  ربيعان  بن  مفلح 
حلقوق  األول  احلقوقي  امللتقى  يف 
امللك  مركز  نظمه  وال���ذي  اإلن��س��ان 
مقر  يف  الوطني  للحوار  عبدالعزيز 
دور  ح��ول  السعودية  األن��ب��اء  وك��ال��ة 
حقوق  تعزيز  يف  املجتمع  مؤسسات 
املجتمعي،  النسيج  وحماية  اإلنسان 
و الذي شارك فيه عدد  من اخلبراء 

واملسؤولني واملختصني.
وقد تناول الدكتور خالل مشاركته يف 
موضوع  امللتقى  من  الثانية  اجللسة 
اجلمعيات  ودور  اإلن��س��ان،  ح��ق��وق 
ومؤسسات املجتمع املدني يف مجال 
مؤكداً  اململكة،  يف  اإلنسان  احلقوق 
أن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
التي  القضايا  م��ن  العديد  طرحت 
اململكة،  يف  اإلنسان  متطلبات  تعالج 
ذات  احلكومية  اجل��ه��ات  وس��اع��دت 
االهتمام بحل تلك القضايا التي تهم 

اإلنسان واملجتمع السعودي.
إلى أن دور مؤسسات املجتمع  الفتاً 
القيام  يف  ل��ل��دول��ة  مساعد  امل��دن��ي 
اإلنسان  خدمة  يف  الفعال  ب��دوره��ا 
إلى  مشيراً  ع���ام،  بشكل  واملجتمع 
التي  احلقوق  من  العديد  هناك  أن 

املجتمع  م��ؤس��س��ات  تكاتف  حت��ت��اج 
امل��دن��ي م��ع ال��دول��ة إلي��ج��اد احللول 
تشخيص  أن  موضحاً  لها،  املناسبة 
االحتياجات يساعد الدولة يف وضع 
التطويرية  اإلستراتيجية  اخلطط 
من  اإلن��س��ان  خلدمة  لها،  املناسبة 
خالل تسهيل العقبات وسن القوانني 

املناسبة لها.
ه��و حتديث  امل��ط��ل��وب  أن  وأوض����ح 
النواقص وطرح احللول واالحتياجات 
اإلن��س��ان  ت��خ��دم  ال��ت��ي  االجتماعية، 
األس��رة  أن  إل��ى  الف��ت��اً  اململكة،  يف 
عليها  واحلفاظ  املجتمع  ن��وات  هي 
قوة  هي  قوتها  ألن  إنسانية،  مهمة 
للمجتمع، مشيراً إلى أن االستمرارية 
يف أي عمل مؤسسي ضرورة حتمية 
االجتماعية  أهدافها  إلى  تصل  لكي 

والوطنية.
من جانبه أوضح الدكتور عبد العزيز 
املركز  أمناء  مجلس  رئيس   السبيل 
تأتي  هذه  الفعالية  أن  كلمته  خالل 
مع  وتفاعله  املركز  احتفال  إطار  يف 
األيام الوطنية والعاملية  التي تتقاطع 
اليوم  ومنها  وأه��داف��ه،  رسالته  م��ع 

العاملي حلقوق اإلنسان.  
واستعرض رئيس مجلس األمناء دور 

املجتمع  مؤسسات  ك��إح��دى  امل��رك��ز 
 الوطنية املعنية يف تعزيز ثقافة حقوق 
فعاليات  تنظيمه  خالل  من  اإلنسان 
بقضايا  ع��الق��ة  ذات   متخصصة 
وإرس���اء  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  وحريات 

دعائم  حمايتها، وذلك من خالل:
- احلوار البناء واملثمر الذي يفضي 
إلشاعة  االنفتاح واالندماج واملواطنة 
أساس  على  الوطنية  املبنية  واألخوة 
األفكار  عن  والبعيدة  املعرفة  والثقة 

السلبية والتوجهات اإلقصائية.
- ال��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ش��ر وت��رس��ي��خ قيم 
واحملبة  والتنوع  والتعايش  التسامح 
العنف  ونبذ  اآلخ��ر  والسالم  وقبول 
فئات  ب��ني  وال��ك��راه��ي��ة  والعنصرية 

ومكونات وأطياف  وشرائح املجتمع.
التي  ال��وط��ن��ي��ة  ال���وح���دة  -  تعزيز 
احلقوق  يف  العدل  واملساواة  أوجبت 
وال����واج����ب����ات، وح���ظ���رت ال��ت��م��ي��ي��ز 

 بأشكاله كافة .    
اجلدير ذكره أن امللتقى اشتمل على 
فيهما  ن��وق��ش  ح��واري��ت��ني  جلستني 

العديد من املواضيع والتي منها:
ناقشت  اجللسة األولى »دور اجلهات 
احلكومية  يف نشر الثقافة احلقوقية 
وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا«، وق���د  حت���دث يف ه��ذه 

اجللسة التي أدارها األستاذ الدكتور 
 عبداهلل الفوزان   األمني العام للمركز 

كاًل من:
بن  ماجد  بن  عبداحملسن  األستاذ/ 
خثيلة   وكيل وزارة اخلارجية املساعد 

 للشؤون الدولية املتعددة.
الدكتور/هادي بن علي اليامي   عضو 
مجلس الشورى ورئيس جلنة حقوق 

االنسان يف مجلس  الشورى.
الدكتورة/ شريفة بنت راجح الراجح  

 عضو هيئة حقوق اإلنسان.
الثانية  اجللسة  الضوء  ألقت  فيما 
امل��ج��ت��م��ع يف  ع��ل��ى دور م��ؤس��س��ات 
تعزيز حقوق اإلنسان وحماية النسيج 
امل��ج��ت��م��ع��ي، وق���د أداره�����ا ال��دك��ت��ور 
رئيس  املصيبيح   ص��ال��ح  ب��ن  س��ع��ود 
مركز تعارفوا لإلرشاد األسري »دور 
حقوق  تعزيز  يف  املجتمع  مؤسسات 
املجتمعي«،  النسيج  االنسان وحماية 

وحتدث  فيها كل من:
التويجري   الدكتورة/ هال بنت مزيد 

 األمني العام ملجلس شؤون األسرة.
الدكتور يحيى بن عبد اهلل الشمري  
والعالقات  الدولية  الشراكات   مدير 
يف م��رك��ز امل��ل��ك س��ل��م��ان ل��إلغ��اث��ة 

واألعمال اإلنسانية. 
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فرع اجلمعية بالق�سيم ينفذ العديد من امل�ساركات  

التوعوية بحقوق الإن�سان يف عدد من الأيام العاملية  

د. صالح الشريدة

اجلمعية  ف����رع  م���ن  ف��ري��ق  ش����ارك 
امل��ش��ارك��ات  م��ن  بالعديد  بالقصيم 
ب��إش��راف م��ش��رف الفرع  ال��ت��وع��وي��ة 
مبتابعة  و  الشريدة،  صالح  الدكتور 
من األستاذ عبد اهلل الرجيعي مدير 

الفرع.
وقد جاءت تلك املشاركات من خالل 
ركن توعوي تثقيفي مت توزيع خالله 
اجلمعية  إص�����دارات  و  م��ط��ب��وع��ات 
احل��ق��وق��ي��ة، ومت����ت اإلج���اب���ة على 
مبناسبة  وذل��ك  ال��زوار  استفسارات 
منها  التي  و  العاملية  األي��ام  عدد من 
اليوم   - ال��س��ع��ودي  الوطني  )ال��ي��وم 
ال��ع��امل��ي حل��ق��وق ال��ط��ف��ل - ال��ي��وم 

ضد  التعنيف  على  للقضاء  العاملي 
ال��دول��ي لأشخاص  ال��ي��وم  امل���رأة - 
العاملي حلقوق  اليوم  ذوي اإلعاقة - 

اإلنسان(.
وق���د ض���م ف��ري��ق ال���ف���رع امل��ش��ارك 
باالحتفال باليوم الوطني يف املعرض 
ال���دائ���م  ك���اًل م��ن األس���ت���اذ محمد 
الشريدة، واألستاذ غسان التويجري، 
و األس���ت���اذ ح��م��ود ال��ت��وي��ج��ري يف 

االحتفال باليوم الوطني السعودي.
الشريدة  محمد  األستاذ  شارك  كما 
باليوم  االحتفال  األهلية يف  املدارس 
ال��ع��امل��ي حل��ق��وق ال��ط��ف��ل، إض��اف��ة 
النسائية  للجمعيات  مشاركته  إل��ى 
باالحتفال باليوم العاملي للقضاء على 

العنف ضد املرأة.
فيما جاءت مشاركة كاًل من األستاذ 
حمود  األستاذ  و  التويجري،  غسان 
التويجري، يف مؤمتر جمعية ألجلهم 
خلدمة األشخاص ذوي اإلعاقة حتت 
شعار مجتمع حيوي، و الذي أقيم يف 
ببريدة  احلضاري  خالد  امللك  مركز 
وامل��ق��ام حت��ت رع��اي��ة أم��ي��ر منطقة 
بن  فيصل  الدكتور  األمير  القصيم 
إضافة  سعود،  آل  سعود  بن  مشعل 

إلى مشاركة األستاذ محمد الشريدة 
باليوم  األهلية  احتفال اجلمعيات  يف 

الدولي لأشخاص ذوي اإلعاقة.
الشريدة  محمد  األستاذ  ألقى  فيما 
العاملي  ال��ي��وم  مبناسبة  م��ح��اض��رة 

األمير  مجمع  يف  اإلن��س��ان  حل��ق��وق 
اهلل  رح��م��ه  عبدالعزيز  ب��ن  سلطان 
عن  محاضرة  بإلقاء  وذلك  التعليمي 
الشريعة  يف  اإلنسان  حقوق  مصادر 

والقانون.
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فروع اجلمعية حتيي اليوم العاملي حلقوق 

الإن�سان

مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان  
وبحضور معالي الرئيس العام لشؤون 
النبوي  وامل��س��ج��د  احل���رام  املسجد 
ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
عبدالعزيز السديس، و املشرف على 
املكرمة  مكة  مبنطقة  اجلمعية  فرع 
األستاذ سليمان بن عواض الزايدي.

أق���ام���ت وك���ال���ة ال���ش���ؤون ال��ف��ك��ري��ة 
لشؤون  العامة  بالرئاسة  والثقافية 
النبوي  وامل��س��ج��د  احل���رام  املسجد 
)حقوق  بعنوان  عامة  ن��دوة  م��ؤخ��راً 
اإلنسان واملساواة يف اململكة العربية 

السعودية امنوذجا(.
سليمان  األس���ت���اذ  أك���د  ج��ه��ت��ه  م���ن 
على  كلمته  ال��زاي��دي يف  ع��واض  بن 
جهود اململكة العربية السعودية جتاه 
 ، وتعزيزها  اإلن��س��ان   حقوق  حفظ 
والتعريف باألنظمة والقوانني الثابتة، 
واألطفال  امل��رأة  حقوق  حتفظ  التي 
وغيرهم من فئات املجتمع، موضحاً 

اململكة  رؤي���ة  ب��ني  الوثيقة  ال��ع��الق��ة 
2030 وحقوق اإلنسان يف اململكة.

