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رئي�س اجلمعية يوؤكد اأن الأمر ال�شامي بتمكني املراأة من اخلدمات 

دون موافقة ويل اأمرها �شينهي اإ�شكاليات تواجهها املراأة!

امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  وجه 
سعود  آل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  س��ل��م��ان 
امل��رأة  مطالبة  بعدم  اهلل-  -حفظه 
أمرها  ول��ي  موافقة  على  باحلصول 
حال تقدمي اخلدمات لها، ما لم يكن 
هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقاً 

ألحكام الشريعة اإلسالمية.
ت��ع��م��ي��م م��ل��ك��ي على  ج����اء ذل����ك يف 
بعد  املعنية  احلكومية  اجلهات  جميع 
رفعتها  التي  املقترحات  املوافقة على 
ال���وزراء حلل  ملجلس  العامة  األم��ان��ة 
املرأة،  يتعلق بحقوق  اإلشكاالت فيما 
وأكد األمر امللكي على اجلهات املعنية 
املعمول  اإلج��راءات  مراجعة  بضرورة 
املرتبطة  األج��ه��زة  ول��دى  لديها  بها 
بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات 
وحصر  للمرأة،  املقدمة  واخل��دم��ات 

جميع االشتراطات التي تتضمن طلب 
املرأة  أمر  ولي  موافقة  احلصول على 
إلمتام أي إجراء، أو احلصول على أي 
النظامي  أساسها  إيضاح  مع  خدمة، 
والرفع عنها يف مدة ال تتجاوز 3 أشهر 

من تاريخ صدور األمر. 
من جهته أكد رئيس اجلمعية الوطنية 
مفلح  ال���دك���ت���ور  اإلن����س����ان  حل���ق���وق 
صحيفة  يف  له  ح��وار  يف  القحطاني، 
القاضي  السامي  األم��ر  حول  “سبق”، 
ب��ت��م��ك��ني امل�����رأة م���ن اخل���دم���ات دون 
م��واف��ق��ة ول��ي أم��ره��ا ب��أن��ه سيساهم 
اإلشكاليات  لبعض  حلول  إي��ج��اد  يف 
مبا  السابق  يف  تواجهها  كانت  التي 
السفر؛  ج���واز  ع��ل��ى  احل��ص��ول  فيها 
قد  سابقة  توجيهات  أن  إل��ى  مشيراً 
ص����درت حت���ّث ع��ل��ى ع���دم اش��ت��راط 

م��واف��ق��ة ول���ي األم���ر حل��ص��ول امل���رأة 
وق��ال  الوطنية،  ال��ه��وي��ة  بطاقة  على 
األمر  هذا  صدور  »يشكل  القحطاني 
ركناً هاماً يف مجال دعم حقوق املرأة، 
ومتكينها من احلصول على اخلدمات 
موافقة  على  احلصول  اشتراط  بدون 
إلى  أشار  األمر  أن  موضحاً  غيرها«؛ 
وجوب قيام اجلهات التي لديها أسانيد 
نظامية لطلب مثل هذه املوافقة بالرفع 
بهذه األسانيد خالل مدة ثالثة اشهر«.
بعض  هناك  أن  املعلوم  »م��ن  وواص��ل 
األولياء قد أساؤوا مفهوم الوالية على 
وحرموها  بها  الضرر  وأحلقوا  امل��رأة، 
م���ن ب��ع��ض ح��ق��وق��ه��ا، وت��ع��س��ف��وا يف 
األمر  ه��ذا  ف��إن  ولذلك  استخدامها؛ 
ت���وازن���اً يف ه��ذا  يُ��ح��دث  ي��ح��اول أن 
املجال؛ فمن ناحية تدعو احلاجة إلى 

احملافظة على األسرة كنواة للمجتمع، 
النظام األساسي  كما ينص على ذلك 
املرأة  حصول  وبني  اململكة  يف  للحكم 
ع��ل��ى ح��ق��وق��ه��ا، وع����دم ق��ي��ام بعض 

األولياء تعسفاً بحرمانها منها«.
بني  عالقة  أي  أن  »يُفترض  وأوض��ح 
الدولة  وبني  ام��رأة-  أو  -رج��ل  الفرد 
ال تشترط موافقة شخص آخر إلمتام 
فجميع  التصرف؛  أو  العالقة،  تلك 
متساوون  وإن��اث��اً  ذك����وراً  األش��خ��اص 
ال���دول���ة؛  م��واج��ه��ة  احل���ق���وق يف  يف 
من  التصرفات  بعض  ص���درت  وإذا 
الضرر  تُلحق  األس���رة  أف���راد  بعض 
ب��ه��ذه األس������رة؛ ف��ع��ل��ى امل��ت��ض��رر أو 
ال��ض��رر؛  ه��ذا  ب��رف��ع  املطالبُة  ال��ول��ي 
الشريعة  أحكام  عليه  تنص  ما  وف��ق 

اإلسالمية«.
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تقدم رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق 
ربيعان  ب��ن  مفلح  ال��دك��ت��ور  اإلن��س��ان 
املوافقة  صدور  مبناسبة  القحطاني 
استشاري  صفة  اجلمعية  منح  على 
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  يف 
ألعضاء  بالتهنئة  املتحدة،  األمم  يف 
وعضوات اجلمعية و كافة منسوبيها 
م��ع��ت��ب��راً أن ه���ذه خ��ط��وة ه��ام��ة يف 
يف  وستسهم  اجلمعية،  عمل  مسيرة 
محيطها  مع  اجلمعية  تواصل  زي��ادة 
اإلقليمي، والدولي، مبا يخدم حقوق 
اإلنسان يف بالدنا، ويساعد على بيان 
وجهة نظر اجلمعية بشأن العديد من 
القضايا احلقوقية واإلنسانية، وفيما 
االستشارية  الصفة  حول  تقرير  يلي 
يف املجلس االقتصادي و االجتماعي 
األمم  يف  االس���ت���ش���اري(  )امل����رك����ز 

املتحدة:
ما هو املجتمع املدني:

اجلمعية حت�شل على �شفة ا�شت�شاري يف املجل�س 

القت�شادي والجتماعي يف الأمم املتحدة

الثالث  القطاع  املدني«  »املجتمع  يعد 
م��ن ق��ط��اع��ات امل��ج��ت��م��ع ج��ن��ب��اً إل��ى 
األعمال.  وقطاع  احلكومة  مع  جنب 
من  امل��دن��ي  املجتمع  ق��ط��اع  وي��ت��ك��ون 
واملنظمات  املدني  املجتمع  منظمات 
املتحدة  األمم  وتقر  احلكومية،  غير 
املدني  املجتمع  مع  الشراكة  بأهمية 
ملا يضطلع به من تعزيز مثل املنظمة 

ودعم عملها.

دائرة األمم املتحدة لالتصال مع 
املنظمات غير احلكومية:

هي دائرة تعمل على توفير معلومات 
إستراتيجية، و حتاليل و دعم للعديد 
ذل��ك على  األط��راف معتمدة يف  من 
ق���درات���ه���ا يف م��ج��ال ال���ت���واص���ل، و 
تعزيز  أجل  من  لإلجتماعات  الدعوة 
وبناء  املصلحة،  بني أصحاب  احلوار 
التحالفات بشأن قضايا مثل الثقافة 

و التربية، و حقوق اإلنسان، و األمن و 
السلم، و البيئة و التنمية اإلقتصادية 

و اإلجتماعية و الصحة و السكان.

األمم  م��ن��ظ��وم��ة  م���ع  ال��ع��م��ل 
املتحدة:

احلكومية  غ��ي��ر  للجمعيات  مي��ك��ن 
امل��ت��ح��دة  األمم  ع��م��ل  يف  امل��ش��ارك��ة 
لدى  االس��ت��ش��اري��ة  الصفة  عبر  إم��ا 
أو  املجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي 

اإلشتراك مع دائرة اإلعالم.

الصفة االستشارية لدى املجلس 
اإلقتصادي و اإلجتماعي )املركز 

االستشاري(:
توفر الصفة االستشارية لدى املجلس 
للجمعيات  اإلجتماعي  و  اإلقتصادي 
للمجلس  ال��ن��ف��اذ  احل��ك��وم��ي��ة  غ��ي��ر 
آليات  ملختلف  و  الفرعية،  وهيئاته 

األمم امل��ت��ح��دة حل��ق��وق اإلن��س��ان، و 
املسارات اإلستثنائية بشأن األسلحة 
اخلفيفة و األحداث اخلاصة املنظمة 
من قبل رئيس اجلمعية العامة لألمم 
للصفة  أنواع  ثالث  وهنالك  املتحدة، 
االستشارية لدى املجلس اإلقتصادي 
و اإلجتماعي بالنسبة للجمعيات غير 
احلكومية، و الصفة االستشارية لدى 
اإلجتماعي،  و  اإلقتصادي،  املجلس 
منفصلة متاماً عن املشاركة مع إدارة 

اإلعالم.

املجلس االقتصادي واالجتماعي 
) املركز االستشاري(:

امل��ج��ل��س االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي 
استغرقت  ال���ذي  األول  امل��ك��ان  ه��و 
يف  دوراً  احلكومية  غير  املنظمات 
املتحدة  ل��ألمم  الرسمية  امل���داوالت 
فقد مت   ،1945 ع��ام  من خالله  يف 
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تتمتع  حكومية  غير  منظمة   41 منح 
مبركز استشاري من قبل املجلس؛ و 
بحلول عام 1992 كان هناك أكثر من 
700 منظمة غير حكومية قد حققت 
يتزايد  وال��ع��دد  امل��رك��ز االس��ت��ش��اري 
إل��ى 3400  ذل��ك احل��ني  باطراد منذ 

منظمة اليوم.
فتحت املادة 71 من ميثاق األمم املتحدة 
الترتيبات  توفير  خ��الل  م��ن  ال��ب��اب 
غير  املنظمات  مع  للتشاور  املناسبة 
احلكومية، ويحكم العالقة التشاورية 
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  مع 
االق��ت��ص��ادي  املجلس  ق���رار  مب��وج��ب 
ال���ذي   ،31/1996 واالج��ت��م��اع��ي 
على  للحصول  األهلية  يحدد شروط 
وواجبات  وحقوق  استشاري،  مركز 
املركز  ذات  املنظمات غير احلكومية 
االنسحاب  وإج���راءات  االس��ت��ش��اري، 
دور  االس��ت��ش��اري،  امل��رك��ز  تعليق  أو 
وم��ه��ام جل��ن��ة امل��ج��ل��س االق��ت��ص��ادي 
واالج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى امل��ن��ظ��م��ات غير 
احل��ك��وم��ي��ة، وم��س��ؤول��ي��ات األم��ان��ة 
العامة لألمم املتحدة يف دعم عالقة 

التشاور.
قبل  من  االستشاري  املركز  منح  يتم 
املجلس االقتصادي واالجتماعي بناًء 
على توصية من جلنة املنظمات غير 
دولة   19 من  تتألف  التي  احلكومية، 

عضواً.

من هو املؤهل؟
ي��ج��وز إن��ش��اء ع��الق��ات ت��ش��اور مع 
ودون  واإلقليمية  الدولية  املنظمات 
احلكومية،  غير  والوطنية  اإلقليمية 
للربح  ال��ه��ادف��ة  غ��ي��ر  وامل��ن��ظ��م��ات 
والقطاع العام أو املنظمات الطوعية. 
ويجوز قبول املنظمات غير احلكومية 
مركز  ذات  دول��ي��ة  ملنظمة  ال��ت��اب��ع��ة 
برنامج  أن  تثبت  أن  شريطة  بالفعل 
ب��أه��داف  م��ب��اش��رة  ص��ل��ة  ذو  عملها 
يتعلق  فيما  املتحدة،  األمم  ومقاصد 
باملنظمات الوطنية، ال بد من التشاور 

مع الدولة العضو املعنية.
ولتكون املنظمة مؤهلة للحصول على 
املركز االستشاري يجب أن تتوفر بها 
منظمة  تكون  أن  منها  مقومات  عدة 
قبل  من  بها  ومعترف  حكومية،  غير 
احلكومة وذات وجود التقل مدته عن 
السنتني، كما يجب أن يكون لها مقر 
وهيكل  دميقراطي،   دستور  و  دائ��م 

للمساءلة  مناسبة  وآل��ي��ات  معتمد، 
وعملية صنع القرار تكون دميقراطية 

وشفافة فيها.

