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للجوازات  العامة  املديرية  من  بدعوة 
شارك سعادة رئيس اجلمعية الوطنية 
ال��دك��ت��ور مفلح بن  اإلن��س��ان  حل��ق��وق 
الثاني  امللتقى  يف  القحطاني،  ربيعان 
وزارة  لقطاعات  القانونية  ل��إدارات 
ال��داخ��ل��ي��ة يف ال���ري���اض، وق���د أش��اد 
سعادته باجلهود التي تبذلها املديرية 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��وازات يف م��ج��ال دع��م 
وتنفيذها  وال��ت��ش��ري��ع��ات،  األن��ظ��م��ة، 
مجال  يف  احلقوقية  الثقافة  ون��ش��ر 

عملها.
ج���اء امل��ل��ت��ق��ى ب��ت��وج��ي��ه م���ن ص��اح��ب 
نايف  بن  األمير محمد  امللكي  السمو 
بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه 
ع��ام  م��دي��ر  رع���اي���ة  حت���ت  و  اهلل-، 

اجلوازات اللواء سليمان اليحيى.
من  استعراض عدد  على  امللتقى  ركز 
ورش  عقد  جانب  إل��ى  العمل  أوراق 
قدمها  علمية  وجلسات  تخصصية، 
نخبة من املتخصصني من القطاعات 
األم��ن��ي��ة، وخ��ارج��ه��ا و ن��اق��ش ضمن 
يف  القانوني  اجلانب  العلمية  برامجه 
املختلفة،  الداخلية  وزارة  قطاعات 
اخلبرات  تبادل  إلى  امللتقى  هدف  و 
اإلدارات  داخ��ل  اإلج���راءات  وتطوير 

القانونية لقطاعات الوزارة.
وأوضح رئيس اللجنة املنظمة للملتقى 
مدير اإلدارة العامة للشؤون القانونية 
ال��ل��واء عبدالكرمي  ال��دول��ي  وال��ت��ع��اون 
الروقي، بأن هذا امللتقى يأتي متاشياً 
الداخلية  وزارة  م��ق��ام  اه��ت��م��ام  م��ع 

ولي  من  الكرمية  للتوجيهات  وتنفيذاً 
ال���وزراء  مجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  العهد 
الذي  اهلل-،  -حفظه  الداخلية  وزي��ر 
احلكومية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  على  أك��د 
اإلدارات  أداء  وت��ط��وي��ر  ب��االه��ت��م��ام 
دورها  تعزيز  على  والعمل  القانونية 
احلقوق  وتطبيق  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  يف 
األداء  مستوى  وتطوير  وال��واج��ب��ات 
واإلن��ت��اج وال��ت��ق��ومي واالرت��ق��اء بجودة 

املخرجات على كافة املستويات.
أهمية هذا  إلى  الروقي  اللواء  وأشار 
امللتقى لقطاعات وزارة الداخلية التي 
التي  األن��ظ��م��ة  تطبيق  على  حت��رص 
وه��ذا  ال��ق��وان��ني،  اح��ت��رام  على  تعمل 
م��ا دع��ا امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��وازات 
الثانية  نسخته  يف  امللتقى  إقامة  إلى 

مبتابعة من مدير عام اجلوازات، الذي 
أكد على ضرورة تطوير هذا اجلانب 
ال��ت��واص��ل  ق��ن��وات  بفتح  وااله��ت��م��ام 
القانوني مع قطاعات وزارة الداخلية، 
املستقبل  ثماره يف  يؤتي  ال��ذي  األم��ر 
اجلوانب  يف  العاملني  بكافة  والعناية 
القانونية وتطوير مهاراتهم مبا يتواكب 
وفق  التنفيذ  وآليات  املستجدات،  مع 
بالعمل  دائ��م��اً  تتحقق  ثابتة  م��ب��ادئ 
الدؤوب، واالستفادة من جتارب ذوي 
االخ��ت��ص��اص، وث��ّم��ن  ال��ل��واء الروقي 
كل من ش��ارك يف جن��اح ه��ذا امللتقى 
بالشكل  ون��ت��ائ��ج��ه  فعالياته  وإب����راز 
تكرمي  مت  امللتقى  ختام  ويف  امل��ائ��م، 
والشهادات  الدروع  املشاركني  وتسليم 
التقديرية للمشاركني يف هذا امللتقى.

رئي�س اجلمعية ي�شارك يف امللتقى الثاين للإدارات القانونية
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مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام 
الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكتسب 
“اإليدز” وحقوق املصابني وواجباتهم الذي 

أعدته اجلمعية

على  ال��ش��ورى م��ؤخ��راً  واف��ق مجلس 
متازمة  م��ن  الوقاية  نظام  م��ش��روع 
ال��ع��وز امل��ن��اع��ي امل��ك��ت��س��ب “اإلي����دز” 
ال��ذي  وواجباتهم  املصابني  وح��ق��وق 
ال��وط��ن��ي��ة حلقوق  أع��دت��ه اجل��م��ع��ي��ة 
اإلنسان، فيما استثنى معلمي التعليم 
وذلك  اإليدز  اختبار  من فرض  العام 
حتى يتفق مع مجلس الوزراء يف هذا 
بوجهات  التباين،  ويحسم  االستثناء، 
بذلك  ويُ��رف��ع  املجلسني،  بني  النظر 
النظام إلى خادم احلرمني الشريفني 
الدراسة  يف  املشروع  أمضى  أن  بعد 

أكثر من خمس سنوات.

مسودة مشروع نظام مرضى متالزمة 
امل��ن��اع��ي املكتسب )) اإلي���دز ((  ال��ع��وز 
املقدم من اجلمعية الوطنية حلقوق 

اإلنسان:
ورشة  خال  سابقاً  اجلمعية  ناقشت 

عمل أقامتها مبقر اجلمعية بالرياض 
املقترح،  اإليدز  مرضى  نظام  مسّودة 
الذي  النظام  م��واد  مناقشة  مت  حيث 
على  تنص  م��ادة  عشر  ستة  تتضمن 
املناعة  نقص  مبرض  املصاب  حقوق 
املكتسب )اإليدز( و قد تبنت اجلمعية 
العمل  الوطنية حلقوق اإلنسان فكرة 
ع��ل��ى إص����دار ن��ظ��ام خ���اص مب��رض 
املكتسب  امل��ن��اع��ي  ال��ع��وز  م��ت��ازم��ة 
)اإليدز(، وأعدت مسودة أولية للنظام 
املختصني  املهتمني من  لعرضها على 
ويف  الصحي،  القطاع  يف  والعاملني 
واإلنسانية  االجتماعية،  املجاالت 
الرأي  إلب��داء  العاقة،  ذات  األخ��رى 
ح��ول��ه��ا وأخ���ذ ذل���ك ب��االع��ت��ب��ار عند 
النظام  مل��ش��روع  النهائية  الصياغة 
الشورى  ملجلس  رفعته  ذل��ك  بعد  و 

للموافقة عليه.
ويف ما يلي نص مسودة النظام:

املادة األولى:
املناعي  ال��ع��وز  متازمة  م��رض  يعد 
امل��ك��ت��س��ب )اإلي������دز( م��ن األم����راض 
بالتدابير  اإلخال  ومع عدم  السارية 
يف  ال����واردة  الوقائية  واالح��ت��ي��اط��ات 
يعمل  الصحية  املهن  م��زاول��ة  نظام 
هذا  املبنية يف  والتدابير  باإلجراءات 

النظام للوقاية من مرض اإليدز.

املادة الثانية:
كٌل  احلكومية  اجلهات  على  يجب   -
فيما يخصه التوصية بأهمية مكافحة 
انتقاله  وسائل  وبيان  اإلي��دز  م��رض 

واحلث على جتنبها.
- يُنشأ مركز وطني أو مكتب بوزارة 
الصحة للوقاية من األمراض السارية 
يحددها  ال��ت��ي  باجلهة  أو  ب��ه  يُ��ن��اط 
بفيروس  اإلصابة  مرض  من  التثبت 
به  املصابني  املرضى  وع��اج  اإلي��دز 

األطباء  جميع  وعلى  منه  وال��وق��اي��ة 
احلكومية  الصحية  امل��ؤس��س��ات  يف 
األشخاص  حتويل  اخل��اص  والقطاع 
امل��ش��ت��ب��ه ف��ي��ه��م أو امل��ص��اب��ني ب��ه��ذا 
يحددها  التي  اجلهة  إل��ى  الفيروس 
يخل  أال  على  املكتب  أو  املركز  ه��ذا 
الطبية  العناية  تقدمي  ويوجب  ذل��ك 

الازمة والفورية لهؤالء املرضى.

املادة الثالثة:
ال يجوز ألي طبيب فحص أي شخص 
اإلي��دز  فيروس  من  خلوه  من  للتأكد 
إال  امل��رض  بهذا  إصابته  سر  إفشاء 
لألشخاص الذين يحددهم املريض أو 
املختصة  أو احلكومية  الطبية  للجهة 
وينبغي احلصول على موافقة املريض 

خطياً على هذا الفحص.
- ويف حالة رفضه يُعد محضر بذلك 
الائحة  حتددها  التي  للجهة  يرفع 
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التنفيذية.
للجهة  ي���ج���وز  األح�������وال  ك���ل  يف   -
إج��راء  املختصة  الطبية  احلكومية 
الفحص على أي شخص ترجح دالئل 
إصابته بفيروس اإليدز رغم معارضته 
للفحص وذلك بقصد التأكد من خلوه 
الرعاية  وتقدمي  اإلي��دز  فيروس  من 
الطبية له وضمان عدم انتقال مرضه 

إلى غيره.
طبية  جهة  أو  طبيب  ألي  يجوز  ال   -
أو إسعافية االمتناع عن تقدمي العناية 
مبرض  مصاب  ألي  ال��ازم��ة  الطبية 
إحالته ألقرب  عليها  أو  وعليه  اإليدز 
يستطع  ل��م  إذا  مختصة  طبية  جهة 

تقدمي العناية بنفسها.

املادة الرابعة:
تقوم وزارة الصحة باتخاذ اإلجراءات 

الازمة:
على  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ح��ص  ت��وق��ي��ع  أ( 
القادمني إلى الباد من اجلهات التي 
يثبت تفشي مرض اإليدز فيها وذلك 
للتثبت من خلو هؤالء األشخاص من 

فيروس اإليدز.
ب( فحص القادمني إلى الباد بقصد 
عدم  م��ن  للتأكد  وذل���ك  بها  اإلق��ام��ة 

إصابتهم بفيروس اإليدز.
اإلجراءات  التنفيذية  الائحة  وحتدد 
عند  تتبع  التي  واألوض��اع  والضوابط 
املترتبة  واآلث��ار  الفحص  ه��ذا  إج��راء 

عليه.

املادة اخلامسة:
اإلي��دز  بفيروس  املصاب  ع��زل  يجور 
ب��ن��اًء ع��ل��ى ت��وص��ي��ة م��ن جل��ن��ة طبية 
وحتديد  بتشكيلها  ي��ص��در  مختصة 
الصحة  وزي��ر  من  ق��رار  اختصاصها 
أن  الطبية  وللجنة  ع��اج��ه  ب��غ��رض 
بفيروس  املصاب  من عزل  بدالً  تقرر 
اإليدز متابعة حالته عن طريق املراقبة 
الصحية وفق اإلجراءات التي حتددها 
نقله  عدم  يضمن  ومبا  الصحة  وزارة 

املرض إلى غيره.

العزل  أم��اك��ن  الصحة  وزي���ر  وي��ح��دد 
الواجب توفرها ويجوز  واالشتراطات 
لتفويض  الداخلية  ل���وزارة  االل��ت��ج��اء 
املراقبة  تنفيذ  يف  األمن  رجال  بعض 
األمر  اقتضى  إذا  العزل  أو  الصحية 
ذلك على أال يخل ذلك بحقوق مرضى 

اإليدز.
املادة السادسة:

مع مراعاة أحكام املادة الثالثة من هذا 
العاملني يف  جميع  على  يجب  النظام 
اململكة  يف  الصحية  اخلدمات  مجال 
احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى س��ري��ة امل��ع��ل��وم��ات 
اخلاصة باملصابني بفيروس اإليدز وال 
يجوز إفشاء هذه املعلومات إال للجهات 

التي حتددها الائحة التنفيذية.

املادة السابعة:
ي��ج��وز ت��رح��ي��ل أو إع����ادة امل��ص��اب��ني 
السعوديني  غير  من  اإلي��دز  بفيروس 
إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه 
مع ضمان حصولهم على العاج الازم 

حتى مغادرتهم األراضي السعودية.

املادة الثامنة:
يجب على ذوي املصاب مبرض اإليدز 
مبرضه  التعليمية  اجل��ه��ات  إخ��ط��ار 
لضمان  الضرورية  االحتياطات  ألخذ 
عدم انتقال مرضه إلى غيره وتقدمي 
الرعاية الطبية الازمة له إذا اقتضى 

األمر ذلك.

املادة التاسعة:
إذا ثبت إصابة أحد الزوجني بفيروس 
املختصة  الطبية  اجلهة  فعلى  اإلي��دز 
بذلك  اآلخ���ر شخصياً  ال���زوج  إب���اغ 

فوراً.