الرشيدة  القيادة  جهود  على  مؤكداً  
ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  يف  اهلل-  -أي���ده���ا 
مقدمة  وجعلها يف  اإلنسان وحفظها 
ال��ت��ي حت��رص عليها  و هي  األم���ور 
من الدول السباقة يف العناية بكل ما 
يتعلق بحقوق اإلنسان مراعية ذلك يف 
جميع قوانينها، كما أثنى على جهود 
الرئاسة يف تقدمي خدماتها املتطورة 
وسعيها  ال��ش��ري��ف��ني  احل���رم���ني  يف 
املقدمة  باخلدمات  لالرتقاء  الدؤوب 
لضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن ذلك 
من أبرز أعمال حفظ حقوق املصلي 
ما  على  باحلصول  واملعتمر  والزائر 
يستحقه من خدمات جليلة كما أشاد 
استقبال  يف  احلرمني  رئاسة  بجهود 
احلشود  وتنظيم  ال��رح��م��ن  ض��ي��وف 
اهلل  بيت  ق��اص��دي  على  والتسهيل 
احلرام، وكل ما يتعلق بحقوق اإلنسان 

تأسيسها  ومنذ  السعودية  العربية 
عبدالعزيز  امللك  امل��ؤس��س  ي��د  على 
باإلنسان  تُعنى  وه��ي  اهلل-  -رحمه 
املناحي،  ك��اف��ة  يف  حقوقه  ورع��اي��ة 
ان���ط���الق���اً م���ن م��ق��اص��د ال��ش��ري��ع��ة 
حماية  على  تنص  التي  اإلسالمية 
ماشرعه  وفق  أوالً،  اإلنسان  حقوق 
اهلل -عز وجل- له، مشيراً إلى تعدد 
منظومة  يف  اإلنسان  حقوق  جوانب 
اخلدمات املقدمة لقاصدي احلرمني 
العامة  الرئاسة  وح��رص  الشريفني 
واملسجد  احل���رام  املسجد  ل��ش��ؤون 
التعاون  تعزيز  مواصلة  على  النبوي 
باململكة  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  هيئة  م��ع 
خالل  الرئاسة  حققته  م��ا  ملواصلة 
ال���ظ���روف  ج���ه���وده���ا يف م��ك��اف��ح��ة 
مبا  العاملية  للجائحة  االستثنائية 
للقيادة  ال��ك��رمي��ة  التطلعات  يحقق 

الرشيدة -حفظها اهلل.
الدكتور  فضيلة  حت��دث  جانبه  م��ن 

يف هذا اجلانب، بعد ذلك قدم نبذة 
تعريفية عن اجلمعية وتأسيسها،  و 
األنظمة  و  واختصاصاتها  أهدافها 
وال���ق���وان���ني ال��ث��اب��ت��ة وامل���ع���اه���دات 
واالت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي تكون 
الضوابط  وف��ق  فيها  ط��رف��اً  اململكة 
الشرعية مثل اإلعالن العاملي حلقوق 
واتفاقية  امل����رأة،  وح��ق��وق  اإلن��س��ان 
اإلع���اق���ة...  ذوي  وح��ق��وق  ال��ط��ف��ل 

وغيرهم من فئات املجتمع.

كما قدم إقتراحاً إلى معالي الرئيس 
العام لشؤون املسجد حرام واملسجد 
النبوي، بإنشاء قسم حلقوق اإلنسان 
يعنى بتوعية القائمني على خدمة بيت 
اهلل احلرام، وقد حظي بتأييد معاليه 

ومت تدوينه يف توصيات الندوة.

ويف سياق متصل أكد معالي الرئيس 
اململكة  أن  على  اللقاء  خ��الل  العام 
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وكيل  ال��زه��ران��ي،  عثمان  ب��ن  ن��اص��ر 
ال��رئ��ي��س ال���ع���ام ل��ل��ش��ؤون ال��ف��ك��ري��ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ع���ن ت���ك���رمي اإلن���س���ان 
املتتابعة  الرئاسة  وجهود  وامل��س��اواة 
حتمي  وأنظمتها  اململكة  أن  م��ؤك��داً 
ح���ق���وق اإلن����س����ان، وف����ق ال��ش��ري��ع��ة 
أس��اس  على  تقوم  التي  اإلس��الم��ي��ة، 
وغيرها  وامل��س��اواة  وال��ش��ورى  العدل 
األمثلة  من  العديد  إل��ى  أش��ار  كما   .
والشواهد التي تؤكد حرص الرئاسة 
اهلل-  -حفظها  ال��رش��ي��دة  وال��ق��ي��ادة 
على حق اإلنسان وجتلي صورها يف 
احلرمني  قاصدي  خدمات  منظومة 
واإلدارات   الوكاالت  ومهام  الشريفني 
احلرام  باملسجد  واإلداري���ة  امليدانية 

واملسجد النبوي.
املساعد  ال��وك��ي��ل  ال��ن��دوة  أدار  وق��د 
فضيلة  والثقافية  الفكرية  للشؤون 
كما  النافعي،  حامد  بن  علي  الشيخ 
جرى يف اخلتام تكرمي املشرف العام 
مبكة  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  جمعية  على 
 ، اللقاء  خ��الل  واملتحدثني  املكرمة 

وصدر عن الندوة التوصيات التالية:
- إب�����راز ج��ه��ود امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
حفظ  يف  وخارجياً  داخلياً  السعودية 
لعدة  ترجمتها  م��ع  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 

لغات.
ونشرها  واللقاءات  الندوات  إقامة   -

ثقافًة ونظاماً.
القيم  عن  علمية  موسوعة  إع��داد   -
حلقوق  املراعية  اإلسالمية  واملبادئ 
منها  واإلف����ادة  وطباعتها  اإلن��س��ان 

ونشرها رقمياً.
والتطبيقات  ال��ت��ق��ان��ة  اس��ت��ث��م��ار   -
ووص��ول��ه��ا ب��ع��دة ط���رق إل���ى جميع 
ال��ش��رائ��ح ع��ن ح��ق��وق اإلن���س���ان مع 

استهداف الناشئة لغرس الرسالة.
جانب  بإثراء  تعنى  مسابقة  ط��رح   -

حقوق اإلنسان.
اإلن��س��ان  حل��ق��وق  إدارة  إن���ش���اء   -
ل��ش��ؤون املسجد  ال��ع��ام��ة  ب��ال��رئ��اس��ة 

احلرام واملسجد النبوي.

ف���روع اجلمعية  إلح��ي��اء  واس��ت��م��راراً 
فقد  اإلن��س��ان  حلقوق  العاملي  ال��ي��وم 
ش�����ارك ف���ري���ق م���ن ف����رع اجل��م��ع��ي��ة 
ب��اجل��وف ب��إش��راف ال��دك��ت��ور ط��ارش 
الشمري مشرف الفرع، ومبتابعة من 
مدير الفرع األستاذ ظاهر الفهيقي و 

ذلك من خالل وضع لوحات توعوية و 
إرشادية يف امليادين العامة، و إرسال 
و  اجلمعية  إص����دارات  م��ن  ال��ع��دي��د 
من  للعديد  احلقوقية  مطبوعاتها 
توعوية  بهدف  العالقة  ذات  اجلهات 
التي  اإلن��س��ان  حقوق  ثقافة  نشر  و 
أقرتها الشريعة اإلسالمية و حفظتها 

املواثيق الدولية.

اليوم  مبناسبة  املتحدة  األمم  رس��ال��ة 
العاملي حلقوق اإلنسان:

مير عاملنا حالياً مبنعطف حاسم.
امل��ن��اخ  وأزم����ة  ك��وف��ي��د-19  فجائحة 
الرقمية  التكنولوجيا  نطاق  وتوسع 
ليشمل جميع مناحي حياتنا كل ذلك 
تتهدد  أخطار جديدة  نشوء  إلى  أدى 

حقوق اإلنسان.
فمظاهر اإلقصاء والتمييز تتفاقم.

واحليز املدني ينحسر.
ونسبة الفقر واجلوع ترتفع ألول مرة 

منذ عقود.
وماليني األطفال يحرمون من حقهم 

يف التعليم.
وهوة عدم املساواة آخذة يف االتساع.

طريقاً  نختار  أن  بوسعنا  أن��ه  غير 
مغايراً.

فقبل هذا اليوم بثالثة وسبعني عاماً، 
اع��ت��م��دت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��أمم 
امل��ت��ح��دة اإلع�����الن ال��ع��امل��ي حل��ق��وق 

اإلنسان.
ن��ص عليها  التي  امل��ب��ادئ  زال��ت  وم��ا 
مفتاح  تشكل  البسيط  اإلع��الن  ه��ذا 
مدنية  إعمال جميع حقوق اإلنسان – 
واق��ت��ص��ادي��ة وث��ق��اف��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة 
يف  الناس  جميع  لصالح   – وسياسية 

كل مكان.
أن  يجب  اجلائحة  آث��ار  من  فالتعايف 
إعمال  نطاق  لتوسيع  فرصة  يكون 
حقوق اإلنسان واحلريات وإعادة بناء 

الثقة.
القوانني  العدالة ويف نزاهة  الثقة يف 

واملؤسسات.
واالعتقاد بأن حتقيق احلياة الكرمية 

أمر ممكن.
إن األمم املتحدة تدافع عن حقوق كل 

فرد من أفراد أسرتنا البشرية.
وسنواصل سعينا اليوَم وغداً من أجل 
واملساواة  بالعدالة  اجلميع  ينعم  أن 

والكرامة وحقوق اإلنسان.
ويوم حقوق إنسان سعيد!

10
ديسمبر
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نشر  يف  اجلمعية  لرسالة  استمراراً 
ثقافة حقوق اإلنسان، و توعية جميع 
وواجباتهم  بحقوقهم  املجتمع  أف��راد 
ال��ت��ي أق��رت��ه��ا ال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة 
فريق  ق��ام  فقد  الدولية،  املواثيق  و 
م��ن ف���رع اجل��م��ع��ي��ة ب��اجل��وف حتت 
إشراف مشرف الفرع الدكتور طارش 
الشمري وضم كاًل من األستاذ ظاهر 

بريد الفهيقي مدير فرع اجلمعية، 
واألستاذ خليفه مفضي املسعر عضو 

اللجنه االستشارية باجلمعية، 
و األس���ت���اذ ع��ل��ي م��ب��خ��وت ال���دوش 
مركز  إل��ى  ب��زي��ارة  ال��ف��رع،  منسوب 
التأهيل الشامل، و كان يف استقبالهم 

مدير  العنزي   مطر  ن��واف  األس��ت��اذ 
و  ب��اجل��وف،  الشامل  التأهيل  مركز 
القحطاني  محمد  سعود  األس��ت��اذ  

مساعد املدير.
يف بداية اللقاء مت التعريف باجلمعية 
تعاملها  آلية  و  ورسالتها  أهدافها  و 
املناسبة  احللول  إليجاد  اجلهات  مع 
ثم مت  ومن  إليها،  ترد  التي  للقضايا 
ذات  املواضيع  حول  األحاديث  تبادل 
أرجاء  يف  الفريق  ثم جتول  العالقة، 
العديد  ال��ف��ري��ق  ال���دار و ق��د رص��د 
م��ن اإلي��ج��اب��ي��ات وال��ت��وص��ي��ات التي 
الالزم  التخاذ  تقرير  يف  رصدها  مت 

حيالها. 