املشاركة يف املؤمترات الدولية:
للمنظمات غير احلكومية ذات املركز 
االستشاري  املركز  العام،  االستشاري 
التي  القائمة،  يف  وامل��درج��ة  اخل��اص 
ت��ع��ب��ر ع���ن رأي���ه���ا احل���ق يف ح��ض��ور 
التي  الصلة  ذات  الدولية  امل��ؤمت��رات 
تكون  بحيث  املتحدة،  األمم  تعقدها 
اجتماعات   يف  للمشاركة  معتمدة 

الهيئة التحضيرية لهذه املؤمترات.

احل��ق��ائ��ق األس��اس��ي��ة ع��ن حالة 
املجلس االقتصادي واالجتماعي 

)املركز االستشاري(:
1- يوفر املركز االستشاري للمنظمات 
فقط  ليس  ال��وص��ول  احلكومية  غير 
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  إلى 
العديدة  الفرعية  لهيئاته  أيضاً  ولكن 
اإلنسان  حقوق  آليات  مختلف  وإل��ى 
ال��ت��اب��ع��ة ل����ألمم امل���ت���ح���دة، وأي���ض���اً 
األسلحة  بشأن  املخصصة  العمليات 
اخلاصة  األح��داث  وكذلك  الصغيرة، 
العامة.  اجلمعية  رئيس  ينظمها  التي 
2- تتمتع 3735 منظمة غير حكومية 
حالياً باملركز االستشاري لدى املجلس 

االقتصادي واالجتماعي. 
3- ه��ن��اك ث��الث��ة أن���واع م��ن امل��راك��ز 
االس���ت���ش���اري���ة:- ال���ع���ام و اخل���اص 
والقائمة، معظم االعتمادات اجلديدة 

هي من الفئة اخلاصة.
أرب��ع  ك��ل  تقرير  ي��ق��دم  أن  ي��ل��زم   -4  
للمنظمات غير احلكومية يف  سنوات 

احلالتني العامة واخلاصة. 
احلكومية  غير  املنظمات  جلنة   -5
ت��س��ت��ع��رض ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات اجل���دي���دة 
االس��ت��ش��اري  امل��رك��ز  ع��ل��ى  للحصول 
)ال���دورة  يناير  يف  السنة  يف  م��رت��ني 

العادية( ومايو )الدورة املستأنفة(.
6- اللجنة ال تقرر ولكن توصي، هذه 
التوصيات الواردة تتضمن تقرير واحد 
لكل من الدورات ) يناير ومايو( و يتم 
مراجعتها من قبل املجلس االقتصادي 

واالجتماعي يف يوليو من كل عام. 
املجلس  يقرر  7- يف معظم احل��االت 
باملوافقة  واالج��ت��م��اع��ي  االق��ت��ص��ادي 
نادرة  حاالت  إال يف  التوصيات،  على 

جداً فإنه ال يأخذ بذلك.

الطلبات  لتقدمي  النهائي  املوعد   -8
الذي  العام  من  يونيو  من  األول  هو 

يسبق اللجنة مبراجعة التطبيق.
جميع  ثلث  من  يقرب  مبا  يعمل   -9
بها  أوصت  التي  اجلديدة  التوصيات 
اللجنة على الفور، ويتم تأجيل الثلثني 
إلى الدورة املقبلة للجنة، ويتم املوافقة 
غضون  يف  التطبيقات  معظم  على 

شهرين أو ثالثة دورات للجنة.

امل��رك��ز  ع��ل��ى  احل��ص��ول  كيفية 
االستشاري؟

1- تسجيل امللف الشخصي للمنظمة.
استبيان  االنترنت:  على  الطلب   -2
التي  و  مساعدة  وثائق   + ملخص   +

عبارة عن:
 / امليثاق    / الدستور  من  نسخة   -
ال��الئ��ح��ة   / األس���اس���ي  ال��ن��ظ��ام  أو 
والتعديالت املدخلة على تلك الوثائق 
املجلس  ق��رار  بالفقرة10من  )عماًل 
االقتصادي واالجتماعي 1996 /31(.
وفقاً  التسجيل،  شهادة  من  نسخة   -
لقرار1996 /31 منظمة »بحيث يكون 
كما  األق��ل  مل��دة سنتني على  م��وج��ود 
األمانة  من  الطلب  استالم  تاريخ  يف 

العامة.
األكثر  املالية  البيانات  من  نسخة   -

حداثة والتقرير املالي السنوي.
3- الهيكل التنظيمي )إن وجد(.

4- فرع املنظمات غير احلكومية:
ت���ك���رس ال���ف���ت���رة م���ا ب���ني 1 ي��ون��ي��و 
فرع  قبل  من  اللجنة  اجتماع  وتاريخ 
احلكومية الستعراض  غير  املنظمات 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات، وخ����الل ه���ذا ال��وق��ت 
غير  املنظمات  على  االتصال  الميكن 
احلكومية وطلب املزيد من املعلومات 
أو التوضيحات، إال بعد مراجعتها من 
قبل ضابط وتعتبر كاملة ويقدم طلباً 

إلى جلنة املنظمات غير احلكومية.
للحصول  األخ��رى  املتطلبات  بني   -5

على املركز االستشاري ما يلي:-
امل��ن��ظ��م��ة يجب  أن��ش��ط��ة  ت��ط��ب��ي��ق   -
املجلس  بعمل  صلة  ذات  ت��ك��ون  أن 

االقتصادي واالجتماعي.
أن  يجب  احلكومية  غير  املنظمة   -
سنتني  مل��دة  رسمياً(  )مسجلة  تكون 

على األقل .
- يجب على املنظمات غير احلكومية 
أن ي��ك��ون ل��دي��ه��ا آل��ي��ة ص��ن��ع ق���رار 

دميقراطي.

من  األكبر  اجل��زء  يستمد  أن  وينبغي 
أموال املنظمة عن طريق املساهمات 
وطني،  ل��ه��ا)  التابعة  ال��ش��رك��ات  م��ن 
غير  أخ�����رى  م��ك��ون��ات  أو  أف������راد، 

حكومية(.
غير  باملنظمات  املعنية  اللجنة   -6

احلكومية:
السنة  يف  م��رت��ني  ال��ل��ج��ن��ة  وجت��ت��م��ع 
لتقرر أي املنظمات التي تقدم طلبات 
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى م��رك��ز اس��ت��ش��اري 
االق���ت���ص���ادي  امل���ج���ل���س  ت���وص���ي  و 
يجوز  أن  دورت��ه  خالل  واالجتماعي، 
غير  للمنظمة  األسئلة  ط��رح  للجنة 
احل��ك��وم��ي��ة، ي��ت��م إرس����ال م��ث��ل ه��ذه 
األسئلة على الفور إلى املنظمات غير 
احلكومية من األمانة العامة، وينبغي 
أن يكون الرد من قبل املنظمات غير 
من  وقت ممكن  أس��رع  احلكومية يف 
قراراً  اللجنة  أخذ  املساعدة يف  أجل 
يف  التأجيل  على  احل��ص��ول  وجت��ن��ب 

الدورات املقبلة.
7- توصيات اللجنة:

تقرير  يف  اللجنة  توصيات  نشر  يتم 
املقبل  االجتماع  إل��ى  تقدميه  يتم  و 
واالجتماعي  االق��ت��ص��ادي  للمجلس 
ل��ل��م��واف��ق��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة، وي��ت��م إرس���ال 
غير  املنظمات  رسمي جلميع  إخطار 
عن  وإلبالغها  ملراجعتها  احلكومية 

توصية اللجنة.

إجراء  تأجيل  تقرر  أن  للجنة  ويجوز 
ال���دورة  ح��ت��ى  التطبيق  اس��ت��ع��راض 
وإجابات  تفسيرات  انتظار  املقبلة يف 
ع��ل��ى األس��ئ��ل��ة إل���ى امل��ن��ظ��م��ات غير 

احلكومية.

ل��ل��م��ج��ل��س  ال���ن���ه���ائ���ي  ال����ق����رار   -8
االقتصادي واالجتماعي:

و أخ���ي���راً ع��ن��دم��ا ي���واف���ق امل��ج��ل��س 
املركز  منح  إلى  اللجنة  توصية  على 
حكومية.  غير  للمنظمة  االستشاري 
قبل  من  رسمي  إخطار  إرس��ال  فيتم 
األمانة ملنح املنظمات غير احلكومية. 
ويجب على املركز االستشاري العام أو 
املعنية  اللجنة  إلى  يتقدم  أن  اخلاص 
أربع  كل  احلكومية  غير  باملنظمات 
أنشطتها  عن  موجزاً  بتقريراً  سنوات 
يف  مبساهمتها  يتعلق  فيما  سيما  ال 
أعمال األمم املتحدة )تقرير كل أربع 

سنوات(.
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ش����ارك رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة ال��دك��ت��ور 
ندوة  القحطاني يف  ربيعان  بن  مفلح 
سات املجتمع املدني  “تعزيز دور مؤَسّ
احلكوميَّة  سات  املؤَسّ مع  وعالقتها 
أقيمت  التي  اإلنسان”  بحقوق  املعنيَّة 
م���ؤخ���راً، يف م��ق��ر األم���ان���ة ال��ع��ام��ة 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
ملجلس  العام  األم��ني  معالي  بحضور 
التعاون لدول اخلليج العربيَّة الدكتور 
و  ال��زي��ان��ي،  راش���د  ب��ن  عبداللطيف 
يف  واملسؤولني  املختصني،  من  نخبة 
دول مجلس التعاون، وكذلك املهتمني 
جاءت  و  اإلن��س��ان،  حقوق  مبواضيع 
مشاركة الدكتور من خالل ورقة عمل 

تناولت عدداً من احملاور أهمها:
1- مفهوم مؤسسات املجتمع املدني.

املدني  املجتمع  مؤسسات  نشأة   -2
يف دول مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربي و تطورها.

الدكتور مفلح القحطاين ي�شارك يف ندوة »تعزيز 

�شات  �شات املجتمع املدين وعالقتها مع املوؤ�َشّ دور موؤ�َشّ

ة بحقوق الإن�شان« ة املعنَيّ احلكومَيّ

3- أنواع مؤسسات املجتمع املدني يف 
دول مجلس التعاون اخلليجي.

املدني  املجتمع  4- عالقة مؤسسات 
و  ب��احل��ك��وم��ات  امل��ج��ل��س  دول  يف 

باملجتمع.
املدني  املجتمع  مؤسسات  دور   -5
السياسية  و  االجتماعية  التنمية  يف 
و  امل��ج��ل��س  دول  االق��ت��ص��ادي��ة يف  و 

الوظائف التي ميكن أن تقوم بها.
املجتمع  مؤسسات  عمل  عوائق   -6
ال��ت��ع��اون  م��ج��ل��س  دول  يف  امل���دن���ي 

اخلليجي.
األخذ  شأن  من  التي  التوصيات   -7
املجتمع  م��ؤس��س��ات  م��س��اع��دة  ب��ه��ا 
يف  بفعالية  املساهمة  على  امل��دن��ي 

املجتمعات اخلليجية.
تفصيلي  شرح  الورقة  تناولت  حيث 
ل��ت��ل��ك احمل�����اور و ق���د ج����اءت أه��م 

التوصيات على النحو التالي:

املجتمع  مؤسسات  دور  تفعيل   -1
امل����دن����ي امل��ع��ن��ي��ة ب���ن���ش���اط ح��ق��وق 
مبا  اخلليجية  ال����دول  يف  اإلن��س��ان 
الرقابية  مبهامها  قيامها  يضمن  
وتشجيعها لدولها على االنضمام إلى 
بحقوق   املعنية  الدولية  االتفاقيات 
اإلنسان والتأكد من انسجام قوانينها 
الدولية  االت��ف��اق��ي��ات  م��ع  ال��داخ��ل��ي��ة 

املعنية بهذا اخلصوص.
 2- تفعيل العالقة بني أمانة مجلس 
التعاون اخلليجي ومؤسسات املجتمع 
املدني يف دول املجلس، وخاصة تلك 
يضمن  مبا  اإلن��س��ان  بحقوق  املعنية 
دول  لقادة  املقترحات  بعض  تقدمي 
ال��دوري��ة  اجتماعاتهم  يف  امل��ج��ل��س 
زي����ادة مساهمة  وال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا 
اخلليجية  املدني  املجتمع  مؤسسات 
املستويني  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  احل��ي��اة  يف 

احمللي والدولي.