املادة العاشرة:
على الشخص املصاب بفيروس اإليدز 
ب���وزارة  املختصة  اجل��ه��ة  يخطر  أن 
الصحة بحالته حال علمه بذلك وعليه 
أن ي��ل��ت��زم اإلج�����راءات واإلرش�����ادات 
الوقائية التي تقررها اجلهات الطبية 
عدوى  نقل  يتوقى  أن  وعليه  املعنية 

مرضه إلى الغير.

املادة احلادية عشرة:
السفر  من  املنع  ح��االت  من  استثناًء 
املقرر نظاماً ال مينع املصاب بفيروس 
اإلي����دز م��ن ال��س��ف��ر ل��ل��خ��ارج بقصد 
ال��ع��اج وع��ل��ي��ه ح���ال ع��ودت��ه للباد 
تقدمي نفسه للجهات الطبية املختصة 

لفحصه ومتابعة حالته.

املادة الثانية  عشرة:
ال يجوز إخراج جثة متوفى كان مريضاً 

مبرض اإليدز عند وفاته بعد دفنها يف 
نظاماً  ذلك  فيها  يجوز  التي  األح��وال 
إال بحضور طبيب مختص من اجلهة 
اإلج����راءات  الت��خ��اذ  املعنية  الطبية 

والتدابير الوقائية من هذا املرض.

املادة الثالثة عشرة:
اإلي��دز  مب��رض  املصاب  منع  يجوز  ال 
من متابعة تعليمه أو فصله من عمله 
ألسباب تعود ملرضه إال إذا ثبت تعمده 

نقل مرضه إلى غيره.
وإذا كان املصاب بفيروس اإليدز يعمل 
لدى جهة حكومية أو أهلية وثبت طبياً 
إلى  العمل فيحال  أنه غير قادر على 
التقاعد على أال يقل ما يصرف إليه 
عن ثلثي راتبه ويف حالة كان املصاب 
يقوم بعمل يخشى معه انتقال العدوى 
إلى غيره فيحال إلى أقرب عمل آخر 

بنفس املزايا املالية.

املادة الرابعة عشرة:
بأي عقوبة أشد  - مع عدم اإلخال 
األنظمة  يف  عليها  منصوصاً  ي��ك��ون 
األخرى يعاقب كل من يخالف أحكام 
امل��واد 3 و 6، 8 و 9 و  10و 13 من 
هذا النظام باحلبس مدة ال تزيد على 
ستة أشهر وبغرامة ال تتجاوز خمسة 
آالف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني.

تتوافر  ل��م  إذا   - باحلبس  يعاقب   -
ال  مدة   - أعلى  عقوبة  إيقاع  ش��روط 
تتجاوز خمس سنوات كل من علم أنه 
مصاب بفيروس اإليدز وتسبب بسوء 
شخص  إل��ى  ال��ع��دوى  نقل  يف  قصد 

آخر.

- ال ي��ج��وز ح��ب��س امل��ص��اب مب��رض 
اإليدز مع غيره من السجناء دون أخذ 
عدم  لضمان  ال��ازم��ة  االحتياطيات 
ودون  السجناء  بقية  إلى  املرض  نقله 
تقدمي العناية الطبية الازمة حلالته.

- ي��ج��ب ت��رح��ي��ل ال��س��ج��ني امل��ص��اب 
مبرض اإليدز غير السعودي إلى بلده 
ولم  خاصة  بحقوق  مطالب  كان  وإذا 
اإلع��س��ار  إلدع��ائ��ه  س��داده��ا  يستطع 
فترة  إعساره خال  النظر يف  فيجب 

ال تتجاوز ثاثة أشهر.

املادة اخلامسة عشرة:

يصدر وزير الصحة الائحة التنفيذية 
لهذا النظام بعد التنسيق مع اجلهات 
احلكومية األخرى التي تقدم خدمات 

طبية يف اململكة.

املادة السادسة عشرة:
ستني  مضي  بعد  النظام  بهذا  يعمل 
ي��وم��اً م��ن ت��اري��خ ن��ش��ره يف اجل��ري��دة 

الرسمية.

ت��ق��ري��ر دول����ي: ج��دي��د م��ع��دل ال��وف��ي��ات 
ال���ن���اجت���ة ع����ن اإلي�������دز ان���خ���ف���ض إل���ى 
النصف منذ عام 2005، وفقًا لبرنامج 

األمم املتحدة املشترك:
أصدر برنامج األمم املتحدة املشترك 
املعني بفيروس نقص املناعة البشرية  
اإليدز تقريراً جديداً يبني أن املوازين 
قد تغيرت ألول مرة بالنسبة للمصابني 

مبرض اإليدز. 
جميع  نصف  م��ن  أك��ث��ر  أص��ب��ح  فقد 
امل��ص��اب��ني ب��ف��ي��روس ن��ق��ص امل��ن��اع��ة 
يحصلون  امل��ائ��ة(  يف   53( البشرية 
اآلن على عاج فيروس نقص املناعة 
البشرية، وانخفضت الوفيات املتصلة 
عام  منذ  تقريباً  النصف  إلى  باإليدز 
هناك  ك��ان   ،2016 ع��ام  ويف   ،2005
املصابني  م��ن  شخص  مليون   19.5
ب��ف��ي��روس ن��ق��ص امل��ن��اع��ة ال��ب��ش��ري��ة 
مليون شخص،   36.7 البالغ عددهم 
وانخفضت  ال��ع��اج،  على  يحصلون 
 1.9 من  ب��اإلي��دز  املرتبطة  الوفيات 
مليون  إل���ى   2005 ع���ام  يف  م��ل��ي��ون 
هذا  استمر  ما  وإذا   ،2016 ع��ام  يف 
على  ال��ع��ال��م  ف��إن��ه سيضع  ال��ت��ق��دم، 
الطريق الصحيح نحو الهدف العاملي 
مليون   30 ل�  العاج  بتوفير  القاضي 
وق��ال   ،2020 ع���ام  ب��ح��ل��ول  ش��خ��ص 
التنفيذي  امل��دي��ر  سيديبي،  ميشال 
امل��ش��ت��رك  امل��ت��ح��دة  األمم  ل��ب��رن��ام��ج 
املعني بفيروس نقص املناعة البشرية 
الهدف  ه��ذا  حققنا  »لقد  اإلي��دز:   /
مليون   15 ل  العاج  بتوفير  القاضي 
نسير  ونحن   ،2015 عام  يف  شخص 
الطريق الصحيح ملضاعفة هذا  على 
شخص  مليون   30 إلى  ليصل  العدد 
مضيفاً   ،»2020 عام  هدف  وحتقيق 
املشترك  املتحدة  األمم  »برنامج  أن 
إلى  للوصول  سيواصل توسيع نطاقه 
التزامه  واحترام  احملتاجني  اجلميع 

بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب«.
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قام فريق من فرع اجلمعية باجلوف 
الفهيقي  األستاذ ظاهر  كًا من  ضم 
و  دوش،  م��ب��خ��وت  ع��ل��ي  األس���ت���اذ  و 
بإشراف من الدكتور طارش الشمري 
ب��زي��ارة لسجن  ال��ف��رع  امل��ش��رف على 
العقيد   استقبالهم  يف  كان  و  طريف، 
سجن  م��دي��ر  ال��ع��ن��زي  قنيفذ  سليم 
ط���ري���ف، و امل�����ازم ح��ج��اب راش���د 

القحطاني مساعد مدير السجن.
يف بداية الزيارة مت مناقشة عدد من 
العاقة، و من ثم قام  املواضيع ذات 
السجن  مرافق  على  بجولة  الفريق 
املاحظات  م��ن  ع��دد  خالها  رص��د 
جاء  التوصيات  من  عدد  وضع  مت  و 

أهمها على النحو التالي:
وذلك  للسجن  مطبخ  وجود  عدم   -1

لضيق املكان.
2- اليوجد طبيب و إمنا يقوم طبيب 
عام من املستشفى وكذلك طبيب من 

الصحة النفسية بزيارتهم يومياً.
أطباء  وجود  إلى  بحاجة  السجن   -3
بالسجن  صيدلية  وكذلك  مختصني 

وطبيب مقيم.

ال  ولكنها  مابس،  مغسلة  يوجد   -4
تكفي حاجة السجناء.

5- مت���ت م��ق��اب��ل��ة ب��ع��ض ال��س��ج��ن��اء 
والتحدث معهم  ومت نقل طلباتهم إلى 

إدارة السجن للتعامل معها.
6- ال يوجد أنشطة بالسجن.

فقد جاءت على  التوصيات  أبرز  أما 
النحو التالي:

1� ضرورة العمل على استئجار مبنى 
السجن  متطلبات  مع  يتوافق  حالياً 
احلالي  السجن  مبنى  أثبت  أن  بعد 

عدم صاحيته ألنه متهالك.
استحداث  استعجال  على  العمل   �2
مع  يتناسب  للسجن  حكومي  مبنى 

استيعاب السجن والسجناء.
اس��ت��ح��داث فصول  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   �3
دراسية وكذلك دورات تدريبية و ورش 
للصيانة، وحاسب آلي، و إلكترونيات  

وحتفيظ القرآن الكرمي.
4� ال بد من التعاقد مع مؤسسة لغسل 
املغسلة  أن  حيث  السجناء  مابس 
املوجودة بالسجن واحدة وغير كافية 

للسجناء.

للتاأكد من تطبيق كافة الأنظمة احلقوقية

وفد من فرع اجلمعية باجلوف يزور �شجن طريف
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كذلك  لألسرة،  العاملي  اليوم  مبناسبة 
ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ض��ح��اي��ا ال��ع��ن��ف من 
فرع  من  فريق  قام  األب��ري��اء،  األطفال 
اإلن��س��ان  حل��ق��وق  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية 
اإلدارات  مبخاطبة  اجل��وف  مبنطقة 
منطقة  وك��ذل��ك  باملنطقة،  احلكومية 
و  الشمالية،  احل���دود  ت��ب��وك،  ح��ائ��ل، 
إرفاق الكتيبات التي تتضمن التعريف 
ب��ال��ع��ن��ف ض���د األط���ف���ال، و أس��ب��اب��ه 
االرش���ادي  الدليل  وك��ذل��ك  وأش��ك��ال��ه، 
ال��ع��ن��ف ض��د األط��ف��ال،  حلملة وق���ف 
وح��ق��وق ال��ط��ف��ل ب���اإلس���ام، ك��م��ا مت 
الشوارع  يف  اإلرشادية  اللوحات  وضع 
وامل��ي��ادي��ن ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ت��وض��ح دور 
اإلسام يف حماية حقوق الطفل، ودور 
األس��رة واملجتمع يف ذل��ك، ال سيما و 
أن للجمعية دور كبير من خال حضور 
باالحتفاالت  وامل��ش��ارك��ة  املهرجانات 
النشرات  بتوزيع  باملنطقة   تقام  التي 
التي تعرف بحقوق األطفال وحمايتهم 

وتوزيع النشرات اخلاصة بهم، و طرق 
ما  جميع  حيال  اجلمعية  مع  التواصل 
ينتهك حقوقهم ومبا يكفل مساعدتهم 

للتغلب علي أي عقبات تواجههم.
لضحايا  ال���دول���ي  ب��ال��ي��وم  وي��ح��ت��ف��ل 
يوم  العدوان  ضحايا  األبرياء  األطفال 
وال��غ��رض منه  ع���ام،  ك��ل  م��ن  يونيو   4
منه  يعاني  الذي  باأللم  االعتراف  هو 
الذين  العالم  أنحاء  األطفال يف جميع 
يقعون ضحايا لإيذاء البدني والعقلي 
التزام  اليوم  ه��ذا  ويؤكد  والعاطفي، 
األمم املتحدة بحماية حقوق األطفال.