فريق من فرع اجلمعية باجلوف يف زيارة اإىل مركز 

التاأهيل ال�سامل 
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ُأعلن يوم الطفل العاملي يف عام 1954 باعتباره مناسبة عاملية ُيحتفل بها يف 20 تشرين األول/نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بني 

أطفال العالم وحتسني رفاههم، وتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر مهم ألنه اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة إعالن حقوق الطفل . يف عام 1959، كما أنه 

كذلك تاريخ اعتماد اجلمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل يف عام 1989، ويسعى اليوم العاملي للطفل إلى تعزيز الترابط الدولي والتوعية بحقوق األطفال 

يف جميع أنحاء العالم، وحتسني الرفاهية لألطفال.

20
نوفمبر

حتقيقاً  و  اجلمعية  لرسالة  استمراراً 
أفراد  كافة  توعية  و   بنشر  ألهدافها 
التي  واجباتهم  و  بحقوقهم  املجتمع 
حفظتها الشريعة اإلسالمية، و أقرتها 
املشاركة  خ��الل  من  الدولية  املواثيق 
الدولية  العاملية  األي���ام  فعاليات  يف 
أقرتها  التي  و  باحلقوق  تعنى  التي 
من  فريق  ش��ارك  فقد  املتحدة،  األمم 
بإشراف  اجل��وف   مبنطقة  اجلمعية 
م��ن م��ش��رف ال��ف��رع ال��دك��ت��ور ط��ارش 
الفرع  مدير  من  ومبتابعة  الشمري، 
باالحتفال  الفهيقي،  ظاهر  األس��ت��اذ 
وهي  الطفل  حلقوق  العاملية  ب��األي��ام 
من  األط��ف��ال  ال��ع��امل��ي حلماية  ال��ي��وم 
االس��ت��غ��الل وك���ذل���ك ال���ي���وم ال��ع��امل��ي 
حلقوق الطفل، وذلك من خالل وضع 
العامة  ب��امل��ي��ادي��ن  ارش���ادي���ة  ل��وح��ات 
العديد  إرس���ال  و  الرئيسية  بالطرق 
اجلمعية  وإص���دارات  مطبوعات  من 
احلقوقية للجهات ذات العالقة بهدف 
نشر و توعية كافة أفراد املجتمع بتلك 

فرع اجلمعية باجلوف ي�سارك يف اإحياء اأيام عاملية حلماية 

حقوق الأطفال

احلقوق.
بحسب  الطفل  حقوق  ج��اءت  وق��د 
اتفاقيِة  على  ب��ن��اًء  امل��ت��ح��دة  األمم 
علّيها  نصت  ال��ت��ي  الطفل  ح��ق��وق 
اجلمعية العامة لأمم املتحدة، فإّنه 
أساسياً  حقاً  عشر  اثنا  وض��ِع  مت 
العالم،  أن��ح��اِء  جميِع  يف  لأطفاِل 

وهي:
للطفِل  املُناسبة  الرعاية  تقدمي   -
ودع���م���ُه، وذل���ك ب��واس��ط��ِة شخص 
الطفل،  رعاية  يستطيُع  عاقل  بالغ 
وحتفيزه، وقيادتِه نحَو طريِق النجاِح 

واملُثابرة.
- تقدمي احلماّية الفّعالة للطفِل من 
كِل أثر سلبي قد يتعرَض له الطفل، 
والعنف،  اإله��م��ال،  م��ن  وح��م��اي��ت��ِه 
وسوء  والنفسي،  اجلسدي  واإلي��ذاء 

املعاملة.
وتعزيز  ال��ط��ف��ل،  أخ���الق  تنمّية   -
الشعور الديني والروحاني لدّيه، عن 
ومبادئ  أس��س  على  تعلِيمه  طريِق 

دِينه وعقائده املُتبعة.
وكرمية  هاِنئة  حياة  العيش ضمن   -
ض��م��َن ال��ظ��روِف املُ��ت��اح��ة، وش��ع��وره 
موقف  أْي  يف  والتقدير  ب��االح��ت��رام 

كاْن.
الصاحلة  واألخ���الق  القيم  غ��رس   -
وتعليمِه  الطفل،  نفِس  يف  واحلميدة 
تعوُد  التي  والسلوكيات  الوطن،  حب 

علّيه باملصلحِة والنفِع واحلّب.
التعبير  يف  احل��َق  الطفَل  إع��ط��اء   -
عن رأيه وأفكاره، وإشراكِه يف جميِع 
امل��ؤث��رة على ح��ي��اِت��ه مع  ال���ق���راراِت 

دعمه، وتقدمي املُناسب ملصلحِته.
يتناسُب  الذي  للتعليم  الطفل  تلقي   -
م��ع ق���دراِت���ه ال��ع��ق��الن��ي��ة، إْذ أّن���ه من 
التعليمية  البرامج  اح��ت��واِء  املفترض 
للتعليِم  لتأهليهم  إثرائية  برامِج  على 
العاِلي أو توجيههم نحو التعليِم املهني.
األساسية  املُتطلبات  جميع  توفير   -
للطفِل من املأكل، واملشرب، واملسكن، 
داِئم،  بشكل  الكهربية  الطاقة  وتأمني 

ثابت  م��ص��در  وج���وِد  على  واحل���رص 
للحصوِل على مّياه نظيفة.

بحيُث  التمييز،  بعدم  الطفِل  حق   -
جميِع  على  واحلقوق  القوانني  تطبق 
األطفال حوَل العالم بغَض النظِر عن 

أْي أمور أخرى.
- ح���ق ال��ط��ف��ل يف ت��وف��ي��ِر ال��رع��اي��ة 
املُنتظمة يف جميِع  الصحّية والغذائية 
العادات  مجموعة  وغ��رِس  األوق���ات، 
بأطعمة  وت��زوي��ده��م  فيهم،  الصحّية 

غذائية ذات قيمة عالّية.
ع��ائ��ل��ي  ال���ع���ي���ِش يف ج���و  احل�����ُق يف 
مي��ل��ؤه األم���ن، واالس��ت��ق��رار، واحل��ب، 
الظروف  كافِة  وتوفير  والطمأنينة، 

املُناسبة لعيِش احلياة الكرمية.
فلكِل  األطفال،  بني  الفرص  تكافؤ   -
طفل احلَق يف احلصوِل على الفرصة 
أو  جنسه،  إل��ى  النظر  دوَن  املُناسبة 
دينه، أو عرقه، أو ثقافتِه، أو مستوى 
معيشته، أو أصله، أو أكاَن طفاًل سليماً 
أم أّنه من ذوي االحتياجاِت اخلاصة.
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سلمان  امللك  مركز  مؤخراً  أعلن 
عن  اإلنسانية  وامل��ع��ون��ة  لإلغاثة 
إب������رام ات���ف���اق ت���ع���اون م��ش��ت��رك 
ميتّد  جديد  وطموح  استراتيجي 
منظمة  م��ع  س��ن��وات  خمس  على 
املتحدة،  لأمم  والزراعة  األغذية 
)امل��ن��ظ��م��ة(. وي��ت��ع��ّه��د ال��ش��رك��اء 
بتكثيف  االت���ف���اق  ه���ذا  مب��وج��ب 
العمل املشترك لتلبية االحتياجات 
اإلن��س��ان��ي��ة وال��ت��ص��دي ل��ل��دواف��ع 
الكامنة وراء انعدام األمن الغذائي 
احل�����اد وم���س���اع���دة امل��ج��ت��م��ع��ات 
للخطر  املعرضة  الزراعية  احمللية 
الصمود  على  قدرتها  بناء  على 
تقّوض  التي  الصدمات  وج��ه  يف 

إمكاناتها اإلنتاجية.

اجلهود  أيضاً  االتفاق  ويستعرض 
تبادل  إلى حتسني عملية  الرامية 
املمارسات  أفضل  ح��ول  امل��ع��ارف 
عمل  يف  واخل������وض  ال���زراع���ي���ة 

من  البيانات  إلى  مستند  إمنائي 
بيد التي  خالل مبادرة العمل يداً 
دف��ع  وإع��ط��اء  املنظمة  أطلقتها 
ملساعدة صغار  الزراعي  لالبتكار 
منتجي األغذية على حتقيق إنتاج 

أفضل وحياة أفضل. 

وقد مت التوقيع على هذا االتفاق 
يف  للمنظمة  الرئيسي  امل��ق��ّر  يف 
روما من جانب كل من السيد شو 
دونيو، املدير العام ملنظمة األغذية 
بن  اهلل  عبد  والسيد  وال��زراع��ة 
عبد العزيز الربيعة، املشرف العام 
لإلغاثة  سلمان  امللك  مركز  على 

واملعونة اإلنسانية. 

»إننا  للمنظمة:  العام  املدير  وقال 
يف  شراكتنا  توطيد  إل��ى  نتطلّع 
يف  وأيًضا  اإلنساني  العمل  مجال 
مجال البيانات واملعارف من أجل 
التنمية، مبا يف ذلك العمل يف إطار 

مبادرة املنظمة املبتكرة للعمل يداً 
ف��رًص��ا ج��دي��دة  تتيح  ال��ت��ي  ب��ي��د 
ال��زراع��ي��ة  احمل��ل��ي��ة  للمجتمعات 
األدنى  الشرق  إقليم  الضعيفة يف 
وشمال أفريقيا، فمن خالل العمل 
معاً، ميكننا إحداث فارق كبير يف 
الريفية  احمللية  املجتمعات  حياة 

املوجودة على شفير األزمات«.

توقيع  أّن  الربيعة  السيد  واعتبر 
االتفاقني هو جتٍل التساع الشراكة 
ب��ني امل��رك��ز وامل��ن��ظ��م��ة م��ن أج��ل 
مساعدة عدد كبير من األشخاص 
املساعدة  إل��ى  بحاجة  هم  الذين 
احمللية  املجتمعات  ق��درة  وتعزيز 
على التطور لتكون أكثر قدرة على 
معتمدة  بالتالي  وتصبح  الصمود 

على ذاتها. 