ملؤسسات  دوري  ملتقى  تنظيم   -3
املجتمع املدني اخلليجية وخاصة تلك 
روابط  أو  احت��ادات  لها  أصبح  التي 
خليجية مشتركة بهدف تدارس بعض 
املتخذة  بالتوصيات  والرفع  القضايا 
بشأنها إلى اجتماع قادة دول املجلس.  
4- وضع معايير لقياس أداء جمعيات 
ومؤسسات ومنظمات املجتمع املدني 
يف دول املجلس و قدرتها على التأثير 

االجتماعي ومخرجات أنشطتها.
5- العمل على تطوير  العمل األهلي 
مبا  فيه  والعاملني  قياداته  وتدريب 

يساهم يف حوكمة أنشطته املختلفة.
املدني  املجتمع  جمعيات  دع��م   -6
ومساعدتها يف احلصول على متويل 
ثابت ومستمر من مصادر التؤثر على 
تخصيص  خ��الل  م��ن  استقالليتها 
أوقاف لها تصرف من عوائدها على 

أنشطتها.
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زار املقرر اخلاص املعني بتعزيز وحماية 
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف 
بني  السيد  اإلره���اب  مكافحة  سياق 
1438/8/7ه���  األربعاء  يوم  اميرسون 
املوافق 2017/5/3م اجلمعية الوطنية 
حلقوق اإلنسان، والتقى بسعادة رئيس 
ربيعان  ب��ني  مفلح  ال��دك��ت��ور  اجلمعية 
القحطاني، الذي قدم له شرحاً موجزاً 
يتعلق  فيما  عملها  وآليات  أنشطة  عن 
املتهمني  األش��خ��اص  قضايا  مبتابعة 
احلديث  تطرق  وقد  إرهابية،  بأعمال 
إلى اجلهود التي تبذلها اململكة العربية 
اإلرهاب  مكافحة  مجال  يف  السعودية 
أجل  م��ن  تتخذها  ال��ت��ي  واإلج�����راءات 

األم��ن،  على  احمل��اف��ظ��ة  ب��ني  التوفيق 
ومساهمة  اإلن��س��ان،  حقوق  وإح��ت��رام 
ه���ذه اإلج������راءات يف ت��ع��دي��ل وت��ق��ومي 
بأعمال  املتهمني  األش��خ��اص  س��ل��وك 
إره��اب��ي��ة، ك��م��ا ت��ط��رق احل��دي��ث إل��ى 
مشكالت اإلرهاب يف املنطقة، وأهمية 
وأهمية  مكافحتها،  العدالة يف  حتقيق 
حل القضية الفلسطينية لنزع املبررات 
ارتكاب  يف  البعض  إليها  يستند  التي 
والعمل على  اإلرهابية،  بعض األعمال 
بعض  اإلي��ران��ي يف  التدخل  من  احل��د 
ذلك  على  يترتب  وم��ا  املنطقة،  دول 
وزعزعة  اإلرهابية  لألعمال  إث��ارة  من 

اإلستقرار يف املنطقة.

املقرر اخلا�س املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�شان 

واحلريات الأ�شا�شية يف �شياق مكافحة الإرهاب يف 

ا�شت�شافة اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان

املقرر اخلا�س املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�شان 

واحلريات الأ�شا�شية يف �شياق مكافحة الإرهاب يف 

ا�شت�شافة اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان
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حتقيق  يف  للمساهمة  منها  سعياً 
أه����داف اجل��م��ع��ي��ة وت��واج��ده��ا يف 
التوعوية  وامل��ش��ارك��ات  امل��ن��اس��ب��ات، 
نشاط  خلطة  وتفعياًل  والتثقيفية، 
اليوم العاملي حلقوق  الفرع مبناسبة 
اجلمعية  ف��رع  ق��ام  فقد  اإلن��س��ان، 
باجلوف،  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
توعوية  و  إرش��ادي��ة  ل��وح��ات  بوضع 
يف امل���ي���ادي���ن ال���ع���ام���ة، ب��ال��ت��ع��ري��ف 
اإلن���س���ان، وح��ف��ظ حقوقه  ب��ح��ق��وق 
دستور  اإلس��الم��ي��ة،  الشريعة  وف��ق 
هذه البالد الغالية واملواثيق الدولية 
وحقه  اإلنسان،  كرامة  حتفظ  التي 

بالعيش الكرمي.
يحتفل  العالم  أن  بالذكر  اجل��دي��ر 
كانون   10 يف  اإلن��س��ان  حقوق  بيوم 
األول/ديسمبر من كل عام،  ويرمز 
ال���ذي اعتمدت  ل��ل��ي��وم  ال��ي��وم  ه���ذا 
 1948 عام  يف  العامة  اجلمعية  فيه 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ويف 
عام 1950، اعتمدت اجلمعية العامة 
دعت  ال���ذي   )5  - )د   423 ال��ق��رار 
املعنية  واملنظمات  الدول  جميع  فيه 
لالحتفال ب�10 كانون األول/ديسمبر 

سنوياً بوصفه يوم حقوق اإلنسان.
اإلنسان  العاملي حلقوق  اليوم  يدعو 
عن  الدفاع  إل��ى  اجلميع  العام  ه��ذا 
ح��ق��وق إن��س��ان م����ا!، ف��ال ش��ك أن 
اإلن��س��ان  ح��ق��وق  إح��ت��رام  مسؤولية 
تقع على عاتق جميع الناس، ويجب 

القيام بعمل ما،  على كل واحد منا 
و دعت األمم املتحدة جميع األفراد 
إل��ى ال��ق��ي��ام بخطوة إل��ى األم���ام و 
الدفاع عن حقوق أحد الالجئني أو 
من  األشخاص  أحد  أو  املهاجرين، 
ذوي االحتياجات اخلاصة، أو إمرأة، 
السكان  م��ن  األش���خ���اص  اح���د  أو 
األصليني، أو أحد األطفال، أو أحد 
األشخاص من أصل أفريقي، أو أي 
شخص آخر يعاني من خطر التمييز 

أو العنف.
قال  املناسبة  بتلك  له  رسالة  يف  و 
سابقاً  املتحدة  لألمم  العام  األم��ني 
الفظائع  خضم  »يف  م��ون  ك��ي  ب��ان 
واالن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ت��رت��ك��ب على 
نطاق واسع يف جميع أنحاء العالم، 
يتعني انتهاز مناسبة االحتفال بهذا 
لزيادة  اإلن��س��ان،  حقوق  ي��وم  اليوم، 
تظافر العمل العاملي من أجل تعزيز 
املبادئ اخلالدة التي تعهدنا جماعياً 

بالتمسك بها.
ال����ذي ي��ص��ادف  ال���ع���ام  ويف ه����ذا 
االحتفال بالذكرى السنوية السبعني 
نستلهم  أن  ميكننا  املتحدة،  ل��ألمم 
احلديثة  احل��رك��ة  ت��اري��خ  م��ن  الِعبَر 
من  انبثقت  التي  اإلن��س��ان  حلقوق 

مخاض احلرب العاملية الثانية.
يف ذل���ك ال���وق���ت، ح����دّد ال��رئ��ي��س 
الواليات  رئيس  روزف��ل��ت  فرانكلني 
األساسية  األربع  احلريات  املتحدة، 

جلميع  مكتسباً  ح��ق��اً  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
الناس، وهي: حرية التعبير، وحرية 
العبادة، والتحرر من العوز والتحرر 
م���ن اخل������وف، وان���ض���م���ت زوج��ت��ه 
املتحدة،  األمم  يف  روزفلت،  إليانور 
حقوق  ع��ن  املدافعني  صفوف  إل��ى 
مختلف  من  ج��اؤوا  الذين  اإلنسان 
أنحاء العالم لتكريس هذه احلريات 
حلقوق  العاملي  اإلع���الن  صلب  يف 

اإلنسان.
ويف هذا اليوم، ميكن رؤية التحديات 
غ��ي��ر ال���ع���ادي���ة ال��ت��ي ن��واج��ه��ه��ا - 
ومعاجلتها - من خالل منظور هذه 
احلريات األربع و هي حرية التعبير 
و حرية العبادة و حرية التحرر من 

العوز و التحرر من اخلوف«.
اإلع��الن  ه��ذا  أّن  من  الرغم  وعلى 
يعتبر وثيقة توصية من األمم املتحدة 
للعمل  العالم  حكومات  جميع  إل��ى 
بها، إال أّن أغلب احلكومات ال تعمل 
بهذا اإلع���الن، وذل��ك وف��ق ما تراه 
متفًقا مع ديانات تلك احلكومات أو 
األعراف والتقاليد املجتمعية املتبعة 

يف هذه البلدان.
السعودية  العربية  اململكة  وحتفظت 
على مادتني من اإلعالن هما املادة 
»ال��رج��ل  أّن  على  تنص  وال��ت��ي   16
حق  البلوغ  سن  أدرك��ا  متى  وامل���رأة 
لهما التزوج وتأسيس أسرة، من دون 
أي قيد بسبب العرق أو اجلنسية أو 

احلقوق  يف  يتساويان  وهما  الدين، 
خالل قيام الزواج ولدى انحالله«.

املادة  على  اململكة  حتفظت  وكذلك 
18 م��ن اإلع���الن وال��ت��ي تنص على 
الفكر  حرية  يف  حق  شخص  »لكل 
والوجدان والدين، ويشمل هذا احلق 
معتقده،  أو  دينه  تغيير  يف  حريته 
معتقده  أو  دينه  إظهار  يف  وحريته 
واملمارسة  الشعائر  وإقامة  بالتعبد 
والتعليم مبفرده أو مع جماعة وأمام 

املأل أو على حدة«.
ويعّد هذا اإلعالن وثيقة عاملية تعرف 
أن  وجب  التي  حقوقه  بأهم  اإلنسان 
تكفلها له حكومات العالم، وفقاً ملا جاء 
والتي  اإلع��الن،  من  الثانية  امل��ادة  يف 
تنص على أّن »لكل إنسان حق التمتع 
بجميع احلقوق واحلريات املذكورة يف 
هذا اإلعالن دومنا متييز من أي نوع، 
أو  العنصر،  بسبب  التمييز  والسيما 
اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، 
سياسي،  وغ��ي��ر  سياسًيا  ال���رأي  أو 
أو  واالجتماعي،  الوطني  األص��ل  أو 
آخر،  وضع  أي  أو  املولد،  أو  الثروة، 
وفضاًل عن ذلك ال يجوز التمييز على 
القانوني  أو  السياسي  الوضع  أساس 
أو الدولي للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي 
مستقاًل  أك���ان  س���واء  الشخص  إل��ي��ه 
غير  أو  الوصاية،  حتت  موضوًعا  أو 
متمتع باحلكم الذاتي، أم خاضعاً إلى 

قيد آخر على سيادته«.