و يحتفل به مايني األفراد واملنظمات 
التي تعمل على حماية حقوق األطفال 
هو  ال��ي��وم  ه���ذا  و  عليها،  واحل��ف��اظ 
واملنظمات  ل��ألف��راد  املناسب  ال��وق��ت 
على  ليصبحوا  العالم  أنحاء  يف جميع 
االعتداء،  من  التعسف  تأثير  من  بينة 
كما  األطفال،  أشكاله، ضد  جميع  يف 
أنه وقت تتعلم فيه املنظمات واألفراد 

على  تركز  التي  التوعية  حمات  من 
حماية حقوق األطفال أو تشارك فيها، 
اجلمعية  إع��ان  إل��ى  تاريخه  يعود  و 
العامة، مبوجب قرارها املؤرخ 19 آب/
أغسطس 1982 يف دورتها االستثنائية 
ملا  ونظراً  املستأنفة،  السابعة  الطارئة 
األطفال  من  الكبير  ’’العدد  من  روعها 
األب��ري��اء  وال��ل��ب��ن��ان��ي��ني  الفلسطينيني 
ترتكبها  التي  العدوان  أعمال  ضحايا 
 4 ب��ي��وم  االح��ت��ف��ال  ت��ق��رر  إسرائيل‘‘ 
ح��زي��ران/ي��ون��ي��ه م��ن ك��ل ع��ام بوصفه 
ال��ع��دوان من  ال��دول��ي لضحايا  ال��ي��وم 
الدولي  اليوم  أم��ا  األب��ري��اء،  األط��ف��ال 
املتحدة يف  األمم  أق��رت  فقد  لألسرة 
م��اي��و/أي��ار، من  ي��وم 15  ع��ام 1993 
بهدف  لألسرة،  دولياً  يوماً  ع��ام،  كل 
ت��ع��زي��ز ال��وع��ي ب��ال��ق��ض��اي��ا اخل��اص��ة 
مبئات املايني من األسر حول العالم، 
االجتماعية  بالعمليات  املعرفة  وزيادة 
املؤثرة  والدميوغرافية  واالقتصادية 

احتفالية  املتحدة  األمم  وتعقد  فيها، 
هذا العام حتت شعار »األسر والتعليم 
أعمال  ج��دول  من  انطاقاً  وال��رف��اه«، 
املنظمة  تعده  ال��ذي  الدولية  التنمية 
خ��ط��ة ط��ري��ق دول���ي���ة ل��ل��ق��ض��اء على 
ال��ف��ق��ر، وت��ع��زي��ز امل��ش��ارك��ة يف ال��رف��اه 
يف  االجتماعية،  والتنمية  االقتصادي 
ظل تنمية مستدامة حتمي البيئة، ألن 
األسرة هي مركز احلياة االجتماعية؛ 
وتركز األمم املتحدة على ضمان رفاه 
أفرادها، عبر توفير تعليم لألطفال يف 
مرحلة مبكرة، ومييز علم االجتماع بني 
»النواة«،  ب�  تبدأ  لألسرة  أشكال  عدة 
العالم،  يف  األكثر شيوعاً  النمط  وهي 
وت��ت��ك��ون م��ن ال���زوج���ني وأط��ف��ال��ه��م��ا، 
جتمعهم  ال  التي  »العائلة«  جانب  إلى 
الدم،  رابطة  ولكن  املشتركة،  اإلقامة 
من  تتكون  التي  املمتدة،  إل��ى  إضافة 
وزوجاتهم  واألبناء  والزوجني  األجداد 

واألحفاد. 

فرع اجلمعية باجلوف يشارك يف اليوم العاملي 
لضحايا العنف من األطفال األبرياء
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احلقوق  مراعاة  من  التأكد  أجل  من 
املواثيق  م��ع  املتوافقة  و  اإلنسانية 
ال���دول���ي���ة، أج����رى ف��ري��ق م���ن ف��رع 
إلى  تفقدية  زي��ارة  باجلوف  اجلمعية 

مركز الصحة األولية يف سكاكا.
ت�����رأس ال��ف��ري��ق ال���دك���ت���ور ط���ارش 
الشمري مدير الفرع، و األعضاء كًا 
من األستاذ ظاهر الفهيقي و األستاذ 
خليفة املسعر، و األستاذ علي دوش، 
األس��ت��اذ  استقبالهم  يف  ك���ان  فيما 
مدير  اخل��ال��دي  ال���رزاق  عبد  صالح 
مركز الرعاية الصحية األولية بالنفل 
بسكاكا، والدكتور أشرف بشير البركة 
مساعد املدير العام للصحة العامة، و 
مركز  مدير  سليم  محمد  الدكتور  
و  بسكاكا،  بالنفل  الصحية  الرعاية 
األستاذ محمد صالح  مشرف مركز 

القطاع بالشؤون الصحية.
بداية  امل��رك��ز، يف  الوفد يف  و جت��ول 
املواضيع  تبادل  و  مناقشة  مت  اللقاء 

ثم  م��ن  و  ال��ع��اق��ة،  ذات  امل��ش��ت��رك��ة 
و  اإليجابيات  من  عدداً  الوفد  رصد 
األولية  الصحة  مركز  يف  السلبيات 
من  ع���دداً  وض��ع  عليها مت  ب��ن��اءاً  و 

التوصيات جاءت على النحو التالي:
 1- املبنى مستأجر منذ سنتني عام 

1436ه�.
جيدة   الصحي  باملركز  النظافة    -2
تؤمن  باملديرية  مرتبطة  والصيانة 

عند احلاجة.
الرعاية  مركز  بني  تعاون  يوجد   -3

وعيادة مكافحة التدخني.
امل���رك���ز  ب����ني  ت��ن��س��ي��ق  وج������ود   -4
ومستوصف اللقائط  حيال االستعانة 

بطبيب األسنان.
بشكل  األدوي�����ة  ت��أم��ني  م��ت��اب��ع��ة   -5

مستمر حيث أنها مكتملة باملركز.
لألطفال  التطعيمات  متابعة   -6

وكذلك االنفلونزا املوسمية.
7- املشاركة يف زيارة املدارس وكذلك 

امل���ش���ارك���ات اخل��ارج��ي��ة ب��امل��ع��ارض 
الوطنية بإيجاد عيادة  متنقلة لفحص 
الضغط  وكذلك  والتراكمي  السكر 

وإسعافات أولية.
8- وجود جهاز عمليات مرتبط  مع 
و جهاز يف  الطوارئ،  عمليات  غرفة 

سيارة اإلسعاف.
أما السلبيات فقد جاءت على النحو 

التالي:
1- عدم وجود أطباء لألطفال.

طبيبات  أو  أط��ب��اء  وج���ود  ع��دم   -2
تخصص نساء.

3- عدم وجود طبيب أسنان باملركز 
4- عدم وجود جهاز أشعة.

5- عدم وجود طبيب للصدر، للعظام 
أنف وحنجرة، باطنية.

الكبد  التطعيم  لقاح  وجود  عدم   -6
الوبائي.

النحو  على  التوصيات  ج��اءت  وق��د 
التالي:

1- إدارة ومنسوبي املركز لديهم تفهم 
بأهداف العمل وتطويره ويلزم العمل 

على مساعدتهم بتطوير املركز. 
عدد  زي���ادة  إل��ى  بحاجة  امل��رك��ز   -2
طب  مجال  يف  األخصائيني  األطباء 
األطفال، والنساء والباطنية، والعظام 
الذي  احلي  بخدمة  ليقوم  واألسنان 

يستفيد من خدماته.
3- العمل على إنشاء مبنى  حكومي 

للرعاية األولية بالنفل. 
4- العمل على توفير األجهزة الطبية 

واألشعة وأجهزة الفحص األخرى.
5-ال��ع��م��ل ع��ل��ى رف���ع امل��رك��ز ليكون 

مرجعية إستشارية.
6-ال��ع��م��ل ع��ل��ى إي��ج��اد ال��ل��ق��اح��ات 
الوبائي  الكبد  بالتطعيم  اخل��اص��ة 

وغيره.
مركز  إنشاء  إل��ى  بحاجة  املركز   -7
املقر  لضيق  بالنفل  للرعاية  حكومي 

احلالي.

اجلمعية تر�شد عددًا من الإيجابيات على مركز 

ال�شحة الأولية يف �شكاكا
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للتاأكدمن تطبيق كافة الأنظمة ومراعاة احلقوق الإن�شانية

زيارة ميدانية لبلدية العزيزية بالعا�شمة املقد�شة

انطاقاً من أهداف و اختصاصات اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف اململكة العربية 
السعودية، واملنصوص عليها يف نظامها األساسي، و بناًء على ما وصل لفرع اجلمعية 
من شكاوى هاتفية بشأن عدم تواجد املوظفني يف بلدية العزيزية بالعاصمة املقدسة، و 
عليه قامت جلنة الرصد بفرع اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان مبنطقة مكة املكرمة 
مؤخراً بزيارة لبلدية العزيزية بالعاصمة املقّدسُة للتحقق من صحة الشكاوى، و مبتابعة 

من املشرف على الفرع األستاذ سليمان الزايدي، رصدت املاحظات اآلتية:
اإليجابيات:

- جودة املبنى وحسن تنظيمه الداخلي و نظافته وكذلك أفنيته.
السلبيات:

1- لوحظ وجود بعض املراجعني يجوبون املبنى بحثاً عن املوظفني يف ظل غياب واضح 
للموظفني.

2- رصدت اللجنة عدم وجود عدد من املوظفني يف مكاتبهم وقت الزيارة.
3- إغاق بعض املكاتب.

4- ال يوجد يف مكتب  وحدًة العماء إال موظف واحد وخمسة مكاتب بدون موظفني. 
5- اتضح للجنة شلل العمل يف البلدية بسبب الغياب.

6- تضجر بعض املراجعني لتأخر إجراءات معاماتهم بسبب غياب املوظفني.
 أهم التوصيات:

ومراقبة  مكاتبهم  يف  املوظفني  تواجد  على  واخلارجية  الداخلية  الرقابة  تشديد   -1
أدائهم.

2- احلفاظ على حق املواطنني بسرعة اإلجناز وجتويده.

ل��ألح��وال  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  خصصت 
خلدمة  مكتباً  تبوك  مبنطقة  املدنية 
أسر شهداء الواجب وذوي االحتياجات 

اخلاصة وكبار السن.
وأوض���ح م��دي��ر ع��ام األح����وال املدنية 
مبنطقة تبوك عوض بن محمد البلوي 
أن تخصيص هذا املكتب يأتي امتداداً 
لتوجيهات صاحب السمو امللكي األمير 
آل  عبدالعزيز  ب��ن  ن��اي��ف  ب��ن  محمد 
نائب  العهد  ولي  اهلل-  -حفظه  سعود 

الأحوال املدنية يف تبوك تخ�ش�س مكتبًا خلدمة اأ�شر 

ال�شهداء وذوي الإحتياجات اخلا�شة

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
س���اب���ق���اً، ب��ت��ي��س��ي��ر وت��س��ه��ي��ل ك��اف��ة 
الفئات ومبتابعة من  اخلدمات لهذه 
معالي وكيل وزارة الداخلية لألحوال 
املدنية األستاذ ناصر العبدالوهاب.

تأتي  امل��ب��ادرة  البلوي أن ه��ذه  وأك��د 
يف سبيل املشاركة املجتمعية وتنمية 
أسر  جت��اه  االجتماعية  املسؤولية 
نرحب  الذين  الواجب  شهداء  وذوي 

بهم ونسعد بخدمتهم يف أي وقت.
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من  أّي��ار/م��اي��و  م��ن  الثالث  يشكل 
ال����ذي يحتفل  ال��ت��اري��خ  ك���ل ع���ام 
ب��امل��ب��ادئ األس��اس��ي��ة حلرية  ف��ي��ه 
تقييم  أجل  من  ذلك  و  الصحافة؛ 
العالم  الصحافة يف  حرية  أوض��اع 
أجمع، و حماية وسائل اإلعام من 
واالنتهاكات  االعتداءات  أن��واع  كل 
إل��ى  حت��ي��ة  ول��ت��وج��ي��ه  الستقالها 
الصحفيني الذين فقدوا حياتهم يف 

ممارسة مهنتهم.
لألمم  العامة  اجلمعية  قامت  وقد 
اليوم  ه��ذا  ع��ن  ب��اإلع��ان  املتحدة 
بعد  وذل��ك   ،1993 عام  العاملي يف 
ال��دورة  اعتمدتها  التي  التوصية 
السادسة والعشرون للمؤمتر العام 

لليونسكو يف عام 1991.
ه����ذا ال���ي���وم ه���و ف��رص��ة إلع���ام 
ما  يف  أجمع  العالم  يف  املواطنني 
الصحافة.  حرية  بانتهاكات  يتعلق 
ول��ل��ت��ذك��ي��ر ف���إن يف ع��ش��رات من 
ال���ع���ال���م، تخضع  ح����ول  ال���ب���ل���دان 
املطبوعات فيها للرقابة، وللعقاب، 
الصحفيون،  ويتعرض  ول��إغ��اق 
ون��اش��ري��ن ملختلف  م��ح��رري��ن  م��ن 
اعتداء  من  املضايقات،  من  أنواعاً 
عنيف واعتقال وحتى القتل أحياناً 

كثيرة.
إنه تاريخ لتشجيع وتطوير املبادرات 
الصحافة،  حرية  لصالح  املتخذة 
يف  الصحافة  حرية  حالة  ولتقييم 

جميع أنحاء العالم.
و ق��د اخ��ت��ي��ر ه���ذا ال��ع��ام ع��ن��وان 

’’عقول متبصرة يف أوق��ات حرجة: 

دور وسائل اإلعام يف بناء وتعزيز 
وشاملة  وعادلة  سلمية  مجتمعات 
ال��ع��ام  األم���ني  ق���ال  و   ،‘‘ للجميع 
غوتيريش   أنطونيو  املتحدة  لألمم 
يف رس���ال���ة ل���ه مب��ن��اس��ب��ة ال��ي��وم 
»يذهب  الصحافة  حلرية  العاملي 
ال��ص��ح��اف��ي��ون إل���ى أش���د األم��اك��ن 
خطراً وهم صوُت من ال صوَت لهم.
اإلس��اءة  من  يعانون  فاإلعاميون 
ويتعرضون  إلى شخصيتهم  البليغة 
ل��اع��ت��داء اجل��ن��س��ي واالح��ت��ج��از 

