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كلمة رئي�ض اجلمعية مبنا�شبة 

اليوم العاملي حلقوق الإن�شان

يحتفل املجتمع الدولي باليوم العاملي حلقوق اإلنسان بهدف حفظ كرامة كل شخص وحقه يف حياة كرمية ينعم فيها بحقوقه مبفهومها الشامل والذي يأتي 
إحياًء لذكرى اليوم الذي اعتمَدت فيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف العام 1948، واملشتمل على العديد من احلقوق 
حيث إن العاشر من ديسمبر لعام 1948 كان يوماً مهماً يف التاريخ املعاصر حلقوق اإلنسان اعتُمد فيه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، تلك الوثيقة التي 

توافق حولها املجتمع الدولي.

وقال “رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان املستشار/ خالد بن عبد الرحمن الفاخري”: مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان أن املتابع ألوضاع حقوق 
اإلنسان يف اململكة بنظرة موضوعية، يجد أنها حققت تقدماً كبيراً يف مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان من خالل تشريعاتها وأنظمتها القضائية والعدلية 
واإلدارية، وما اتخذته من تدابير تنفيذية متوالية تعكس فاعلية تلك القوانني وتعبر عن إرادة سياسية متوثبة نحو كل ما من شأنه رفاه اإلنسان وحماية 
وتعزيز حقوقه واحترام كرامته، وفق رؤية اململكة 2030، التي تتضمن خططاً وبرامجاً تساهم يف جعل اململكة أمُنوذجاً رائداً يف العالم على األصعدة كافة، 
و التي شملت العديد من مجاالت حقوق اإلنسان، وإننا يف اجلمعية نعتز بهذا التقدم، والذي نعتبره حافزاً لتحقيق املزيد من التطورات، وعوناً لتجاوز 
العقبات والتحديات ودافعاً لكافة األجهزة واملؤسسات لبذل املزيد من اجلهود لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، مبيناً أن اململكة تنطلق يف سعيها احلثيث 

نحو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، وحتقيق التنمية املستدامة، من قيم مجتمعها األصيلة، وحكمة وإرادة قيادتها.

وأضاف رئيس اجلمعية : إنه من املؤسف ما نشهده يف العالم اليوم من ازدواجية املعايير يف مجال حماية حقوق اإلنسان والدفاع عنها دولياً؛ حيث أصبح 
هذا األمر ظاهرة مكشوفة، ولم تَُعد بالضرورة حماية احلقوق هي الهدف بحد ذاتها؛ وإمنا بقدر ما حُتققه  من مصالح سياسية واقتصادية لتلك الدول، 
لذلك جند أن بعض الدول التي تّدعي الدفاع عن حقوق اإلنسان على مستوى العالم ال حترك ساكناً، وتغّض الطرف عن تلك االنتهاكات الصارخة التي 
تُرتكب يف حق املدنيني يف دول ليس لها مصالح فيها؛ فمدن تَُدّمر وأطفال ونساء تُقتل وتشرد؛ بينما جند هذه الدول تثير بعض القضايا ضد هذه الدولة 
أو تلك تاركة تلك القضايا الكبرى التي متثل انتهاكات صارخة وغير مسبوقة حلقوق اإلنسان يف عاملنا املعاصر، بل وصل احلال إلى املطالبة بحقوق تعارض 
الفطرة السليمة واألديان السماوية وما نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية ذات العالقة كاملطالبة بحقوق ما يسمى باملثليني 
وجعلها جزء من أجنداتها وممارسة الضغوط على الدول واملجتمعات من أجلها والترويج لها رغم املوقف الصريح الرافض لها يف أرجاء العالم ومن مختلف 

املجتمعات والثقافات.
وأكد رئيس اجلمعية: إننا يف هذه املناسبة العاملية نذكر بأهمية االلتزام باملعايير اإلنسانية واألخالقية وعدم إقحام حقوق اإلنسان يف األجندات السياسية 
وضرورة احترام اخلصوصيات الدينية والثقافية للمجتمعات و حق الشعوب يف تقرير ما يناسب هويتها ومعتقداتها، واالمتناع عن فرض التوجهات واحلكم 

على اآلخرين من منظور أحادي متحيز.

واختتم رئيس اجلمعية حديثه قائاًل: بأننا نسعى دائماً للمساهمة يف احلفاظ على حقوق اإلنسان والتمكني منها، ونبذ العنف، واحلرص على حتقيق العدل 
واملساواة، وتعزيز اللحمة الوطنية من خالل عمل مستمر تتكاتف فيه جهود الدولة واملصالح واملؤسسات واجلهات ذات العالقة مع الفرد واألسرة واملجتمع 

لضمان حتقيق هذه األهداف، وبث الوعي بأهمية احترامها وإدراك حرمة االعتداء عليها أو انتهاكها أو احليلولة دون احلصول عليها.
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بكافة  اجلمعية  ملشاركة  استمراراً 
اليوم  بإحياء  العالم  دول  فروعها 
خالل  من  اإلنسان  حلقوق  العاملي 
األنشطة  و  الفعاليات  من  العديد 
امل��ت��ن��وع��ة يف م��ق��ره��ا ال��رئ��ي��س��ي 
له   تفعيلها  ج��اء  حيث  وف��روع��ه��ا، 

على النحو التالي:
منطقة  ف��رع اجلمعية يف  أق��ام   -1
من  ومتابعة  بإشراف  املكرمة  مكة 
سليمان  األس��ت��اذ  ال��ف��رع  م��ش��رف 
ومنصة  تثقيفياً،  جناحاً  ال��زاي��دي 
املهرجان  يف  قانونية  اس��ت��ش��ارات 
يف  أقيم   ال��ذي  السنوي  الترفيهي 
ح��ي ال��زاي��دي  مبكة امل��ك��رم��ة ، و 
تناولت املشاركة محورين أساسيني 
يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان وهي:

احملور األول:
القانونية  باالستشارات  يتعلق   -

احل���ق���وق���ي���ة م����ن خ�����الل م��ن��ص��ة 
االستشارات التي أشرف عليها كل 
من الباحثة القانونية األستاذة دالل 
القانوني  وال��ب��اح��ث  جن���ار،  أح��م��د 
وقد  ال��وذي��ن��ان��ي،  ن���وار  ب��ن  محمد 
أجابا على العديد من االستشارات 

واالستفسارات ملرتادي املهرجان.
- احملور الثاني:

الثقايف  يتعلق هذا احملور باجلانب 
من خالل توزيع إصدارات اجلمعية 
واحلوار مع مرتادي املهرجان، وقد 
أش����رف ع��ل��ى ه���ذا احمل����ور عضو 
عبد  بن  محمد  األس��ت��اذ  اجلمعية 
التنفيذي  وامل��دي��ر  كلننت،  الرحيم 
ل��ل��ف��رع األس����ت����اذ  ع��ب��د اهلل بن 

إسماعيل اخلضراوي.

2- قام فرع اجلمعية مبنطقة جازان 

وبإشراف من مشرف الفرع املكلف 
بإقامة  عسيري  إبراهيم  األس��ت��اذ 
فعاليات توعوية تثقيفية من خالل 
ركن توعوي يف مجمع كادي مول مت 
خالله توزيع العديد من مطبوعات 
احلقوقية،  اجلمعية  واص����دارات 
بهدف نشر الوعي املعريف والثقايف 
املجتمع،  أفراد  كافة  بني  احلقوقي 
إضافة إلى التعريف بدور اجلمعية 
ورسالتها و آلية تعاملها مع القضايا 
من خالل تواصلها مع اجلهات ذات 
العالقة إليجاد احللول املناسبة لها. 

3- كما قام فريق من فرع اجلمعية 
و  ب��إش��راف  الشرقية،  املنطقة  يف 
الدكتور  الفرع  مشرف  من  متابعة 
ص��ال��ح اخل���ث���الن،  ض���م ك���اًل من 
الباحثة اإلجتماعية  سارة الزامل، 

الهريش،  القانوني نواف  الباحث  و 
آل  ع��ب��داهلل  االداري  امل��وظ��ف  و 
توعوي  بركن  باملشاركة  رم��ض��ان، 
تثقيفي يف مجمع العثيم، مت خالله 
تزويد الزوار بالعديد من اصدارات 
و مطبوعات اجلمعية احلقوقية، و 

اإلجابة على استفساراتهم.

4- قام فريق من فرع اجلمعية يف 
سجون  مقر  بزيارة  عسير  منطقة 
عسير، ضم كاًل من: مشرف الفرع 
الدكتور محمد بن يحيى آل مزهر، 
الدكتور  األستاذ  اجلمعية  وعضو 
م��ن��ص��ور ب���ن ع���وض ال��ق��ح��ط��ان��ي، 
وم��دي��ر ال��ف��رع األس��ت��اذ ح��م��د بن 
محمد آل مفرح والباحث الشرعي 

األستاذ أحمد بن محمد الشهري،

اجلمعية تفعل اليوم العاملي حلقوق 

الإن�شان يف مقرها الرئي�شي و فروعها
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 تتمة ص 4 
ال��ل��واء   س��ع��ادة  استقبالهم  يف  وك���ان 
م��دير   العواد  عبدالعزيز   بن  سلمان 
من  وع��دد  عسير،  مبنطقة  السجون 
ب��س��ج��ون منطقة  ال��ض��ب��اط واألف�����راد 

عسير.
العديد  مناقشة  مت  ال��زي��ارة  بداية  يف 
العالقة،  ذات  املشتركة  املواضيع  من 
ثم بعد ذلك مت إلقاء محاضرة توعوية 
باجلمعية  التعريف  تضمنت  تثقيفية 
وآلية  ورسالتها  رؤيتها  و  أهدافها  و 
إليها  ال�����واردة  ل��ل��ش��ك��اوى  معاجلتها 
ذات  اجلهات  مع  تواصلها  خ��الل  من 

العالقة إليجاد احللول املناسبة لها.

عن  كاملة  نبذة  إعطاء  أيضاً  مت  كما   
اليوم العاملي حلقوق اإلنسان ) تاريخه 
 ��� اإلنسان   العاملي حلقوق  اإلعالن   ���

الهدف من حقوق اإلنسان ��� ماذا تتمتع 
���� م��ب��ادئ حقوق  ب��ه ح��ق��وق اإلن��س��ان 
ال��  اإلنسان  حقوق  ماهي   ���� االنسان 
) 30(��� جهود اململكة يف مجال حماية 
وتعزيز حقوق اإلنسان ���� أنظمة ولوائح 
املساواة وعدم التمييز وحقوق اإلنسان 
بحقوق  املعنية  واملؤسسات  اجلهات   ���
السعودية(،  العربية  باململكة  اإلنسان 
ودور اململكة العربية السعودية الريادي 
العاملي يف مجال حقوق اإلنسان وعلى 
العاملي  امل��ل��ك س��ل��م��ان  م��رك��ز  رأس��ه��ا 
اإلنسانية  امل��ش��اري��ع  ل��دع��م  ل��إغ��اث��ة 

والتنموية عاملياً.