اجلمعية ت�شارك دول العامل بالحتفال باليوم العاملي 

حلقوق الإن�شان
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 شارك فرع اجلمعية الوطنية حلقوق 
اإلنسان مبنطقة مكة املكرمة مبعرض 
يف  أقيمت  التي  الفعالية  يف  توعوي 
مؤخراً  املكرمة،  مبكة  احلجاز  س��وق 
مب��ن��اس��ب��ة ال���ي���وم اخل��ل��ي��ج��ي حل��ق��وق 
وكيل  رعاية  املرضى، حتت  وعالقات 
للشؤون  املساعد  املكرمة  مكة  إم��ارة 
خ��وج��ة،  ع��دن��ان  امل��ه��ن��دس  التنموية 
وبحضور مدير عام الشؤون الصحية 
مبنطقة مكة املكرمة الدكتور مصطفى 
توزيع  الفعالية  خ��الل  ومت  ب��ل��ج��ون،  
إص���دارات  و  مطبوعات  م��ن  العديد 
اجلمعية احلقوقية، وقد مثل الفرع يف 
الفعالية الباحث القانوني األستاذ عبد 

اهلل بن ماهر فاضل.
ويأتي ذلك تفعياًل ملشروع “كيف نكون 
خ��ادم  مستشار  أطلقه  ال��ذي  قدوة” 
منطقة  أم��ي��ر  ال��ش��ري��ف��ني  احل��رم��ني 
امللكي  السمو  صاحب  املكرمة  مكة 
يتمثل  وال��ذي  الفيصل،  خالد  األمير 
ب��ض��رورة  املنطقة  ص��ح��ة  ح���رص  يف 
وهمومهم  املرضى،  بحقوق  االهتمام 
وح���ل ج��م��ي��ع م��ش��اك��ل��ه��م مب��ا يحفظ 
تهدف  ك��م��ا  س��الم��ت��ه��م،  و  صحتهم 
املريض  حقوق  مفاهيم  ترسيخ  إل��ى 
على  والتأكيد  اخلصوصية،  ومنحه 
اخلدمة  تلقي  يف  احل��ق  للمريض  أن 
جانب  إل��ى  ال��الئ��ق،  بالشكل  الطبية 

طرق  و  لوسائل  املستفيدين  إرش��اد 
التواصل معهم من خالل أيسر الطرق 

داخل املنشآت الصحية.
ال��ف��ع��ال��ي��ة إق��ام��ة معرض  وص��اح��ب 
تثقيفي احتوى على عدد من األركان 
ال��ت��وع��وي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة، 
باإلضافة إلى توزيع عدد من املطويات 
والنشرات، والوثائق التي توضح حقوق 
وم��س��ؤول��ي��ات امل��رض��ى، ك��م��ا شاهد 
املشاركة  احلضور يف بعض األجنحة 
املريض  وثيقة  توضح  مرئية  عروضاً 
وكيفية  وال���واج���ب���ات،  احل���ق���وق،  يف 
املنشآت  وب��ني  بينه  العالقة  تعزيز 
بعد  الصحية،  اخلدمات  تقدم  التي 

ذل���ك دش���ن س��ع��ادت��ه ش��ع��ار ح��ق��وق 
وعالقات املرضى بصحة منطقة مكة 
املكرمة اجلديد حتت شعار “خدمتكم 
مت  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ن��ه��اي��ة  ويف  تسعدنا”، 
املعرض  يف  املشاركة  اجلهات  تكرمي 
قدم  ث��م  تكرميية،  ودروع  بشهادات 
الصحية  ال��ش��ؤون  ع��ام  مدير  سعادة 
وكيل  لسعادة  تذكارياً  درعاً  باملنطقة 
للتنمية،  املكرمة  مكة  منطقة  إم��ارة 
الشؤون  تكرمي سعادة مدير عام  ومت 
بدروع  ومساعديه  باملنطقة  الصحية 
محدود،  ال��ال  دعمهم  على  تذكارية 
وعالقات  حقوق  ملدير  درع  وت��ق��دمي 

املرضى باملنطقة.

من اأجل ن�شر الثقافة احلقوقية

اجلمعية ت�شارك يف اليوم اخلليجي حلقوق وعالقات 

املر�شى 
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يف اليوم العاملي للملكية الفكرية: التاأكيد على 

اأهمية البتكار من اأجل حياة اأف�شل للجميع

ذوي  إلعانة  املساعدة  تكنولوجيات 
االحتياجات اخلاصة على أداء املهام 

اليومية يف االحتاد الروسي.

مشكالت.. فتقّدم!
اجلديدة  وامل��واد  األدوي��ة  من  ابتداًء 
ووص�����والً إل���ى أص��ن��اف احمل��اص��ي��ل 
احملسنة، واالتصاالت، يجعل االبتكار 

حياتنا أكثر صحة وأمناً وراحة.
التي  البشرية  ال��ق��وة  ه��و  فاالبتكار 
العاصفة  وه��و  احل����دود،  ت��ع��رف  ال 
الذهنية التي تبتلع املعّوقات لتلفظها 
تقّدماً، إذ يكسر حدود املمكن ويخلق 

يف 26 أبريل من كل عام يحتفل العالم 
باليوم العاملي للملكية الفكرية، الذي 
تقرر بقرار من أعضاء املنظمة العاملية 
اليوم  يف   )WIPO( الفكرية  للملكية 
تأسيس  ق��رار  تطبيق  يصادف  ال��ذي 
على  لالطالع  1970م،  عام  املنظمة 
امللكية  ح��ق��وق  تلعبه  ال���ذي  ال����دور 
جتارية  وعالمات  )ب���راءات  الفكرية 
يف  مؤلف(  وح��ق  صناعية  وتصاميم 
ويهدف  واإلب���داع،   االبتكار  تشجيع 

ذلك اليوم إلى:
امللكية  وأثر  الوعي بأهمية  زيادة   -1

الفكرية على احلياة اليومية.
امللكية  حماية  كيفية  فهم  زي��ادة   -2
اإلب���داع  زي���ادة  يف  ودوره���ا  الفكرية 

واالبتكار.
واملساهمات  ب��اإلب��داع  االحتفال   -3
املقدمة من املبدعني املبتكرين لتنمية 

املجتمعات.
امللكية  ح��ق��وق  اح��ت��رام  تشجيع   -4

الفكرية.

اليوم العاملي للملكية الفكرية 2017
للملكية  العاملية  املنظمة  احتفلت 
الفكرية )وايبو( باليوم العاملي للملكية 
من  )االبتكار  عنوان  حتت  الفكرية 
بتسليط  وذل��ك  أف��ض��ل(،  حياة  أج��ل 
واألفكار  االبتكار  أهمية  على  الضوء 

اجل���دي���دة ل��ت��ح��س��ني ظ����روف ح��ي��اة 
األشخاص وتقدم ونهوض املجتمعات 

يف كافة أنحاء العالم.
يف  استكشفت  أنها  املنظمة  بينت  و 
هذا العام كيف يزيد االبتكار حياتنا 
املشكلة  بتحويل  وراحة  وأماناً  صحًة 
الذي  الدعم  و نظرت يف  تقدم،  إلى 
لالبتكار  الفكرية  امللكية  نظام  يكفله 
ومكافأة  االستثمارات،  باستقطاب 
تطوير  على  وتشجيعهم  امل��ب��دع��ني، 
ما  إتاحة  على  واحل��رص  أفكارهم، 
مقابل  دون  معرفة  م��ن  يكتسبونه 
االرتفاع  من  الغد  مبتكرو  فيستطيع 

بالصرح التكنولوجي احلاضر.
ابتكاراتهم أشكاالً ال تعّد وال  وتأخذ 
إلى  االعتيادية  األم��ور  من  حتصى، 
ما يشبه املعجزة مثل: لوحة إعالنية 
يف بيرو جتمع املاء من الهواء وتزّود 
املجتمع احمللي مبياه الشرب النقية؛ 
األب��ع��اد يف جامعة  ث��الث��ّي��ة  وط��اب��ع��ة 
البشرّية  األنسجة  لتجديد  أمريكية 
طريق  عن  األم��وال  وحتويل  التالفة؛ 
القروض  وخدمة  احمل��م��ول،  الهاتف 
طاقة  وح��ل��ول  كينيا؛  يف  الصغيرة 
متجددة لتشغيل الثالجات يف املناطق 
الريفية يف الهند؛ وبطاريات مصنوعة 
من الغرافني لشحن الهواتف احملمولة 
وأحدث  الصني؛  يف  معدودة  بدقائق 

قدرات جديدة لم يسبق لها مثيل.
للملكية  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  وي��ح��ت��ف��ي 
املبدعة،  القوة  بتلك   2017 الفكرية 
حتسني  بأثر  خالله  التوضيح  يتم  و 
النظير  املنقطعة  االب��ت��ك��ارات  بعض 
األفكار  وكيف ساعدت  حياتنا؛  على 
للتحديات  ال��ت��ص��دي  يف  اجل���دي���دة 
املناخ  تغير  مثل  املشتركة،  العاملية 
إلطعام  واحل��اج��ة  والفقر  والصحة 

سكان العالم.

  الدول العربية حتتفل باليوم العاملي
 ل��ل��م��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ب��ال��ت��رك��ي��ز على
من واملبدعني  املبتكرين  دع��م   أهمية 

أجل حياة أفضل
ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، 
العاملي  ال��ي��وم  مبناسبة  اح��ت��ف��ال��ي��ة 
للملكية الفكرية حتت شعار »االبتكار: 
مدير  مبشاركة  وذلك  أفضل«  حلياة 
يف  العربية  للدول  اإلقليمي  املكتب 
الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة 
الدكتور وليد عبد الناصر واملسؤولني 
يف  الفكرية  امللكية  عن  احلكوميني، 
الباحثني  من  وع��دد  العربية،  ال��دول 
وامل��ب��ت��ك��ري��ن وامل��ب��دع��ني يف ال���دول 
العربية، وممثلي عدد من االحتادات 

واملنظمات العربية املتخصصة.
وأكد السفير كمال حسن علي األمني 

االب���ت���ك���ار  ي��زي��دن��ا 
وراحة،  وأمانا  صحًة 
إلى  املشاكل  ويحول 

تقدم
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االقتصادية  للشئون  املساعد  العام 
خالل  كلمته  يف  العربية  باجلامعة 
األعضاء  دولها  إمي��ان  االحتفالية، 
كمحرك  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية  ب��ن��ظ��ام 
ت��ن��م��وي، ح��ي��ث تعمل  اق��ت��ص��ادي، 
الكثير من الدول العربية على تطوير 
أنظمة وقوانني امللكية الفكرية لديها 

مبا يتماشى مع متطلبات العصر.
وأض�����اف أن����ه يف إط����ار م��واص��ل��ة 
لتطوير  جلهودها  العربية  اجلامعة 
مجال  يف  املشترك  العربي  العمل 
إدارة  عقدت  فقد  الفكرية  امللكية 
امللكية الفكرية والتنافسية االجتماع 
الفكرية  للملكية  الفنية  للجنة  األول 
االقتصادي،  املجلس  لقرار  تنفيذاً 
واالجتماعي يف دورته 97 بإنشاء هذه 
اللجنة للبدء يف وضع قواعد التعاون 
وصياغتها  ال��ع��رب��ي��ة،  ال����دول  ب��ني 
على  ت��ع��رض  م��ش��روع��ات  شكل  يف 
املجلس وذلك لدعم القدرات وتبادل 
الفكرية  امللكية  مجال  يف  اخلبرات 
اللجنة  ه���ذه  اخ��ت��ص��اص��ات  تعتبر 
الوزارية  املجالس  اختصصات  مثل 

العربية املتخصصة«.

هيئة امللكية الفكرية مرتكز قانوني 
وسند لرؤية التحول الوطني 20٣0

ميثل صدور موافقة مجلس الوزراء 

للهيئة  التنظيمية  الترتيبات  على 
أهمية  الفكرية،  للملكية  السعودية 
امللك  احلرمني  خ��ادم  ل��دى  قصوى 
 - سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
حفظه اهلل - وما توالى من إصدار 
مثل ه��ذه ال��ق��رارت واإلس����راع يف 
عجلة التطوير والتحديث لألنظمة، 
دفع  يف  تنصب  التي  والتشريعات 
مع  ينسجم  ومب���ا  ال��ت��ط��ور  ع��ج��ل��ة 
وقعتها  التي  ال��دول��ي��ة  االتفاقيات 
داعماً  ال��ق��رار  ه��ذا  ليكون  اململكة 
وس���ن���داً ل��رؤي��ة ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي 
2030م والتي هدفها األول املواطن 
ب��ه��دف إس����ع����اده، ورف����ع م��س��ت��واه 
وبنفس  حقوقه،  وح��ف��ظ  ال��ث��ق��ايف، 
ال��وق��ت م��رت��ك��زاً ق��ان��ون��ي��اً ص��ل��ب��اً، 
حتقيقاً لوعود اململكة التي التزمت 
بها يف االتفاقيات يف قطاع )امللكية 
احلماية  مستوى  رفع  ويف  الفكرية( 
ال��ق��ان��ون��ي��ة، وت��ق��دمي اخل��دم��ة من 
اختصاصات امللكية الفكرية املتنوعة 
عدة  دم��ج  بعد  الهيئة  مظلة  حت��ت 
إدارات حكومية ونقل اختصاصاتها 
املؤلف  حلقوق  العامة  اإلدارة  وهي 
ب��راءات  واإلع���الم(  الثقافة  )وزارة 
عبدالعزيز  امللك  مدينة  االخ��ت��راع 
للعلوم والتقنية والعالمات التجارية، 

وزارة التجارة واالستثمار.