واجلرح بل حتى للموت.
يدافعون  ق���ادة  إل��ى  نحتاج  ون��ح��ن 
ع��ن ح��ري��ة اإلع���ام ألن ذل��ك أمر 
التضليل  بالغ األهمية يف مناهضة 

اإلعامي السائد.
ونحتاج أيضاً إلى أن ينهض اجلميع 
دفاعاً عن حقنا يف معرفة احلقيقة.
ال��ع��امل��ي حلرية  ال��ي��وم  وإن��ن��ي يف 
الصحافة أنادي بوضع حد جلميع 
أع��م��ال ال��ق��م��ع ال��ت��ي ي��ت��ع��رض لها 
الصحافة  ألن  ذل��ك  الصحافيون، 
السام  حتقيق  يف  تساهم  احل��رة 
والعدل للجميع، وألننا عندما نوفر 
كلماتهم  فإن  للصحافيني،  احلماية 

وصورهم ميكن أن تغير العالم«.
فيما قالت املديرة العامة لليونيسكو 
السيدة إيرينا بوكوفا يف رسالة لها 
بتلك املناسبة »إّن متتع الصحفيني 
باالستقالية  اإلع����ام  ووس���ائ���ل 
الشخصية  وق����وة  وامل��وض��وع��ي��ة 

الوحيد  السبيل  البصيرة هو  ونفاذ 
العالم  عواصف  أمام  الصمود  إلى 
حرية  تهدد  التي  العاتية  اجلديد 

تداول املعلومات.
الكولومبي  ال��ص��ح��ف��ي  ك��ت��ب  ل��ق��د 
ُقتل  ال��ذي  إي��س��ازا،  كانو  غيليرمو 
ب��س��ب��ب ع��م��ل��ه ال��ص��ح��ف��ي يف ع��ام 
وفاته  قبل  العبارات  ه��ذه   ،1986
عباراته  ص��دى  زال  وم��ا  بعامني، 
ي���ت���ردد وي���ط���رق أب�����واب ال��ع��ق��ول 
 33 مرور  بعد  نحتفل،  إذ  والقلوب 
العاملي  باليوم  وف��ات��ه،  على  ع��ام��اً 
حلرية الصحافة وبالذكرى السنوية 
اليونسكو/ العشرين إلنشاء جائزة 
غ��ي��ل��ي��رم��و ك��ان��و ال��ع��امل��ي��ة حل��ري��ة 

الصحافة.
بينما  ال��ص��ح��اف��ة،  أم���ام  وت��رت��س��م 
ت��واج��ه أزم����ة ف��ي��م��ا ي��خ��ص هوية 
تختلط  مستقبل  معالم  جمهورها، 
القدمية  واملصاعب  التحديات  فيه 
بتهديدات ومخاطر جديدة، ويؤدي 
ووسائل  الرقمية  الشبكات  انتشار 
زعزعة  إل��ى  االجتماعي  التواصل 
وق��واع��ده  اإلع��ام��ي  العمل  أرك���ان 
»املواطنون  ويقوم  شديدة،  زعزعة 
ح��دود  رس��م  ب��إع��ادة  الصحفيون« 
ويجري  الصحافة،  مهنة  ومعالم 
ومصداقية  مسؤولية  يف  التشكيك 
احلابل  ويختلط  اإلع���ام،  وسائل 
بني  اإلنترنت  شبكة  على  بالنابل 
اإلعامية  وامل���ادة  الدعائية  امل��ادة 
أو التحريرية، ويتزايد عدد أطراف 

القطاع اخلاص الفاعلة التي تقوم 
الرئيسية  الوسيطة  اجلهات  بدور 
وتأتي بأشكال جديدة من »الرقابة 
التحديات  هذه  وتقترن  اخلاصة«، 
اجتماعية  ب��ت��ح��والت  وامل��ص��اع��ب 
على  القائمون  ق��رر  وق��د  ش��دي��دة، 
الكلمة  إدراج  أك��س��ف��ورد  ق��ام��وس 
التي   ،»post-truth« اإلجنليزية 
ت��ع��ن��ي »م����ا ب��ع��د احل��ق��ي��ق��ة«، يف 
العام  كلمة  باعتبارها  ال��ق��ام��وس 
املقترن  املفهوم  هذا  ويثير   ،2016
مبفهوم »األخبار الزائفة« تساؤالت 
العناصر اجلوهرية  بشأن  متزايدة 
للصحافة املهنية احلرة واملستقلة.

ويحدث كل هذا يف وقت باتت فيه 
واملستقلة  احل��رة  اإلع���ام  وس��ائ��ل 
كانت  م�ّما  أهمية  أكثر  والتعددية 
لتمكني  مضى  وق��ت  أي  يف  عليه 
كل فرد، سواء أكان رجًا أم امرأة، 
الرشيدة  احلوكمة  لتعزيز  وكذلك 
ال��ق��ان��ون، وامل��ض��ي قدماً  وس��ي��ادة 
املستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  يف 
لعام 2030، والسعي بالتحديد إلى 
حتقيق هدف التنمية املستدامة 16 
مجتمعات  إقامة  إلى  يرمي  ال��ذي 
للجميع.  وشاملة  ومساملة  عادلة 
وي��ج��ب ع��ل��ى وس��ائ��ل اإلع����ام أاّل 
مصدر  م��ج��رد  ت��ك��ون  ب��أن  تكتفي 
ينبغي  ب��ل  للمعلومات،  ب��ه  م��وث��وق 
متعددة،  آلراء  منبراً  تكون  أن  لها 
لها حشد قوى جديدة من  وينبغي 

أجل التسامح واحلوار«.

 »عقول متب�شرة يف اأوقات حرجة: دور و�شائل الإعلم يف بناء وتعزيز 

جمتمعات �شلمية وعادلة و�شاملة للجميع«

دول العامل

 حتتفل باليوم العاملي 

لل�شحافة
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االم��ارات��ي��ة  ال��ب��ي��ان  لصحيفة  وف��ق��اً 
مع  اتفاقية  دب��ي  إم��ارة  وقعت  فقد 
ش��رك��ة "إن��ف��اي��روس��ي��رف اإلم����ارات" 
البيئية،  النفايات  حل��ل��ول  العاملية 
إعادة  يف  متخصصة  منشأة  إلنشاء 
دبي  مجمع  يف  اإللكترونيات  تدوير 

الصناعي.
وذك�������رت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن�����ه س��ي��ت��م 
وكالة متويل  قبل  من  متويلها جزئياً 
سويسرا،  يف  احلكومية  ال��ص��ادرات 
لتكون بذلك أكبر استثمار أجنبي من 
الصديقة  املشاريع  مجال  يف  نوعه 
للبيئة يف دولة اإلمارات، ومت تصميم 
املنشأة لتصبح أكبر مركز يف مجال 
مبنطقة  اإللكترونية  النفايات  إدارة 

الشرق األوسط.
ب��إع��ادة  ت��ق��وم  منشأة  أول  وستكون 
ت��دوي��ر ال��ن��ف��اي��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة من 
ويشمل  وكهربائية،  إلكترونية  أجهزة 
ذلك األجهزة االستهاكية والصناعية 
ضمنها  ومن  والعسكرية،  والتجارية 
امل��ك��ي��ف��ات، وال��ب��ط��اري��ات، وم��ع��دات 
واألج��ه��زة  امل��ع��ل��وم��ات،  تكنولوجيا 
امل��ن��زل��ي��ة، وإل��ك��ت��رون��ي��ات ال��ط��ي��ران 

العسكرية، والهواتف املتحركة.
النفايات  تدوير  بإعادة  ستقوم  كما 
وعبوات  املصابيح،  مثل  املتخصصة، 
املعمل  كما سيشكل  وغيرها،  الرذاذ 
الس��ت��رج��اع  مخصصة  م��ن��ش��أة  أول 

البرادات يف دولة اإلمارات.

فإن  م��ؤخ��راً  أمم��ي  لتقرير  وف��ق��اً  و 
البشر ينتجون سنوياً مايني األطنان 
من النفايات اإللكترونية التي تسرب 
مواد سامة يف مكبات النفايات حول 
شرق  أن  التقرير  وجد  وقد  العالم، 
وجنوب شرق آسيا تلقي من النفايات 
اإللكترونية ما يكفي ألن يزيد حجم 
يف   %63 بنسبة  فيها  النفايات  تلك 

غضون خمس سنوات.
 12 أممية  أيضاً  دراس��ة  تتبعت  وقد 
دول���ة آس��ي��وي��ة ب��ني األع����وام 2010 
النفايات  انتاج  حجم  ملعرفة  و2015 
م��ع��دل  أن  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، ووج�����دت 
مبقدار  ارتفع  اإللكترونية  النفايات 
وجود  مع  الفترة،  تلك  خال  الثلثني 

دول أسوأ من غيرها.
ضاعفت  املثال  سبيل  على  فالصني 
وبحلول  اإللكترونية،  نفاياتها  م��ن 
عشرة  نحو  املنطقة  أنتجت   2015
كيلوغرامات من النفايات اإللكترونية 
لكل شخص سنوياً، وكانت هونغ كونغ 
أسوأ دول املنطقة مبعدل نحو 21.8 
لكل  إلكترونية  نفايات  كيلوغرامات 
أقل  كمبوديا  كانت  شخص، يف حني 
تلك الدول مبعدل 1.3 كيلوغرامات 

نفايات إلكترونية لكل شخص.
النتائج  هذه  فإن  التقرير،  وبحسب 
تلك  مقارنة  عند  إزعاجاً  أقل  تبدو 
الدول اآلسيوية بدول أوروبا وأميركا، 
اإللكترونية  النفايات  م��ع��دل  حيث 

 15.4 إل��ى  يصل  ال��واح��د  للشخص 
كيلوغرامات سنوياً.

آسيا  يف  املستهلكون  واصل  إذا  لكن 
قد  فإنهم  إللكترونية  نفاياتهم  تكومي 
يتخطون بسهولة نظراءهم الغربيني، 
ف��آس��ي��ا ت��ش��ت��ري ح��ال��ي��اً ن��ح��و نصف 
ال��س��وق،  يف  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  املنتجات 
ويتوقع تقرير األمم املتحدة استمرار 

زيادة النفايات اإللكترونية.
يف  باإللكترونيات  امل��ط��اف  وينتهي 
إل��ى  تفتقر  ال��ت��ي  اآلس��ي��وي��ة  ال����دول 
النفايات  تدوير  إلع��ادة  حتتية  بنية 
جتعل  ال��ت��ي  وال��ق��وان��ني  اإللكترونية 
النفايات  م��ح��ارق  إل��زام��ي��اً، يف  ذل��ك 
تدوير  أنظمة  أو  اخللفية  والباحات 

غير رسمية تلوث البيئة.
التقرير  يشيد  أخ����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن 
ب��أن��ظ��م��ة إع�����ادة ت���دوي���ر ال��ن��ف��اي��ات 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة يف ال���ي���اب���ان وك��وري��ا 
الذي  الوقت  يف  وت��اي��وان،  اجلنوبية 
بدأت فيه دول أخرى مؤخراً التعامل 
يف  اإللكترونية،  نفاياتها  مشكلة  مع 
أنظمة  إل��ى  قليلة  دول  ت��رك��ن  ح��ني 

خاصة.
ال��ن��ف��اي��ات  اجل���دي���ر ذك�����ره ه���و أن 
تتكون  التي  النواجت  هي  االلكترونية 
لألجهزة  املستهلك  استخدام  نتيجة 
االلكترونيات  وتسمى  االلكترونية 
)التلفزيونات،  وتشمل  املستهلكة 
الصوت  أج��ه��زة  أدوات  احل��اس��ب��ات، 

ك��ام��ي��رات ال��ف��ي��دي��و ، ال��ه��وات��ف ، 
االستنساخ ، الفاكس ، ألعاب الفيديو( 
صفتني  يف  تشترك  األج��ه��زة  وه��ذه 
جتعلها من النفايات االلكترونية وهي 
أو  الكترونية  لوحة  إما  متتلك  كونها 
أنبوب األشعة الكاثودية الذي يحتوي 
الرصاص مبستويات  من  نسب  على 
ت��ؤدي إل��ى زي���ادة اخل���واص السمية 
وتعود  خطرة،  نفايات  تنتج  وبالتالي 
إلى  اإللكترونية  النفايات  خ��ط��ورة 
ت��راك��م امل��ع��ادن وال��ب��اس��ت��ك وامل���واد 
تتكون  ال��ت��ي  ال��س��ام��ة  ال��ك��ي��م��ي��اوي��ة 
كلوحات  اإللكترونية  األج��ه��زة  منها 
واألس��اك  الزجاج  وأنابيب  الدوائر 
من  وغيرها  واملكثفات  وامل��ق��اوم��ات 
أن  حيث  الدقيقة  الداخلية  األج��زاء 
أكثر من 70% من املعادن الثقيلة مبا 
والقصدير  الكادميوم،  الزئبق،  فيها 
ال��ت��ي ت��وج��د يف م��ط��ام��ر ال��ن��ف��اي��ات 
ت��أت��ي م��ن ال��ن��ف��اي��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، 
اإللكترونية  واملكونات  املعادن  ه��ذه 
تلويث  على  تعمل  األخ���رى  السامة 
هذه  ح��رق  فعند   ، اجل��وف��ي��ة  امل��ي��اه 
ينتج غاز  السمية  الشديدة  النفايات 
وأكاسيد  ال��ك��رب��ون  أوك��س��ي��د  ثنائي 
احلديد والنحاس الثنائية مما يؤدي 
هذه  تعرض  وعند  الهواء  تلوث  إلى 
الغازات إلى الرطوبة واألمطار تتكون 
إلى  ي��ؤدي  مما  احلامضية  األمطار 

تلوث املياه والتربة.

