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وفد من السفارة األمريكية لدى اململكة يزور اجلمعية
السياسية  الشؤون  قسم  من  وفــد  قــام 
بــزيــارة  بــالــريــاض  األمريكية  بالسفارة 
يوم   اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للجمعية 
األحد 20 /3 /1436 هـ الموافق 11 / 1 / 
2015 م والتقى بسعادة رئيس الجمعية 
القحطاني  ربيعان  بــن  مفلح  الدكتور 
ــر عن  ــزائ وبــعــد تــقــديــم شـــرح لــلــوفــد ال
إلى  الحديث  تطرق  الجمعية  أنشطة 
األمــريــكــيــة  اإلدارة  إصـــــدار  مـــوضـــوع 
بحقوق  المتعلقة  التقارير  من  العديد 
بشكل  وبالمملكة  عام  بشكل  اإلنسان 
على  الجمعية  رئيس  أكــد  وقــد  خــاص، 
محايدة  التقارير  هذه  تكون  أن  أهمية 
الحاالت  تعميم  تتجنب  وأن  وشفافة 
الفردية لتظهر وتأخذ طابع العموم، كما 
أكد على أهمية أن تتضمن اإليجابيات 
على  دومــــــاً  تـــركـــز  وأال  ــيــات  ــب ــســل وال

وقد  تضخيمها،  على  وتعمل  السلبيات 
تطرق الحديث إلى التطور الذي شهدته 
المملكة في مجال تنظيم أوضاع العمالة 
بشكل  المنزلية  والعمالة  عــام  بشكل 

خـــاص وخــاصــة بــعــد صــــدور الــائــحــة 
المنزلية  العمالة  أوضـــاع  تنظم  الــتــي 
الحديث  تطرق  ،كما  حكمهم  في  ومن 
التي صدرت مؤخراً  األنظمة  إلى بعض 

ونظام  اإليــذاء  من  الحماية  نظام  مثل 
أيضاً  الحديث  وتطرق  الطفل،  حماية 
إلـــى مــوضــوع وجـــود مــكــاتــب لحقوق 
المرأة  ودخول  السجون  داخل  اإلنسان 
والسماح  الشورى  مجلس  عضوية  إلى 
البلدية،  االنتخابات  في  بالمشاركة  لها 
وفي نهاية اللقاء شكر الوفد الزائر رئاسة 

الجمعية على حسن اإلستقبال.
ضم  األمريكي  الوفد  أن  ذكــره  الجدير 
والسيدة  دييني،  أندرو  السيد  من  كًا 
أيــمــا لــومــاكــس، والــســيــد علي األشــوح 
ــقــســم الــســيــاســي  ــيــن عـــن ال ) مــســؤول
بالسفارة  األمريكية(، كما حضر الزيارة 
من جانب الجمعية كًا من  من األمين 
الفاخري،  خالد  األستاذ  للجمعية  العام 
وسكرتير رئيس الجمعية األستاذ أحمد 

المحمود.

اجلمعية تستقبل وفد من السفارة األملانية

قام وفد من السفارة األلمانية بالرياض 
لحقوق  الــوطــنــيــة  للجمعية  بـــزيـــارة 
ــوم االثــنــيــن 1436/4/14هــــــ  اإلنــســان ي
الوفد  ، وقد ضم  الموافق 2015/2/3م 
كًا من السيدبوريس روغه سفير دولة 
والدكتور كولين  المملكة  لدى  ألمانيا 
نيبرت سكرتير أول الشؤون السياسية 
ورئيس  مستشار  شندل  إنقو  والسيد 
قسم الترجمة بالسفارة األلمانية، وكان 
في استقبالهم رئيس الجمعية الدكتور 
واألمين  القحطاني  ربيعان  بن  مفلح 

بن  ــد  خــال األســـتـــاذ  للجمعية  الـــعـــام 
رئيس  وسكرتير  الفاخري  عبدالرحمن 
محمد  بــن  أحــمــد  ــاذ  األســت الجمعية 

المحمود.
اللقاء قــدم ســعــادة رئيس  بــدايــة  فــي   
أنشطة  عـــن  مــوجــز  شـــرح  الــجــمــعــيــة 
الثقافة  نشر  في  ومساهمتها  الجمعية 
الــحــقــوقــيــة والــتــقــدم الــمــلــحــوظ في 
المملكة  فــي  ــســان  اإلن حــقــوق  مــجــال 
تعزيزه  أجــل  من  تبذل  التي  والجهود 
واهتمامها  السعودية  القيادة  ودعــم 