اجلمعية  ف����رع  م���ن  ف��ري��ق  ق����ام   -5
الفرع  مدير  م��ن:  ك��اًل  ض��م  بالقصيم 
الرجيعي،  محمد  بن  عبداهلل  األستاذ 
ون��ائ��ب م��دي��ر ال��ف��رع األس��ت��اذ محمد 
والباحث  ال��ش��ري��دة،  عبدالرحمن  ب��ن 
القانوني األستاذ غسان بن عبدالرحمن 
من  متابعة  و  وب��إش��راف  ال��ت��وي��ج��ري، 
عبد  بن  الدكتور صالح  الفرع  مشرف 
الرحمن الشريدة، بزيارة مدرسة عمر 
وعقد  ببريدة،  الثانوية  عبدالعزيز  بن 
لإعالن  اإلس���الم  أسبقية  ع��ن  ن��دوة 
ال��ع��امل��ي حل��ق��وق اإلن���س���ان ال��ث��واب��ت 

بكلمة  الندوة  بدأت  وقد  واملتغيرات،  
من املرشد الطالبي باملدرسة ثم ألقى 
الرجيعي  محمد  بن  عبداهلل  األستاذ 
يف  ودوره����ا  باجلمعية  م��ع��رف��اً  كلمته 
باملجتمع  اإلن��س��ان  حقوق  ثقافة  نشر 
وب��ع��د ذل��ك أل��ق��ى األس��ت��اذ محمد بن 
اليوم  عن  كلمته  الشريدة  عبدالرحمن 
ال��ع��امل��ي حل��ق��وق اإلن���س���ان م��وض��ح��اً 
ومستدالً  ذل��ك  يف  اإلس���الم  أسبقية 
آَدَم(  بَِني  ْمنَا  َكَرّ )َولَ��َق��ْد  تعالى  بقوله 
وحديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
)إن دماءكم وأموالكم  ال��وداع  يف حجة 
...احلديث(  عليكم  حرام  وأعراضكم 
وقوله صلى اهلل عليه وسلم )الراحمون 

يرحمهم الرحمن يوم القيامة(.
وق���د ش����ارك يف ال���ن���دوة م��دي��ر ع��ام 
اإلرشاد باإلدارة العامة للتعليم مبنطقة 
سليمان  بن  محمد  األس��ت��اذ  القصيم 
السعيد ممثاًل ملدير التعليم، ويف نهاية 
احملاضرة مت تزويد احلضور مبجموعة 
اجلمعية  مطبوعات  و  اص���درات  م��ن 

احلقوقية.

6- كما احتفل مكتب اجلمعية بجدة يف 
إحياء اليوم العاملي حلقوق اإلنسان من 
خالل تنفيذه حملاضرة توعوية تثقيفية 

بالتعاون مع اجلمعية السعودية لإعاقة 
اجلمعية  ع��ض��و  أل��ق��اه��ا  ال��س��م��ع��ي��ة، 
و  بإشراف  الشريف،  معتوق  الدكتور 
متابعة من املشرف على فرع اجلمعية 
سليمان  األس��ت��اذ  املقدسة  بالعاصمة 
حقوق  »ثقافة  عنوان  حملت  الزايدي، 
اإلنسان... املفهوم و التصور«، تضمنت 

احملاضرة عدداً من احملاور أهمها:
ال��ع��امل��ي حلقوق  ب��ال��ي��وم  ال��ت��ع��ري��ف   -

اإلنسان.
- بدايات ثقافة حقوق اإلنسان.

- التطورات التي شهدتها ثقافة حقوق 
اإلنسان.

الوطنية حلقوق  باجلمعية  التعريف   -
آلية  و  أهدافها  و  رسالتها  و  اإلنسان 
تعاملها مع القضايا من خالل تواصلها 
ال��ع��الق��ة إلي��ج��اد  م���ع اجل���ه���ات ذات 

احللول املناسبة لها.
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وفد من اجلمعية يف �شيافة جممع اإرادة للطب 

النف�شي

اجلمعية  خ��ط��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  ظ���ل  يف 
للزيارات  اإلنسان  الوطنية حلقوق 
اجلمعية  سعي  إطار  ويف  امليدانية 
ذات  اجلهات  مع  عالقاتها  تعزيز 
الصلة باختصاصاتها قام وفد من 
ميدانية  بزيارة  مؤخراً،  اجلمعية 
النفسية  للصحة  إرادة  مل��ج��م��ع 
ب��ال��ري��اض ب��رئ��اس��ة س��ع��ادة نائب 
ط��ارش  ال��دك��ت��ور  اجلمعية  رئ��ي��س 
سعادة  يرافقه  الشمري  مسلم  بن 
ن��ائ��ب رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة ل��ش��ؤون 
وف���اء محمود  ال��دك��ت��ورة  األس����رة 
اجلمعية  ع��ض��و  وس��ع��ادة  ط��ي��ب��ة، 
األس���ت���اذة ث��ري��ا ع��اب��د ش��ي��خ وم��ن 
محسن  األستاذ  اجلمعية  منسوبي 
عبده يحيى، بإشراف و متابعة من 
خالد  املستشار/  اجلمعية  رئيس 
حيث  الفاخري،  الرحمن  عبد  بن 
املسؤولني  بلقاء  الوفد  قام خاللها 
مرافقه  يف  وال��ت��ج��ول  املجمع  يف 
املقدمة  اخلدمات  على  واالط��الع 

للنزالء فيه.

النفسية  الصحة  أن  ذكره  اجلدير 
الصحة  م��ن  يتجزأ  ال  مهم  ج��زء 
دون  الصحة  تكتمل  وال  ال��ع��ام��ة، 
الصحة النفسية، وتشمل السالمة 
واالجتماعية  والنفسية،  العاطفية، 
التفكير،  ط��ري��ق��ة  يف  ت��ؤث��ر  ال��ت��ي 
مع  والتواصل  والعمل،  والشعور، 
على  تساعد  أنها  كما  اآلخ��ري��ن، 
اإلجهاد  مع  التعامل  كيفية  حتديد 
وال���ض���غ���وط، وات����خ����اذ ق�����رارات 
مهمة  النفسية  فالصحة  صائبة. 
احلياة،  مراحل  من  مرحلة  كل  يف 
من الطفولة واملراهقة حتى مرحلة 
البلوغ والشيخوخة، ويتم االحتفال 
النفسية يف  للصحة  العاملي  باليوم 
10 أكتوبر من كل عام؛ بهدف رفع 
الصحة  بقضايا  ال��وع��ي  مستوى 
وتكريس  ال��ع��ال��م،  ح��ول  النفسية 

اجلهود لدعم الصحة النفسية.

حقائق:
- مشاكل الصحة العقلية هي أحد 

عبء  ل��زي��ادة  الرئيسة  األس��ب��اب 
املرض العام يف جميع أنحاء العالم.

العقلية  الصحة  مشاكل  أن  يُذكر 
والقلق،  االكتئاب،  مثل:  والسلوكية 
الدوافع  هي  امل��خ��درات،  وتعاطي 
أنحاء  جميع  يف  لإعاقة  الرئيسة 
 40 من  أكثر  يف  وتتسبب  العالم، 
مليون حالة من اإلعاقة يف سن 20 

إلى 29 عاماً.
من   1 أن  إلى  التقديرات  تشير   -
ك��ل 6 أش��خ��اص األس��ب��وع املاضي 

عانوا مشكلة نفسية شائعة.

محددات الصحة النفسية:
قد تتشّكل طوال عمرنا توليفة من 
واالجتماعية  الفردية  احمل���ددات 
املتعددة حلماية صحتنا  والهيكلية 
وتغيير  ت��ق��وي��ض��ه��ا  أو  ال��ن��ف��س��ي��ة 
م��وق��ع��ن��ا يف ال��س��ل��س��ل��ة امل��ت��ص��ل��ة 

للصحة النفسية.
والبيولوجية  النفسية  العوامل  إن 

العاطفية  امل��ه��ارات  مثل  الفردية 
والوراثيات  اإلدم��ان  مواد  وتعاطي 
ميكن أن جتعل األفراد أكثر عرضة 

ملشاكل الصحة النفسية.
كما أن التعّرض لظروف اجتماعية 
 - مواتية  غير  وبيئية  واقتصادية 
وعدم  والعنف  الفقر  ذلك  يف  مبا 
يزيد   - البيئي  واحلرمان  املساواة 
من خطر إصابة األفراد باعتالالت 

الصحة النفسية.

أي  يف  املخاطر  تظهر  أن  وميكن 
أن  بيد  العمر،  مراحل  من  مرحلة 
تلك التي حتدث خالل فترات النمو 
احلساسة، وال سيما أثناء الطفولة 
امل���ب���ك���رة، ض����ارة ب��ش��ك��ل خ���اص، 
املعروف  م��ن  امل��ث��ال،  سبيل  فعلى 
وال��ع��ق��اب  ال��ق��اس��ي��ة  التنشئة  أن 
الطفل  ي��ق��وض��ان ص��ح��ة  ال��ب��دن��ي 
من  ع��ام��اًل  يشكل  التخويف  وأن 
املسببة  الرئيسية  اخلطر  عوامل 

العتالالت الصحة النفسية.
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اجلمعية ت�شارك دول العامل باإحياء اليوم 

العاملي للق�شاء على العنف �شد املراأة

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  أق��ام��ت 
اإلن���س���ان ب��ف��رع��ه��ا مب��ن��ط��ق��ة مكة 
املكرمة، ندوة احتفاًء باأليام العاملية 
) للطفل، حلماية الطفل من اإليذاء، 
امل���رأة(،  ض��د  العنف  على  للقضاء 
وذلك بعنوان  )اليوم العاملي حلقوق 
املرأة والطفل( وقد حتدث فيها عدد 
جاءت  عمل  ب���أوراق  املختصني  من 

على النحو التالي:
الدكتورة  الندوة،  أدارت  البداية  يف 
املبكرة  الطفولة  )أستاذ  بنونة  أمل 
 ، ال���ق���رى  ام  ب��ج��ام��ع��ة  امل���س���اع���د 
من  احل��م��اي��ة  يف  مهنية  مستشارة 
العديد  الندوة  حضر  كما  اإلي��ذاء(، 
م��ن م��وظ��ف��ي وم��وظ��ف��ات اجل��ه��ات 
وكانت  األهلية  واجلهات  احلكومية 
 ،) )زوم  منصة  عبر  منقولة  الندوة 
الندوة على  أوراق عمل  فيما جاءت 