دبي تد�شن اأكرب من�شاأة تدوير نفايات اإلكرتونية بالعامل
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بيئية  حت��دي��ات  ال��ع��ال��م  دول  ت��واج��ه 
السكاني  ال��ت��زاي��د  نتيجة  متنامية 
و ت���س���ارع ال���وت���ي���رة ال��ص��ن��اع��ي��ة، و 
االقتصادية، و العمرانية، و الزراعية، 
و ما تولده من مخلفات و آثار سلبية 
إل��ى  إض��اف��ة  البيئية،  األوس����اط  يف 
تناقص املوارد الطبيعية نتيجة اإليفاء 
املزيد  حتقيق  و  التنمية،  مبتطلبات 
تنمية  لضمان  لإنسان  الرفاهية  من 

مستدامة تستمر لألجيال القادمة.
لألرصاد  العامة  الهيئة  حققت  قد  و 
و حماية البيئة يف اململكة نقلة نوعية 
و  البيئة  حماية  األرص���اد   مجال  يف 
موضوع  اعتمد  إذ  م��وارده��ا،  ص��ون 
ال��ب��ي��ئ��ة و ح��م��اي��ت��ه��ا ض��م��ن ال��ن��ظ��ام 
من  للمادة 32  وفقاً  للحكم  األساسي 
ال��ت��ي نصت على  ال��ن��ظ��ام األس��اس��ي 
على  احمل��اف��ظ��ة  على  ال��دول��ة  »تعمل 
منع  و  تطويرها  و  حماتها  و  البيئة 
التلوث عنها«، األمر الذي يعد تتويجاً 
خادم  حكومة  توليه  ملا  االهتمام  بالغ 
العمل  خل��دم��ة  الشريفني  احل��رم��ني 

و  الطبيعية  امل���وارد  ص��ون  و  البيئي 
احملافل  إلى  ما حتول  سرعان  ال��ذي 

الدولية.
و مؤخراً و حتت  رعاية خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز  
آل سعود - حفظه اهلل - افتتح  معالي 
املهندس  والزراعة  واملياه  البيئة  وزير 
الفضلي  عبداحملسن  بن  عبدالرحمن 
ال��دول��ي  وامل��ع��رض  املنتدى  فعاليات 
املستدامة  والتنمية  للبيئة  السادس 
اخلليجي حتت شعار »نقل التكنولوجيا 

البيئية« الذي استضافته جدة.
املنتديات  أب���رز  م��ن  امل��ن��ت��دى  يعد  و 
والتنمية  البيئة  م��ج��ال  يف  ال��دول��ي��ة 
امل��س��ت��دام��ة وال���ت���ي ت��أت��ي يف إط���ار 
لكل  الشريفني  احلرمني  خ��ادم  دع��م 
البيئة  على  احملافظة  شأنه  م��ن  م��ا 
التنمية  وصون مواردها ودعم خطط 
فيه  ش��ارك  و  اململكة،  يف  املستدامة 
عاملي  و  محلي  خبير   200 من  أكثر 
باإلضافة إلى مشاركة عدد من وزارات 
البيئة و الغرف التجارية و الصناعية 

اخلليجي  ال���ت���ع���اون  م��ج��ل��س  ب����دول 
و ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي و اخل����اص، و 
املنظمات البيئية،  واإلقليمية والدولية 

وأصحاب األعمال مشيراً.
من جهته  أوضح رئيس الهيئة العامة 
ال��دك��ت��ور  البيئة  وح��م��اي��ة  ل��ألرص��اد 
املنتدى  أن  الثقفي  مصلح  بن  خليل 
الذي يعتبر أكبر جتمع من نوعه على 
على  رك��ز  األوس���ط  ال��ش��رق  مستوى 
قضايا بيئية مختلفة يف كافة مجاالت 
الطاقة  وكفاءة  البيئية،  التكنولوجيا 
والطاقة  عليها،   احملافظة  برامج  و 
واملياه  املتجددة  والطاقة  الشمسية 

وإدارة النفايات.
م��ؤك��داً أن امل��ن��ت��دى اس��ت��ش��رف أه��م 
منجزات العالم يف التكنولوجيا البيئية 
يف  التعاون  أعماله  أج��ن��دة  تصدر  و 
دول مجلس التعاون اخلليجي للتنمية 
املستدامة، حيث مت التطرق للتحديات 
والفرص لتعزيز التنمية املستدامة من 
البيئية، واملبادرات  التكنولوجيا  خال 
إدارة  تعزيز  إلى  الرامية  احلكومية، 

البيئة ونهج التنمية املستدامة إضافة 
التشريعات  ودور  البيئية  اإلدارة  إلى 
استراتيجيات  تطبيق  لتعزيز  اإلدارية 
البيئية  التكنولوجيا  ونقل  مستدامة، 
واملجمعات  املستدامة،  املدن  وتطوير 

الصناعية.
وأضاف »إن املنتدى خصص جلسات 
علمية للمنهجيات والتقنيات املتطورة 
إلدارة النفايات وذلك عبر االستدامة 
يف إدارة النفايات الصناعية واستخراج 
املوارد بالتعرف على التخطيط القائم 
يف هذا الصدد، وتطورات التكنولوجيا 
تنفيذ مناذج  من  التي متكن  احلديثة 
م��س��ت��دام��ة إض��اف��ة جل��ل��س��ات أخ��رى 
تعرج على التخفيض، وإعادة التدوير 
عبر  املتطاير  النفط  رماد  واستخدام 
احلالية  التخلص  مم��ارس��ات  محاور 

وتأثيرها على البيئة«.
مشيراً إلى أن املنتدى ركز  يف جلساته 
االقتصادية  واجل��دوى  الهندسة  على 
امل��ت��ط��اي��ر وإع���ادة  ال��ن��ف��ط  للحد م��ن 
التكنولوجيا  وت��ط��وي��ر  اس��ت��خ��دام��ه 

بف�شل جهود الهيئة العامة للأر�شاد و حماية البيئة

اململكة تنطلق بحماية البيئة من املحلية اإىل 

الدولية
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الكربون  باستخدام  املبتكرة  البيئية 
املتطاير  النفط  رم���اد  م��ن  وامل��ع��ادن 
نظم  يف  التكنولوجيا  لتطبيق  إضافة 
وال��ص��رف الصحي  امل��ي��اه،  م��ع��اجل��ة 
وتطبيقها أيضاً يف إزالة الكبريت من 

غاز املداخن.
وتطرق رئيس الهيئة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة إلى بحث املنتدى آلفاق 
وتطبيق  طاقة  إل��ى  النفايات  حتويل 
التكنولوجيا يف إطار اإلدارة املتكاملة 
وكفاءة  املستدامة  والطاقة  للنفايات، 
الطاقة مقابل الطاقة املتجددة، واجتاه 
وحالة  العمل،  فرص  وخلق  األسعار، 
والطاقة  ال��ري��اح،  م��ن  الطاقة  توليد 
الشمسية، والطاقة احلرارية األرضية 
وكفاءة  الطاقة  استهاك  من  واحل��د 
الطاقة  واملمارسات العدادات الذكية، 
أنظمة التبريد العازل، إضافة للتطرق 
من  والفعالية  املتجددة  الطاقة  إلنتاج 
وأفضل  التوزيع  ومزايا  التكلفة  حيث 
مجال  يف  والتقدم  التخزين  أش��ك��ال 
البحث والتطوير يف مختلف املجاالت. 

الدولي  وامل��ع��رض  املنتدى  أن  وأف���اد 
املستدامة  والتنمية  للبيئة  ال��س��ادس 
الشركة  رؤي���ة  يستعرض  اخلليجي 
السعودية للكهرباء يف أن تكون الشركة 
يف  البيئة  حماية  م��ج��ال  يف  ال��رائ��دة 
واملعايير  لألنظمة  واالمتثال  اململكة، 
احلالية للهيئة العامة لألرصاد وحماية 
النظيفة  الطاقة  إنتاج  وزي��ادة  البيئة، 
والتقليل من استخدام املوارد الطبيعية 
اإلدارة  ن��ظ��ام  تنفيذ  ل��ع��رض  إض��اف��ة 
التحديات  اجلامعية  املدن  يف  البيئية 

والفرص.
ل���إدارة  حيز  امل��ن��ت��دى  بتحديد  ون���وه 
البيئية يف إطار إدارة التنظيم والتعريب 
والتكنولوجيا الرقمية يف إنتاج الطاقة 
وتوزيعها وتقنيات مراقبة نوعية الهواء 
االنبعاثات  مراقبة  ونظام  وتطبيقها 
السبل  ووص��ف   ،  »CEMS« املستمرة 
يف  املياه  استخدام  من  للحد  الفعالة 
الزراعة ونظم الري ونقل التكنولوجيا 
البيئية يف قطاع املياه، والتقاط طاقة 
والطاقة  األحمر  البحر  من  األم���واج 

ومراقبة  املستدامة  والبديلة  النظيفة 
نوعية املياه . 

العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  أن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
لألرصاد وحماية البيئة رصدت العديد 
بالبيئة  املعنية  الوطنية  املبادرات  من  
والتنمية املستدامة ضمن رؤية اململكة 
2030 الكفيلة برقي العمل اإلرصادي، 
والتي  املستدامة  والتنمية  والبيئي، 
خ��ال  تنفيذها  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  تعمل 
الفترة املقبلة والتي استعرضتها ضمن 
ج��ل��س��ات امل��ن��ت��دى وامل��ع��رض ال��دول��ي 
املستدامة  والتنمية  للبيئة  ال��س��ادس 
مبادراتها  الهيئة  وحصرت  اخلليجي، 
البيئة  م��ع��ل��وم��ات  م��رك��ز  إن���ش���اء  يف 
واألرص��اد واإلن��ذار املبكر عن حاالت 
الطقس، والتلوث، وإعادة تأهيل البؤر 
اإلدارة  على  الرقابة  وتفعيل  امللوثة، 
الصلبة  البلدية  للنفايات  السليمة 
الصرف  ومراقبة  تدويرها،  وتشجيع 
الدوري  البيئي  والفحص  املصدر  من 
حمل��ط��ات ال���وق���ود، وم��راك��ز اخل��دم��ة 
حملطات  اجلغرافية  التغطية  وزي���ادة 

العليا«  واألج���واء  »السطحية  الرصد 
واالستشعار عن بعد، وشملت مبادرات 
ملراقبة  مركزية  وح��دة  إنشاء  الهيئة 
املصدر  من  واالنبعاثات  الهواء،  جودة 
وت��ط��وي��ر أن��ظ��م��ة ال��ن��م��اذج ال��ع��ددي��ة 
للظواهر  ال��ت��وق��ع��ات  دق���ة  لتحسني 
االستراتيجي  البيئي  والتقييم  اجلوية 
برنامج  ضمن  التنموية  للقطاعات 
البيئة  الوطني ومبادرة حماية  التحول 
ال��ب��ح��ري��ة وال��س��اح��ل��ي��ة، ورف���ع ك��ف��اءة 
والتراخيص  االعتماد  وآليات  عمليات 
للتوعية  الوطني  والبرنامج  البيئي، 

البيئية التنمية املستدامة.
العامة  الهيئة  م��ب��ادرات  غطت  كما 
لألرصاد وحماية البيئة إنشاء برنامج 
املياه  على  البيئية  للمراقبة  وط��ن��ي 
الوطني  البرنامج  وتفعيل  اجلوفية، 
التحول  ومبادرة  الكيميائية،  للسامة 
مصادر  وتنويع  األرص��اد،  خدمات  يف 
املتكاملة  اإلدارة  وتفعيل  الهيئة  متويل 
وإنشاء  واخلطرة  الصناعية،  للنفايات 

مركز للتغير املناخي.
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م�شاريع و�أفكار

 © �شفحة تهتم بن�شر اأهم امل�شاريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�شني و املهتمني بحقوق الإن�شان من اأجل العمل على حت�شني حقوق الإن�شان يف العامل

م�رشوع مب�شاركة جمموعة �لبنك �لدويل ي�شاعد على  
خلق فر�ص عمل و دعم �ل�شباب �ملوهوبني يف �لبريو 

م���ع ت��ك��ي��ف أم��ري��ك��ا ال��ات��ي��ن��ي��ة مع 
صناع  يتجه  السلع،  أس��ع��ار  ه��ب��وط 
للنمو  السبل  أوث��ق  نحو  السياسات 
االبتكار.  وه��و:  واملستمر  املستدام 
ت���ق���ول م��اري��ال��ي��س��ا م���وت���ا، م��دي��ر 
للتجارة  العاملية  امل��م��ارس��ات  ق��ط��اع 
الاتينية  أمريكا  ب��إدارة  والتنافسية 
ال��ك��اري��ب��ي، »ع��ن��دم��ا تبتكر  وال��ب��ح��ر 
اإلنتاجية  ت���زداد  األع��م��ال،  أنشطة 

على  ق��درة  أكثر  االقتصاد  ويصبح 
املنافسة«.