اململكة  ع��ري��ق��ة  ش��راك��ة  وت��رب��ط 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة وم��ن��ظ��م��ة 

األغ��ذي��ة وال��زراع��ة وق��د توّطدت 
هذه العالقة بقدر أكبر مع إنشاء 
لتشمل  ن��ط��اق��ه��ا  وات��س��ع  امل��رك��ز 
املعلومات  وت��ب��ادل  ال��ق��درات  بناء 
من  العاملية  املسائل  يف  والبحث 
أج���ل ال��ن��ه��وض ب��ن��وع��ي��ة احل��ي��اة 

وتوفير بيئة مأمونة أكثر. 

واختتم الربيعة بالتعبير عن ارتياح 
إلى  العالقة  ه��ذه  لتحّول  امل��رك��ز 
منوذج يحتذى به من أجل مساعدة 
التي  والبلدان  احمللية  املجتمعات 

هي بحاجة إلى مساعدة. 
 

مساعدة األسر الزراعية يف اليمن:
ساهم املركز مؤخراً، كخطوة أولى 
يف ال��ش��راك��ة امل��وّس��ع��ة اجل��دي��دة، 
أمريكي  دوالر  م��الي��ني   5 مببلغ 
والتغذية  الغذائي  األمن  لتحسني 
األش��د عرضة  امل��زارع��ني  لصغار 

بهدف م�ساعدة الأ�سر اليمنية على الزراعة

 منظمة الأغذية والزراعة ومركز امللك �سلمان للإغاثة واملعونة الإن�سانية 

يعززان تعاونهما يف جمال العمل الإن�ساين والتنمية امل�ستندة اإىل البيانات
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اأخ��ب��ار اجل��وع يف العامل و جهود املنظمات و  اأه��م  © �سفحة تهتم بن�سر   

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

حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

مدتها  ج��دي��دة  استراتيجية  ش��راك��ة  إن��ط��الق 
خمس سنوات مبشروع قيمته 5 ماليني دوالر 
ال���زراع���ي���ة اليمنية  مل��س��اع��دة األس����ر  أم��ري��ك��ي 

الضعيفة

للمخاطر يف اليمن. 
اخلمسة  مبلغ  يُستخدم  وس��وف 
م��ش��روع  ل��ت��م��وي��ل  دوالر  م��الي��ني 
مل��س��اع��دة أكثر  امل��ن��ظ��م��ة  ت��ن��ف��ذه 
زراع��ي��ة من  أس���رة   24 م��ن 000 
أص���ح���اب احل���ي���ازات ال��ص��غ��ي��رة 
مبا  ش��دي��دة،  ملخاطر  وامل��ع��رض��ة 
يضّم 000 168 فرد. وهو سيوفر 
العالية  للخضروات  ب���ذوًرا  لهم 
ال��رّي  وم��ع��دات  وأدوات  اجل���ودة 
امل��واد  وح��زم  للحيوانات  والعلف 
التدريب  توفير  مب��وازاة  املعدنية، 
يف مجال الزراعة املراعية للتغذية 
ملساعدتهم على حتسني أمناطهم 

الغذائية. 

وقّدم املركز منذ تأسيسه يف عام 
2005 دعماً بلغت قيمته ما يناهز 
33 مليون دوالر أمريكي لتدخالت 
امل��ن��ظ��م��ة يف ح����االت ال���ط���وارئ 
الصمود.  على  ال��ق��درة  ولتعزيز 
للمنظمة  أهّم شريك  املركز  ويعّد 
بني  اإلنسانية  امل���وارد  مجال  يف 
سائر بلدان مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية من أجل التصدي 
الن���ع���دام األم���ن ال��غ��ذائ��ي وس��وء 
هم  م��ن  إل��ى  وال��وص��ول  التغذية 

بأمس احلاجة إلى املساعدة. 

م����رك����ز امل����ل����ك س����ل����م����ان ل���إغ���اث���ة 
الغذائي يف  األم��ن  يدشن مشروع 

محافظة مأرب:
لإلغاثة  سلمان  امللك  مركز  دّشن 
محافظة  يف  اإلنسانية  واألعمال 
م����أرب م���ؤخ���راً م���ش���روع األم���ن 
م   2022  -  2021 للعام  الغذائي 
النازحة  األس��ر  يستهدف  وال��ذي 
واملتضررة يف 5 محافظات مينية.

وخصص املشروع الذي يتم تنفيذه 
على 6 مراحل توزيع 5,600 سلة 
غذائية مبأرب يف املرحلة الواحدة، 
وذلك يف إطار توزيع 93,942 سلة 
كل  يف  م��ن��ه��ا  يستفيد  غ��ذائ��ي��ة، 
يف  مستفيدين   15,607 مرحلة 

احملافظات املستهدفة.

وع���ب���ر وك���ي���ل م��ح��اف��ظ��ة م���أرب 
بالغ  عن  مفتاح  عبدربه  الدكتور 
السعودية  العربية  للمملكة  شكره 
على جهودها اإلنسانية املتواصلة 
يف اليمن، مؤكداً أن هذا املشروع 
معاناة  من  التخفيف  يف  سيسهم 
يف  مب��أرب  واحملتاجني  النازحني 
التي  االستثنائية  ال��ظ��روف  ظ��ل 

تعيشها.
وي��أت��ي امل���ش���روع ض��م��ن اجل��ه��ود 
باملركز  اململكة ممثلة  من  املقدمة 
للوقوف إلى جانب الشعب اليمني 

الشقيق.

ب���رن���ام���ج ال����غ����ذاء ال���ع���امل���ي ي��ش��ي��د 
بدور السعودية يف استقرار األمن 

الغذائي باليمن:
أك��د ب��رن��ام��ج ال��غ��ذاء ال��ع��امل��ي أن 
تقدمها  التي  السخية  املساعدات 
فارقاً  أحدثت  للبرنامج  السعودية 
اإلنسانية يف  شاسعاً يف األوضاع 
اليمن، وأسهمت يف استقرار حالة 

األمن الغذائي هناك.

امل��دي��رة  فليشر،  ك��وري��ن  وق��ال��ت 
اإلقليمية لبرنامج األغذية العاملي 
يف منطقة الشرق األوسط وشمال 
مركز  ملقر  زيارتها  أفريقيا، عقب 
واألع��م��ال  لإلغاثة  سلمان  امللك 
»إن  ال����ري����اض،  يف  اإلن���س���ان���ي���ة 
اململكة شريك مهم للغاية لبرنامج 
ألنها  ليس فقط  العاملي،  األغذية 
واحليوية  املهمة  املساهمات  تقدم 
أنحاء  جميع  يف  ملشاريعنا  للغاية 
يعانون  الذين  ولأشخاص  العالم 
من اجلوع وانعدام األمن الغذائي، 
امللك  مركز  مع  نعمل  ألننا  ولكن 
معاجلة  ب��ش��أن  ل��إلغ��اث��ة  سلمان 
خالل  من  الغذائي  األم��ن  انعدام 
جلب اخلبرات من كلتا املنظمتني 
معاً، حتى نتمكن من إحداث تأثير 

ملحوظ يف حياة الناس«.

ولفتت فليشر إلى أن مركز امللك 
دوالر  مليار  قدم  لإلغاثة  سلمان 
لدعم   2018 ع��ام  منذ  أم��ي��رك��ي 

أنشطة برنامج األغذية العاملي يف 
املساهمة  هذه  أن  مؤكدة  اليمن، 
أح��دث��ت ف��رق��اً واس���ع���اً ألوض���اع 
الناس يف اليمن، ومّكنت البرنامج، 
خ����الل ه����ذا ال���ع���ام ع��ل��ى وج��ه 
مساعداته  زي���ادة  م��ن  التحديد، 
نقص  بسبب  سابقاً  تعثرت  التي 
الدعم وعودتها إلى املستوى نفسه 
موضحة  للغاية،  س��ري��ع  وبشكل 
للسكان  الغذائي  األم��ن  حالة  أن 
على  حصلوا  حيث  استقرت،  قد 
حصص غذائية كاملة مرة أخرى.

امللك  م��رك��ز  أن  فليشر  وأك����دت 
سلمان لإلغاثة أنقذ موقف برنامج 
جتاه  األردن  يف  العاملي  األغ��ذي��ة 
كان  أن  بعد  السوريني،  الالجئني 
على وشك قطع حصص اإلعاشة 
إلى نصف األشخاص الذين كانوا 
يتسلمون الدعم. وقالت إنه بفضل 
امللك  مل��رك��ز  السخية  املساهمة 
برنامج  متكن  ل��إلغ��اث��ة،  سلمان 
االستمرار  م��ن  العاملي  األغ��ذي��ة 
تقدمي  يف  نفسه  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى 
الالجئني  أن  مبينة  امل��س��اع��دات، 
أوض��اع��ه��م  م��واج��ه��ة  ميكنهم  ال 
يقدمه  مبا  إال  الصعبة  اإلنسانية 
امللك  مركز  مبساعدة  البرنامج 
سلمان لإلغاثة، مشيدة بالشراكة 

القوية والوثيقة بني اجلانبني.
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يف اليوم العاملي ملكافحة الف�ساد ال�سعودية يف املرتبة الأوىل 

عربيًا، واأحد املراكز الع�سرة الأوىل يف ترتيب دول جمموعة 

الع�سرين

السعودية  العربية  اململكة  حققت 
خ�����الل ال����ع����ام احل����ال����ي أع��ل��ى 
درج�����ات االل���ت���زام ب��ال��ت��وص��ي��ات 
غسل  مبكافحة  املتعلقة  األربعني 
اخلاصة  وال��ت��وص��ي��ات  األم����وال، 
املختصة مبكافحة متويل  التسعة 
املعتمد  للتقرير  وفقاً  اإلره���اب؛ 
 « امل��ال  العمل  مجموعة  قبل  من 
املالي  العمل  ومجموعة   ،»FATF

ل���دول ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال 
األمر   »MENA-FATF« أفريقيا 
املرتبة  يف  امل��م��ل��ك��ة  ج��ع��ل  ال���ذي 
األول����ى ع��رب��ي��اً، وأح����د امل��راك��ز 
دول  ترتيب  يف  األول���ى  ال��ع��ش��رة 
م��ج��م��وع��ة ال��ع��ش��ري��ن. وب��ال��ت��ال��ي 

أحرزت اململكة تقدماً 

ب� 7 مراكز عاملية يف ترتيب مؤشر 
مدركات الفساد CPI لعام 2019، 
والذي أصدرته منظمة الشفافية 
الدولية، حيث حققت املركز ال�51 

عاملياً من أصل 180 دولة.

مركزها  يف  السعودية  وتقدمت 
ال��ع��ش��ري��ن  دول  م��ج��م��وع��ة  ب���ني 
املركز  لتحقق   G20 االقتصادية 
ال�10، وذلك بدعم ال محدود من 
امللك  الشريفني  احلرمني  خ��ادم 
سلمان بن عبدالعزيز، و سمو ولي 
سلمان  بن  محمد  األمير  العهد 
الهيئة  مكن  مما  عبدالعزيز،  بن 
وتأدية  اختصاصاتها  مباشرة  من 
املالي  الفساد  مبكافحة  مهامها 

ومستوياته  بأشكاله  واإلداري 
كافة.