النحو التالي:
 )األيام العاملية ماذا تعني لنا(:

حتدث  فيها األستاذ سليمان الزايدي  
املشرف على فرع اجلمعية مبنطقة 
م��ك��ة امل��ك��رم��ة،  ع��ن ال���ه���دف  من 
وموضحاً  العاملية  باأليام  االحتفال 
بشأن  اجلمهور  لتثقيف  تسعى  أنها 
اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  القضايا 
اجلمعية  أن  أوضح  كما   ، وحمايتها 
الوطنية حلقوق اإلنسان تصنف أي 
نوع من العنف اجلسمي ، أو النفسي 
وتتابع  للحقوق  انتهاكاً  اجلنسي  أو 
تصلها ضد  التي  العنف  حاالت  كل 
املعنية   اجلهات  مع  الطفل  أو  امل��رأة 
عناية  تعطي  اململكة  أن  وأض���اف 
أنظمتها  اإلنسان يف  خاصة حلقوق 
ع��ض��و فعال  وه���ي   ، وت��ش��ري��ع��ات��ه��ا 
والعربية  اخلليجية  التنظيمات  يف 
وال��ق��اري��ة واإلس��الم��ي��ة وال��دول��ي��ة 
املتعلقة بحقوق اإلنسان ، وأن اململكة 
الشريعة  من  أنظمتها  روح  تستمد 
اإلس��الم��ي��ة ال��ت��ي ح��ف��ظ��ت ل��ل��م��رأة 
األنظمة  ق��ب��ل  حقوقهما  وال��ط��ف��ل 

والقوانني الوضعية.
 )جهود اململكة العربية السعودية يف 

حماية الطفل واألسرة(:
فدا  هيفاء  ال��دك��ت��ورة  فيها  حتدثت 
أس��ت��اذ ال��ب��الغ��ة وال��ن��ق��د »س��اب��ق��اً« 
مجلس  رئيس  و  القرى،  أم  بجامعة 
األسرية،  للتنمية  يسر  جمعية  إدارة 
امل��رأة  اململكة يف حماية  ع��ن  جهود 
للتنمية  يسر  جمعية  وجهود  والطفل 
حقوقهم  وحماية  حفظ  يف  األسرية 
وتوفير  األساسية  حاجاتهم  وتلبية 
ومتكني  لهم  ال��ك��رمي  والعيش  األم��ن 
املرأة من العمل يف مختلف املجاالت 

التي تتناسب مع قدراتها.
)املودة والرحمة(:

بوقري  فريد  ال��دك��ت��ور  فيها  حت��دث 
-استشاري العناية املشددة لألطفال 
مبكة  واألط��ف��ال  ال���والدة  مبستشفى 
امل��ك��رم��ة، ورئ��ي��س م��رك��ز احل��م��اي��ة 
امل���ودة  ع���ن   باملستشفى،  األس��ري��ة 
والرحمة وأهميتها يف البناء األسري 
بعد  لألطفال  ال��ت��ي حت��دث  واآلث���ار 
وانحرافات  استغالل  من  االنفصال 
ك��ط��رق م���ؤدي���ة ل��الع��ت��داء وواج���ب 
توفير  و  أفرادها  حماية  يف  األس��رة 

األمن واالستقرار النفسي لهم .
 )دور مركز احلماية األسرية وحماية 

الطفل يف احلد من العنف(:
العيثان  حنان  األستاذة  فيها  حتدثت 
مبكة  األسرية  احلماية  مركز  مدير 
احلماية  م��رك��ز  دور  ع��ن  امل��ك��رم��ة،  
ال���ف���ائ���دة من  األس���ري���ة ، وم���اه���ي 
م��راك��ز احلماية األس��ري��ة يف  وج��ود 
املتضررين  تساعد  وكيف  اململكة  
ح��دوث  يف  يتسبب  االن��ف��ص��ال  وأن 
اجتماعية  سلوكية  نفسية  مشكالت 
دراسية وآثاره على األم والطفل والتي 
ق��د ت���ؤدي إل��ى ح���دوث  ان��ح��راف��ات 
 ، واهمال  وعنف  سلوكية  أو  فكرية 
داخل  البالغ  رحلة  عن  حتدثت  كما 
معاجلة  تكون  ،وكيف  احلماية  مركز 
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واخل��دم��ات   ، املختلفة  ال��ب��الغ��ات 
التي يقدمها مركز احلماية األسرية 

للمَعنف.
 )احلماية القانونية حلاالت العنف(:

املستشار  و  احمل��ام��ي  فيها  حت���دث 
ال��ق��ان��ون��ي س��ل��ط��ان احل���ارث���ي، عن 
العنف  حل���االت  القانونية  احلماية 
م��ب��ت��دئ��اً ب��ت��ع��ري��ف م��ف��ه��وم ال��ع��ن��ف، 
وماهي   ، العنف  حاالت  نثبت  وكيف 
العقوبات املقررة نظاماً ، وقدم بعض 

األمثلة لقضايا العنف األسري.

اجلمعية  فرع  من  فريق  كما شارك   
ب��اجل��وف يف إح��ي��اء ال��ي��وم ذات����ه، و 
للعديد  مخاطبته  خ���الل  م��ن  ذل���ك 
احلكومية  اجل��ه��ات  و  االدارات  م��ن 
تزويدهم  و  العالقة،  ذات  اجلهات  و 
مبجموعة من اصدارات و مطبوعات 
اجلمعية احلقوقية، كما مت وضع عدداً 
االرشادية  اللوحات  و  الالفتات  من 
ذلك  و  للمدينة  الرسمية  الطرق  يف 
و  امل��رأة  ثقافة حقوق  نشر  أجل  من 

التوعية بها لكافة أفراد املجتمع.
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بنشر  اجلمعية  لرسالة  استمراراً 
أفراد  كافة  بني  الثقافة احلقوقية 
و  بأهدافها  التعريف  و  املجتمع، 
مجاالت مهامها، من خالل إقامتها 
املتنوعة  الفعاليات  م��ن  للعديد 
و  احمل��اض��رات  إقامة  منها  والتي 
تثقيفية،  توعوية  أرك��ان  الندوات، 
ال��ع��الق��ة،  ذات  اجل���ه���ات  زي�����ارة 
بكافة  اجلمعية  ملشاركة  وامتداداً 
اليوم  بإحياء  العالم  دول  فروعها 
اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  الدولي 
النحو  على  املشاركة  جاءت  حيث 

التالي:
مبنطقة  اجلمعية  ف���رع  ق���ام   -1
اجل����وف، ب��إح��ي��اء ال��ي��وم ال��دول��ي 
من  اإلع���اق���ة،  ذوي  ل��ألش��خ��اص 

خ����الل  وض���ع ل��وح��ات إرش��ادي��ة 
امل��ي��ادي��ن  يف  وتثقيفية  وت��وع��وي��ة 
العامة للشوارع الرئيسية واملناطق 
توضح حقوق  املنطقة  احليوية يف 
التي  اإلع���اق���ة  ذوي  األش���خ���اص 
أق��رت��ه��ا ال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة و 
املواثيق الدولية، إضافة إلى توزيع 
العديد من إصدارات و مطبوعات 
باألشخاص  تعنى  التي  اجلمعية 
شتى  يف  وحقوقهم  اإلعاقة،  ذوي 
املجاالت، كما قام فريق من الفرع 
بزيارة إلى جمعية األطفال املعاقني 
يف منطقة اجل��وف، ضم كاًل من: 
الدكتور طارش بن مسلم الشمري 
امل���ش���رف ع��ل��ى ال���ف���رع، األس��ت��اذ 
الفرع،  الفهيقي مدير  ظاهر بريد 

املسعر  مفضي  خليفة  األس��ت��اذ 
عضو اللجنة االستشارية، األستاذ 
الفهيقي  ظ��اه��ر  ع��ب��دال��رح��م��ن 
سكرتير الفرع، وكان يف استقبالهم 
األستاذ عبداهلل أنور الفراج مدير 

اجلمعية.
التعريف  مت  ال���زي���ارة  ب��داي��ة  يف 
ب��اجل��م��ع��ي��ة وأه���داف���ه���ا ورؤي��ت��ه��ا 
ورسالتها وآلية تعاملها مع اجلهات 
احل��ل��ول  إلي���ج���اد  ال��ع��الق��ة  ذات 
إليها،  ترد  التي  للقضايا  املناسبة 
ك��م��ا ق���ام ال��ف��ري��ق يف امل��ش��ارك��ة 
ملتقى  يف  تثيقفي  ت��وع��وي  بركن 
االحتياجات  لذوي  السالم  سفراء 
اخلاصة، مت خالله توزيع عدداً من 
اجلمعية  مطبوعات  و  إص���دارات 

احلقوقية.
ق���ام���ت األس����ت����اذة رب��ا  ك��م��ا   -2
عبداهلل القبطي من فرع اجلمعية 
من  متابعة  و  ب��إش��راف  بعسير، 
بن  محمد  الدكتور  الفرع  مشرف 
بركن  باملشاركة  مزهر،  آل  يحيى 
موجان  مجمع  يف  تثقيفي  توعوي 
وج��اءت  مشيط،  بخميس  ب���ارك 
جمعية  دع����وة  ت��ل��ب��ي��ة  امل���ش���ارك���ة 
عسير  مبنطقة  املعاقني  األطفال 
عطاء  جرعة  فريق  م��ع  بالتعاون 
للمشاركة يف الفعاليات، ومت خالل 
من  احلقوقية  الثقافة  نشر  الركن 
خالل تزويد الزائرين بالعديد من 
اجلمعية  مطبوعات  و  اص���دارات 

احلقوقية.
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ذوي الإعاقة

والأمم املتحدة تدعو لإيجاد حلول مبتكرة لبناء 

عامل من�شف للجميع

زيارة جمعية األطفال املعاقني مبنطقة اجلوف
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تتمة ص 8 

3- قامت الباحثة االجتماعية سارة 
متابعة  و  بإشراف  الزامل،  مساعد 
باملنطقة  اجلمعية  فرع  مشرف  من 
اخلثالن  صالح  الدكتور  الشرقية 
التأهيل  مركز  فعالية  يف  باملشاركة 
العثيم  مجمع  يف  للذكور  الشامل 
م���ول ب��ال��دم��ام، حت��ت ع��ن��وان )م��ن 
إليه(  ال��وص��ول  يسهل  ع��ال��م  أج��ل 
البشرية  املوارد  وزارة  أقامتها  التي 

والتنمية االجتماعية وشارك فيها 
العديد من اجلهات ذات العالقة، 
من خالل ركن توعوي تثقيفي مت 
ت��وزي��ع ال��ع��دي��د م��ن اص����دارات و 

مطبوعات اجلمعية احلقوقية.