ول����دى ال��ع��دي��د م��ن ب��ل��دان أم��ري��ك��ا 
ال��ات��ي��ن��ي��ة س��ي��اس��ات ت��ش��ج��ع على 
أو  أقل كفاءة  أن أغلبها  االبتكار، إال 
عليه.  تكون  أن  ينبغي  مم��ا  فعالية 
على  الدولي  البنك  مجموعة  وتعمل 
تقييم  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ات  م��س��اع��دة 

برامجها وحتسينها.

اخلبير  كريسكولو،  ألبرتو  وي��ق��ول 
األول املتخصص يف القطاع اخلاص، 
إن الغاية هي »أن نرى القيمة املقابلة 
ل���ل���دوالر، ه��ل اإلن���ف���اق ال��ع��ام على 
االبتكار يتسق مع أولويات السياسات 
بشأن االبتكار؟ ما مدى تأثير البرامج 
على االبتكار؟ هل هناك تداخل بني 
الهيئات والوزارات؟ ما الذي ميكن أن 
احلالية؟  البرامج  تطبيق  من  نتعلمه 

أنشطة  تبتكر  عندما 
األع�������م�������ال ت��������زداد 
اإلن���ت���اج���ي���ة وي��ص��ب��ح 
االق��ت��ص��اد أك��ث��ر ق��درة 

على املنافسة

م�شاريع و�أفكار
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والتكنولوجيا  للعلوم  املراجعات  هذه 
واإلن���ف���اق ع��ل��ى االب��ت��ك��ار ت��ت��م بدعم 
بيرو  يف  الدولي  البنك  مجموعة  من 

وكولومبيا وشيلي وبلدان أخرى.
»فجوة  هناك  إن  كريسكولو  وي��ق��ول 
وما جتريه  الصناعة  ما حتتاجه  بني 
منهما  فكل  ب��ح��وث،  م��ن  اجل��ام��ع��ات 
البنك  تقييمات  آخ��ر«،  واد  يف  يعمل 
حتديد  يف  تساعد  أن  ميكن  الدولي 
حتتاجها  ال��ت��ي  االب��ت��ك��ار  م���ج���االت 
الصناعة أكثر، وأن تشجع على متويل 

البحوث املتصلة بها.
تقييم املزيج:

البنك  مجموعة  قيمت  شيلي،  ويف 
الدولي مستوى جودة مزيج سياسات 
االب���ت���ك���ار وال���ع���م���ل احل����ر وع��م��ل��ت 
ال��ه��ي��ئ��ات احلكومية  م��ن  اث��ن��ت��ني  م��ع 
ومواطن  اجليدة  املمارسات  لرصد 
ويف ممارسات  التصميم  يف  الضعف 
لتنوير  النتائج  واستخدمت  التطبيق، 
ألدوات  احلالية  الهيكلة  إعادة  عملية 

االبتكار.
البنك  ويف كولومبيا، قيمت مجموعة 
الدولي أكثر من 120 أداة للسياسات، 
مزيج  فعالية  ب��ق��ي��اس  ق��ام��ت  ح��ي��ث 
السياسات، ومدى تكرارها والفجوات 
مجموعة  ت��س��اع��د  واآلن،  ب��ي��ن��ه��ا، 
تصميم  على  احلكومة  الدولي  البنك 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة ل��اب��ت��ك��ار من 
مم��ارس��ات  بانتهاج  التوصية  خ��ال 
مثل  االب��ت��ك��ار،  ب���أدوات  تتعلق  جيدة 
أفضل  بشكل  واض��ح��ة  ح��واف��ز  منح 
تساعد  واآلن،  والتطوير،  للبحوث 
ع��ل��ى تصميم  احل��ك��وم��ة  امل��ج��م��وع��ة 
استراتيجية وطنية لابتكار بالتوصية 
بانتهاج ممارسات جيدة تتعلق بأدوات 
االبتكار، مثل منح حوافز أكثر وضوحاً 

للبحوث والتطوير.
األول  االق���ت���ص���ادي  اخل��ب��ي��ر  ق����ال 
ل��ي��ون��اردو ي��اك��وف��ون��ي، ال���ذي ش��ارك 
بكولومبيا  اخل��اص  التقييم  وضع  يف 
الذي غيرت الباد نظامها الضريبي 
بعده، »لم يتجاوز عدد الشركات التي 
استفادت من اإلعفاءات الضريبية يف 
أغلبها  شركة،  العشرين  كله  القطر 
الشركات الكبرى يف قطاعي التعدين 

والطاقة«.
جهود  يف  حالياً  ياكوفوني  وي��ش��ارك 

تقدمي قرض قدره 600 مليون دوالر 
آذار،  لكولومبيا، مت إقراره يف مارس 
م��ن ب��ني أه���داف���ه ت��ع��زي��ز س��ي��اس��ات 

االبتكار.
اإلدارة والتكنولوجيا:

وضح ياكوفوني أن االبتكار أمر يتعلق 
باإلدارة بقدر ما يتعلق بالتكنولوجيا. 
االبتكار  تستطيع  ال��ت��ي  »ف��ال��ش��رك��ة 
والطريقة  التعلم،  تستطيع  أيضاً  هي 
التي تنظم بها حياتك وتديرها مهمة 
أي حتديد  به:  تتعلم  الذي  لألسلوب 
عمليات  رب��ط  ومتابعتها،  األه���داف 
املوارد البشرية واحلوافز باألهداف. 
وتلقي آراء العاملني عن كيفية مواصلة 

التحسني«.
ق����ال م����ارك ك���روت���س، األخ��ص��ائ��ي 
أيضاً  البرازيل  األول، يف  االقتصادي 
هناك مساحة كافية لتحسني أسلوب 
أن  املسوح  وتظهر  الشركات،  إدارة 
18% من الشركات تدار بطريقة سيئة 
يف  الشركات  من   %11 مقابل  للغاية، 
يف  و%2  ال��ص��ني،  يف  و%  امل��ك��س��ي��ك، 
الواليات املتحدة، وفقاً للمسح العاملي 

لإدارات.
بيد أن التكنولوجيا مهمة أيضاً، قال 
دوتس إنه رغم خشية البعض من أن 
تبني تكنولوجيات جديدة سيؤدي إلى 
الشركات  تبني  »ف��إن  الوظائف،  قتل 
أن  احلقيقة  يف  ميكن  للتكنولوجيا 
وظائف  يجلب  حيث  اشتمالياً،  يكون 
أكثر وأفضل، ليس فقط للعمال ذوي 
للعمالة  أيضاً  بل  العالية،  امل��ه��ارات 
األقل مهارة- شريطة أن يكون هناك 

زيادة كافية يف اإلنتاج«.
الاتينية،  أمريكا  بلدان  اعتادت  وقد 
مغلقة  ت��ك��ون  أن  ال��ب��رازي��ل،  خ��اص��ة 
حيث  اخلارجية،  التجارة  أمام  نسبياً 
ال تقدم للشركات إال القليل مما يحفز 
على االبتكار والصمود أمام املنافسة 
إلى  أدى  مما  العاملية-  األس���واق  يف 
إال  املستهلكني،  على  األسعار  ارتفاع 
أن  يعني  احل��واج��ز  تلك  حتطيم  أن 
نشاطها  توسع  أن  ميكنها  الشركات 
احمللية  أسواقنا  وراء  ما  إل��ى  ليمتد 
أن  »عليهم  دوت���س،  ق��ال  التقليدية. 

يفكروا يف العالم كقوقعة لهم«.
الدعم  جت��اوز  واألرج��ن��ت��ني،  بيرو  يف 
الدولي  البنك  مجموعة  تقدمه  الذي 

ال��ع��ام  اإلن��ف��اق  تقييم  م��ج��رد  أي��ض��اً 
على  تساعد  التي  ال��ق��روض  ليشمل 

حتديث نظم دعم االبتكار.
املشروع الذي يقام يف بيرو بتكلفة 45 
مليون دوالر ومت إقراره يف يناير كانون 
ال��ث��ان��ي ع���ام 2017، ه��و ج��ه��د مشترك 
ب����ني اث���ن���ني م����ن امل����م����ارس����ات ال��ع��امل��ي��ة 
والتعليم.  واملنافسة،  التجارة  للبنك: 
هذا اجلهد يتألف من ثالثة مكونات 

ستمكن حكومة بيرو من:
للعلوم  املؤسسي  اإلط��ار  حتسني   -1
الوطنية، والتكنولوجيا، ونظام االبتكار؛
االستراتيجية  األول��وي��ات  تطبيق   -2

الوطنية بشأن االبتكار؛
التعليم  م��ؤس��س��ات  ق���درة  تعزيز   -3

العالي على البحث واالبتكار؛
قالت  التجارة،  يف مقابلة مع صحيفة 
املجلس  رئ��ي��س��ة  أورخ���ي���دا،  غ��ي��زي��ا 
القومي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، 
»س���د ال��ف��ج��وة وامل���ض���ي ق���دم���اً نحو 
اقتصاد املعرفة هو أساسي با شك. 
يف املجلس القومي للعلوم والتكنولوجيا 
رأى  أن  بعد  للغاية  سعدنا  واالبتكار، 
استغرق  أن  ب��ع��د  ال��ن��ور  ال��ع��م��ل  ه���ذا 

إمتامه العامني«.
بالنسبة ألجزاء املشروع الثاثة، تشكل 
املتابعة والتقييم جزءاً أصيًا بها، ومن 
فعاليته. وعاوة على  قياس  ثم ميكن 
املناطق  على  امل��ش��روع  سيركز  ذل��ك، 
والتي  ليما  العاصمة  خ��ارج  الواقعة 
التنمية  م��ع��دالت  ت��دن��ي  م��ن  ت��ع��ان��ي 

االقتصادية.
ال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��وق��ع��ة م��ن امل��ش��روع تشمل 
مت���وي���ل 250 ب���اح���ث���ًا ع��ل��م��ي��ًا، وت��ن��ف��ي��ذ 
خ��م��س��ة م���ش���اري���ع ص��ن��اع��ي��ة أك��ادمي��ي��ة 
جتريبية متتالية تؤدي إلى 40 ابتكارًا 
ل��ل��م��ن��ت��ج ول��ل��ع��م��ل��ي��ات، وت���ق���دمي أرب��ع��ة 
ال��ق��ط��اع  م���ن  م���الي���ني دوالر إض���اف���ي���ة 
اخل�����اص ل��ل��ت��م��وي��ل، ومت���وي���ل ث��م��ان��ي��ة 
برامج للحصول على درجة الدكتوراه 
التي تقع ضمن  العلمية  امل��ج��االت  يف 

أولويات استراتيجية االبتكار.
مواطني  على  تعود  التي  الفوائد  ما 
ب���ي���رو؟ ق���ال ك��ري��س��ك��ول��و إن داف��ع��ي 
من  التأكد  من  سيتمكنون  الضرائب 
أن  كما  فعال،  بشكل  أموالهم  إنفاق 
املنافسة  على  وقدرته  االقتصاد  تنوع 
أفضل.  إلى خلق فرص عمل  سيؤدي 

من  بيرو  ستتمكن  االبتكار،  وبفضل 
القيمة  سلسلة  سلم  على  الصعود 
البحث،  منح  خ��ال  وم��ن  العاملية، 
واملوهوبني  الشباب  أم��ام  سيصبح 
يف  مواهبهم  لعرض  بديا  بيرو  يف 

اخلارج.
تغيير التوجهات يف األرجنتني:

يف األرج��ن��ت��ني، مت إق����رار م��ش��روع 
املبتكر  ع��ام 2008  اإلن��ت��اج  إط��اق 
بقيمة 150 مليون دوالر ، مع املوافقة 
تقدمي  على   2016 مت��وز  يوليو  يف 
متويل إضايف بقيمة 45 مليون دوالر.
توريس،  كويخادا  كريستيان  أوض��ح 
القطاع  املتخصص يف  األول  اخلبير 
اخلاص، قائًا، »نساعد الباد على 
االستفادة بشكل أفضل من قاعدتها 
العلمية والتكنولوجية من خال تقدمي 
حوافز للباحثني لاتصال بالشركات 
ورجال األعمال لتسريع نقل املعرفة، 
وإن��ش��اء ش��رك��ات ج��دي��دة ميكن أن 
ج��دي��دة  وخ��دم��ات  منتجات  جت��ل��ب 
اجتماعية  منافع  ذات  ال��س��وق  إل��ى 
ساعدنا  كما  واض��ح��ة،  واقتصادية 
متخصصة  م���ه���ارات  إض��اف��ة  ع��ل��ى 
يف  للمساعدة  التكنولوجيا  إلدارة 
والقطاع  اجلامعات  بني  الفجوة  سد 

اخلاص«.
أهم  أح��د  إن  ت��وري��س  كويخادا  ق��ال 
النتائج  أصعب  أي��ض��اً  ه��ي  النتائج 
الكم،  تقديرها من حيث  التي ميكن 
توجه  على  ال��ذي طرأ  التغير  وه��ي: 
العلم  دور  بشأن  الرئيسيني  املعنيني 
الشركات  مع  وتفاعلهما  واجلامعات 

والقطاع اخلاص.
هذا  صمم  »عندما  ك��وي��خ��ادا،  ق��ال 
املشروع يف البداية، كان التفاعل بني 
مجتمع البحوث والقطاع اخلاص أقل 
فكرة  فإن  واليوم،  وكيفا،  كما  كثيراً 
البحوث  وم��راك��ز  اجلامعات  حتمل 
أيضاً للمسؤولية عن تشجيع التنمية 
االقتصادية واالجتماعية احمللية من 
إلى  امل��ع��رف��ة  ون��ق��ل  التطبيق  خ��ال 
املجتمع، قد بدأت تترسخ، وما يبعث 
العديد  أن  ه��و  الدهشة  على  أكثر 
يسلكون  باتوا  الشباب  الباحثني  من 
تركز  تقليدية  غير  مهنية  م��س��ارات 
إيجابي  ت��أث��ي��ر  إح����داث  أك��ث��ر ع��ل��ى 

مباشر يف املجتمع«.