الفساد يف  وشهد جانب مكافحة 
انطالقاً  ملموساً  تطوراً  اململكة، 
م���ن إدراك���ه���ا ل��ت��أث��ي��ره وخ��ط��ره 
اق��ت��ص��ادي��اً واج��ت��م��اع��ي��اً وأم��ن��ي��اً 
متخذًة  مجتمع،  أي  على  وثقافياً 
الدعم  وتقدمي  ملكافحته،  يلزم  ما 
الالزم للجهات واللجان املختصة، 
السياق،  هذا  يف  جهودها  مبرزة 
العاملي  باليوم  العالم  احتفاء  مع 
ملكافحة الفساد، الذي يصادف 9 
ديسمبر/كانون األول من كل عام.

فلقد بذلت اململكة جهوداً عظيمة 
بصوره  الفساد  ملكافحة  وجبارة 

وأشكاله وأمناطه املختلفة، بتبنيها 
تطبيق إجراءات وتدابير تنظيمية 
فاعلة، مبا يف ذلك عقابية رادعة 
للفاسدين خالل السنوات القليلة 
تولى  أن  منذ  وبالتحديد  املاضية 
امللك  الشريفني  احلرمني  خ��ادم 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
-يحفظه اهلل- مقاليد احلكم يف 

البالد يف العام 2015.

وأب��رزه��ا؛  اجلهود  تلك  بني  وم��ن 
سمو  برئاسة  عليا  جلنة  تشكيل 
ولي العهد األمير محمد بن سلمان 
 2017 ال��ع��ام  يف  اهلل-  -يحفظه 
للقيام بحصر املخالفات واجلرائم 
والكيانات املتعلقة بقضايا الفساد 
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كانون الأول / دي�سمرب9

اليوم العاملي ملكافحة الفساد:

يحتفل العالم باليوم العاملي ملكافحة الفساد يف 9 ديسمبر من كل عام منذ أن اعتمدت اجلمعية 
العامة هذا اليوم من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور اتفاقية األمم املتحدة يف 

مكافحته ومنعه.
ويهدف اليوم العاملي ملكافحة الفساد 2021 إلى التركيز على حقوق اجلميع ومسؤولياتهم يف 

التصدي للفساد، مبن فيهم الدول واملسئولني احلكوميني واملوظفني املدنيني وموظفي إنفاذ القانون 
وممثلي وسائل اإلعالم والقطاع اخلاص واملجتمع املدني واألوساط األكادميية واجلمهور والشباب.

يلزم مع  ما  واتخاذ  السعودية  يف 
كاملنع  إج����راءات،  م��ن  املتورطني 
م���ن ال��س��ف��ر وال��ق��ب��ض، وأي��ض��اً 
لها احل��ق يف ات��خ��اذ اإلج���راءات 
اإلجراءات  بني  ومن  االحترازية. 
التنظيمية واإلدارية، صدور األمر 
امللكي الكرمي بضم »هيئة الرقابة 
اإلداري���ة  وامل��ب��اح��ث  والتحقيق« 
ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  إل���ى 
ليكون  اسمها  وتعديل  الفساد« 
»هيئة الرقابة ومكافحة الفساد«، 
وتعيني األستاذ مازن بن إبراهيم 

الكهموس رئيساً لها.

الوقت واململكة حُتقق  ومنذ ذلك 
يف  مسبوقة  غير  مبهرة  نتائج 
مبتابعة  الفساد،  مكافحة  مجال 
العهد،  ول��ي  سمو  م��ن  شخصية 
أي  ينجو  لن  أنه  على  أكد  ال��ذي 
شخص دخل يف قضية فساد أيا 
من كان، معتبراً أن الفساد العدو 
وسبب  واالزده���ار  للتنمية  األول 
ضياع الفرص الكبيرة، حيث كان 
يقضي يف السنوات املاضية على 
ما بني 5 % إلى 15 % من ميزانية 

الدولة يف األعوام املاضية.
الفساد  جرائم  مع  التعامل  ويقع 
هيئة  اختصاص  ضمن  اململكة  يف 
الرقابة ومكافحة الفساد » نزاهة«، 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��خ��ت��ل��ف اجل��ه��ات 
احلكومية، حيث أن من اإلجراءات 
التي  والعالجية  الوقائية  والتدابير 
اجلانب  تتمثل يف  اململكة  اتخذتها 
قطاع  يف  يتمثل  ال���ذي  ال��وق��ائ��ي 
حماية النزاهة بالهيئة، ويف اجلانب 
قطاع  يف  يتمثل  ال���ذي  ال��ع��الج��ي 
التي  بالهيئة؛  ال��ف��س��اد  مكافحة 
وفرت قنوات التواصل مع اجلمهور 
الفساد؛ خط  قضايا  على  لإلبالغ 
س��اخ��ن ع��ل��ى م���دار ال�����24 ساعة 
تديره لتلقي اإلخباريات والبالغات 
هويات  حماية  ويتم  اجلمهور،  من 
امل���ت���ص���ل���ني، وذل������ك ل��س��الم��ت��ه��م 

الشخصية، حال رغبوا ذلك.

»مبادرة الرياض«... منصة ملكافحة 
الفساد عامليًا:

اململكة  دور  املتحدة  األمم  ثمنت 
دوالر،  م��الي��ني  ب����10  تبرعها  يف 
التي  الرياض«،  »مبادرة  وإطالقها 

بني  تربط  عاملية  ملنصة  تؤسس 
لتبادل  الفساد  مكافحة  أج��ه��زة 
وستوفر  العالم،  ح��ول  املعلومات 
3 خيارات لتحقيق الهدف، وتعزز 
التعاون الدولي املشترك يف إنفاذ 
املختصة  اجل��ه��ات  ب��ني  ال��ق��ان��ون 
أداة  وت��ط��ور  ال��ف��س��اد،  مبكافحة 
جرائم  ملكافحة  وف��ع��ال��ة  سريعة 
ال��ف��س��اد ال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود، كما 
س��ت��وف��ر أم�����واالً م��ه��م��ة مل��واج��ه��ة 

تداعيات وباء »كورونا«.
وقال رئيس »هيئة الرقابة ومكافحة 
الكهموس،  مازن  األستاذ  الفساد« 
إن اململكة قدمت 10 ماليني دوالر 
ملكافحة  العاملية  »الشبكة  إلنشاء 
الفساد«، وأضاف: »اململكة تدرك 
جرائم  حتديات  على  التغلب  أن 
يتطلب  للحدود  العابرة  الفساد 
إنفاذ  بني سلطات  الوثيق  التعاون 
الكهموس:  وتابع  املعنية«.  القانون 
»اململكة تدعو الدول األعضاء يف 
ملكافحة  املتحدة  األمم  )اتفاقية 
ال��ف��س��اد( ل��الس��ت��ف��ادة م��ن شبكة 
املشاركة  على  وحتثها   ،)Glo be(
الفعالة يف أعمال تأسيس الشبكة، 

وتوفير اخلبراء، مبا يخدم عملية 
تطويرها«.

ي��أت��ي ه���ذا ال��ت��دش��ني يف ال��وق��ت 
الذي القت فيه »مبادرة الرياض« 
اإلعالن  تضمن  إذ  دولياً؛  ترحيباً 
ال���س���ي���اس���ي الج���ت���م���اع ال������دورة 
ال��ع��ام��ة  للجمعية  االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
لأمم املتحدة املخصصة ملكافحة 
»شبكة  بإنشاء  ترحيباً  الفساد، 
»الشبكة  املسماة  الرياض«  مبادرة 
القانون  إن��ف��اذ  لسلطات  العاملية 
 Glo( ال��ف��س��اد  مبكافحة  املعنية 

.»)be

وثمن األمني العام لأمم املتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، دور السعودية 
ملكافحة  عاملية  شبكة  تأسيس  يف 
»الفساد  أن  على  الفساد، مشدداً 
عمل غير أخالقي وجرمية خطيرة 

عابرة للحدود«.
»مبادرة  إن  املتحدة  األمم  وقالت 
عاملية  ملنصة  تؤسس  ال��ري��اض«، 
تربط بني أجهزة مكافحة الفساد 
الشبكة  ه��ذه  وإن  ال��ع��ال��م،  ح��ول 
مهمة  أم�����واالً  ال��ع��امل��ي��ة س��ت��وف��ر 

ملواجهة تداعيات وباء »كورونا«.
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جمموعة البنك 

الدويل

احلفاظ  بأهمية  املعرفة  باتت 
والنظم  والطبيعة  البيئة  على 
خالل  ج��داً  كبيرة  اإليكولوجية 
وان��ت��ش��رت هذه  ال��� 20،  ال��ق��رن 
املعرفة بني اجلميع يف احلكومات 
وظهرت  والشعوب،  واملؤسسات 
البيئة  على  احل��ف��اظ  جمعيات 
على  العاملة  الدولية  واملنظمات 
تعممت  ب��ع��دم��ا  امل���وض���وع  ه���ذا 
امل��ع��ل��وم��ات ح���ول ت��أث��ي��ر أف��ع��ال 
الطبيعة  يف  م��ب��اش��رة  اإلن��س��ان 
التي يعيش فيها بشكل سلبي من 
خالل نشر التلوث بكل أنواعه يف 
البحر واجلو واألرض، ومن خالل 
رفع درج��ة ح��رارة األرض وقطع 
الغابات وتدمير التوازن يف النظم 
بعض  إن  ح��ت��ى  اإلي��ك��ول��وج��ي��ة، 
أن  يعتبرون  البيئيني  املتطرفني 
تعبير  هو  نفسه  كورونا  فيروس 
بسبب  الطبيعة  »غ��ض��ب«  ع��ن 
عدم التوازن أو التخريب الفائض 
الذي تتعّرض له، وهذا ما ينطبق 
ع��ل��ى ال��ف��ي��ض��ان��ات واألع��اص��ي��ر 
واجل��ف��اف وان��ق��راض ع��دد كبير 
من األن���واع، وأن ارت��ف��اع ح��رارة 
التدمير  إلى  أيضاً  يعود  األرض 

املتواصل للنظم اإليكولوجية على 
سطح كوكب األرض.

للبنك  ج��دي��د  ت��ق��ري��ر  ي��ش��ي��ر  و 
خ��دم��ات  ان���ه���ي���ار  أن  ال����دول����ي 
التي  اإليكولوجية احملددة  النظم 
التلقيح  مثل  الطبيعة  ت��وف��ره��ا 
البري، وتوفير الغذاء من مصائد 
األسماك البحرية واألخشاب من 
إلى  ي���ؤدي  ق��د  احمللية  ال��غ��اب��ات 
احمللي  الناجت  إجمالي  انخفاض 
مبقدار 2.7 تريليون دوالر سنوياً 

بحلول عام 2030.