اجلمعية  ف��رع  من  فريق  ق��ام   -4
من:  ك��اًل  ض��م  القصيم  مبنطقة 
الباحث القانوني حمود بن أحمد 
القانوني  وال��ب��اح��ث  ال��ت��وي��ج��ري، 

التويجري،  عبدالرحمن  بن  غسان 
م��ن مشرف  م��ت��اب��ع��ة  و  ب���إش���راف 
ال��ف��رع ال��دك��ت��ور ص��ال��ح ب��ن عبد 
ميدانية  بزيارة  الشريدة،  الرحمن 
ملقر مجمع محمد بن صالح العثيم 
ل���ذوي اإلع��اق��ة )ع����زم( وك���ان يف 
األستاذ  املجمع  مدير  استقبالهم 
بتوضيح  قام  وقد  املنصور،  خالد 
أقسام  م��ن  فيه  وم��ا  املجمع  دور 
وذكر أنه مت افتتاح القسم النسائي 
بالكامل ويقوم بخدمة أكثر من 150 

ركن توعوي تثقيفي يف مجمع موجان بارك بخميس مشيط 

زيارة مجمع محمد بن صالح العثيم لذوي اإلعاقة )عزم( يف منطقة القصيم 
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يتلقون  اإلعاقة  مستفيدة من ذوي 
والرعاية  والتعليم  التأهيل  فيه 
ويقوم بخدمتهم حوالي 60 موظف 
وموظفة من املختصني وأنه جاري 
العمل على افتتاح القسم الرجالي 
فريق  ق��دم  كما  وق���ت،  أق���رب  يف 
اجلمعية نبذة تعريفية عن اجلمعية 
و أهدافها ورسالتها ورؤيتها و آلية 
خ��الل  م��ن  ال��ق��ض��اي��ا  م��ع  تعاملها 
العالقة  تواصلها مع اجلهات ذات 

إليجاد احللول املناسبة لها. 
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اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان ت�شارك يف ملتقى

)احلرمان ال�شريفان واأن�شنة اخلدمات حلقوق الإن�شان(

اإلرث  لتبني  العمل  منظومة  بتكامل 
البقعة  لهذه  واإلن��س��ان��ي  االجتماعي 
وأساليب  بأمناط  وترسيخه  املباركة 
لتحقيق  باحملتوى  واالرت��ق��اء  مبتكرة، 
اإلنسانية  الشريفني  احلرمني  رسالة 
 2030 اململكة  رؤية  اطار  يف  العاملية، 
اطار  ويف  الوطني،  التحول  وبرنامج 
عشر  السبعة  املستدامة  التنمية  بنود 
امل��ت��ح��دة يف عام  أق��رت��ه��ا األمم  ال��ت��ي 
التنمية  أهداف   ( عنوان  2015 حتت 
املستدامة( والتي أصبحت ضمن رؤية 

اململكة 2030.
االطار  حتقيق  على  تعمل  فالرئاسة   
املستدامة  التنمية  أله��داف  الشامل 
ل����ألمم امل��ت��ح��دة خ��اص��ة ال��ب��ن��د 16 
القوية(  والعدالة واملؤسسات  )السالم 
 ،  2030 امل��م��ل��ك��ة  رؤي���ة  مظلة  حت��ت 
فلمعاليه وللعاملني يف الرئاسة الشكر 

والتقدير وكثير الدعاء.

نحتفل مع العالم باليوم العاملي حلقوق 
العاشر من  ي��ص��ادف  ال��ذي  اإلن��س��ان 
من  وال��ه��دف  ع���ام  ك��ل  م��ن  ديسمبر 
حددتها  كما  العاملية  باأليام  االحتفال 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة تثقيف 
املتعلقة  ال��ق��ض��اي��ا  ب��ش��أن  اجل��م��ه��ور 
اإلرادة  وح��ش��د   ، اإلن���س���ان  ب��ح��ق��وق 
املشاكل،  ملعاجلة  وامل���وارد  السياسية 
واإلح��ت��ف��ال ب���اإلجن���ازات اإلن��س��ان��ي��ة 

وتعزيزها .

العاملي  اإلعالن  بعد  العالم  لقد شهد 
عام  ال��ذي ص��در يف  اإلنسان  حلقوق 
1948م الكثير من التشريعات الوطنية 
واإلقليمية والقارية و األممية املتعلقة 
ب��ح��ق��وق اإلن���س���ان وح��م��اي��ت��ه��ا ، وق��د 
واملعاهدات  والصكوك  القوانني  بلغت 
ال��الح��ق��ة ل���إع���الن ال��ع��امل��ي  )70( 
معاهدة، ثم خصص  يوم 10 ديسمبر 
من كل عام يوماً عاملياً حلقوق اإلنسان 
وخططه  قوانينه،  العالم  فيه  ليراجع 

التي حتفظ حقوق اإلنسان.
منه  أكثر  تصريح   ( العاملي  واإلع��الن 
ق��ان��ون ي��ق��ت��رح أك��ث��ر م��ن ك��ون��ه ملزم 
حتفظت  م����ادة   )30( م��ن  ي��ت��أل��ف   )
من   18-16 امل���ادت���ني  ع��ل��ى  امل��م��ل��ك��ة 
الشرع  لتعارضهما مع صحيح  النظام 
احلقوق  تلك  ترجمت  وق��د  احلنيف، 

إلى )500( لغة من لغات العالم.
يتم  ك��ل ع���ام أن  ال��ع��ادة يف  و ج���رت 
اختيار عنواٍن حقوقٍي للعمل يف اطاره، 
لالحتفال  عاملياً  عليه  املتفق  والعنوان 
)الكرامة  ه��و:   2022 ال��ع��ام  ه��ذا  يف 

واحلرية والعدالة للجميع(.

ومت��ت��د ح��م��ل��ة ه���ذا ال��ي��وم مل���دة ع��ام 
باليوم  االحتفال  ببداية  تنتهي  كامل 
معياراً  اليوم  ه��ذا  ويتخذ   ،2023 يف 
يف  العالم  شعوب  إلجن��ازات  مشتركاً 
مجال خطط التنمية املستدامة 2030.
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  إن 

حقوق  ثقافة  بنشر  معنية  اململكة  يف 
يف  وحتتفي  عليها،  والتربية  االنسان 
كل عام باليوم العاملي حلقوق اإلنسان 
يف موعده مبركزها الرئيس بالرياض، 
يف  املنتشرة  ومكاتبها  ف��روع��ه��ا  ويف 
عماًل  بذلك  تقوم  واجلمعية  اململكة، 
بالفقرة )2( من امل���ادة     ) 3 ( من 

نظامها التي تنص على : 
يف  م����اورد  تنفيذ  م��ن  ال��ت��أك��د   :)1(
النظام األساسي للحكم ، ويف األنظمة 
العالقة  ذات  اململكة  يف  بها  املعمول 

بحقوق اإلنسان .
امل��م��ل��ك��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  م���ن  ال��ت��أك��د   :)2(
لاللتزامات جتاه قضايا حقوق اإلنسان 
املنصوص  االلتزامات  وفق ما ورد يف 
ع��ل��ي��ه��ا يف اإلع���الن���ات وامل���واث���ي���ق و 
االت���ف���اق���ات وال���ص���ك���وك اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
 ،) اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  والدولية 
اململكة  تصبح  توقعها  اتفاقية  وك��ل 

واجبة التنفيذ.
العنف  من  نوع  أي  تصنف  واجلمعية 
اجلنسي  أو   ، النفسي  أو  اجل��س��دي، 
انتهاكاً للحقوق ، و تتابع كل حالة عنف 
تبلغها ضد املرأة أو الطفل على وجه 

خاص وضد اإلنسان بصفٍة عامة.
و تستمر متابعتها من مقرها الرئيسي 
بالرياض ، ومن فروعها ومكاتبها لكل 
ترصدها  التي  واحل���االت  البالغات 
وت��ق��ف معها ح��ت��ى ت��ت��أك��د م��ن ع��ودة 

احلقوق وصيانة الكرامة.

اجلمعية  ف��رع  على  امل��ش��رف  ش���ارك 
ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق اإلن��س��ان األس��ت��اذ 
س��ل��ي��م��ان ب���ن ع�����واض ال����زاي����دي ، 
اهلل  عبد  األس��ت��اذ  التنفيذي  وامل��دي��ر 
والباحث  اخل��ض��راوي،  إسماعيل  بن 
عواض  بن  محمد  األس��ت��اذ  القانوني 
نظمته  ال���ذي  امللتقى  يف  ال��وذي��ن��ان��ي 
الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام 
واملسجد النبوي ، وذلك مبناسبة اليوم 

العاملي حلقوق اإلنسان حتت عنوان
ال��ش��ري��ف��ان وأن��س��ن��ة   ) احل����رم����ان 
اخل��دم��ات حل��ق��وق اإلن���س���ان( وذل��ك 
للمشاركة  الفرع  تلقاها  لدعوة  تلبية 

يف اللقاء.

وق��د ب��ني  امل��ش��رف ال��ع��ام على فرع 
اإلن��س��ان  حل��ق��وق  الوطنية  اجلمعية 
مبنطقة مكة املكرمة األستاذ سليمان 
الرئاسة  جهود  ال��زاي��دي،  ع��واض  بن 
حماية  يف  الشريفني  للحرمني  العامة 
صدر  حيث  احلقوقية،  الثقافة  ونشر 
لشؤون  ال��ع��ام  ال��رئ��ي��س  معالي  ق���رار 
امل��س��ج��د احل����رام وامل��س��ج��د ال��ن��ب��وي، 
السديس  عبدالرحمن  الدكتور  الشيخ 
مبسمى  ب��ال��رئ��اس��ة  ادارة  بتأسيس 

)إدارة حقوق اإلنسان(.
وأض��اف ق��ائ��اًل: »وق��د سرنا يف هذا 
احل��رم��ان   ( املبتكر  ع��ن��وان��ه  امللتقى 
حلقوق  اخلدمات  وأنسنة  الشريفان 
اإلن���س���ان( وه���و ع��ن��وان الف���ت يشي 
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اجلمعية ت�شارك دول العامل باإحياء اليوم 

العاملي للق�شاء على العنف �شد املراأة

شارك فرع  الجمعية بمنطقة مكة المكرمة في ملتقى رفق )مجتمع آمن( الذي أقامته إدارة تعليم محافظة الطائف  في مجمع تيرا مول.  