بع�س من الخرتاعات القدمية التي ل 

تزال ت�شتخدم حتى وقتنا احلايل

ُم����ن����ح ك�������ارل ف������ون ل���ي���ن���د ب������راءة 
التبريد" يف عام  "آل��ة  اختراع ل 
1878م الصورة على اليمني هي 
آلة التبريد ليند من 1900 و منذ 
ذلك اليوم ال زلنا نتستخدم آلة 

التبريد »الثالجة«.

#worldpday

»البطة املطاطية« لعب تقليدية 
ال زال�������ت ت���س���ّل���ي األط�����ف�����ال يف 
العصر الرقمي، فقد قّدم بيتر 
غ���ان���ني ط���ل���ب ب�������راءة الخ���ت���راع 

»بطة لعبة« عام 1947.
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تقرير دويل يبني الق�شايا البيئية التي توؤثر على 

مناطق خمتلفة من العامل

العاملية  البيئة  »توقعات  عنوان  حتت 
ستة  ت��وف��ر  اإلقليمية،«  التقييمات 
مفصلة  دراس����ة  منفصلة  ت��ق��اري��ر 
تؤثر  التي  البيئية  للقضايا  للغاية 
منطقة  العالم:  يف  مناطق  ست  على 
الشمالية،  وأم��ري��ك��ا  أوروب����ا،  عموم 
وآس���ي���ا واحمل���ي���ط ال���ه���ادئ، وغ���رب 
ومنطقة  الالتينية  وأم��ري��ك��ا  آس��ي��ا، 
وجتد  وأفريقيا،  الكاريبي،  البحر 
ص��درت  التي  اإلقليمية  التقييمات 
مجموعة  يتقاسم  العالم  أن  مؤخراً، 
املشتركة  البيئية  ال��ت��ه��دي��دات  م��ن 
كثيرة  تتفاقم بسرعة يف أجزاء  التي 
إل���ى أهمية  ال��ع��ال��م، وأش�����ارت  م��ن 
وفقدان  املناخ،  تغير  قضايا  معاجلة 
التربة  وت��ده��ور  البيولوجي  التنوع 
امل��ي��اه واملشاكل  ون���درة  يف األراض���ي 
امل��ت��زاي��دة ال��ت��ي حت��ت��اج إل��ى معاجلة 
يحقق  أن  ل��ل��ع��ال��م  ك���ان  إذا  ع��اج��ل��ة 
األه��داف احمل��ددة يف ج��دول أعمال 

2030 للتنمية املستدامة.
األمم  لبرنامج  التنفيذي  املدير  وقال 
»يونيب« أخيم شتاينر  للبيئة  املتحدة 
لدينا  التقرير،  هذا  وبفضل  »اليوم، 
حول  املعلومات  من  أكبر  ق��در  اآلن 

وقت  أي  من  العالم  يف  البيئة  وض��ع 
التغيير«  ذل��ك  نعي  أن  يجب  مضى، 
وتفيد التقييمات بأنه ال يزال هناك 
متسع من الوقت ملعاجلة العديد من 
أسوأ آثار التغير البيئي، مثل األضرار 
اإليكولوجية  بالنظم  حل��ق��ت  ال��ت��ي 
البحرية وارتفاع مستوى تلوث الهواء، 
م��ن املخاطر  ال���ذي أص��ب��ح واح����داً 
يف  انتشاراً  األكثر  البيئية  الصحية 
العالم، وباعتبارها واحدة من املناطق 
تغير  آلثار  تتعرض  العالم  األول��ى يف 
املناخ، تعمل منطقة القطب الشمالي 
بقية  يف  التغيير  لقياس  كبارومتر 
درج��ات  سجلت  وق��د  العالم،  أنحاء 
احلرارة يف القطب الشمالي ارتفاعاً 
بلغ ضعف املتوسط العاملي منذ عام 
أكبر املساهمات يف  1980م، وجاءت 
واجلليديات  اجلليدي  اجلرف  ذوبان 
األنهار  ال21 من  القرن  أوائل  خالل 
اجلليدية يف أالسكا والقطب الشمالي 
اجلليدي  الغطاء  ومحيط  الكندي، 
األنديز  جبال  وكذلك  غرينالند،  يف 
هذه  وتشكل  آسيا،  وجبال  اجلنوبية 
املناطق معاً أكثر من 80 يف املائة من 
مجموع ذوبان اجلليد، ومن املرجح أن 

ارتفاع مستوى سطح البحر يف مدينة 
منذ  سنتيمتراً   30 بنسبة  نيويورك 
نطاق  توسيع  يف  تسبب   1900 ع��ام 
إعصار ساندي بنسبة بلغت نحو 65 
كيلومتر مربع، وغرق منازل أكثر من 
ونيو  ن��ي��وي��ورك  يف  شخص   80،000
جيرسي، ويف العام املاضي، تعرضت 
ألكبر  الهادئ  واحمليط  آسيا  منطقة 
العالم، حيث  ال��ك��وارث يف  م��ن  ع��دد 
شهدت نحو 41 يف املائة من إجمالي 
خالل  عنها  املبلغ  الطبيعية  الكوارث 
العقدين املاضيني، و91 يف املائة من 
إلى  تعزى  التي  العالم  يف  الوفيات 
الكوارث الطبيعية يف القرن املاضي، 
الرئيسي  إن احملرك  الدراسة  وتقول 
لتسارع االستهالك احمللي هو اتساع 
قاعدة الطبقة الوسطى، ومن املتوقع 
الوسطى  الطبقة  ح��ج��م  ي��رت��ف��ع  أن 
 2009 م��ل��ي��ار يف   1.8 م��ن  ال��ع��امل��ي��ة 
وتأتي  مليار يف عام 2030  إلى 4.9 
ويضع  آسيا،  من  الزيادة  هذه  معظم 
لبنان  يف  الالجئني  من  مليون   2.97
بيئيا  عبئا  وال��ع��راق  واليمن  واألردن 
 1440 عنه  نتج  املنطقة،  على  هائاًل 
طناً من النفايات يوميا يف عام 2015، 

من  وزاد  احلكومات  قدرة  أربك  مما 
خطر تفشي وانتشار أمراض معدية، 
ويف أف��ري��ق��ي��ا، ث��ان��ي أك��ب��ر ق���ارة يف 
العالم، األرض هي من األصول األكثر 
قيمة إلنتاج الغذاء، والصحة الغذائية 
والتنمية االقتصادية، إال أن ما يبعث 
على القلق، هو تعرض نحو 500 ألف 
متر مربع من األراضي يف أفريقيا إلى 
والتملح  التربة  تآكل  بسبب  التدهور 
أن  وميكن  الغابات،  وإزال���ة  والتلوث 
الضرر  ه��ذا  األراض���ي  تدهور  يلحق 
وصحة  والتغذية  ال��زراع��ي  باإلنتاج 
ال��واردة  التوصيات  وتشمل  اإلنسان، 
ومعاجلة  جمع  حتسني  التقارير  يف 
التخاذ  واملعلومات  البيانات  وتبادل 
قرارات مستنيرة؛ وتعزيز االستهالك 
البيئية  الضغوط  من  للحد  واإلن��ت��اج 
من خالل معاجلة احملركات املرتبطة 
ب��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ص��ن��ي��ع االس��ت��ه��الك؛ 
التخطيط  م��ج��ال  يف  واالس��ت��ث��م��ار 
احلضري، وذلك من خالل استخدام 
ووسائل  بيئياً  السليمة  التحتية  البنى 
النقل النظيفة، وتقليل االعتماد على 
مصادر  وتنويع  األح��ف��وري،  ال��وق��ود 

الطاقة.
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من  ال��ي��ون��ي��س��ف  منظمة  مت��ك��ن��ت   
األطفال  عدد  نصف  نحو  حتصني 
العالم  بأنحاء  اخلامسة  سن  حتت 
بعد قيامها بشراء حوالي 2.5 مليار 
جرعة من اللقاحات يف عام 2016.
وب���ص���دور ه����ذه األرق�������ام، خ��الل 
تصبح  للتحصني،  العاملي  األسبوع 
ال��ي��ون��ي��س��ف أك��ب��ر اجل���ه���ات ال��ت��ي 
بأنحاء  لألطفال  اللقاحات  تشتري 

العالم.
وق���د ت��ل��ق��ت ن��ي��ج��ي��ري��ا وب��اك��س��ت��ان 
التي  ال��ث��الث  ال���دول  وأفغانستان، 
فيها،  متوطنا  األطفال  شلل  م��ازال 
أية  من  اللقاحات  من  أكبر  ع��دداً 

دولة أخرى.
خفض  إل��ى  التحصني  توفر  وأدى 
هائل يف عدد وفيات األطفال حتت 
سن اخلامسة، الناجمة عن أمراض 

ميكن الوقاية منها باللقاحات.
مليون   19.4 ن��ح��و  ي��ح��رم  ول��ك��ن 
احلصول  من  العالم  بأنحاء  طفل 
الالزمة  الكاملة  التطعيمات  على 
ل��ه��م س��ن��وي��اً، وي��ع��ي��ش ن��ح��و ثلثي 
يتلقون  ال  ال��ذي��ن  األط���ف���ال  ع���دد 
من  ت��ع��ان��ي  دول  يف  التحصينات 

الصراعات.
الصحية  األن��ظ��م��ة  وي��ع��ن��ي ض��ع��ف 
والفقر وانعدام املساواة االجتماعية 
أن واحداً من بني كل خمسة أطفال 
حتت سن اخلامسة ال يحصل على 

اللقاحات املنقذة للحياة.
وق���ال دك��ت��ور روب���ن ن��ان��دي رئيس 

قسم التحصني باليونيسف إن جميع 
األط���ف���ال، ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن مكان 
إق��ام��ت��ه��م أو ظ��روف��ه��م، ل��ه��م احل��ق 
يف احل��ي��اة واالزده�����ار يف أم���ان من 

األمراض الفتاكة.
عام  منذ  ك���ان،  التحصني  إن  وق���ال 
وفيات  خلفض  رئيسياً  سبباً   ،1990
األطفال، ولكنه أضاف أن 1.5 مليون 
عام  كل  حتفهم  يلقون  مازالوا  طفل 
منها  الوقاية  ميكن  أم���راض  بسبب 

بالتحصني.
يعيش  أن  يتوقع   2030 عام  وبحلول 
ال��ع��ال��م يف  ن��ح��و 25% م���ن س���ك���ان 
وخاصة  فقيرة،  حضرية  مجتمعات 
يستوجب  مب��ا  وآس��ي��ا،  أف��ري��ق��ي��ا  يف 
ت��ك��ي��ف ال��ت��رك��ي��ز واالس��ت��ث��م��ار على 
االحتياجات  مع  التحصني  خدمات 
أكدت  كما  املجتمعات  لتلك  احمل��ددة 

اليونيسف.
األسبوع العاملي للتحصني

أح���ي���ت م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 
وشركاؤها األسبوع العاملي للتحصني 
حتقق  »اللقاحات  شعار  حتت   2017
الغرض منها«، يف املدة بني 24- 30 
بهدف  وذل��ك  ال��ع��ام،  ه��ذا  أبريل من 
حلماية  اللقاحات  استخدام  تعزيز 
الناس من كافة األعمار من األمراض،
إنقاذ  إلى  التطعيم  أو  التمنيع  ويؤدي 
واسع  اعتراف  وهناك  املاليني  أرواح 
النطاق بأنه أحد التدخالت الصحية 
العالم،  يف  م���ردوداً  واألعلى  األجن��ح 
اليوم 19.4  ومع ذلك فمازال هناك 