16

اليوم  الدولية  العمل  منظمة  أحيت 
الذي  األطفال  عمل  ملكافحة  العاملي 
عام،  كل  من  يونيه  من   12 يصادف 
و الذي أقرته  يف عام 2002 لتركيز 
ظاهرة  إنتشار  م��دى  على  االهتمام 
عمل األطفال يف العالم، والعمل على 
للقضاء على  ال��ازم��ة  اجل��ه��ود  ب��ذل 

هذه الظاهرة.
 2017 عام  موضوع  العام  هذا  حمل 
العمل حتى  األطفال من  ’’حماية  هو 
أوق���ات ال��ص��راع��ات وال���ك���وارث‘‘، ال 
 1.5 م��ن  أزي���د  يعيش  أن��ه  و  سيما 
من  م��ت��ض��ررة  ب��ل��دان  ف��رد يف  مليار 
وتشهد  العنف  وأع��م��ال  الصراعات 
ضعفنا وهشاشة يف هياكلها البنيوية. 
ويف الوقت ذاته، يتضرر 200 مليون 
ف��رد من ال��ك��وارث يف كل ع��ام. ثلث 
أول��ئ��ك ج��م��ي��ع��اً ه��م م��ن األط��ف��ال. 
مليون   168 من  كبيرة  نسبة  وتعيش 
العمل  س��وق  يف  املنخرطني   — طفل 
— يف م��ن��اط��ق م��ت��ض��ررة ب��ال��ن��زاع��ات 
وال����ك����وارث. وي���أت���ي اح��ت��ف��ال ه��ذا 
النزاعات  تأثير  على  للتركيز  العالم 

والكوارث يف األطفال.
كارثية  آث���ار  وال��ك��وارث  ول��ل��ن��زاع��ات 
على معايش الناس، فمنهم من يُقتل، 
يجبر  أو  يُجرح  أو  يشوه  من  ومنهم 
التي  العوامل  من  وهي  الفرار،  على 
تؤدي إلى وقوع الناس يف ربقة الفقر 
واجلوع وغالباً ما تُقعدهم يف حاالت 
أبسط حقوقهم  فيها حتى  ال حتترم 
أول  هم  غالباً  واألطفال  اإلنسانية، 

امل���دارس  لتدمير  ن��ظ��راً  ال��ض��ح��اي��ا 
وغياب اخلدمات األساسية، وهناك 
امل��ش��ردي��ن  ب��ني  األط���ف���ال  م��ن  كثير 
بلدان كثيرة، وهم من  والاجئني يف 
أضعف الفئات املعرضة لاجتار بهم 

أو استغالهم يف األعمال.
ولذا، فهناك حاجة ملحة للعمل على 
يف  األط��ف��ال  عمل  ظ��اه��رة  مكافحة 
املناطق املتأثرة بالنزاعات والكوارث. 
الهدف  من  السابعة  الغاية  وتشير 
الثامن من أهداف التنمية املستدامة 
وفعالة  ف��وري��ة  تدابير  »ات��خ��اذ  إل��ى 
الرق  وإن��ه��اء  السخرة  على  للقضاء 
لضمان  بالبشر  واالجت���ار  املعاصر 
واستئصال أسوأ أشكال عمل  حظر 
األطفال، وإنهاء عمل األطفال بجميع 

أشكاله بحلول عام 2030«.
األغ��ذي��ة  منظمة  دع��ت  جهتها  م��ن 
املتحدة  ل���ألمم  ال��ت��اب��ع��ة  وال���زراع���ة 
عمل  قضايا  إدم���اج  إل��ى  )ال���ف���او(، 
واألمن  الزراعة  برامج  يف  األطفال 
األزم���ات  خ��ال  والتغذية  ال��غ��ذائ��ي 

والكوارث. 
دليل جديد صادر عن  جاء ذلك يف 
الفاو، أشار إلى أن 100 مليون طفل 
وشاب حول العالم يتأثرون بالكوارث 
مليون   230 يعيش  بينما  ع��ام  ك��ل 
بالنزاعات  متأثرة  مناطق  يف  طفل 
املسلحة، وعند بدء أزمة ما، تتقلص 
قدرة األسر على توفير ما يكفي من 
واحلماية ألطفالها،  والتعليم  الطعام 
انتشار  زي��ادة  إلى  ي��ؤدي  وهو ما قد 

وح���ّدة عمل األط��ف��ال، مب��ا يف ذلك 
الظاهرة  لهذه  األكثر سوءاً  األشكال 

مثل عبودية الَدين لألطفال.
و ق��ال دان��ي��ل غ��وس��ت��اف��س��ون، نائب 
واحد  »يعيش  للمنظمة  العام  املدير 
من كل أربعة أطفال يف جميع أنحاء 
بالصراعات  متأثر  بلد  يف  العالم، 
ال��ك��وارث، ويف ح���االت األزم���ات  أو 
والصراعات غالباً ما يكون األطفال 
ه��م ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون، األزم����ات التي 
السياقات  يف  والهشة  أمدها  ط��ال 
اإلن��س��ان��ي��ة، ت��دف��ع األط���ف���ال إل��ى 
الصراعات  أشكاله،  أسوأ  العمل يف 
ت��خ��ل��ق مخاطر  أي��ض��اً  وال����ك����وارث، 
من  وتقوض  األطفال  لعمل  جديدة 
التعليم  توفير  على  األس���رة  ق���درة 
والغذاء الكايف واحلماية ألطفالهم«.

املكون  اإلرش��ادي  الدليل  ويستهدف 
من 26 صفحة بعنوان »عمل األطفال 
يف ال���زراع���ة يف األزم����ات امل��ط��ّول��ة 
وال��س��ي��اق��ات ال��ه��ش��ة واإلن��س��ان��ي��ة، 
العاملني يف مجاالت التنمية وصانعي 
السياسات ومنظمات املجتمع املدني 
ذات العاقة ببرامج الزراعة واألمن 

الغذائي واألغذية.
عملية  خ��ط��وات  ال��دل��ي��ل  ويتضمن 
ل��ض��م��ان أن ت��س��اه��م ال��ب��رام��ج يف 
التدريب  وف���رص  اآلم���ن  التوظيف 
للشباب وأال تؤدي النشاطات الهادفة 
إلى دعم األسر الضعيفة بشكل غير 
عمل  على  التشجيع  إل��ى  مقصود 
ميكن  املثال،  سبيل  فعلى  األط��ف��ال، 

نقد«  مقابل  »عمل  مبادرة  ت��ؤدي  أن 
البالغني  من  عليها  كبير  إقبال  إل��ى 
الزراعي  العمل  ع��بء  من  يزيد  مبا 

األسري على األطفال.
اجل��دي��ر ذك���ره ه��و أن ال��ت��ق��دي��رات 
هناك  ك��ان  أن��ه  إل��ى  تشير  اجلديدة 
اقتصادياً  نشط  طفل  مليون   317
تتراوح أعمارهم بني 5 و 17 سنة يف 
عام 2004، ميكن اعتبار 218 مليون 
منهم كأطفال عمال، ومن أصل هذا 
مليون   126 يعمل  األخ��ي��ر،  ال��رق��م 
وبالنسبة  خ��ط��رة،  أع��م��ال  يف  طفل 
إل���ى امل��ج��م��وع��ة ال��ع��م��ري��ة األض��ي��ق 
ن��ط��اق��ا ل��ألط��ف��ال م��ا ب��ني 5 و 14 
سنة، فإن 191 مليون منهم يعتبرون 
مليون   166 و  اق��ت��ص��ادي��اً،  نشطني 
العمال،  األطفال  من  يعتبرون  منهم 
و 74 مليون منهم يعملون يف أعمال 
األطفال  عدد  انخفض  وقد  خطرة، 
من 5  العمرية  املجموعة  العمال يف 
إلى 14 سنة، واملجموعة العمرية من 
بنسبة  السواء  على  سنة   17 إلى   5
األربع  السنوات  املائة خال  يف   11
عدد  ولكن   ،2004 إل��ى   2000 م��ن 
خطرة  أعمال  يف  العاملني  األطفال 
انخفض بنسبة أكبر من ذلك بكثير، 
يف  لألطفال  املائة  يف   26 بلغت  إذ 
 17 إل��ى   5 م��ن  العمرية  املجموعة 
يف  لألطفال  املائة  يف   33 و  عاما، 
 17 إل��ى   5 م��ن  العمرية  املجموعة 
عاما، و 33 يف املائة ما بني 5 و 14 

عاما يف الفترة نفسها.

مبنا�شبة اليوم العاملي ملكافحة عمل الأطفال

منظمات دولية تدعو اإىل حماية الأطفال من العمل 

يف اأوقات ال�شراع و القتال
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اعرف حقوقك و واجباتك
اجلزء الرابع 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 الثانية و األربعون »الوالية 
القضائية« )2-2(:

م���ن ه��ذه  امل������ادة 44  3-ألغ��������راض 
ما  ط��رف  دول��ة  كل  تعتمد  االتفاقية، 
األفعال  الخضاع  تدابير  من  يلزم  قد 
لواليتها  االتفاقية  لهذه  وفقاً  املجّرمة 
القضائية عندما يكون اجلاني املزعوم 
بتسليمه  تقوم  وال  إقليمها  موجودا يف 

ملجرد كونه أحد مواطنيها.
أن  أي��ض��اً  دول��ة ط��رف  لكل  يجوز   -4
تعتمد ما قد يلزم من تدابير الخضاع 
االتفاقية  لهذه  وفقاً  املجّرمة  األفعال 
لواليتها القضائية عندما يكون اجلاني 
تقوم  وال  إقليمها  يف  موجوداً  املزعوم 

بتسليمه.
التي  ال��ط��رف  ال��دول��ة  أُبلغت  إذا   -5
مبقتضى  القضائية  واليتها  مت���ارس 
الفقرة 1 أو 2 من هذه املادة، أو علمت 

أط��راف  دول  أي  أن  أخ���رى،  بطريقة 
أو  ماحقة  أو  حتقيقاً  جت��ري  أخ��رى 
السلوك  بشأن  قضائياً  إج��راء  تتخذ 
املعنية يف  السلطات  على  وجب  ذات��ه، 
تلك ال��دول األط��راف أن تتشاور فيما 
بينها، حسب االقتضاء، بهدف تنسيق 

ما تتخذه من إجراءات.
ال��ق��ان��ون  ب��ق��واع��د  م��س��اس  دون   -6
االتفاقية  هذه  العام، ال حتول  الدولي 
تؤكد  جنائية  والي��ة  أي  ممارسة  دون 
لقانونها  الدولة الطرف سريانها وفقاً 

الداخلي.

املادة الثالثة و األربعون »التعاون 
الدولي«:

1- تتعاون الدول األطراف يف املسائل 
للمواد 44 إلى 50 من  اجلنائية، وفقاً 
هذه االتفاقية، وتنظر الدول األطراف، 

مع  ومتسقاً  مناسباً  ذل��ك  ك��ان  حيثما 
نظامها القانوني الداخلي، يف مساعدة 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  ال���ب���ع���ض، يف  ب��ع��ض��ه��ا 
املدنية  باملسائل  اخلاصة  واالج��راءات 

واالدارية ذات الصلة بالفساد.
كلما  ال��دول��ي،  التعاون  مسائل  يف   -2
اشترط توافر ازدواجية التجرمي وجب 
بصرف  مستوفى  الشرط  ذلك  اعتبار 
الدولة  قوانني  كانت  إذا  عما  النظر 
اجل��رم  ت��درج  الطلب  متلقية  ال��ط��رف 
التي  اجلرائم  فئة  نفس  ضمن  املعني 
تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو 
املصطلح  نفس  تسميته  يف  تستخدم 
ال����ذي ت��س��ت��خ��دم��ه ال���دول���ة ال��ط��رف 
يقوم  الذي  السلوك  كان  اذا  الطالبة، 
تُ��ل��ت��م��س بشأنه  ال����ذي  ع��ل��ي��ه اجل����رم 
يف  إج��رام��ي��اً  ف��ع��ًا  يعتبر  امل��س��اع��دة 

قوانني كلتا الدولتني الطرفني.