وقد ضمت الجهات المشاركة كاًل من: تعليم الطائف- جامعة الطائف- للجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة الطائف- الشؤون الصحية - الجمعية 

الوطنية لحقوق اإلنسان – جمعية الفن التشكيلي - وحدة الحماية األسرية بالطائف- شركة أراك للمحاماة- مجمع هلوب الطبي.

جاءت مشاركة الجمعية من خالل ممثلها األستاذ عادل بن تركي الثبيتي، وبإشراف و متابعة من مشرف الفرع األستاذ سليمان بن عواض الزايدي، 

بإقامة ركن توعوي تثقيفي، ضم شاشات عرض توعوية، و تزويد الزوار بالعديد من اصدارات الجمعية و مطبوعاتها الحقوقية، إضافة إلى اإلجابة على 

استفسارات الزوار و تقديم نبذة تعريفية عن الجمعية و أهدافها و رؤيتها ورسالتها و آلية تعاملها مع الجهات إليجاد الحلول المناسبة للقضايا الواردة 

إليها.



عن  م��ؤخ��راً  ال��دول��ي  البنك  أع��ل��ن 
إطار  يف  اتخاذها  يعتزم  إج���راءات 
استجابة عاملية شاملة ألزمة األمن 
املستمرة، وذلك من خالل  الغذائي 
إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دوالر 
يف  وج��دي��دة  قائمة  مشروعات  يف 
والتغذية  ال���زراع���ة  م��ث��ل  م��ج��االت 
واحلماية االجتماعية واملياه والري، 
وس��ي��ش��م��ل ه���ذا ال��ت��م��وي��ل ج��ه��وداً 
واألسمدة،  األغذية  إنتاج  لتشجيع 
وتسهيل  الغذائية،  األنظمة  وتعزيز 
زي����ادة ال��ت��ج��ارة، وم��س��ان��دة األس��ر 

واملنتجني األكثر احتياجاً.

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل����ك، ق���ال رئيس 
ديفيد  ال���دول���ي  ال��ب��ن��ك  م��ج��م��وع��ة 
أسعار  زي���ادات  »تتسبب  مالباس: 
الفئات  على  مدمرة  آثار  الغذاء يف 
األش����د ف��ق��راً واألك���ث���ر اح��ت��ي��اج��اً، 
ول���ت���وج���ي���ه األس���������واق وحت��ق��ي��ق 
أن  مبكان  األهمية  من  استقرارها، 
تصدر البلدان بيانات واضحة اآلن 
املستقبل  اإلن��ت��اج يف  زي����ادات  ع��ن 
الناجمة  اآلث���ار  مواجهة  إط���ار  يف 
وينبغي  ألوكرانيا،  روسيا  غزو  عن 
منسقة  ج��ه��وداً  ت��ب��ذل  أن  للبلدان 
لزيادة املعروض من إمدادات الطاقة 
واألسمدة، ومساعدة املزارعني على 
زي����ادة امل��س��اح��ات امل���زروع���ة وغلة 

12

من اأجل الت�شدي لأزمة الغذاء العاملية

البنك الدويل يعلن عن اإجراءات جديدة

التي  السياسات  وإزالة  احملاصيل، 
تعوق عمليات التصدير واالستيراد، 
نحو  الغذائية  احملاصيل  أو حتويل 
إنتاج الوقود احليوي، أو تشجع على 

التخزين غير الضروري«.

البلدان  مع  ال��دول��ي  البنك  ويعمل 
امل��ع��ن��ي��ة ع��ل��ى إع����داد م��ش��روع��ات 
دوالر  م��ل��ي��ار   12 بقيمة  ج��دي��دة 
املقبلة  شهراً  عشر  اخلمس  لفترة 
ال��غ��ذائ��ي،   األم���ن  ألزم���ة  للتصدي 
ت��س��ان��د ه��ذه  أن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
امل���ش���روع���ات ق��ط��اع��ي ال���زراع���ة 
واحلماية االجتماعية للتخفيف من 
الغذائية،  املواد  أسعار  ارتفاع  آثار 
ومشروعات املياه والري، وستذهب 
والشرق  أفريقيا  إلى  املوارد  معظم 
وآسيا  الشرقية  وأوروب���ا  األوس��ط 
ال��وس��ط��ى وج��ن��وب آس��ي��ا، ع��الوة 
على ذلك، فإن محفظة مشروعات 
الدولي احلالية تشتمل على  البنك 
من حصيلة  غير مسحوبة  أرص��دة 
القروض واالعتمادات بقيمة 18.7 
مليار دوالر يف مشروعات ذات صلة 
الغذائي  األم���ن  بقضايا  م��ب��اش��رة 
واملوارد  الزراعة  تغطي  والتغذوي، 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��ت��غ��ذي��ة واحل��م��اي��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة وق��ط��اع��ات أخ���رى، 
إلى  املبلغ  ه��ذا  سيصل  وإج��م��االً، 

وسيكون  دوالر  مليار   30 من  أكثر 
النعدام  للتصدي  للصرف  متاحاً 
اخلمس  مدار  على  الغذائي  األمن 
عشر شهراً املقبلة. وستستفيد هذه 
االستجابة من كامل األدوات املالية 
وستعززها  ال��ب��ن��ك،  يقدمها  ال��ت��ي 

أنشطة العمل التحليلي.

التي  العاملية  االستجابة  ستعالج 
الدولي  البنك  مجموعة  تتخذها 

أربع أولويات:
- م����س����ان����دة اإلن�����ت�����اج وامل���ن���ت���ج���ني: 
اإلن��ت��اج  لتعزيز  إج�����راءات  ات��خ��اذ 
خالل  من  املقبل  للموسم  الزراعي 
أمام جتارة  القائمة  إزالة احلواجز 
والتركيز  ال��زراع��ي��ة،  املستلزمات 
على رفع كفاءة استخدام األسمدة، 
وإعادة توجيه السياسات والنفقات 
أفضل  دع��م  تقدمي  بغرض  العامة 

للمزارعني واإلنتاج الزراعي.
- تسهيل زيادة التجارة: بناء توافق 
السبع  )مجموعة  اآلراء  يف  دول��ي 
وغيرهما(  ال��ع��ش��ري��ن  وم��ج��م��وع��ة 
واالل���ت���زام ب��ت��ف��ادي ال��ق��ي��ود على 
الصادرات التي تزيد أسعار الغذاء 
على  امل��ف��روض��ة  وال��ق��ي��ود  العاملية 
ال��واردات التي ال تشجع اإلنتاج يف 

البلدان النامية.
 - مساندة األس��ر األكثر احتياجًا: 

ت��وس��ي��ع م��ظ��ل��ة ب���رام���ج احل��م��اي��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة امل��وج��ه��ة وامل��راع��ي��ة 
للتغذية وجتديد موارد آليات متويل 

االستجابة املبكرة.
- االس���ت���ث���م���ار يف األم�����ن ال��غ��ذائ��ي 
والتغذوي املستدام: تدعيم األنظمة 
على  ق��درة  أكثر  جلعلها  الغذائية 
ال��ص��م��ود يف م��واج��ه��ة امل��خ��اط��ر 
امل��ت��زاي��دة )ال��ص��راع��ات، وامل��ن��اخ، 
واآلف��ات، واألم���راض(، واضطراب 
ح���رك���ة ال���ت���ج���ارة، وال���ص���دم���ات 
بني  وامل�����وازن�����ة   - االق���ت���ص���ادي���ة 
االحتياجات الفورية/قصيرة األجل 

واالستثمارات طويلة األجل.
خبرة  ال��دول��ي  البنك  اكتسب  لقد 
أسعار  ألزم��ة  التصدي  يف  واسعة 
 2008-2007 يف  العاملية  ال��غ��ذاء 
من خالل البرنامج املؤقت للتصدي 
تلقى  ال��ذي  العاملية  ال��غ��ذاء  ألزم��ة 
م��س��اه��م��ات م���ن امل��ان��ح��ني وق���ام 
متضرراً  ب��ل��داً   49 إل��ى  بتوجيهها 
من خالل 100 مشروع، ومنذ ذلك 
أدوات  بناء  البنك يف  احل��ني، جنح 
ألزم��ات  للتصدي  مكرسة  جديدة 
نافذة  ذلك  الغذائي، مبا يف  األمن 
التصدي لألزمات التابعة للمؤسسة 

الدولية للتنمية.
أيضاً  ال��دول��ي  البنك  ويستضيف   

البرنامج 
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على  الغذائي  األمن  النعدام  للتصدي  متاحة  دوالر  مليار   30

مدار اخلمس عشر شهرًا املقبلة، و مشروعات قائمة وجديدة 

االجتماعية  واحلماية  والتغذية  الزراعة  مثل  مجاالت  يف 

إنتاج  لتشجيع  جهودًا  التمويل  هذا  وسيشمل  وال��ري،  واملياه 

األغذية واألسمدة، وتعزيز األنظمة الغذائية، وتسهيل زيادة 

التجارة، ومساندة األسر واملنتجني األكثر احتياجًا

1313

اأخ��ب��ار اجل��وع يف العامل و جهود املنظمات و  اأه��م  © �شفحة تهتم بن�شر   

املخت�شني و املهتمني بحقوق الإن�شان للق�شاء عليه من اأجل العمل على 

حت�شني حقوق الإن�شان يف العامل

تتمة ص  12
الغذائي،  واألم��ن  للزراعة  العاملي 
قائم  مالية  وساطة  صندوق  وه��و 
الغذائي  األمن  لتحسني  ُمخصص 
ال��دخ��ل،  منخفضة  ال��ب��ل��دان  يف 
للمساعدة  م��وارده  جتديد  وميكن 
الغذاء  ألزمة  االستجابة  يف متويل 

العاملية احلالية.

والزراعة  والتغذية  الغذائي  األم��ن 
املستدامة:

العالم،  م��ع اس��ت��م��رار من��و س��ك��ان 
إلى  م��اس��ة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  ستكون 
بذل املزيد من اجلهد واالبتكار من 
بشكل  الزراعي  اإلنتاج  زيادة  أجل 
التوريد  سلسلة  وحتسني  مستدام، 
األغذية  ف��ق��دان  وتقليل  العاملية، 
جميع  وض��م��ان حصول  وه��دره��ا، 
من يعاني من اجلوع وسوء التغذية 
ويعتقد  امل���غ���ذي.  ال��ط��ع��ام  ع��ل��ى 
أنه  الدولي  املجتمع  يف  الكثيرون 
اجل��وع  على  ال��ق��ض��اء  املمكن  م��ن 
القادم، ويعملون معاً يف  يف اجليل 

سبيل حتقيق هذا الهدف.