مليون طفل يف العالم لم يحصل على 
على  يحصل  ل��م  أو  ق��ط،  التطعيم 

التطعيم الكامل.
الطريق  منتصف   2017 عام  وميثل 
العاملية  العمل  خطة  إل��ى  بالنسبة 
اعتمدتها  التي  باللقاحات،  اخلاصة 
194 دولة عضواً يف جمعية الصحة 
وال��ت��ي   ،2012 م��اي��و  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
الوفيات  م��الي��ني  جتنب  تستهدف 
ميكن  التي  األم���راض  عن  الناجمة 
عام  بحلول  باللقاحات  منها  الوقاية 
الشاملة  اإلتاحة  طريق  عن   ،2020

للتمنيع.
التي  التحسينات  من  الرغم  وعلى 
ش��ه��دت��ه��ا ب��ع��ض ال��ب��ل��دان وارت��ف��اع 
اللقاحات  العتماد  العاملي  امل��ع��دل 
احملددة  الغايات  زالت  ما  اجلديدة، 
للتخلص من املرض جميعها متخلفة 
ذلك  مب��ا يف  الزمني،  اجل���دول  ع��ن 
تلك التي تتعلق باحلصبة واحلصبة 
األملانية وتيتانوس األمهات و األوالد.
تشان  مارغريت  الدكتورة  وأش��ارت 
املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية 
عام 2015  أنه يف  إلى  رسالتها،  يف 
وافق قادة العالم على خطة إمنائية 
التنمية  أه��داف  )مجموعة  جديدة 
نطاق  توسيع  ويعتبر  امل��س��ت��دام��ة(، 
ض��روري��اً  التطعيم  على  احل��ص��ول 
أهداف  من  و2   1 الهدفني  لتحقيق 
ال  فالتطعيم  امل��س��ت��دام��ة،  التنمية 
والوفيات  املعاناة  من  فحسب  يقي 
مثل  امل��ع��دي��ة  ل��ألم��راض  املصاحبة 

والسعال  واإلسهال  الرئوي  االلتهاب 
األطفال،  وشلل  واحلصبة  الديكي 
يف متكني  أي���ض���اً  ي��س��اع��د  وإمن�����ا 
التعليم  م��ث��ل  ال��وط��ن��ي��ة  األول���وي���ات 
تتبوأ  أن  من  االقتصادية  والتنمية 

مكانها.
ال��ي��اس رئيس  أش��ار كريس  ب���دوره، 
مؤسسة  يف  العاملية  التنمية  برنامج 
ب��ي��ل وم��ل��ي��ن��دا غ��ي��ت��س، إل���ى أن من 
اآلن  ي��ج��ري  أن���ه  املضيئة  ال��ن��ق��اط 
تطعيم املزيد من األطفال يف جميع 
أنحاء العالم أكثر من أي وقت مضى 
لنصل إلى أعلى مستوى من التغطية 
تقاس  )كما  ال��ت��اري��خ  يف  الروتينية 
من  جرعات  بثالث  التغطية  مبعدل 
للدفتيريا  امل��ض��اد  الثالثي  اللقاح 

والتيتانوس والسعال الديكي(.
شفا  على  أصبح  العالم  أن  وأض��اف 
أي  من  أكثر  األطفال  شلل  استئصال 
قام   ،2010 ع��ام  ومنذ  مضى،  وق��ت 
99 بلداً من البلدان املنخفضة الدخل 
والبلدان املتوسطة الدخل بإدخال لقاح 
اللقاحات اجلديدة  أكثر من  أو  واحد 
أو غ��ي��ر امل��س��ت��خ��دم��ة ب��ش��ك��ل ك��اف، 
العجلية  الفيروس  املثال،  سبيل  على 
واللقاحات املضادة للمكورات الرئوية 
من  العاملي  التحالف  أهداف  لتتجاوز 
 .2015 لعام  والتمنيع  اللقاحات  أجل 
الواطنة  احلصبة  م��ن  التخلص  ومت 
األمريكتني،  يف  األمل��ان��ي��ة  واحل��ص��ب��ة 
األمهات  تيتانوس  على  القضاء  ومت 

واملواليد يف جنوب شرق آسيا.



مياه الشرب(؛
املسرطنة،  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  ال���ع���وام���ل 
م��ث��ل أن����واع ال��ع��دوى ال��ن��اج��م��ة عن 
أو  اجلراثيم  أو  الفيروسات  بعض 

الطفيليات.

ويُعد التشّيخ من العوامل األساسية 
األخ������رى ال���ت���ي ت��س��ه��م يف ت��ط��ّور 
ال���س���رط���ان، وت���زي���د ن��س��ب��ة وق���وع 
السرطان بشكل كبير مع التقّدم يف 
السن وذلك يعود، على األرجح، إلى 
بسرطانات  اإلصابة  مخاطر  زي��ادة 
مخاطر  وتراكم  التشّيخ،  مع  معّينة 
جانب  إلى  يتم  بالسرطان  اإلصابة 
التصليح  آل��ي��ات  فعالية  ان��خ��ف��اض 
اخل��ل��وي ك��لّ��م��ا ت��ق��دم ال��ش��خ��ص يف 

السن.

املرتبطة  االخ��ت��ط��ار  ع��وام��ل 
بالسرطان!

تعاطي التبغ، والكحول، واتباع نظام 
النشاط  وقلّة  صحي،  غير  غذائي 
البدني من عوامل اخلطر الرئيسية 
املرتبطة بالسرطان يف جميع أنحاء 
مزمنة  بعداوى  اإلصابة  أّما  العالم، 
 C و B جّراء فيروسي التهاب الكبد
وبعض أمناط فيروس الورم احلليمي 
ال��ب��ش��ري ف��ت��م��ّث��ل ع���وام���ل اخل��ط��ر 
اإلصابة  وراء  تقف  التي  الرئيسية 
املنخفضة  ال��ب��ل��دان  يف  بالسرطان 
الدخل.  املتوسطة  والبلدان  الدخل، 
الناجم  الرحم  عنق  أّن سرطان  كما 
عن فيروس الورم احلليمي البشري 
جّراء  النساء  وف��اة  أسباب  أه��ّم  من 
املنخفضة  ال��ب��ل��دان  يف  ال��س��رط��ان 

الدخل.

يف يومه العاملي

منظمة ال�شحة العاملية توؤكد اأن الت�شخي�س املبكر 

لل�شرطان ينقذ الأرواح ويقلل تكاليف العالج

أستطيع«  »نستطيع.  ش��ع��ار  حت��ت 
أح��ي��ت م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة 
السرطان  لبحوث  الدولية  والوكالة 
)IARC( يف الرابع من شباط/فبراير 
للسرطان،  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  2017م 
الدولية  الهيئة  ج��ه��ود  دع��م  ب��ه��دف 
وإيجاد   ،)UICC( السرطان  ملكافحة 
العاملي  ال��ع��بء  م��ن  للتخفيف  سبل 

املتصل بإنتشار السرطان.
يشمل  ع���ام  مصطلح  ف��ال��س��رط��ان 
أن  ميكنها  األم���راض  م��ن  مجموعة 
تصيب كل أجزاء اجلسم، ويُشار إلى 
تلك األمراض أيضاً باألورام واألورام 
تطبع  التي  السمات  وم��ن  اخلبيثة، 
السرطان التوّلد السريع خلاليا شاذة 
ميكنها النمو خارج حدودها املعروفة 
املتالصقة،  اجلسد  أج��زاء  واقتحام 
واالنتشار إلى أعضاء أخرى، ويُطلق 
النقيلة،  اس��م  ال��ظ��اه��رة  تلك  على 
ومُتّثل النقائل أهّم أسباب الوفاة من 

جّراء السرطان.
و مي��ك��ن ال��وق��اي��ة م��ن ال��ع��دي��د من 
أن���واع ال��س��رط��ان ع��ن ط��ري��ق جتنب 
الشائعة،  اخلطر  لعوامل  التعرض 
عن  ف��ض��اًل  السجائر،  ت��دخ��ني  مثل 
كبيرة  نسبة  من  الشفاء  ميكن  ذلك، 
من السرطانات، عن طريق اجلراحة 
ال��ع��الج  أو  اإلش���ع���اع���ي  وال����ع����الج 
الكيميائي، وخاصة إذا مت اكتشافهم 

مبكراً.

م��ا ه��ي أك��ث��ر أن����واع ال��س��رط��ان 
انتشارًا بالعالم؟

الرئة حيث وصل  األول هو سرطان 
ع��دد امل��ص��اب��ني ب��ه ه��ذا ال��ع��ام الى 

1,824,701 مصاب.

كل  فرغم  الثدي  هو سرطان  الثاني 
زال  ال  أن��ه  إال  ب��ه  التوعية  حمالت 
بلغ عدد  حيث  انتشاراً  األن��واع  ثاني 

املصابات إلى 1,671,149 مصابة.
املرتبة  ال��ق��ول��ون يف  س��رط��ان  وح��ل 
الثالثة بعدد اصابات وصل هذا العام 

إلى 1,360,602 مصاب.
أما يف املرتبة الرابعة فكان هذا العام 
البروستاتا  س��رط��ان  يف  للمصابني 
ال��رج��ال املصابني  حيث وص��ل ع��دد 
بهذا املرض إلى 1,094,906 مصاب.
ويختتم القائمة كخامس أكثر أمراض 
لهذا  العالم  يف  ان��ت��ش��اراً  السرطان 
سجلت  حيث  املعدة  سرطان  العام 
 951,954 العاملية  الصحة  منظمة 

مصاب.

تسّبب  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  ه��ي  م��ا 
السرطان؟

واح��دة،  خلية  م��ن  ال��س��رط��ان  ينشأ 
إلى  الطبيعية  اخللية  حت���ّول  وي��ت��م 
م��ت��ع��ّددة،  م��راح��ل  ورم��ي��ة يف  خلية 
آفة  من  التحّول  ذلك  يتم  ما  وع��ادة 
محتملة التسرطن إلى أورام خبيثة. 
التفاعل  عن  ناجمة  التغّيرات  وهذه 
وث��الث  ال��ف��رد اجلينية  ع��وام��ل  ب��ني 
ميكن  اخلارجية  العوامل  من  فئات 

تصنيفها كالتالي:

ال����ع����وام����ل امل�����ادي�����ة امل���س���رط���ن���ة، مثل 
واألش��ع��ة  البنفسجية  ف��وق  األش��ع��ة 

املؤّيّنة؛
املسرطنة،  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ال���ع���وام���ل 
دخ��ان  وم��ك��ّون��ات  األسبستوس  مثل 
امللّوثات  )أحد  واألفالتوكسني  التبغ 
ملّوثات  )أحد  واألرسنيك  الغذائية( 

الكشف املبّكر عن السرطان
ميكن احلد من وفيات السرطان إذا 
ما مت الكشف عن احلاالت وعالجها 
جهود  وتستند  املبّكرة،  امل��راح��ل  يف 
إلى  ال��س��رط��ان  ع��ن  املبّكر  الكشف 

عنصرين اثنني هما:

التشخيص املبّكر
ال��ت��ع��ّرف ع��ل��ى ع��الم��ات ال��س��رط��ان 
متّيز  التي  العالمات  )مثل  األول���ى 
سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي 
املستقيمي  ال��ق��ول��ون��ي  وال��س��رط��ان 
ال��ف��م( م��ن أج���ل تيسير  وس���رط���ان 
يبلغ  أن  ق��ب��ل  وال��ع��الج  التشخيص 
وتكتسي  متقدمة،  م��راح��ل  امل���رض 
أهمية  امل��ب��ّك��ر  التشخيص  ب��رام��ج 
خاصة يف األماكن الشحيحة املوارد 
احلاالت  معظم  تشخيص  يتم  حيث 
مراحل  بلغ  قد  امل��رض  يكون  عندما 
وسائل  تنعدم  وحيث  للغاية  متقدمة 