املادة الرابعة و األربعون »تسليم 
املجرمني«: )3-1(

األف��ع��ال  على  امل���ادة  ه��ذه  تنطبق   -1
عندما  االتفاقية  لهذه  وفقاً  املجّرمة 
التسليم  طلب  موضوع  الشخص  يكون 
موجوداً يف إقليم الدولة الطرف متلقية 
الطلب، شريطة أن يكون اجلرم الذي 
خاضعاً  جرماً  التسليم  بشأنه  يُلتمس 
للعقاب مبقتضى القانون الداخلي لكل 
والدولة  الطالبة  الطرف  ال��دول��ة  من 

الطرف متلقية الطلب.
 1 الفقرة  أحكام  من  الرغم  على   -2
الطرف  للدولة  يجوز  امل��ادة،  هذه  من 
توافق  أن  بذلك  قانونهاً  يسمح  التي 
على طلب تسليم شخص ما بسبب أي 
االتفاقية  بهذه  املشمولة  اجلرائم  من 
والتي ال يعاقب عليها مبوجب قانونها 

الداخلي.
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اعرف اأكرث عن اللجنة الوطنية لتعزيز ال�شحة النف�شية

لتعزيز  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  أن��ش��ئ��ت 
الصحة النفسية بقرار مجلس الوزراء 
وت��اري��خ 1430/4/3ه�����  رق��م )104( 
الصحة  وزي��ر  معالي  اللجنة  وي��رأس 
وزارات  م��ن  لكل  ممثلني  وع��ض��وي��ة 
الرئاسة  والتعليم،  التربية  الداخلية، 
العامة لرعاية الشباب، وزارة الشؤون 
اإلس���ام���ي���ة واألوق�������اف وال���دع���وة 
املدنية،  اخلدمة  ال��ع��دل،  واإلرش���اد، 
االجتماعية،  الشؤون  العالي،  التعليم 
هيئة  ال��ص��ح��ة،  واإلع����ام،  الثقافة 
ح��ق��وق اإلن���س���ان، م��ج��ل��س ال��غ��رف 
اجلمعية  وال��ص��ن��اع��ي��ة،  ال��ت��ج��اري��ة 
باإلضافة  النفسي،  للطب  السعودية 
متخصصة  جمعية  م��ن  مم��ث��ل  إل���ى 
وتهدف  اخليرية.  واألعمال  البر  يف 

الصحة  ب��رام��ج  تعزيز  إل��ى  اللجنة 
املتعلقة  املفاهيم  وتصحيح  النفسية 
النفسيني  املرضى  ومساعدة  بذلك 
اخلدمات  على  للحصول  وأس��ره��م 
إلى  باإلضافة  والتأهيلية  العاجية 
احلكومية  اجل��ه��ات  ج��ه��ود  تنسيق 
وذلك  الفئة  لهذه  املوجهة  واألهلية 

حلماية حقوقهم.
بعض من مهام اللجنة:

تعزيز  للجنة  الغرض األساسي  يكون 
باملجتمع، وتصحيح  النفسية  الصحة 
املفاهيم املرتبطة باألمراض النفسية 
و العناية باملرضى النفسيني، وأسرهم 

, ويكون من مهامها ما يلي :
1. رسم السياسات الوطنية يف مجال 
الازمة  األولويات  تخصصهاوحتديد 

يف هذا الشأن.
ال��ن��ظ��ام��ي��ة  ال���ق���واع���د  وض�����ع   .2
والتنظيمية ألعمال اللجنة ونشاطاتها 

واعتمادها من اجلهة املختصة.
والتعليمات  األن��ظ��م��ة  م��راج��ع��ة   .3
امل��رض��ى  رع��اي��ة  م��ج��ال  يف  املطبقة 
واق����ت����راح  ال��ن��ف��س��ي��ني و أس����ره����م 
التعليمات الازمة يف شأنها، واقتراح 
جديدة  ول��وائ��ح  أنظمة  م��ن  يلزم  م��ا 
النفسي  ال��ت��أه��ي��ل  م��س��ت��وى  ل��رف��ع 
عن  والرفع  الفئة،  لهذه  واإلجتماعي 

ذلك وفقاً لإجراءات النظامية.
األج��ه��زة  م��ع  واملتابعة  التنسيق   .4
اخلطط  بتنفيذ  يتعلق  فيما  املعنية 
التأهيلية  ال��ب��رام��ج  و  ال��ع��اج��ي��ة 
النفسيني  املرضى  لرعاية  املرسومة 

والتكامل  الترابط  لتحقيق  وأسرهم، 
اجلهات  جهود  وتنظيم  أعمالها،  بني 

احلكومية واألهلية يف هذا املجال.
5. م��س��ان��دة ال��ن��ش��اط��ات وال��ب��رام��ج 
املتخصصة يف  والتدريبية  التطويرية 
مجال الصحة النفسية مبا يحقق رفع 
والعاملني يف مجال  املختصني  كفاية 

رعاية هذه الفئة.
6. إص���دار امل��ط��ب��وع��ات اإلرش��ادي��ة 
املتخصصة وإنتاج البرامج املسموعة 
فئات  إل��ى جميع  امل��وج��ه��ة  وامل��رئ��ي��ة 
املجتمع لنشر ثقافة الصحة النفسية 
السليمة  التعامل  وط��رق  ومفاهيمها 
مع اإلضطرابات النفسية والتخفيف 

من أثرها.



ما هي السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ اجلبري عليها؟ و ماهي 
اإلجراءات التنفيذية التي تتخذها محكمة التنفيذ ؟

 كاريكاتير

امل�شت�شار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

نقالً عن صحيفة

وزارة العدل تلزم كتاب العدل بزيارة املراأة 

العاجزة عن احل�شور ل�شبط اإقرارها 

وم�شادقته 
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حددت  فقد  »الوطن«  لصحيفة  وفقاً 
على  املخالفات  بعض  ال��ع��دل  وزارة 
كاتب العدل التي من املمكن يف حالة 
وقوعها تعرضه للمساءلة، وقد يصل 
األمر إلى كفه عن العمل، حيث ألزمت 
كتاب العدل يف حالة قضايا اخلصوم 
ال��ت��ي ي��ك��ون أح���د أط��راف��ه��ا ام���رأة 
إقرارها  لضبط  مقرها،  يف  بزيارتها 
ومصادقته وذلك يف حاالت املرض أو 
املرأة التي ال تستطيع الوصول لكتابة 
العدل، وأوضحت الوزارة  أن األنظمة 
شددت على كتاب العدل بالتحقق من 
املقرة، وذلك يف حاالت املرض  هوية 
العميق عن  التحقق  »كاملخدرة«، فهنا 
معرفة  يعرفها  من  طريق  عن  املقرة 
ش��رع��ي��ة م���ن األق������ارب واجل���ي���ران، 
مشيرة إلى أن من ضمن احملظورات 
املخالفة  يف  العدل  كتاب  توقع  التي 

ض��ي��اع األخ��ت��ام ال��رس��م��ي��ة اخل��اص��ة 
العدل،  كاتب  لها  يتبع  التي  بالدائرة 
ومن ضمن احملظورات أن يقوم كاتب 
عدل بإكمال معامات صكوك لكاتب 
تويف قبل تسجيلها، فهنا يحظر على 
ك��ات��ب ال��ع��دل ال��ب��دي��ل ال���ذي يخلفه 
إحضار  من  والب��د  التسجيل،  إكمال 
الطرفني ومعارفهم وشهودهم وجميع 
ما  عليهم  ويُتلى  املطلوبة،  املستندات 
امل��ت��ويف،  ال��ع��دل  ك��ات��ب  كتب م��ن قبل 
ويف حالة املوافقة يتم تدوين ذلك يف 

املعاملة ويتم إكمالها.
العدل  كتاب  على  أيضاً  حظرت  كما 
اختصاصاته  م��ن  ليس  ق��رار  ضبط 
كأن يقوم بإقرار ميكن أحد األطراف 
م��ن إن��ش��اء وق���ف، وح��ظ��ر إق����رار أو 
تسجيل معاملة يف غير البلد الداخل 

يف اختصاصه.

إال  اجل��ب��ري  التنفيذ  يجوز  ال  ب��داي��ًة 
امل��ق��دار  م��ح��دد  حل��ق  تنفيذي  بسند 
حال األداء، والسندات التنفيذية هي:

1- األح��ك��ام وال���ق���رارات واألوام����ر 
الصادرة من احملاكم.

بأمر  امل��ذي��ل��ة  أح��ك��ام احمل��ك��م��ني   -2
التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.

تصدرها  التي  الصلح  محاضر   -3

اجلهات املخولة بذلك أو التي تصادق 
عليها احملاكم.

4- األوراق التجارية.
5- العقود واحملررات املوثقة األحكام 
واألوامر القضائية، وأحكام احملكمني، 
بلد  يف  ال��ص��ادرة  املوثقة  واحمل���ررات 

أجنبي.
6- األوراق العادية التي يقر باستحقاق 

محتواها، كلياً أو جزئياً.
7- العقود واألوراق األخرى التي لها 

قوة سند التنفيذ مبوجب النظام.
و ي��ص��در ال��ق��اض��ي أم��ر أول���ي يتضمن 
األم�������ر ب����ال����وف����اء واإلن������ف������اذ خ������الل 5 
أي�����ام يف ح����ال ع����دم اس��ت��ج��اب��ة امل��ن��ف��ذ 
ض���ده، ي��ص��در ال��ق��اض��ي أم���رًا يتضمن 

اإلجراءات التالية :

1- املنع من السفر.
2- إيقاف اخلدمات.

3- اإلفصاح عن األنشطة التجارية.
والتنفيذ  األم���وال،  عن  اإلفصاح   -4

عليها.
5- إيقاف الوكاالت.

6- إشعار اجلهة املسؤولة عن السجل 
االئتماني بعد الوفاء.



خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

نائب خادم  برئاسة  ه�  االثنني 1438/11/15  يوم  التي عقدها  ال��وزراء يف جلسته  انتصر مجلس 

  - اهلل  حفظه   - سعود  آل  سلمان  بن  محمد  األمير  امللكي  السمو  صاحب  الشريفني،  احلرمني 

تنظيم  على  املوافقة  والوقوف جلانبهم من خال  السن،  وكبار  واملهجورات،  واألرام��ل،  للمطلقات، 

صندوق النفقة، والذي يهدف إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير مل��ن صدر له حكم 

ذ لغير عذر اإلعسار، وص�رف النفقة مل��ن صدر له أمر قضائي بها، وال  قضائي باستحقاقها، ولم يُنَفّ

تزال مطالبته منظورة أمام احملكمة، إضافة لصرف نفق�ة مؤقتة للمستفيد قب�ل صدور حكم بالنفقة 

حيث يتولى الصندوق الصرف على املستحق للنفقة حلني الفصل يف القضية املنظورة من احملكمة 

يف حال توفير الدعم املادي الازم إلعانة املرأة، وأوالدها، بحسب احلاجة خال فترة التقاضي يف 

حاالت الطاق التي ال يؤمن فيها الرجل النفقة لزوجته، وأوالده، وذلك حلني إصدار احلكم بالطاق 

والبدء بتنفيذ حكم النفقة، على أن يقوم الزوج بسداد النفقة املدفوعة من الصندوق، إضافة إلى 

توفير الدعم الازم إلعانة املرأة أوالدها يف حال إعسار الزوج عن دفع النفقة، أو يف حال عدم متّكن 

أي فرد )رجل أو امرأة( من إعالة نفسه بنفسه وال يقوم أحد من أوالده بإعالته، وهنا يقوم الصندوق 

بصرف النفقة بقرار من القاضي إلى حني الفصل يف القضية مبا يعزز االستقرار األَُسري، ويعزز 

من اآلليات اخلاصة باحلماية االجتماعية لألسرة. 

الشك أن االهتمام بحماية هذه الفئات يف األوقات التي التزال تنظر فيها مطالباتهم أمام احملاكم، 

باستحقاقها سيساهم يف حتسني جودة  لهم  الصادرة،  األحكام  تنفيذ  فيها  تعذر  التي  األوقات  أو 

املعيشة وضمان العيش الكرمي للمرأة، إذ إن عدم توفير الدعم املادي الازم لألم وأوالدها خال 

فترة التقاضي، يف حاالت الطاق سيؤثر يف قدرة األُم يف تأمني لقمة العيش الكرمي وملجأ للعائلة يف 

حال عدم حصول املرأة على الدعم الازم من أهلها، أو أفراد عائلتها ويحرص الصندوق على دعم 

مختلف فئات املجتمع، التي يكون أحد أفرادها طرفاً يف قضية نفقة تؤهله لاستفادة من الصندوق، 

شاملة جميع سكان اململكة من السعوديني واملقيمني، وكلنا أمل ان تتضمن الائحة التنفيذية لصندوق 

معاناة  بانتهاء  الدعم  ربط  يتم  وأن  يشملها  التي  الفئات  حتديد  و  للتنفيذ  واضحة  آليات  النفقة 

املستفيد من الصندوق مبا يضمن توفير العيش الكرمي للفئات املشمولة بهذا التنظيم.

صندوق النفقة .... انتصار للمرأة
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