وأكد قادة العالم يف مؤمتر التنمية 
املستدامة لعام 2012 )ريو+20( من 
جديد على حق كل فرد يف احلصول 
على طعام مأمون ومغذ، مبا يتفق 
غذاء  على  احلصول  احل��ق يف  مع 
كاف واحلق األساسي لكل فرد يف 
أن يكون يف مأمن من اجلوع، ودعا 
»حتدي القضاء على اجلوع«، الذي 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  أطلقه 
واملجتمع  احلكومات  ري���و+20،  يف 
املدني واملجتمعات الدينية والقطاع 

اخل���اص وم��ؤس��س��ات ال��ب��ح��وث إل��ى 
االحتاد من أجل القضاء على اجلوع 
أس���وأ أش��ك��ال سوء  وال��ق��ض��اء على 

التغذية.

القضاء  وحت��دي  احل��ني  ذل��ك  ومنذ 
واس��ع  بتأييد  يحظى  اجل���وع  ع��ل��ى 
الدول  العديد من  النطاق من جانب 
وهو  األخ���رى،  والكيانات  األع��ض��اء 

يدعو إلى ما يلي:
- أال يكون هناك أطفال يعانون من 

توقف النمو حتت سن الثانية.
املائة  نسبة 100 يف  إلى  الوصول   -
يف احلصول على الغذاء الكايف على 

مدار السنة.
الغذائية  النظم  جميع  تكون  أن   -

مستدامة.
- حتقيق زيادة بنسبة 100 يف املائة 

يف إنتاجية ودخل صغار املالك.
- ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ض��ي��اع األغ��ذي��ة 

وتبذيرها.
ويقر هدف التنمية املستدامة املتمثل 
يف ”القضاء على اجلوع وتوفير األمن 
وتعزيز  احمّلسنة  والتغذية  الغذائي 

 )2 )ال��ه��دف  املستدامة“  ال��زراع��ة 
بالروابط املشتركة بني دعم الزراعة 
املزارعني  صغار  ومتكني  املستدامة 
وتعزيز املساواة بني اجلنسني وإنهاء 
أمن��اط  وض��م��ان  ال��ري��ف  يف  الفقر 
املناخ  تغير  ومعاجلة  صحية  حياة 
وغير ذلك من القضايا التي يجري 
أه���داف  مجموعة  ض��م��ن  ت��ن��اول��ه��ا 
السبعة عشر يف  املستدامة  التنمية 

خطة التنمية ملا بعد عام 2015.

منتشران يف  واجلوع  املدقع  والفقر 
الريفية، ويشكل  املناطق  الغالب يف 
احليازات  أصحاب  من  امل��زارع��ون 

الصغيرة وأسرهم نسبة كبيرة جداً 
وبالتالي،  واجل��ي��اع.  ال��ف��ق��راء  م��ن 
واجل��وع  الفقر  على  ال��ق��ض��اء  ف��إن 
بتعزيز  أس��اس��ي��اً  ارت��ب��اط��اً  يرتبط 
الزراعية  واإلنتاجية  األغذية  إنتاج 

والدخل الريفي.

الزراعية  النظم  تصبح  أن  ويجب 
يف جميع أنحاء العالم أكثر إنتاجية 
السعي يف  وي��ج��ب  إه�����داراً.  وأق���ل 
والنظم  الزراعية  املمارسات  تطبيق 
الغذائية املستدامة، مبا يف ذلك يف 
اإلنتاج واالستهالك على حد سواء، 

من منظور كلي ومتكامل.
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لإغاثة  سلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  أط��ل��ق 
األمم  ومكتب  اإلنسانية  واألع��م��ال 
اإلنسانية  ال��ش��ؤون  لتنسيق  املتحدة 
العامة  اللمحة  ال��ري��اض،  يف   OCHA
مع  بالتعاون   ،2023 اإلنساني  للعمل 
جامعة امللك سعود، ومشاركة االحتاد 

األوروبي.
يتم  التي  األول��ى  املرة  وتعد هذه هي 
فيها إطالق اللمحة يف منطقة الشرق 
من  سابقاً  تطلق  كانت  إذ  األوس��ط، 
عدة مدن عاملية مثل لندن ونيويورك 
وس��ت��وك��ه��ول��م وج��ن��ي��ف وب��روك��س��ل 
احلدث  استضاف  فيما  وواشنطن، 
الرياض،  هي  مدن  ثالث  العام  هذا 

وجنيف، وأديس أبابا.
تهدف  عاملية  خطة  اللمحة  تعد  كما 
اإلنسانية  االح��ت��ي��اج��ات  ع��رض  إل��ى 
االستجابة  لتلبية  ال��الزم��ة  وامل���وارد 
ل��ه��ا، وإي��ص��ال أص����وات األش��خ��اص 
املتضررين ال سيما النساء والفتيات، 
على  املتحدة  األمم  شركاء  وتشجيع 

املساهمة أكثر بالعمليات اإلنسانية.
وقال الدكتور عبداهلل الربيعة املستشار 
يف الديوان امللكي املشرف العام على 
مركز امللك سلمان لإغاثة واألعمال 
اإلنسانية، إن هذا احلدث يعد واحداً 
إلط��الق  متتالية  أح���داث  ث��الث��ة  م��ن 
اإلنساني  العمل  عن  العامة  اللمحة 
تسليط  بهدف   ،2023 لعام  العاملي 
اإلنسانية،  االحتياجات  على  الضوء 
لتقدمي  وتطوير نهج شاملة ومتكاملة 
ومناقشة  اإلن��س��ان��ي��ة،  امل��س��اع��دات 
س��ب��ل ت��ع��زي��ز م��ش��ارك��ة امل��ت��ض��رري��ن 
م��ن األزم����ات وال��ع��ام��ل��ني يف امل��ج��ال 
اإلن��س��ان��ي احمل��ل��ي��ني، وال��ش��رك��اء من 
تنفيذ  يف  احلكومية  غير  املنظمات 
الصعيد  على  اإلنسانية  العمليات 

اجل��وان��ب  ه��ذه  أن  مضيفاً  ال��ع��امل��ي، 
مع  الفعال  بالتعامل  مرتبطة جميعها 
العاملية.  الغذائي  األمن  انعدام  أزمة 
أم��ام  امل��اث��ل��ة  التحديات  واس��ت��ع��رض 
وص���ول امل��س��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة إل��ى 
مستحقيها، وأوضح أن إعاقة وصول 
يعد  األزم��ات  مناطق  يف  املساعدات 
أحد تلك التحديات، فقد يتم إيقافها 
أو سرقتها أو حتى تدميرها قبل أن 
احلاجة  أم��س  من هم يف  إل��ى  تصل 
املنظمات  تعاون  أهمية  مؤكدا  إليها، 
اإلقليمية  السلطات  م��ع  اإلنسانية 
اآلم��ن  ال��وص��ول  لضمان  وال��ق��ط��ري��ة 
احلماية  ت��وف��ي��ر  م��ع  ل��ل��م��س��اع��دات، 

للعاملني على إيصالها.

اململكة  أن  ال��رب��ي��ع��ة  ال��دك��ت��ور  وب���ني 
املاضيني  العقدين  مدى  على  قدمت 
امل��ش��اري��ع  ل��دع��م  دوالر  م��ل��ي��ار   95
دول��ة،   164 يف  والتنموية  اإلنسانية 
مضيفا »ميكننا بالتكاتف والعمل معا 
تواجه  التي  امللحة  القضايا  نعالج  أن 
اليوم على نطاق واسع لنحول  العالم 

األلم واملعاناة إلى أمل واكتفاء«.
ب����دوره، ق��ال س��ع��ادة امل��ه��ن��دس وليد 
اخل��ري��ج��ي ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة، 
احلرمني  خ���ادم  ب��ق��ي��ادة  اململكة  إن 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
واألمير محمد بن سلمان ولي العهد 
تطورا  تشهد  ال��وزراء،  مجلس  رئيس 
م��س��ت��م��را يف إط����ار ت��ن��ف��ي��ذ رؤي��ت��ه��ا 
اإلنسان،  مرتكزها   2030 الطموحة 
وينعكس ذلك يف األهمية التي توليها 
اململكة لتعزيز التعاون الدولي من أجل 
حتقيق مستهدفات التنمية املستدامة، 
مبا يف ذلك السعي للقضاء على الفقر 

وإيصال املساعدات للمحتاجني.

وأض���اف »خ���الل م��ا مي��ر ب��ه العالم 
اململكة  اهتمت  متتالية،  أزم��ات  من 
وال��دول��ي  اإلقليمي  املستويني  على 
يف  اإلنساني  العمل  ومتكني  بقيادة 
إطار رئاستها ملجموعة كبار املانحني 
حيث متكنت  اإلنسانية،  للمساعدات 
ملواجهة  الدولية  اجلهود  توحيد  من 
االح���ت���ي���اج اإلن���س���ان���ي ع��ب��ر ت��ق��دمي 
م��س��اع��دات م��ت��ن��وع��ة ت��دع��م امل��ج��ال 
اململكة  ستظل  واإلغ��اث��ي،  اإلنساني 
اجل��ه��ود  دع��م��ه��ا جلميع  يف  س��ب��اق��ه 
رفع  إلى  الرامية  والدولية  اإلقليمية 
املعاناة عن الفئات واملجتمعات األكثر 

احتياجاً«.

من جانبه، أوضح أنطونيو جوتيريش 
األم�����ني ال���ع���ام ل����ألمم امل��ت��ح��دة أن 
من  كثير  فيه  عاماً  ك��ان   2022 ع��ام 

الصراعات  أن سببت  بعد  التحديات 
امل��ع��ان��اة مل��الي��ني األش���خ���اص، وأدت 
أزمة  تفاقم  إلى  أوكرانيا  يف  احلرب 
ال��غ��ذاء وال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي��ة، وأخ��ذت 
جائحة  إل��ى  الكوليرا  من  األم���راض 
االقتصادات  ومزقت  األرواح  كورونا 
حول العالم، مؤكدا أن األمم املتحدة 
وش���رك���اءه���ا يف امل���ج���ال اإلن��س��ان��ي 
التحدي من أجل  إلى مستوى  ارتقوا 
املساعدة يف دعم وحماية 157 مليون 
شخص حول العالم. وقال جوتيريش 
أك��ث��ر من  ق��دم��ت  امل��ت��ح��دة  إن األمم 
نقدية،  كمساعدات  دوالر  م��ل��ي��اري 
كما قدم املانحون ما يقارب 24 مليار 
دوالر، مبيناً أن االحتياجات ما زالت 
الذي أدى  تتجاوز قدر اإلنفاق األمر 
بنسبة 60  إلى حدوث فجوة متويلية 

يف املائة.
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أطلقت وزارة الصحة حملة ..أنا بخير.. تتضمن سلسلة من األفالم التي تروي قصصاً ألشخاص يتعايشون مع املرض، واإلعاقة، والتحديات 
الصحية، ومتكنوا من حتدي املرض، وحتقيق جناحات مختلفة يف حياتهم.