الحديث  تطرق  وقد  الموضوع،  بهذا 
في  للسلطة  الــســلــس  االنــتــقــال  ـــى  إل
ألوضـــاع  دعــمــًا  يعطي  مــمــا  المملكة 
حقوق اإلنسان في المملكة كما تناول 
ــســان  ــحــديــث مـــوضـــوع حــقــوق اإلن ال
الــتــدخــات  تــثــيــره  ومـــا  المنطقة  فــي 
السلبي  التدخل  وبــالــذات  الخارجية 
الذي تمارسه إيران في منطقة الخليج 
تتخذه  ومــا  واســتــقــراره  أمنه  لزعزعة 
دول الخليج من اجراءات لحماية أمنها 
، وقد  وتأثير ذلك على حقوق اإلنسان 

الضيف  من  الجمعية  رئيس  استفسر 
عن معاداة اإلسام في أوروبا وألمانيا 
مؤخراً  ظهرت  التي  المجموعات  وهل 
دعم  لها  لإلسام  المعادية  ألمانيا  في 
بأن  الضيف  أوضح  وقد  هناك،  شعبي 
الــمــجــمــوعــات ولــأســف تعمل  هـــذه 
تــحــت عـــدة مــظــات ولــكــن ال يوجد 
وهي  ومحددة  واضحة  أهــداف  لديها 
لوجود  التحركات  بهذه  تقوم  أحيانًا 
السياسات  عــلــى  لــديــهــا  ــراضــات  اعــت
الــعــامــة ولــيــس فقط كــراهــيــة اإلســام 
ويرى أن هذه المجموعات لن تستمر 
على المدى البعيد، وقد أشاد السفير 
حقوق  مجال  في  اإليجابي  بالتحسن 
دخــول  ومنها  المملكة  فــي  ــســان  اإلن
الشورى  مجلس  في  السعودية  المرأة 
والسماح لها بالمشاركة في االنتخابات 

البلدية والتطور في مرفق القضاء.
بالعمل  السفير  أشاد  اللقاء  نهاية  وفي 
مجال  فــي  الجمعية  ــه  ب تــقــوم  ـــذي  ال
أهمية  على  أكــد  اإلنــســان كما  حقوق 
ــات الــنــظــر حـــول األمـــور  ــادل وجــه ــب ت
اإلنـــســـان بشكل  بــحــقــوق  الــمــتــعــلــقــة 
مستمر ودائم لما يمثله ذلك من فهم 
والتي  اإلنسان  حقوق  لمفهوم  أفضل 

قد تختلف من ثقافة إلى أخرى.
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الجمعية  ــة  ورســال لخطة  ــمــراراً  اســت
بين كافة  الحقوقية  الثقافة  نشر  في 
فرع  من  فريق  نفذ  المجتمع،  أفــراد 
ميدانية  زيــــارة  بــالــجــوف  الجمعية 
وقــد  الـــمـــخـــدرات،  مــكــافــحــة  إلدارة 
ترأس الفريق الدكتور طارش الشمري 
الفرع  ومدير  الفرع،  على  المشرف 
األستاذ ظاهر الفهيقي، واألستاذ عمر 

المنديل سكرتير الفرع.
وقد كان في استقبال الفريق كًا من 
إدارة  مدير  الشمري  الله  عبد  اللواء 
المخدرات بمنطقة الجوف،  مكافحة 
والعقيد عبد الله العايش مدير إدارة 
والعقيد  واإلداريـــة،  المالية  الشؤون 
إدارة  مـــديـــر  ــي  ــســرحــان ال ســلــيــمــان 

المادي  زيــاد  والعقيد  العمليات، 
الله  القضايا، والرائد عبد  مدير إدارة 
المعلومات  شعبة  مــديــر  الــزهــرانــي 
الرفاعي  ياسر  والنقيب  والتحريات، 
ومــازم  والحماية،  األمــن  أدلــة  مدير 
أول عواد العباس مدير شعبة القيادة 
العتيبي  أول سفر  والسيطرة، ومازم 
مــديــر شــعــبــة الـــشـــؤون الــهــنــدســيــة، 
مدير  العتيبي  عـــادل  أول  ومــــازم 
ومــازم  الهندسية،  الــشــؤون  شعبة 
الشرطة  مدير  الطياشي  إبراهيم  أول 
أحــمــد  أول  ومــــــازم  الــعــســكــريــة، 
العسكرية،  الشرطة  مدير  المطيري 
مدير  البقمي  حــمــدان  أول  ومـــازم 

إدارة التخطيط والتطوير.