وت��ش��دد امل���ب���ررات االق��ت��ص��ادي��ة 
ض��رورة  على  الطبيعة  حلماية 
بصورة  االق��ت��ص��ادات  تعتمد  أن 
سيما  ال  الطبيعية،  على  ق��وي��ة 
الدخل.  املنخفضة  ال��ب��ل��دان  يف 
أن  على  الضوء  التقرير  ويسلط 
الصحراء  أفريقيا جنوب  منطقة 
ستعانيان  آسيا  جنوب  ومنطقة 
إلجمالي  النسبي  االنكماش  من 
بسبب  احلقيقي  احمللي  ال��ن��اجت 
انهيار خدمات النظم اإليكولوجية 
بحلول عام 2030: 9.7% و%6.5 

التوالي، ويرجع ذلك  سنوياً على 
احملاصيل  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  إل���ى 
امللقحة، ويف حالة منطقة أفريقيا 
االعتماد  جند  الصحراء  جنوب 
فضاًل  احلرجية،  املنتجات  على 
عن محدودية القدرة على التحول 
إلى خيارات اإلنتاج واالستهالك 

األخرى التي ستكون أقل تأثراً.

رئيس  ق���ال  ال��س��ي��اق  ه���ذا  ويف 
ديفيد  ال��دول��ي  البنك  مجموعة 
الطبيعة  على  »احلفاظ  مالباس 
واس����ت����دام����ة خ���دم���ات���ه���ا غ��اي��ة 
ال��ن��م��و  ل��ت��ح��ق��ي��ق  يف األه���م���ي���ة 
السياسات  وتعزز  االق��ت��ص��ادي، 
واإلص�����الح�����ات ال���ت���ي ت��راع��ي 
إص��الح  ذل��ك  يف  مب��ا  الطبيعة، 
واالستثمارات  ال��زراع��ي  الدعم 
يف االب��ت��ك��ار ال���زراع���ي ال��ت��ن��وع 
االقتصادية،  والنواجت  البيولوجي 
فيه  ت��س��ع��ى  ال����ذي  ال��وق��ت  ويف 
من  التعايف  حتقيق  إل��ى  البلدان 
جائحة كورونا، من املهم أن تعمل 
التنمية االقتصادية على حتسني 

النواجت من أجل الطبيعة«.
غيوفاني  قال  متصل  سياق  ويف 

روت����ا، ك��ب��ي��ر خ��ب��راء االق��ت��ص��اد 
»هناك  ال��دول��ي  بالبنك  البيئي 
م��زي��ج م���ن ال��س��ي��اس��ات حتقق 
املنافع على قدم املساواة لكل من 
واالقتصادات،  البيولوجي  التنوع 
وإضافة االستثمارات يف البحوث 
السياسات  مزيج  إلى  والتطوير 
مهم ومفيد بشكل خاص للبلدان 

النامية«.
بالتعاون  التقرير  إع��داد  مت  وقد 
مينيسوتا  ج��ام��ع��ة  م��ع  ال��وث��ي��ق 
وج���ام���ع���ة ب��������وردو، وي����أت����ي يف 
البلدان  فيه  تستعد  الذي  الوقت 
لصياغة إطار عاملي جديد للتنوع 
اخلامس  املؤمتر  يف  البيولوجي 
يف   )COP15( ل��أط��راف  عشر 
يف  البيولوجي  ال��ت��ن��وع  اتفاقية 

كومنينغ بالصني.

وس��ت��ك��ون ال��س��ي��اس��ات امل��راع��ي��ة 
يف  األه��م��ي��ة  يف  غ��اي��ة  للطبيعة 
للتنوع  ال��ع��امل��ي  اإلط����ار  تنفيذ 
 .2020 ع��ام  بعد  ملا  البيولوجي 
ويُ��ع��ت��ب��ر م��ؤمت��ر األط������راف يف 
أه��داف  لتبني  ف��رص��ة  كومنينغ 
ميكن حتقيقها، على سبيل املثال، 
حماية 30% من األراض��ي و%30 
من احمليطات بحلول عام 2030 
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ال������ت������ق������ري������ر ي�������ح�������دد س������ي������اس������ات »ل����ت����ح����ق����ي����ق 
امل�����ن�����اف�����ع ل���ل���ج���م���ي���ع« ك������ي ت����ت����ع����اف����ى ال����ب����ل����دان 
م������ن ك�������ورون�������ا ع����ل����ى ن����ح����و ي������راع������ي ال���ط���ب���ي���ع���ة

ويشير   .)»30x30« )املستهدف 
خدمات  منافع  أن  إل��ى  التقرير 
ستتأتى  التي  اإليكولوجية  النظم 
 30×30 امل��س��ت��ه��دف  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
تكلفة  تقريباً  بالكامل  ستعوض 
ال��ف��رص��ة ال��ب��دي��ل��ة ال��ن��اش��ئ��ة عن 
إطار  يف  إضافية  أراض  حماية 

حتقيق هذا املستهدف.

وي��ج��ب االس��ت��ث��م��ار يف خ��دم��ات 
ال��ن��ظ��م اإلي��ك��ول��وج��ي��ة ع��ل��ى نحو 
مع  اجلهود  تضافر  من  يستفيد 
تغير  آث��ار  من  التخفيف  تدابير 
املناخ والتكيف معه لتعزيز مبررات 
عند  املثال،  سبيل  فعلى  العمل. 
مقابل  املدفوعات  برنامج  تنفيذ 
تخفيض غاز الكربون يف الغابات، 
أو  احمل��ل��ي  الصعيد  على  س���واء 
العاملي، تصبح السياسات احمللية 
األخ�����رى م��ث��ل إص�����الح ال��دع��م 
حماية  يف  فعالية  أكثر  الزراعي 
يتم  نفسه  الوقت  ويف  الطبيعة، 

تعزيز املكاسب االقتصادية.
الدولي  البنك  مجموعة  وتلتزم 
على  تركز  التي  العمليات  بدعم 
التنوع البيولوجي، وتستثمر بشكل 
مباشر يف حفظ األن��واع واملوائل 
كسب  سبل  وحت��س��ني  الطبيعية 

العيش من خالل القطاعات التي 
الطبيعي،  املال  رأس  على  تعتمد 
األسماك  ومصائد  الغابات  مثل 
املاضي،  العام  وخالل  والزراعة، 
البنك  مشروعات  حافظة  شملت 
للتنوع  م��ش��روع��اً   70 ال���دول���ي 
بلداً   40 من  أكثر  يف  البيولوجي 
بصايف ارتباطات بلغ 1.18 مليار 
على  األم��ث��ل��ة  وت��ت��ض��م��ن  دوالر. 
الطبيعية  األراض��ي  برنامج  ذلك 
امل��س��ت��دام��ة ب����األم����ازون ال���ذي 
العاملية،  البيئة  صندوق  يسانده 
ال���زراع���ة  يف  واالس���ت���ث���م���ارات 
األراض�����ي  وإدارة  امل��س��ت��دام��ة 

الطبيعية يف البرازيل وإثيوبيا.

استجابة مجموعة البنك الدولي 
للتصدي جلائحة فيروس  كورونا 

املستجد )كوفيد �� 19(:
كورونا،  فيروس  جائحة  بدء  منذ 
الدولي  البنك  مجموعة  ارتبطت 
مليار   125 م���ن  أك��ث��ر  ب��ت��ق��دمي 
الصحية  اآلث���ار  ملكافحة  دوالر 
واالق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
ل��ل��ج��ائ��ح��ة، وه���ي أس����رع وأك��ب��ر 
تاريخها.  يف  أزم��ة  ألي  استجابة 
من  أكثر  التمويل  ه��ذا  ويساعد 
التأهب  تدعيم  على  ب��ل��ٍد   100

ملواجهة اجلائحة، وحماية الفقراء 
والوظائف، وإعطاء دفعة لتحقيق 
تعاٍف غير ضار باملناخ، كما يقدم 
ملساعدة  دوالر  مليار   12 البنك 
ومتوسطة  منخفضة  ال��ب��ل��دان 
ال��دخ��ل ع��ل��ى ش����راء ال��ل��ق��اح��ات 
املضادة لفيروس كورونا، وأدوات 
االختبار والعالجات ذات الصلة.

تقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة
ي���ل���خ���ص ت���ص���ري���ح أن���ط���ون���ي���و 
لأمم  ال��ع��ام  األم��ني  غوتيريش، 
املتحدة يف مقدمة تقرير برنامج 
ال��ص��ادر  للبيئة  امل��ت��ح��دة  األمم 
مؤخراً، مدى الضرر الذي يلحقه 
قائاًل، »من خالل  بالبيئة،  البشر 
العلمية  األدلة  اجلمع بني أحدث 
وال��ت��ق��اري��ر ال��دول��ي��ة وال��ن��ت��ائ��ج 
حربنا  أن  ي��ت��ب��نّي  االق��ت��ص��ادي��ة، 
حتطم  يف  تسببت  الطبيعة  على 

الكوكب«.

النمو  إن  التقرير  جاء يف مقدمة 
إل��ى  أدى  ال��ع��امل��ي  االق��ت��ص��ادي 
متكافئة يف  غير  مكاسب  حتقيق 
الذين  العالم  لسكان  االزده����ار 
يتزايد عددهم بصورة سريعة، ما 
مليار شخص يف  نحو 1.3  ترك 
استخراج  وتضاعف  الفقر،  حالة 
الطبيعية ثالث مرات، ما  املوارد 

كوكبية.  ط��وارئ  حالة  يستدعي 
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن االن��خ��ف��اض 
املؤقت يف االنبعاثات بسبب وباء 
املتكرر،  العام  واإلغ���الق  ك��ورون��ا 
درج���ات   3 ن��ح��و  األرض  ت��ت��ج��ه 
االح��ت��رار  م��ن  األق��ل  على  مئوية 
العاملي يف هذا القرن، ما سيؤدي 
إلى تعّرض أكثر من مليون نوع من 
أنواع النباتات واحليوانات املقدر 
ن��وع خلطر  ب��� 8 ماليني  ع��دده��ا 
ويعيق  كبير،  بشكل  االن��ق��راض 
احمل��رز  التقدم  البيئي  التدهور 
نحو القضاء على الفقر واجلوع.

من  التمويل  »حالة  لتقرير  فوفقاً 
أجل الطبيعة« أن هناك حاجة إلى 
استثمار إجمالي يف الطبيعة تبلغ 
قيمته 8.1 تريليون دوالر أميركي 
من اآلن وحتى عام 2050، بينما 
يجب أن يصل االستثمار السنوي 
أميركي  دوالر  مليار   536 إل��ى 
أج��ل  م���ن   ،2050 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
املترابطة  املناخ  أزم��ات  معاجلة 
ووقف  البيولوجي  التنوع  وحماية 
ت���ده���ور األراض�������ي وال���غ���اب���ات 
وت��ل��ّوث احمل��ي��ط��ات وال���ه���واء، أي 
يجب  السنوية  االستثمارات  أن 
بحلول  مرات  تتضاعف ثالث  أن 
أربعة  إل��ى  تزيد  وأن   2030 ع��ام 
من   2050 ع��ام  بحلول  أض��ع��اف 
تبلغ  التي  احلالية  االستثمارات 

133 مليار دوالر أميركي.