وقالت الوزارة إن سلسلة األفالم تتناول تلك القصص من جانب إنساني حتفيزي، لتكون يداً ممدودة لكل الذين ميرون بتلك الصعوبات.

ومن هذه األعمال، فيلم ..أناملي عيناي.. الذي يتناول حياة الكفيف من خالل قصة يرويها عبدالعزيز الشماسي الذي خرج إلى الدنيا يف شهر 
يوليو من العام 1995م بعينني منطفئتني، حيث أوضح أنه الفرد الثاني يف العائلة الذي فقد البصر .

وأوضح الشامسي أنه عاش حياته بشكل طبيعي فكان ميارس الرياضة مع أقرانه يف احلي وكأنه غير كفيف، وكان يتعرض لإصابات، ولكن 
كانت متر بشكل طبيعي ويتعايش معها.

مركز امللك سلمان لإلغاثة يدشن برامج ملكافحة العمى 

واألمراض املسببة له وجراحة العظام وتغيير املفاصل يف 

محافظات اليمن

دشن مركز امللك سلمان لإغاثة واألعمال اإلنسانية البرنامج الطبي التطوعي ملكافحة العمى واألمراض املسببة له يف مديرية ترمي مبحافظة حضرموت، 
ضمن برنامج »نور السعودية التطوعي«، بالتعاون مع مؤسسة البصر اخليرية العاملية، حيث سيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خالل احلملة 

بفحص ومعاينة 4000 حالة، وإجراء 400 عملية جراحية إلزالة املاء األبيض وزراعة العدسات وصرف نظارات طبية للمستفيدين.

وتأتي هذه احلملة امتداداً للمشاريع املتصلة مبكافحة العمى التي تنفذها اململكة ممثلة باملركز للعائالت من ذوي الدخل احملدود يف عدد من الدول 
الشقيقة والصديقة.

كما واصل مركز امللك سلمان لإغاثة واألعمال اإلنسانية تنفيذ البرنامج الطبي التطوعي جلراحة العظام وتغيير املفاصل يف مدينة املكال مبحافظة 
حضرموت، مبشاركة 17 متطوعا ومتطوعة من األطباء املتخصصني، وذلك بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء احلملة بالكشف على 420 حالة، وإجراء 18 عملية جراحية متخصصة تكللت بالنجاح التام وهلل 
احلمد.

وتأتي هذه احلملة يف إطار الدعم السعودي إلجراء العمليات اجلراحية وعمليات تغيير املفاصل لعشرات املرضى من ذوي الدخل احملدود يف اليمن بهدف 
تخفيف معاناتهم.
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ديسمبر  من  األول  يف  العالم  يحتفل 
لإيدز،  العاملي  باليوم  ع��ام  كل  من 
األرض  ب��ق��اع  ك��ل  ال��ن��اس يف  فيتحد 
باإليذز  للمصابني  دعمهم  ليبدون 
وامل��ت��أث��ري��ن ب��ه، وإلح��ي��اء ذك���رى من 

قضوا بسببه.

التفاوتات التي تؤدي إلى تواصل  إن 
جائحة اإليدز ليست حتمية؛ وميكننا 
العاملي  ال��ي��وم  ه��ذا  ويف  معاجلتها. 
املتحدة  األمم  برنامج  يحث  لإيدز، 
امل��ش��ت��رك امل��ع��ن��ي ب��ف��ي��روس نقص 
على  اجلميع  البشرية/اإليدز  املناعة 
تعوق  التي  التفاوت  ألوج��ه  التصدي 

التقدم يف إنهاء اإليدز.

دعوة  هو  املساواة“  ”حققوا  وشعار 
ل��ن��ا جميعاً  م��ط��ال��ب��ة  وه���و  ل��ل��ع��م��ل، 
باتخاذ اإلجراءات العملية التي أثبتت 
التفاوت  ألوج���ه  للتصدي  ج��دواه��ا 

واملساعدة يف القضاء على اإليدز.

كشف تقرير اليوم العاملي لإيدز لعام 
املساواة  ع��دم  ”أوجه  املعنون   2022
األمم  ب��رن��ام��ج  —يصدره  اخلطيرة“ 
بفيروس  املعني  امل��ش��ت��رك  امل��ت��ح��دة 
عن  البشرية/اإليدز—  املناعة  نقص 
عرقلة غياب املساواة للجهود املبذولة 
يف إنهاء اإليدز. ويف ظل االجتاهات 
األه��داف  العالم  يحقق  لن  احلالية، 
اإلي��دز.  بشأن  عليها  املتفق  العاملية 
وإلى ذلك، فأنفس املاليني املصابني 
امل���رض ع��ل��ى احمل���ك، ويُظهر  ب��ه��ذا 

تقرير برنامج األمم املتحدة املشترك 
اجلديد املعني بفيروس نقص املناعة 
اإلج������راءات  أن  ال���ب���ش���ري���ة/اإلي���دز 
هي  املساواة  غياب  ملعاجلة  العاجلة 
اجلهود  وض��ع  يف  الكفيلة  وح��ده��ا 
العاملية املبذولة للتصدي لإيدز على 
التقرير  الصحيح، كما يوضح  املسار 
كذلك السبل املتاحة أمام قادة العالم 
ويدعوهم  التفاوتات،  لتلك  للتصدي 
إلى التحلي باجلرأة يف سعيهم ذلك.

م��ن جهته ق��ال األم���ني ال��ع��ام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريش يف رسالة 
وعد  لقد  ال��ي��وم   ذل��ك  ل��ه مبناسبة 
العالم بالتخلص من اإليدز )متالزمة 
عام  بحلول  املكتسب(  املناعة  نقص 

.2030

الصحيح  امل��س��ار  على  لسنا  لكننا 
لتحقيق هذا الوعد.

اإلي��دز، ال بد من  فلكي نتخلص من 
أن نتخلص أوال من أوجه الالمساواة 

التي تعوق التقدم.
ماليني  نتقي  كيف  اليوم  نعرف  وال 
اإلصابات اجلديدة وماليني الوفيات 

األخرى.

العاملي  ال��ي��وم  ه��ذا  فإننا يف  ل��ذل��ك، 
ملكافحة اإليدز ننادي بصوت واحد.

حققوا املساواة!
وشعار ”حققوا املساواة“ هو دعوة إلى 

العمل.

العملية  اإلج��راءات  اتخاذ  إلى  دعوة 
يف  ستساعد  التي  اجل���دوى  الثابتة 

التخلص من اإليدز.

وإل���ى زي����ادة ت��واف��ر خ��دم��ات ع��الج 
ف���ي���روس ن��ق��ص امل��ن��اع��ة ال��ب��ش��ري��ة 
وفحصه والوقاية منه وحتسني نوعية 

تلك اخلدمات ومالءمتها.

امل��وارد  من  املزيد  توفير  يعني  وه��ذا 
املالية.

وس��ي��اس��ات  ق��وان��ني  تطبيق  وي��ع��ن��ي 
الوصم  ملعاجلة  أفضل  ومم��ارس��ات 
واالس���ت���ب���ع���اد ال���ل���ذي���ن ي��واج��ه��ه��م��ا 
فيروس  م��ع  املتعايشون  األش��خ��اص 
ن��ق��ص امل��ن��اع��ة ال��ب��ش��ري��ة، وخ��اص��ة 

الفئات املهمشة من السكان.
فاالحترام والترحيب حق للجميع.

بصورة  التكنولوجيا  تقاسم  ويعني 
أفضل للتمكني من حتقيق املساواة يف 
فرص الوصول إلى أفضل ما توصل 
إليه العلم يف مجال مكافحة فيروس 
ن��ق��ص امل��ن��اع��ة ال��ب��ش��ري��ة، وخ��اص��ة 
اجلنوبي  الكرة  نصف  بني  تقاسمها 

ونصفها الشمالي.

التي  الالمساواة  أوجه  على  والتغلب 
تدمي جائحة اإليدز أمر ممكن بل هو 

واجب.

إن بإمكاننا أن نقضي على اإليدز.
لو حققنا املساواة.

منظمة  احتفلت  متصل  سياق  ويف 
الصحة العاملية باليوم العاملي لإيدز 
حت���ت ش��ع��ار »اإلن����ص����اف«. ودع���ت 
االعتراف  إلى  العالم  ومواطني  قادة 
التي  اإلنصاف  عدم  بأوجه  اجل��ريء 
اإليدز  على  القضاء  التقدم يف  تعيق 
وم��ع��اجل��ت��ه��ا؛ وحت��ق��ي��ق امل���س���اواة يف 
املتعلقة  األساسية  اخلدمات  إتاحة 
لألطفال  وال سيما  اإلي��دز،  بفيروس 
وأف�����راد ال��ف��ئ��ات ال��رئ��ي��س��ي��ة األش��د 
أي   - بالفيروس  ل��إص��اب��ة  ع��رض��ة 
مع  اجلنس  ميارسون  الذين  الرجال 
الرجال، ومغايري الهوية اجلنسانية، 
واألشخاص الذين يتعاطون املخدرات 
حقناً، واملشتغلني باجلنس، والسجناء 

- ومن يعاشرونهم. 

حتت �شعار »حققوا امل�شاواة«

دول العامل حتتفل باليوم العاملي 

لالإيدز

الالمساواة  أوجه  على  التغلب 

اإلي��دز  جائحة  ت��دمي  ال��ت��ي 

أمر ممكن بل هو واج��ب،   إن 

على  ن��ق��ض��ي  أن  ب��إم��ك��ان��ن��ا 

اإليدز،  لو حققنا املساواة
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اجلزء السادس من »اتفاقية سيداو«اعرف حقوقك و واجباتك

* اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة (�سيداو) هي معاهدة دولية اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام 1979،  وقعت عليها اململكة العربية ال�سعودية 
عام 2000 م مع حتفظ عام على كل التفاقية يف حال تعار�ض اأي من بنودها مع ال�سريعة الإ�سلمية، و قد حتفظت على بندين من بنودها الثلثني وهما الفقرة الثانية من 

البند التا�سع، و الفقرة الأوىل من املادة التا�سعة و الع�سرين.

املادة الثانية عشر
1. تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس املساواة 

بني الرجل واملرأة، احلصول على خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة.

2. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه املادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة لها 
خدمات مجانية عند االقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء احلمل والرضاعة.