حتّري املرض.
التحّري

منهجي،  بشكل  السعي،  هو  التحّري 
ال  س��ك��ان  على  اختبار  تطبيق  إل��ى 
والغرض  أع��راض،  أّية  عليهم  تظهر 
م��ن ذل���ك ه��و ال��ك��ش��ف ع��ن ح��االت 
شاذة توحي بوجود سرطانات معّينة 
أو حاالت سابقة للسرطان وإحالتها 
بسرعة إلى املرافق املعنية لالستفادة 
وال��ع��الج،  التشخيص  خ��دم��ات  م��ن 
فعالية  ال��ت��ح��ري  ب���رام���ج  وت��ض��م��ن 
خاصة فيما يخص أشكال السرطان 
بخصوصها  ي��وج��د  ال��ت��ي  ال��ش��ائ��ع��ة 
اختبار حتري عالي املردود وميسور 
التكلفة ومقبول ومتاح ملعظم السكان 

املعّرضني للخطر.
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حقائق مده�شة  عن ال�شرطان؟

ال حتصل حاليًا سوى نسبة ٪14 
من املصابني بالسرطان يف أرجاء 
من  يلزمها  م��ا  على  ك��اف��ة  العالم 

الرعاية املطلقة

ن��ح��و  ق����ض����ى  م   2015 ع��������ام  يف 
م����ن ج����راء  م���ل���ي���ون ش���خ���ص   8،8
ال����س����رط����ان، ب����واق����ع وف������اة واح�����دة 
ت���ق���ري���ب���ًا م����ن أص�����ل 6 وف����ي����ات يف 

العالم

ال مي��ت��ل��ك س����وى ب��ل��د واح�����د من 
ب���ل���دان منخفضة  خ��م��س��ة  أص����ل 
الدخل  وأخ��رى متوسطة  الدخل 
لدفع عجلة  بيانات  م��ن  يلزم  م��ا 
رسم سياسات مكافحة السرطان

2012 مسؤولة  ع��ام  للسرطان يف  املسّببة  االلتهابات  كانت 
عن نسبة وصلت إلى 25٪ من حاالت السرطان امُلشّخصة 
حديثًا بالبلدان املنخفضة الدخل وتلك املتوسطة الدخل. 
وي��س��ّب��ب ف���ي���روس ال�����ورم احل��ل��ي��م��ي ال��ب��ش��ري س���رط���ان عنق 
الرحم، فيما يسّبب فيروس التهاب الكبد B سرطان الكبد، 
وقد يحول التطعيم ضد هذين الفيروسني دون وقوع 1.1 

مليون حالة سرطان سنويًا

االل��ت��ه��اب��ات امل��س��ّب��ب��ة ل��ل��س��رط��ان، 
مثل التهاب الكبد وفيروس الورم 
م��س��ؤول��ة عن  ال��ب��ش��ري،  احلليمي 
إل��ى 25٪ م��ن ح��االت  نسبة تصل 
ال��ب��ل��دان املنخفضة  ال��س��رط��ان يف 

الدخل وتلك املتوسطة الدخل

أثر السرطان على االقتصاد كبير وآخذ يف الزيادة، وأشارت 
التقديرات إلى أن إجمالي التكاليف االقتصادية السنوية 
دوالر  تريليون   1.16 نحو  بلغ   2010 ع��ام  يف  عنه  املتكّبدة 

أمريكي

عوامل  أه��م  التبغ  تعاطي  مي��ّث��ل 
اخلطر املرتبطة بالسرطان، وهو 
امل��س��ؤول ع��ن م��ا ي��ق��ارب 22٪ من 

وفيات السرطان

أن����واع ال��س��رط��ان اخل��م��س��ة األك��ث��ر 
الرجال  بحياة  أودت  التي  شيوعًا 
ال���رئ���ة  س����رط����ان    2015 ع������ام  يف 
وس��رط��ان ال��ك��ب��د وس��رط��ان امل��ع��دة 
وس����رط����ان ال���ق���ول���ون وامل��س��ت��ق��ي��م 

وسرطان البروستات
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آذار من كل ع��ام، وتكون  احتفال عاملي يحدث يف اليوم الثامن من شهر م��ارس / 
رك��ي��زة االح��ت��ف��االت للداللة على االح��ت��رام ال��ع��ام، وتقدير وح��ب امل���رأة إلجنازاتها 
وكوبا  وروس��ي��ا  كالصني  ال��دول  بعض  ويف  واإلجتماعية،  والسياسية  اإلقتصادية، 
حتصل النساء على إجازة يف هذا اليوم، االحتفال بهذه املناسبة جاء على إثر عقد 
أول مؤمتر لالحتاد النسائي الدميقراطي العاملي والذي عقد يف باريس عام 1945م

يف اليوم الدويل للمراأة

اجلمعية ت�شارك دول العامل يف اإحيائه 

و الأمم املتحدة تدعو اإىل بذل اجلهود 

لتمكني املراأة يف كافة املجالت

مبناسبة اليوم الدولي للمرأة قام فرع 
اجلمعية مبنطقة اجلوف مبخاطبة 
الدوائر احلكومية  باملنطقة، وكذلك 
ومنطقة  وت��ب��وك،  ح��ائ��ل،  منطقة 
احلدود الشمالية، وإرفاق الكتيبات 
التي تتضمن التعريف بحقوق املرأة 
العاملة يف ظل نظام العمل باململكة 
إتفاقية  وكذلك  السعودية،  العربية 
التمييز  أشكال  على جميغ  القضاء 
ضد املرأة ودور االسالم يف حماية 
الكتاب  وفق  كرامتها،  املرأة وحفظ 
والسنة النبوية والتي تكفل وتصون 
ك��رام��ة امل����رأة وح��ق��وق��ه��ا وإف��س��اح 
وفق  ال��ش��ري��ف  للعمل  لها  امل��ج��ال 
اململكة  دستور  اإلسالمية  الشريعة 

العربية السعودية.
التنفيذية  املديرة  قالت  جانبها  من 
للمرأة فومزيل  املتحدة  لهيئة األمم 
العاملي  اليوم  مبناسبة  نوكا  مالمبو 
ل��ل��م��رأة »ح��ق��وق امل���رأة ه��ي حقوق 
اإلن��س��ان، ول��ك��ن يف ه��ذه األوق���ات 
عدم  خاللها  يزيد  التي  العصيبة، 
ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ن��ب��ؤ وال��ف��وض��ى 
النساء  ح��ق��وق  تُ��ق��لّ��ص  ع��امل��ن��ا،  يف 

والفتيات وتُقّيد وتتراجع«.
ومتكني النساء والفتيات هو السبيل 

الوحيد حلماية حقوقهن وضمان أن 
يتسّنى لهن حتقيق كامل إمكاناتهن. 
عالقات  يف  التاريخية  واالختالالت 
ال��ق��وة ب��ني ال��رج��ل وامل������رأة، التي 
عدم  أوج��ه  ت��زاي��د  بسبب  تفاقمت 
والبلدان  املجتمعات  داخل  املساواة 
وف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا، ت����ؤدي إل���ى زي���ادة 
ويف  والفتيات،  النساء  ضد  التمييز 
جميع أنحاء العالم، يُساء استخدام 
والدين  الثقافية  والقيم  التقاليد 
لتقييد حقوق املرأة، وترسيخ التحيز 
ممارسات  ع��ن  وال��دف��اع  اجلنسي، 

كره النساء.
وي���ت���زاي���د ت���الش���ي ح���ق���وق امل����رأة 
القانونية، التي لم تكن قط مساوية 
حلقوق الرجل يف أي قارة، وتتعرض 
للتخويف  روت��ي��ن��ي  بشكل  ال��ن��س��اء 
اإللكتروني  الفضاء  يف  واملضايقة 
ويف واقع احلياة، ويف أسوأ احلاالت، 
ي��ؤس��س امل��ت��ط��رف��ون واإلره��اب��ي��ون 
أيديولوجياتهم حول إخضاع النساء 
مبمارسة  واستهدافهن  والفتيات 
القسري  وال���زواج  اجلنسي  العنف 

واالسترقاق الفعلي.
وعلى الرغم من بعض التحسينات، 
فال تزال املناصب القيادية يف جميع 

ال��رج��ال،  نصيب  م��ن  ال��ق��ط��اع��ات 
وت����زداد ال��ف��ج��وة االق��ت��ص��ادي��ة بني 
املواقف  بفضل  اتساعاً،  اجلنسني 
البالية واملغاالة الذكورية املترسخة. 
طريق  ع��ن  ذل���ك،  نغير  أن  وي��ج��ب 
متكني النساء على جميع املستويات، 
ألصواتهن  االستماع  يتسّنى  حتى 
حياتهن  على  السيطرة  ومنحهن 

وعلى مستقبل عاملنا. 
والفتيات  ال��ن��س��اء  ح��ق��وق  وإن��ك��ار 
ذات���ه فحسب؛  ح��د  خ��ط��ًأ يف  ليس 
واقتصادي  اجتماعي  تأثير  له  بل 
وامل��س��اواة  جميعاً،  يعوقنا  خطير 
أثر حتويلي، وهو  لها  بني اجلنسني 
املجتمعات  تؤدي  لكي  أمر ضروري 

واالقتصادات دورها كاماًل. 
وحصول املرأة على خدمات التعليم 
والصحة له منافع تعود على أسرهن 
إلى  ومتتد  احمللية،  ومجتمعاتهن 
امل��ق��ب��ل��ة، وال��ب��ق��اء لسنة  األج���ي���ال 
يضيف  أن  ميكن  إضافية  دراس��ي��ة 
ما يبلغ 25 يف املائة إلى دخل الفتاة 
املرأة  املستقبل، وعندما تشارك  يف 
العاملة،  ال��ق��وة  يف  كاملة  مشاركة 
وحُتّقق  فرصاً  تهيء  مشاركتها  فإن 
اجلنسني  ب��ني  الفجوة  وس��د  من���واً، 

مبلغ  يضيف  أن  ميكن  العمالة  يف 
12 تريليون دوالر إلى الناجت احمللي 
العاملي  الصعيد  ع��ل��ى  اإلج��م��ال��ي 
نسبة  وزي����ادة   ،2025 ع��ام  بحلول 
ال��ن��س��اء ال��ع��ام��الت يف امل��ؤس��س��ات 
العامة يجعلها أكثر متثياًل، وينهض 
اتخاذ  عمليات  ن  ويُحِسّ باالبتكار، 
للمجتمعات  فوائد  ويحقق  القرار، 
ب��أس��ره��ا، وامل��س��اواة ب��ني اجلنسني 
التنمية  خطة  يف  م��ح��وري  عنصر 
اخلطة   ،2030 ل��ع��ام  امل��س��ت��دام��ة 
العاملية التي اتفق عليها قادة جميع 
للتحديات  التصدي  بغية  البلدان 
ال��ت��ي ن��واج��ه��ه��ا، وي��دع��و ال��ه��دف 5 
م��ن أه����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة 
امل��س��اواة بني  إل��ى حتقيق  حت��دي��دا 
اجل��ن��س��ني ومت��ك��ني ج��م��ي��ع ال��ن��س��اء 
لبلوغ  أساسي  أمر  وهذا  والفتيات، 
املستدامة  التنمية  أه���داف  جميع 
بزيادة  ملتزم  وإنني  عشر.  السبعة 
لبسط  جهودنا  يف  امل���رأة  مشاركة 
النساء  قيام  ويزيد  واألمن،  السالم 
ف����رص حتقيق  م���ن  ب��امل��ف��اوض��ات 
حفظة  والنساء  املستدام،  السالم 
ال���س���الم يُ��ق��ل��ص��ن ف����رص ح���دوث 

االستغالل واالنتهاك اجلنسي«.

اليوم الدويل 

للمراأة 8 اآذار 

/ مار�س 
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اعرف حقوقك و واجباتك
اجلزء الثاين و الع�شرون من »اتفاقية 

الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد«

* دخلت اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد  (UNCAC) حيز النفاذ يف ١٤ كانون االأول/ دي�سمرب ٢٠٠٥، و هي تُعد االتفاقية االأكرث �سموالً وقوة يف مكافحة الف�ساد على نطاق عاملي، وحتى 
يناير ٢٠١3، �سادقت عليها ١٦٥ دولة، وقد وقعت على االتفاقية اململكة العربية ال�سعودية يف ٢٠٠٤/9/١م، فيما ان�سمت و�سادقت عليها يف ٢٠١3/٤/٢9م.

