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إحواًء عذكرى تأسوس كل عا   منأبريل  اعسابع منفتي  ول  اعاا م بوم  اعحةة اعاامل  يف حت

اخفتوار ممضمع يفتحل مبجا  من  يف هذا اعوم  ، حوث يفتم1948منظمة اعحةة اعااملوة يف عا  

عوفتم تسلوط اعضمء علوه ، حتظى باأللعمية يف سلم منظمة اعحةة اعااملوةاعيت لجماالت اعحةة 

ني صةة مجوع اجملفتماات عفتابئة جهموهم من أجل حتس مجوع لإتاحة اعيرصة جلموع األفراو يف

تدعم منظمة اعحةة حوث  ،من خال  إقامة احلمالت اعفتمعمية لاألنشطة املفتنمعة لذعكاعناس، 

زعماء اعاا م إىل اعمفاء باعفتاهدات اعيت  - إلنشائها اعذي يمافق اعذكرى اعسباني  - اعااملوة يف هذا اعاا 

، لاالعفتزا  باختاذ خطمات فالوة 2015قطامها عندما اتيقما على أهداف اعفتنموة املسفتدامة يف عا  

 .اجلموعيف سبول حتسني صةة 

هم أل  لثوقة رمسوة ولعوة تنص صراحة على  1946لياد وسفتمر منظمة اعحةة اعااملوة عاا  

ه "حاعة من اكفتما  اعسالمة بدنوا لعقلوا فه على أنمحطلح احلق يف اعحةة، لاعذي عّر

( من اإلعالن اعاامل  25أعقب ذعك ما تضمنفته املاوة )"، ل، ال جمرو انادا  املرض أل اعاجزلاجفتماعوا

مقممات احلق يف مسفتمى ماوش  الئق، من أهم أن  علىتغيل عن اعفتأكود  لاعيت  محلقمق اإلنسان 

: هم متفتع األفراو بأعلى مسفتمى ميكن بلمغه من اعحةة، حوث نحت اعيقرة األلىل منها على أن

املاوشة كاٍف علمةافظة على اعحةة لاعرفاهوة عه لألسرته، "عكل شخص احلق يف مسفتمى من 

ليفتضمن ذعك اعفتغذية لامللبس لاملسكن لاعاناية اعطبوة لكذعك اخلدمات االجفتماعوة اعالزمة، 

لعه احلق يف تأمني ماوشفته يف حاالت اعبطاعة لاملرض لاعاجز لاعرتمل لاعشوخمخة لغري ذعك من 

 .ارجة عن إراوته"فقدان لسائل اعاوش نفتوجة عظرلف خ

لقد حدوت منظمة اعحةة اعااملوة ممضمع "اعفتغطوة اعحةوة اعشاملة: علجموع ليف كل مكان" 

ححم  مجوع  هم اعفتغطوة اعحةوة اعشاملةتاين ل، 2018عنماًنا حلملفتها عوم  اعحةة اعاامل  عاا  

ن مماجهة صامبات اعناس لمجوع اجملفتماات احمللوة على اخلدمات اعحةوة اعيت حيفتاجمن إعوها ول

متكن اعفتغطوة اعحةوة اعشاملة مجوع اعناس من احلحم  على اخلدمات اعراموة إىل حوث ، ماعوة

 اعااعوة اعيت تسهم يفاجلموة بمع ضمان متفتع هذه اخلدمات مااجلة أهم أسباب املرض لاعمفاة، 

 ّسن صةة األشخاص اعذين يفتلقمنها.حت

 



 
  
 
 

 

 
 

 
 
 

رصود  منمملكة اعبةرين  متفتلكهلتنفتهز املؤسسة اعمطنوة حلقمق اإلنسان اعيرصة عفتشود مبا 

 عاهل اجلالعة صاحب حلضرة اإلصالح  املشرلع ظل يفيف هذا اجملا  شرفة امل باإلجنازات حافل

منه احلق يف  (8)كيل وسفتمر مملكة اعبةرين يف املاوة رقم فقد لرعاه،  اهلل حيظه امليدى اعبالو

لتانى اعدلعة  ،"عكل مماطن احلق يف اعرعاية اعحةوةمنها على أن: حوث نحت اعيقرة )أ( ، اعحةة

، لتكيل لسائل اعمقاية لاعاالج بإنشاء خمفتلف املسفتشيوات لاملؤسسات اعحةوة" ،باعحةة اعاامة

ل ولر أمسفتمصيات  ئات إنشاء مسفتشيوات أل"جيمز عألفراو ل اهلو: نهأأكدت اعيقرة )ب( على  كما

يف املؤشرات لاعفتقارير اعااملوة املفتخححة  كما تؤكد، للفقًا علقانمن"، راف من اعدلعةعالج بإش

رفع املسفتمى اخلاصة ب بأعلى املاايري اعدلعوةاعفتزا  مملكة اعبةرين  جما  اعرعاية اعحةوة لاعطبوة

لاعذي من  -نظا  اعضمان اعحة  ، لعاّل فكرة على حد سماءاعحة  علمماطن اعبةريين لاملقوم 

عفتطمير جذري علنظا  ا ا اسرتاتوجوًّخواًرتاد  -يف مملكة اعبةرين  2018 خال  عا املؤّمل تنيوذه 

اململكة، من خال  ما سوفتم تمفريه من خدمات طبوة ذات جموة عاعوة، لهم ما يفتماشى اعحة  يف 

منذ اعفتماوها يف  أهداف اعفتنموة املسفتدامة فتةقوقع مع االهفتما  اعكبري اعذي تمعوه مملكة اعبةرين

 .2015عا  

مبا عديها من لالية لاساة أكد علوها قانمن إنشائها لفقا  -لتؤكد املؤسسة اعمطنوة بأنها تامل 

على مفتاباة مدى االعفتزا  باالتياقوات لاملااهدات اعدلعوة اعيت صدقت علوها   -باريس    ملباوئ 

إضافًة إىل مفتاباة لرصد مدى اعفتزا  ، اية احلق يف اعحةة لتازيزهحبممملكة اعبةرين لاملانوة 

يف سبول ذعك ل، هذا اجملا مملكة اعبةرين باالتياقوات لاملااهدات اعدلعوة اعيت صاوقت علوها يف 

ضمن أهم األلعميات عحاحل خدمة املماطنني لاملقومني  اللضاه اخلدمات اعطبوةتطمير جموة 

ضمان متفّتع اجلموع بأمناط " عثاعث من أهداف اعفتنموة املسفتدامة لهمعلهدف احتقوقا  باململكة

 . "عوش صةوة لباعرفاهوة يف مجوع األعمار
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