توؤكد اأن حماية الطبيعة توفر 

اخل�سائر العاملية بقيمة 2.7 

تريلون دولر �سنويًا
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النفسية،  للصحة  العاملي  اليوم  يتيح 
الذي يتم االحتفال به يف 10 تشرين 
الوعي  األول/أك��ت��وب��ر، فرصة إلذك��اء 
وتعبئة  النفسية  ال��ص��ح��ة  بقضايا 
اجل���ه���ود م���ن أج����ل دع����م ال��ص��ح��ة 

النفسية.

ال  أس��اس��ي  ج��زء  النفسية  فالصحة 
لإلنسان،  العامة  الصحة  من  يتجّزأ 
وه�����ي ت���ت���ج���اوز م���ف���ه���وم ان����ع����دام 
ال��ع��ج��ز  ح����االت  أو  االض���ط���راب���ات 

النفسية.

النفسية،  للصحة  العاملي  اليوم  حمل 
الصحية  »الرعاية  شعار  العام  ه��ذا 
النفسية للجميع: لنجعل هذا الشعار 

واقعاً«.

ت��أث��ي��ر ف��ي��روس ك���ورون���ا ع��ل��ى الصحة 
النفسية:

يف اليوم العاملي للصحة النفسية، لهذا 
العام ستكون 18 شهراً قد مضت منذ 

اندالع جائحة »كوفيد-19«.

تشير منظمة الصحة العاملية إلى أن 
وباء كورونا كان له 3 تأثيرات رئيسية 
ما  ل��ل��ن��اس،  العقلية  ال��ص��ح��ة  ع��ل��ى 
على  الضوء  تسليط  أهمية  يضاعف 
اليوم العاملي للصحة النفسية ويفاقم 

أهميته.
ويف حني بدأت احلياة تعود إلى شيء 
فإن  البلدان،  بعض  يف  طبيعتها  من 
واالستشفاء  العدوى  انتقال  معدالت 
ال تزال مرتفعة يف بلدان أخ��رى، ما 
يواصل إرباك حياة األسر واملجتمعات 

احمللية.

كيف زادت مشاكل النوم من االكتئاب 
والقلق خالل جائحة كورونا؟:

فإن  العاملية،  الصحة  ملنظمة  وفقاً 
اجلائحة أحلقت أثراً فادحاً بالصحة 
النفسية لدى اجلميع وإن كانت بعض 
من  خ��اص،  بشكل  ت��ض��ررت  الفئات 
والطالب  الصحيون  العاملون  بينها 
واملصابون  مبفردهم  يعيشون  وم��ن 

بحاالت صحية نفسية.

أج��رت��ه منظمة  ال��ذي  املسح  وأظ��ه��ر 
أن   2020 ع���ام  م��ن��ت��ص��ف  ال��ص��ح��ة 
والعصبية  النفسية  الصحة  خدمات 
مواد  تعاطي  اضطرابات  وخ��دم��ات 
أث��ن��اء  ب��ش��دة  تعطلت  ق��د  اإلدم�����ان 

اجلائحة.

كما أن االحتاد العاملي للصحة العقلية 
آثار عدم املساواة  سلط الضوء على 
يف  الصحية  النتائج  على  البشر  بني 

ظل أزمة كورونا املستجد.

ال��ن��اس م��ن جميع  وأث���ر ال��وب��اء على 
األع��م��ار ب��ط��رق ع��دي��دة: م��ن خالل 
ال����ع����دوى وامل������رض م���ا ي�����ؤدي إل��ى 
الفجيعة  تسبب  التي  أحياناً  الوفاة 
احلياة،  قيد  على  الباقني  ل��أف��راد 
مع  االق��ت��ص��ادي  التأثير  خ��الل  وم��ن 
انعدام  واستمرار  الوظائف  فقدان 
التباعد  عن  فضاًل  الوظيفي؛  األمن 
إلى  ي��ؤدي  أن  ال��ذي ميكن  اجلسدي 

العزلة االجتماعية.

وذكر االحتاد، يف بيان بهذه املناسبة، 
أكبر  بشكل  الضوء  سلط  »الوباء  أن 
اجلميع  بني  املساواة  عدم  آث��ار  على 
على النتائج الصحية، ومن الضروري 
التفاوت  ه��ذا  معاجلة  يف  اإلس����راع 

والتصرف بشكل عاجل«.
ال  أساسي  جزء  النفسية  الصحة  إّن 
الصدد  الصحة. ويف هذا  يتجّزأ من 
العاملية  الصحة  منظمة  دستور  ينص 
على أّن »الصحة هي حالة من اكتمال 
واجتماعياً،  وعقلياً  بدنياً  السالمة 
العجز«.  أو  امل��رض  انعدام  مجّرد  ال 
ومن أهّم آثار هذا التعريف أّن شرح 
مفهوم  ي��ت��ج��اوز  ال��ن��ف��س��ي��ة  ال��ص��ح��ة 
انعدام االضطرابات أو حاالت العجز 

النفسية.
حالة  ع��ن  ع��ب��ارة  النفسية  والصحة 
من العافية ميكن فيها للفرد تكريس 

والتكّيف  او قدراتها اخلاصة  قدراته 
م��ع أن���واع اإلج��ه��اد ال��ع��ادي��ة والعمل 
مجتمعه  يف  واإلسهام  وفعالية  بتفان 

أو مجتمعها.

وامل��ع��اف��اة  النفسية  الصحة  وتعتبر 
قدرتنا  لتوطيد  األساسية  األمور  من 
التفكير،  على  وال��ف��ردي��ة  اجلماعية 
البعض  بعضنا  مع  والتفاعل  والتأثر، 
والتمتع  العيش  لقمة  وكسب  كبشر، 
ميكن  األس��اس،  هذا  وعلى  باحلياة، 
النفسية  ال��ص��ح��ة  ت��ع��زي��ز  اع��ت��ب��ار 
حيوياً  شاغاًل  واستعادتها  وحمايتها 
يف  واملجتمعات  واجلماعات  لأفراد 

جميع أنحاء العالم.

حقائق رئيسية:
م��ج��ّرد  ليست  النفسية  ال��ص��ح��ة   -

انعدام االضطرابات النفسية.
- الصحة النفسية جزء ال يتجّزأ من 
الصحة  تكتمل  ال  وبالفعل،  الصحة؛ 

بدون الصحة النفسية.
بالعوامل  تتأّثر  النفسية  الصحة   -
والبيولوجية  االقتصادية  االجتماعية 

والبيئية.
وت��دخ��الت  استراتيجيات  ه��ن��اك   -
م��ش��ت��رك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ات وع��ال��ي��ة 

املردود لتعزيز الصحة النفسية.

دول العالم حتتفل باليوم العاملي 
للصحة النفسية حتت شعار
»الرعاية الصحية النفسية 

للجميع: لنجعل هذا الشعار 
واقعًا«
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اجلزء السادس من »اتفاقية العمل اجلبري أو اإللزامي«اعرف حقوقك و واجباتك

* اتفاقية العمل اجلربي اأو الإلزامي ذات الرقم 29 لعام 1930م التي اأقرتها منظمة العمل الدولية، ان�سمت لها املمملكة العربية ال�سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/15 وتاريخ 
12/03/1398هـ، املوافق: 20/02/1978م.

املادة الثامنة عشر
أو اإللزامي  العمل اجلبري  يلغى   -1
بضائع،  أو  أشخاص  نقل  مجال  يف 
النوتية،  أو  احل��م��ال��ني  أع��م��ال  مثل 
يتم  أن  وإل��ى  أقصر وقت ممكن،  يف 
هذا اإللغاء تصدر السلطة املختصة 
على  أم���ور،  ب��ني جملة  تنص،  ل��وائ��ح 
إلى  اللجوء  يقتصر  أن  )أ(  يلي:  ما 
مثل هذا العمل على أغراض تيسير 
حركة موظفي اإلدارة أثناء خدمتهم، 
حال  يف  أو  حكومية  مهمات  نقل  أو 
وجود ضرورة استثنائية عاجلة. نقل 
أن  املوظفني. )ب(  أشخاص بخالف 
للعمال  البدنية  باللياقة  طبياً  يشهد 
املستخدمني على هذا النحو، عندما 
يكون الكشف الطبي ممكناً، وإذا تعذر 
ذلك يتحمل الشخص الذي يستخدم 
هؤالء العمال مسؤولية تأكيد لياقتهم 
البدنية وأنهم غير مصابني بأمراض 
أو وبائية. )ج( أقصى حمولة  معدية 

)د(  حملها.  ال��ع��م��ال  ل��ه��ؤالء  مي��ك��ن 
أقصى مسافة ينقلون إليها بعيداً عن 
منازلهم. )ه�( أقصى من عدد األيام 
يف الشهر أو يف أي فترة أخرى ميكن 
أن  على  فيها  العمال  يستخدم  أن 
حتسب يف ذلك األيام يف الشهر أو يف 
فترة أخرى ميكن أن يستخدم العمال 
فيها، على أن حتسب يف ذلك األيام 
التي تستغرقها عودتهم إلى منازلهم، 
)و( األشخاص الذين يخول لهم طلب 
العمل  أشكال  من  الشكل  ه��ذا  أداء 
أهليتهم  ومدى  اإللزامي  أو  اجلبري 

لطلبه.
عند  املختصة  السلطة  تراعي   -2
يف  املبينة  القصوى  احل��دود  تقرير 
)ه(  و  )د(  و  )ج(  الفرعية  الفقرات 
العوامل  السابقة، جميع  الفقرة  من 
االستعداد  فيها  مب��ا  الصلة،  ذات 
البدني للسكان الذين يختار العمال 
التي  امل��س��اف��ة  وطبيعة  بينهم  م��ن 

والظروف  سفرهم  يف  سيقطعونها 
املناخية.

امل��خ��ت��ص��ة أال  ال��س��ل��ط��ة  ت��ك��ف��ل   -3
اليومية  العمال  هؤالء  رحلة  تتجاوز 
من  يوم عمل  تعادل  مسافة  العادية 
ثماني ساعات يف املتوسط على أال 
حتمل  التي  األوزان  وحسب  تراعي 
واملسافة التي تقطع بل كذلك حالة 
الطريق، والفصل من السنة وجميع 
مراعاتها  الواجب  األخرى  العناصر 
عن  ال��رح��ل��ة  س��اع��ات  زادت  وإذا 
وجب  ال��ع��ادي  العمل  ي��وم  س��اع��ات 
أجور  مبعدالت  احلمالون  يكافأ  أن 

أعلى من املعدالت العادية.