املادة السادسة و الثالثون »السلطات 
املتخصصة«

للمبادئ  وفقاً  دولة طرف،  كل  تتخذ 
قد  ما  القانوني،  لنظامها  األساسية 
هيئة  وجود  لضمان  تدابير  من  يلزم 
أشخاص  أو  متخصصة  هيئات  أو 
ال��ف��س��اد  م��ك��اف��ح��ة  يف  متخصصني 
تلك  القانون، ومتنح  إبرام  من خالل 
الهيئة أو الهيئات أو هؤالء األشخاص 
م���ا ي��ل��زم م���ن االس��ت��ق��الل��ي��ة، وف��ق��اً 
القانوني  للنظام  األساسية  للمبادئ 
أداء  يستطيعوا  لكي  الطرف،  للدولة 
تأثير  أي  ودون  بفعالية  وظائفهم 
ه��ؤالء  ت��زوي��د  وينبغي  ل�ه،  مسوغ  ال 

األشخاص أو موظفي تلك الهيئة أو 
الهيئات مبا يلزم من التدريب واملوارد 

املالية ألداء مهامهم.

املادة السابعة و الثالثون »التعاون 
مع سلطات انفاذ القانون«

تدابير  ط���رف  دول���ة  ك��ل  تتخذ   -1
الذين  األش��خ��اص  لتشجيع  مناسبة 
فعل  ارتكاب  أو شاركوا يف  يشاركون 
م��ج��ّرم وف��ق��اً ل��ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة على 
تقدمي معلومات مفيدة إلى السلطات 
املختصة ألغراض التحقيق واالثبات، 
محددة  فعلية  مساعدة  توفير  وعلى 
للسلطات املختصة ميكن أن تسهم يف 

عائدات اجلرمية  من  اجلناة  حرمان 
واسترداد تلك العائدات.

2- تنظر كل دولة طرف يف أن تتيح، 
يف احلاالت املناسبة، إمكانية تخفيف 
عقوبة املتهم الذي يقدم عوناً كبيراً يف 
بشأن  املالحقة  أو  التحقيق  عمليات 

فعل مجّرم وفقاً لهذه االتفاقية.
دول������ة ط�����رف يف  ك����ل  ت��ن��ظ��ر   -3
املالحقة  من  احلصانة  منح  إمكانية 
األساسية  للمبادئ  وفقاً  القضائية، 
لقانونها الداخلي، ألي شخص يقدم 
أو  التحقيق  عمليات  يف  كبيراً  عونا 
املالحقة بشأن فعل مجّرم وفقاً لهذه 

االتفاقية.

األشخاص  أولئك  حماية  جتري   -4
املادة  املنصوص عليه يف  النحو  على 
32 من هذه االتفاقية، مع مراعاة ما 

يقتضيه اختالف احلال.
5- عندما يكون الشخص املشار إليه 
املادة، املوجود  الفقرة 1 من هذه  يف 
على تقدمي  ق���ادراً  دول��ة ط��رف،  يف 
املختصة  السلطات  إل��ى  كبير  ع��ون 
للدولتني  يجوز  أخ��رى،  طرف  لدولة 
الطرفني املعنيتني أن تنظرا يف ابرام 
لقانونهما  أو ترتيبات، وفقاً  اتفاقات 
الدولة  قيام  إمكان  بشأن  الداخلي، 
الطرف األخرى بتوفير املعاملة املبينة 

يف الفقرتني 2 و 3 من هذه املادة.

العربية  اململكة  دور  م��ن  ان��ط��الق��اً 
جتاه  وال��ري��ادي  اإلنساني  السعودية 
امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي يف ش��ت��ى أن��ح��اء 
بأهمية  منها  واس��ت��ش��ع��اراً  ال��ع��ال��م، 
املعاناة عن  رفع  املؤثر يف  الدور  هذا 
بادرت  كرمية،  حياة  ليعيش  اإلنسان 
لإلغاثة  سلمان  امللك  مركز  بإنشاء 
مركزاً  ليكون  اإلنسانية،  واألع��م��ال 
اإلغاثية  لألعمال  مخصصاً  دول��ي��اً 
مايو  يف  أعماله  ُدشنت  واإلنسانية، 
ورع��اي��ة  بتوجيه   ،2015 ال��ع��ام  م��ن 
الشريفني  احلرمني  خادم  من  كرمية 
امللك سلمان بن عبدالعزيز، أيده اهلل.
ويعتمد املركز يف أعماله على ثوابت 
سامية،  إنسانية  أه��داف  من  تنطلق 

ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ت���ق���دمي امل���س���اع���دات 
أي  يف  املنكوبني  وإغاثة  للمحتاجني 
دقيقة  رص��د  بآلية  العالم  من  مكان 
تتم من  وطرق نقل متطورة وسريعة، 
األمم  مبنظمات  اإلس��ت��ع��ان��ة  خ���الل 
الربحية  غ��ي��ر  وامل��ن��ظ��م��ات  امل��ت��ح��دة 
الدولية و احمللية يف الدول املستفيدة 

ذات املوثوقية العالية.
التي  والبرامج  املشاريع  يف  وروع��ي 
متنوعة  ت��ك��ون  أن  امل��رك��ز،  يقدمها 
التي  وظروفهم  مستحقيها  بحسب 
يعيشون فيها أو تعرضوا لها، وتشمل 
العمل  قطاعات  جميع  امل��س��اع��دات 
اإلغاثي و اإلنساني ) األمن اإلغاثي 
التعايف  اإلي�����واء،  امل��خ��ي��م��ات،  إدارة 

و  امل��ي��اه  التعليم،  احل��م��اي��ة،  امل��ب��ك��ر، 
الصحة،  التغذية،  البيئي،  اإلصحاح 
اخلدمات  اإلنسانية،  العمليات  دعم 
اللوجستية ، االتصاالت يف الطوارئ(. 
لإلغاثة  سلمان  امللك  مركز  ويسعى 
واألعمال اإلنسانية أن يكون منوذجاً 
على  مستنداً  املجال،  هذا  يف  عاملياً 

مرتكزات عدة، من بينها:
يد  مد  يف  اململكة  نهج  مواصلة   -1

العون للمحتاجني يف العالم.
أي  عن  بعيداً  املساعدات  تقدمي   -2

دوافع غير إنسانية.
املنظمات  مع  والتشاور  التنسيق   -3

والهيئات العاملية املوثوقة.
الدولية  املعايير  جميع  تطبيق   -4

املتبعة يف البرامج اإلغاثية.
5- توحيد اجلهود بني اجلهات املعنية 

بأعمال اإلغاثة يف اململكة.
يف  العاملني  وك��ف��اءة  اح��ت��راف��ي��ة   -6

املركز واملتطوعني.
امل���س���اع���دات  وص�����ول  ض���م���ان   -7
ألغ���راض  تُ��س��ت��غ��ل  وأال  ملستحقيها 

أخرى.
8- أن تتوافر يف املساعدات، اجلودة 

العالية وموثوقية املصدر.  
رؤيته:

ل��إلغ��اث��ة  رائ������داً  أن ي��ك��ون م���رك���زاً 
واألعمال اإلنسانية و ينقل قيمه إلى 

العالم . 
رسالته:

على  االغ��اث��ي  العمل  وتنسيق  إدارة 
تقدمي  يضمن  مب��ا  ال��دول��ي  املستوى 
ال���دع���م ل��ل��ف��ئ��ات امل���ت���ض���ررة مب���ا ال 

يتعارض مع املصالح الوطنية .

اعرف اأكرث عن مركز امللك �سلمان للإغاثة و الأعمال  الإن�سانية
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 كاريكاتير

نقالً عن صحيفة

سير  مراحل  سالمة  تعزيز  أجل  من 
ال��ق��ض��اي��ا، و ض��م��ان إجن���ازه���ا يف 
ال��وق��ت امل��ن��اس��ب ف��ض��اًل ع��ن تعزيز 
جودة أحكامها، دشن املجلس األعلى 
حيث  »اإلس���ن���اد«،  ب��رن��ام��ج  للقضاء 
وّج����ه م��ع��ال��ي وزي����ر ال��ع��دل ورئ��ي��س 
املجلس األعلى للقضاء الدكتور وليد 
وأكد  البرنامج  بإطالق  الصمعاني، 
الشيخ  ال��ق��ض��ائ��ي  التفتيش  رئ��ي��س 
ال��دك��ت��ور ن��اص��ر احمل��ي��م��ي��د، أن من 
بالتخطيط  اإلسناد  »برنامج  أهداف 
واملتابعة« حتقيق ضبط مراحل النظر 
يف  القضية  نظر  وضمان  القضائي، 
ونظاماً،  ش��رع��اً  الصحيح  مسارها 
من  البرنامج  تنفيذ  أن  إل��ى  مشيراً 
القضية  ن��ظ��ر  تيسير  أي��ض��اً  ش��أن��ه 
واإلجرائي  العلمي  القضائي  بالدعم 
وباملوارد البشرية، إضافة إلى جتويد 

املساندة  اإلداري����ة  اجل��ه��ات  أع��م��ال 
اخلطأ  من  الوقاية  مفهوم  وحتقيق 
التوجيه  خالل  من  وذل��ك  القضائي، 

واملتابعة اإلشرافية.
بالتخطيط  اإلسناد  مجاالت  وتشمل 
وامل���ت���اب���ع���ة: رس����م خ���ارط���ة ط��ري��ق 
إج���رائ���ي���ة إلجن�����از ال��ق��ض��ي��ة وف��ق 
املشورة  وتقدمي  النظامية،  األص��ول 
والعلمية،  والقضائية  االسترشادية 
القضية  س��ي��ر  م��ت��اب��ع��ة  ع��ن  ف��ض��اًل 
جهته  من  اإلجن��از،  خطوات  وضبط 
العامة  اإلدارة  على  املشرف  أوض��ح 
ل��ل��ج��ودة ال��ق��ض��ائ��ي��ة، ال��ش��ي��خ سعد 
يعتبر  البرنامج  ه��ذا  أن  احلقباني 
ب��رن��ام��ج��اً ن��وع��ي��اً، ألن���ه ي��ج��م��ع بني 
يف  للقضاة  الكامل  االستقالل  تعزيز 
نظرهم املوضوعي مع إيجاد التحفيز 

التواصلي املساند االختياري.

متى يحق للمحكوم عليه االعتراض بطلب النقض أمام احملكمة العليا 
للقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم االستئناف؟

امل�شت�شار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

االعتراض  عليه  للمحكوم  يحق 
احملكمة  أم���ام  ال��ن��ق��ض  بطلب 
تصدرها  التي  للقرارات  العليا 
أو تؤيدها محاكم االستئناف يف 

احلاالت اآلتية :
الشريعة  أح��ك��ام  مخالفة   -1
اإلس��الم��ي��ة وم���ا ي��ص��دره ول��ي 
تتعارض  ال  أن��ظ��م��ة  م��ن  األم���ر 

معها.
محكمة  من  احلكم  ص��دور   -2
غير مشكلة تشكياًل سليماً طبقاً 

ملا نص علية نظاماً.

3- صدور احلكم من محكمة أو 
دائرة غير مختصة.

4- اخلطأ يف تكييف الواقعة، أو 
وصفها وصفاً غير سليم.

بهدف تعزيز �شالمة مراحل �شري الق�شايا و �شمان 

اإجنازها

 املجل�س الأعلى للق�شاء يد�شن برنامج 

»الإ�شناد«
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على املعلمني ؟!!

عنف املدار�س..



خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

Nshr1@yahoo.com    

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.
من  العمل على متكينها  و  السعودية  باملرأة  اهتماماً  الشريفني  أولت حكومة خادم احلرمني  حيث 
املجتمع  السعودية يف  املرأة  مكانة  تعزيز  والذي سينعكس على  اململكة 2030  رؤية  حقوقها ضمن 
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 ،،

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

متكني املرأة
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