املادة الثاثلة عشر
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف املجاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل لها، على 

أساس املساواة بني الرجل واملرأة نفس احلقوق، والسيما:
)أ( احلق يف االستحقاقات العائلية،

)ب( احلق يف احلصول على القروض املصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال االئتمان املالي،
)ج( احلق يف االشتراك يف األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية ويف جميع جوانب احلياة الثقافية.

نبذه عن املكتب:
اخلليج  ل��دول  العربي  التربية  مكتب 
ه��و إح���دى ب���ذور ال��ت��ع��اون اخلليجي 
قبل إنشاء مجلس التعاون حيث أنشئ 
ب��ن��ظ��ام أس��اس��ي  امل��ك��ت��ب ع���ام 1975 
حني  الدولية  الوثيقة  صفة  اكتسب 
قادة  والسمو  اجلاللة  أصحاب  وقعه 
للمكتب  ��س��ة  امل��ؤِسّ األع��ض��اء  ال���دول 
املتحدة،  العربية  اإلم����ارات  دول���ة   «

الكويت،  ودول���ة  ال��ب��ح��ري��ن،  ومملكة 
وسلطنة  السعودية،  العربية  واململكة 
انضمت  ث��م  ق��ط��ر«،  ودول����ة  عمان, 
عام  املكتب  لعضوية  اليمن  جمهورية 

.2002

وق���د ت��ق��رر ح��ني إن��ش��اء امل��ك��ت��ب أن 
عاصمة  يف  ال��رئ��ي��س  م��ق��ره  ي��ك��ون 
»الرياض«  السعودية  العربية  اململكة 
بتقدمي  اململكة  حكومة  تكفلت  حيث 
السمة  ومنحته  التسهيالت،  ك��اف��ة 
املقر  اتفاقية  مبوجب  الدبلوماسية 
واملوقعة  ال��وزراء  الصادرة من مجلس 
مما  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  م���ق���ام  م���ن 
من  للكثير  املكتب  حتقيق  يف  أسهم 
اإلجنازات، ويعد مكتب التربية العربي 
لدول اخلليج منظمة إقليمية حكومية 
دولية تعمل يف نطاق الدول األعضاء، 

وقد جاءت تسميته على غرار مسمى 
جنيف«  يف  ال��دول��ي  التربية  »مكتب 
ال����ذي ي��ع��م��ل خل��دم��ة األع���ض���اء يف 
خت مكانة  منظمة اليونسكو. وقد ترَسّ
اخلليج  ل��دول  العربي  التربية  مكتب 
يف ساحة العمل التربوي املشترك يف 
دوله األعضاء، وامتدت إقليمًيّا ودولًيّا 
الدولية،  واملنظمات  املؤسسات  م��ع 
وأص��ب��ح��ت ت��رب��ط��ه ب��ه��ا ات��ف��اق��ي��ات 
وأنشطة  وب��رام��ج  تفاهم  وم��ذك��رات 
اجلوائز  من  ع��ددا  ن��ال  كما  مشتركة 

االقليمية والدولية .

الرؤية:
الت�م����يز والري���ادة   يف   العمل الت��رب��وي  

 املشترك.

الرسالة:

منظمة   تربوية   ،   تسعى   إل���ى   دعم  
 التعاون   والتنسيق   والتكامل   بني   الدول  
 األعضاء،   وتقدمي   الدعم   واملشورة،  
 ونقل   اخلبرات   واملمارسات   التربوية  
 املتميزة   تلبيةً   الحتياجات   مجتمع  
 املعرفة   وتنمية   لقيم   املواطنة   يف   الدول  

 األعضاء. 

القيم:
- التميز

- االلتزام
- الشفافية

- اجلودة
- املبادرة

- التشاركية

اعرف أكثر عن مكتب التربية العربي لدول اخلليج
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بوابة عدلية اإلكرتونية للمحامني 

ونظامان للمعامالت املدنية والعقوبات

ب���ن محمد  ول���ي���د  ال���دك���ت���ور  أك����د 
ال��ص��م��ع��ان��ي وزي����ر ال���ع���دل، خ��الل 
جلسة حوارية عقدت مؤخراً خالل 
افتتاح املؤمتر السعودي للقانون، أن 
العدل  ل��وزارة  شريكاً  يعد  احملامي 
ال��وزارة  وأن  القضائية،  العملية  يف 
للمشاركة  فيها  ماضية  رؤية  لديها 
يف تأهيل احملامي ودعمه من خالل 
معلناً  ال��ع��دل��ي��ة،  اخل��دم��ات  توفير 
إلكترونية  عدلية  بوابة  إط��الق  عن 
خالل  احمل��ام��ني  خلدمة  مخصصة 

الشهر املقبل.

وأكد معاليه أهمية مواكبة العاملني 
يف ال��ق��ط��اع ال��ق��ان��ون��ي ل��ل��ت��ط��ورات 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة الس��ي��م��ا ال��ت��ش��ري��ع��ات 
بإطالقها  وج��ه  ال��ت��ي  املتخصصة 
صاحب السمو امللكي األمير محمد 

بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
ال���وزراء  مجلس  رئيس  العهد  ول��ي 

-حفظه اهلل-.
وث��م��ن ال���دع���م وااله���ت���م���ام ال���ذي 
خادم  من  العدلي  املرفق  به  يحظى 
سلمان  امللك  الشريفني  احل��رم��ني 
وصاحب  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن 
بن  األم��ي��ر محمد  امل��ل��ك��ي  ال��س��م��و 
سعود  آل  العزيز  عبد  ب��ن  سلمان 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  العهد   ول��ي 

-حفظهما اهلل-.
التي  التشريعات  أن  معاليه  وأوضح 
ص���درت م��ؤخ��راً ك��ن��ظ��ام اإلث��ب��ات، 
سوف  الشخصية،  األح��وال  ونظام 
يعقبها صدور نظام املعامالت املدنية 
ونظام العقوبات، مبيناً أنه سيتزامن 
مع صدورها، صدور األوعية واألدلة 

والشروحات والقواعد املتعلقة بها.

ماهي األحكام التي يخضع لها السفر باحملضون خارج اململكة:

ال يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر باحملضون إلى 1
خارج اململكة مدة تزيد على )تسعني( يومًا يف السنة إال مبوافقة 

الوالد اآلخر، والولي على النفس يف حال وفاة الوالد. 

خارج 2 إلى  باحملضون  السفر  الوالدين  غير  من  للحاضن  يجوز  ال 
اململكة مدة تزيد على )ثالثني( يومًا يف السنة إال مبوافقة الوالدين 

أو أحدهما يف وفاة اآلخر، والولي على النفس يف حال وفاتهما.

 كاريكاتير

الظاهر لزم اأغري وظيفتي

اأ�شبح مامني فايدة مثل اأول

ممنوع

الإحتطاب

نهاية فاأ�ض

ات
وع

من



ثقافة حقوق اإلنسان

حرصت حكومة خادم احلرمني الشريفني على دعم حقوق املرأة السعودية يف العديد من املجاالت إمياناً من الدولة، بأن املرأة عنصر أساسي، 

وفاعل لدفع عجلة التنمية فقد فتحت األبواب أمام املرأة لتساهم يف بناء املجتمع ، حيث حرص املشرع أن يكون للمرأة وجود يف خطط التنمية من 

خالل زيادة فرص عملها، و زيادة إسهاماتها يف سوق العمل، وإزالة العوائق التي كانت حتد من حق املرأة يف حتديد مصيرها، كاشتراط ولي األمر 

يف الغالب من تعامالتها، و مبا ال يتعارض مع أطر الشريعة اإلسالمية، حيث سيتيح هذا النهج متكني املرأة السعودية واشراكها يف صنع القرار.

حيث أولت حكومة خادم احلرمني الشريفني اهتماماً باملرأة السعودية و العمل على متكينها من حقوقها ضمن رؤية اململكة 2030 والذي سينعكس 

على تعزيز مكانة املرأة السعودية يف املجتمع يف إطار شراكة فاعلة مع الرجل لبناء الوطن، وصنع التقدم فيه ألنها أثبتت جدارتها يف املجاالت التي 

عملت فيها، وهي فوق ذلك مربية األجيال الذين تنعقد عليهم اآلمال يف احملافظة على مكتسبات الوطن.

إّن املرأة السعودية نالت التقدير والدعم من القيادة الرشيدة مما سمح لها بإطالق طاقاتها، وإثبات ذاتها، ومشاركتها الفاعلة يف كافة امليادين 

واملواقع التي يحتاجها املجتمع إلى جانب الرجل، بل إنها أثبتت وجودها يف احملافل العاملية وحصدت العديد من اجلوائز بعد أن تسلحت بالصبر 

والعزمية واإلصرار، والتمسك بحجابها، وتعاليم دينها، وتقدمي كل ما حتتاجه من تشجيع، ومساندة من الرجل سواء كان زوًجا أو أًخا، أو ابًنا لتتمكن 

من االنطالق وإبراز قدراتها اإلبداعية، باإلضافة ملا تتميز به من احلنان والقدرة على التحمل والصبر والقيام بواجباتها وادوارها املتعددة بتفاٍن 

وجناح. 

و لو عرفت املرأة حقوقها، وواجباتها، ومتكنت من التسلح بالعلم واالطالع على التجارب الناجحة والتواصل الذكي مع اآلخرين، ستصبح إنسانة 

متميزة وقادرة على اقتناص الفرص، وإزالة العقبات من طريقها والتواجد يف أي مكان يف العالم لتحقيق أهدافها يف ظل فتح العديد من املجاالت 

أمامها، فاملرأة التي دافعت عن حقوقها حققت اليوم ذاتها يف عدة تخصصات كالهندسة واحملاماة والعالقات العامة والعالقات الدولية وغيرها من 

املجاالت.

وما حتقق للمرأة السعودية يف عهد خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه اهلل- من آمال وتطلعات، وما سيتحقق سواًء على 

صعيد فتح مجاالت عمل جديدة لها، من خالل مشاركتها يف صنع القرار، وتقلدها للمناصب العليا يف القطاعني احلكومي واخلاص سيساهم يف 

حتقيق تنمية شاملة ومستدامه للوطن، حيث أن قيادة بالدنا تؤكد يف أكثر من مناسبة على أن الدولة ترفض تهميش دور املرأة يف املجتمع السعودي 

يف ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وتعتبر املرأة ركيزة أساسية لبناء هذا الوطن.

ختاماً ،،

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

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

متكني املرأة
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اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي الجمعية 

وإنما تعبر عن أراء أصحابها

دورية شهرية تصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

اإلشراف العام
الأمانة العامة للجمعية الوطنية حلقوق الإن�شان

التحرير واإلخراج
مركز املعلومات باجلمعية

www.nshr.org.sa
@NSHRSA

تواصلوا معنا

info@nshr.org.sa