املادة التاسعة عشر 
املختصة  السلطة  ت��رخ��ص  ال   -1
جبرية  زراعية  أعمال  إلى  باللجوء 
أو  مجاعة  من  للوقاية  كوسيلة  إال 
الغذائية، على  االم��دادات  عجز يف 

بأن  دائماً  مشروطاً  ذل��ك  يكون  أن 
تكون املواد الغذائية أو الربح الناجت 
املواد  هذه  أنتج  ملن  ملكاً  بيعها  عن 

من أفراد أو جماعة محلية.
تعفي  بأنها  املادة  تفسر هذه  2- ال 
التزامهم  من  محلية  جماعة  أف��راد 
ب��ال��ع��م��ل ال����ذي ت��ط��ل��ب��ه اجل��م��اع��ة 
حني  ال��ع��رف  أو  القانون  مبقتضى 
أس��اس  على  منظماً  اإلن��ت��اج  يكون 
العرف،  أو  القانون  مبوجب  املشاع 
وإذا كان اإلنتاج أو أي ربح ينشأ عن 

بيعه سيظل ملكاً لهذه اجلماعة.

املادة العشرون
العقوبة  أن تتضمن قوانني  ال يجوز 
مبوجبها  تعاقب  ال��ت��ي  اجلماعية 
ج��م��اع��ة م��ح��ل��ي��ة م���ا ع��ل��ى ج��رائ��م 
أح��ك��ام��اً  أف���راده���ا  ب��ع��ض  يرتكبها 
إلزامي على  أو  بفرض عمل جبري 
اجلماعة كوسيلة من وسائل العقاب.
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اعرف أكثر عن املعهد العربي إلمناء املدن

املعهد هو جهاز منظمة املدن العربية 
امل��ت��خ��ص��ص يف م���ج���االت ال��ت��دري��ب 
واألبحاث واالستشارات والتوثيق وكل 
أه��داف  دع��م وحتقيق  م��ن شأنه  م��ا 

املنظمة.
اختصاصاته  مجال  يف  املعهد  يعمل 

على حتقيق مايلي:
1. رف���ع م��س��ت��وى امل��دي��ن��ة ال��ع��رب��ي��ة 
هويتها  على  احلفاظ  مع  وتطويرها 

ال��ع��رب��ي��ة وخ��ص��ائ��ص��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة، 
وإبراز  والعمراني  احلضاري  وتراثها 

أصالتها وسماتها املميزة.
2. إعداد كوادر بشرية قادرة ومؤهلة 
والوسائل  األساليب  وفق  املدن  إلدارة 
العلمية احلديثة املتبعة يف هذا املجال.
3.  توثيق الصالت وتعزيز التعاون فيما 
بني املدن العربية وبينها وبني املنظمة 
واملعهد واملدن والهيئات األخرى ذات 

العالقة مبجاالت نشاطها.
واإلدارات  امل��دن  مشاكل  حتديد   .4
تذليل  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  فيها  ال��ب��ل��دي��ة 
تعيق  ال��ت��ي  وامل��ش��اك��ل  ال��ص��ع��وب��ات 
عن  وذلك  وتطويرها  ومنوها  تقدمها 
طريق تقدمي اخلبرات العلمية والفنية 

نقل  ط��ري��ق  ع��ن  أو  إليها  واإلداري�����ة 
إلى  والتطبيقي  العلمي  املعهد  نشاط 
املدن ذاتها استجابة لدعوة منها عند 

االقتضاء.
وال��ب��ح��وث  ال����دراس����ات  إج�����راء   .5
ع��ن امل��دي��ن��ة ال��ع��رب��ي��ة يف امل��ج��االت 
والفنية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة 

واملعمارية والبيئية وغيرها.
ت��ق��دمي اخل���دم���ات االس��ت��ش��اري��ة   .6
واخل����ب����رات امل��ه��ن��ي��ة وال��ت��خ��ص��ص��ي��ة 
التخطيط  العربية يف مجاالت  للمدن 
احل���ض���ري، واالس���ك���ان واخل���دم���ات 
التي  املجاالت  من  ذلك  وغير  البلدية 

ميارسها املعهد.
وإدارتها  العربية  باملدينة  التعريف   .7

مختلف  يف  ومستقبلها  حاضرها  يف 
أطوار تاريخها يف املؤمترات واألنشطة 

الدولية التي يشارك بها املعهد.
جلمع  أك���ث���ر  أو  م���رك���ز  إن���ش���اء   .8
واالح��ص��اءات  وال��ب��ي��ان��ات  املعلومات 
والوثائق عن املدن العربية وغيرها مع 
تبويبها وتصنيفها وحتليلها ومعاجلتها 

بالطرق العلمية احلديثة.
التمويل  م��ؤس��س��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون   .9
واإلقليمية  العربية  الفني  وال��دع��م 
التمويل  استقطاب  بهدف  والدولية 
التي  املعهد  ألنشطة  الفني  وال��دع��م 

ينفذها لصالح املدن العربية.



ماهي احلالت التي ي�ستحق فيها الع�سكري معا�سًا تقاعديًا؟

العسكري  التقاعد  ن��ظ��ام  ب��ني 
التي يستحق  عدد من احل��االت 
تقاعدياً  رات��ب��اً  العسكري  فيها 

وسوف نذكر بعضاً منها:
احمل����ددة  ال���س���ن  ب��ل��وغ��ه   -  1
نظاماً  التقاعد  على  لإلحالة 
إعادته  أو  تعيينه  يكون  أن  على 

للخدمة نظامية.
2- م��ن ان��ت��ه��ت خ��دم��ت��ه ول��دي��ه 
محتسبة  عسكرية  فعلية  خدمة 
ال تقل عن ثمانية عشر عاماً أو 
بلغت خدمته الفعلية  العسكرية 
بحيث ال  واملدنية عشرون عاماً 

العسكرية  الفعلية  اخلدمة  تقل 
عن ثمان سنوات.

املبكر  التقاعد  على  احملال   -3
بناًء على طلبه، ولديه خدمة ال 
تقل عن خمسة عشر عاماً منها 
عسكرية  خدمة  س��ن��وات  ثمان 
بشرط موافقة الوزير املختص.

ملصلحة  خدمته  أنهيت  من   -4
اخلدمة  ألنظمة  وف��ق��اً  العمل 
ال��ع��س��ك��ري��ة ول���دي���ه خ��دم��ة ال 
ت��ق��ل ع��ن خ��م��س��ة ع��ش��ر ع��ام��اً 
الفعلية  اخلدمة  تقل  ال  بحيث 
س��ن��وات،  ث��م��ان  ع��ن  العسكرية 

اخلدمة  إنهاء  يكون  أال  بشرط 
تأديبي  بحكم  أو  الغياب  بسبب 
أو مت إنهاء خدمته بقوة النظام 

الرتكابه جرمية من اجلرائم.
5- املتوفى )بدون سبب العمل( 
أو م���ن أن��ه��ي��ت خ��دم��ت��ه ل��ع��دم 
ال��ل��ي��اق��ة ال��ط��ب��ي��ة ب��غ��ي��ر سبب 
الفترة  أكمل  قد  ويكون  العمل، 

التجريبية.
6- املتوفى أثناء العمل وبسببه.

العسكريني  من  يصاب  من   -7
بسبب  ج��زئ��ي  أو  ك��ل��ي  ب��ع��ج��ز 
بسبب  أو  احل��رب��ي��ة،  العمليات 

نتيجة إصابته خالل  أو  األسر، 
مواجهة  أث��ن��اء  بها  أم��ر  خدمة 
التنظيمات املسلحة املعادية، أو 
أثناء إطالق النار خالل اقتحام 
امل��خ��رب��ني أو م��ط��اردة  أم��اك��ن 
مشروعات  أث��ن��اء  أو  امل��ه��رب��ني، 
أو  احل��ي��ة،  بالذخيرة  التدريب 
اقتحام املوانع، أو بث األلغام أو 
االنزال اجلوي  اثناء  أو  ازالتها، 
اجلوي  التدريب  أو  والبحري، 
احل��االت  كافة  ويف  وال��ب��ح��ري، 
املشابهة التي صدر بها قرار من 

مجلس الوزراء.
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يف اليوم العاملي للغة العربية

الأمم املتحدة توؤكد اأن اللغة العربية ت�ساهم يوميًا 

يف التوا�سل املتناغم بني ال�سعوب والأمم

وج���ه األم���ني ال��ع��ام ل���أم امل��ت��ح��دة، 
مبناسبة  رسالة  غوتيريس،  أنطونيو 
ال��ذي  ال��ع��رب��ي��ة  للغة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 

يصادف 18 ديسمبر من كل عام.
صّورها  التي  رسالته  األم��ني،  وب��دأ 
بالفيديو ب� »السالم عليكم« بالعربية، 

ثم أكمل حديثه باللغة اإلجنليزية.
أش��ارك��ك��م  أن  »ي��س��ع��دن��ي  وق������ال: 
االحتفال بيوم اللغة العربية«، مشيراً 
التي  اللغات  أق��دم  إح��دى  أنها  إل��ى 

نطق بها البشر منذ فجر التاريخ.
وأشار إلى أن لغة الضاد ربطت بني 
الشعوب من خالل األدب واملوسيقى 
لغة  ك��ان��ت  إذ  وال��ف��ل��س��ف��ة،  وال��ش��ع��ر 
التواصل الشائعة يف مجاالت التجارة 
العربية  »اللغة  وتابع:  والعلم.  والفن 
لغة غنية ونابضة باحلياة توحد مئات 

املاليني من الناس يف 22 دولة ناطقة 
مسلم  ملياري  نحو  وتربط  بالعربية، 

يستخدمونها يف صالتهم ودعائهم«.
واللغة العربية هي واحد من 6 لغات 
بجانب  امل��ت��ح��دة،  األمم  يف  معتمدة 
واإلسبانية  والفرنسية  اإلجنليزية 

والروسية والصينية.
وتشير األرقام إلى أن أكثر من 420 
يتحدثون  العالم  يف  شخص  مليون 
من  يجعلها  م��ا  وه��و  العربية،  اللغة 
أكثر اللغات شيوعاً، كما أن »الضاد« 
الرسمية  الست  اللغات  من  واح��دة 
واملعتمدة لدى منظمة األمم املتحدة.

وتعتبر اللغة العربية من أكثر اللغات 
انتشاراً يف العالم، حتى خارج العالم 
األربع  اللغات  بني  من  وهي  العربي، 

األكثر استخداماً يف اإلنترنت.

األمم المتدحة: السعودية
أكبر مانح لشعب اليمن على

مستوى العالم



خالد بن عبد الرحمن الفاخري
حلقوق  الوطنية  للجمعية  ال��ع��ام  األم���ن 

اإلنسان
Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

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

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

اإليذاء. 

العنف األسري وطرق احلماية منه
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