فرع اجلمعية باجلوف ينفذ زيارة ميدانية إلدارة مكافحة املخدرات
بعض  مناقشة  تم  الــزيــارة  بداية  في 
تجول  ثم  ومن  العاقة،  القضايا ذات 
ــفــريــق فــي أنــحــاء الــمــبــنــى ورصــد  ال
والسلبيات  اإليــجــابــيــات  مــن  عـــدد 
أهم  من  وقــد كــان  توصيات،  ووضــع 

اإليجابيات التالي:
أربعة  من  ومكون  جديد  المبنى   -1

أدوار ويفي بالغرض المطلوب.
2- توفر مكان خاص للزيارة وللترفيه، 

وحالة التهوية جيدة.
3- نظافة المبنى جيدة جداً، ويوجد 
مكان  يوجد  وأيضًا  مراقبة،  كاميرات 
لــأمــن والــســامــة فــي حــالــة حــدوث 

حريق ال قدر الله.
من  شـــكـــاوى  هـــنـــاك  يـــوجـــد  ال   -4

في  سرعة  هناك  أنه  الموقوفين، كما 
تكون  مــن  ســراح  اطــاق  على  العمل 

قضاياهم بسيطة.
أما أبرز السلبيات فكانت على النحو 

التالي:
وال  بــاإلدارة  طبية  عيادة  يوجد  ال   -1
المبنى  فــي  تغذية  خــدمــات  يــوجــد 
طريق  عن  الوجبات  توفير  يتم  وإنما 

سجن سكاكا.
التحقيق  لهيئة  مكتب  يوجد  ال   -2
المتهم  نقل  يتم  بل  العام  واالدعـــاء 
التوصيات  أبــرز  كانت  فيما  للهيئة، 
هي ضرورة عقد ورشة عمل ودورات 
تدريبية لمنسوبي اإلدارة في المجال 

الحقوقي.

فريق من فرع اجلمعية باجلوف يزور دار 
املالحظة 

لفرع  الــمــيــدانــيــة  الـــزيـــارات  لخطة  تــنــفــيــذاً 
بزيارة  الفرع  وفد من  قام  بالجوف،  الجمعية 
كًا  الوفد  ضم  وقــد  بسكاكا  الماحظة  لــدار 
على  المشرف  الشمري  طــارش  الدكتور  من 
الفرع،  مدير  الفهيقي  ظاهر  واألستاذ  الفرع، 
وكان  الفرع،  سكرتير  المنديل  عمر  واألستاذ 
األستاذ  الــدار  مدير  من  كــًا  استقبالهم  في 
ومساعد  االجتماعي  والباحث  الفهد،  نــواف 
مدير الدار نواف العنزي، ومدير مدرسة الدار 

األستاذ زيد الكريع.
نبذة  بتقديم  المشرف  قام  الزيارة  بداية  في 
ورؤيتها  وأهــدافــهــا  الجمعية  عــن  تعريفية 
ورسالتها الحقوقية، وآلية استقبالها وتعاملها 

مــع الــشــكــاوى، ثــم تــجــول الــفــريــق فــي أنحاء 
داخل  المطبقة  البرامج  على  وتعرف  المبنى 
وبــنــاءاً  الماحظات  مــن  ـــدار، ورصــد عــدد  ال
عليها تم وضع عدد من التوصيات كان أبرزها:
مع  ومتابعته  الدائم  المبنى  انجاز  سرعة   -1

الجهة المعنية.
المعينين  ضــوابــط  إيــجــاد  عــلــى  الــعــمــل   -2
مستخدمًا  يكون  ال  أن  على  بالدار  العاملين 
أو سبق استخدامه وتعاطيه المخدرات بوجه 

عام أو مدخن.
مقيمين  أطباء  إيجاد  سرعة  على  العمل   -3
وصــيــدلــيــة مــجــهــزة بــكــافــة األدويـــــة وكــذلــك 

ممرضين.
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رئيس اجلمعية يطالب اجلهات احلكومية باملشاركة في برنامج 
األمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية

طــالــب الـــدكـــتـــور مــفــلــح بـــن ربــيــعــان 
الجهات  الجمعية  رئــيــس  القحطاني 
الحكومية بالمشاركة في برنامج األمير 
للمناصحة، وذلك من  نايف  بن  محمد 
خال القيام بأدوارهم تجاه منسوبيهم 
تدينهم  قضائية  أحكام  تصدر  الذين 
بأمن  تخل  إرهــابــيــة  أعــمــاالً  الرتكابهم 

الوطن.
جاء ذلك من خال تصريح له لصحيفة 
الــشــرق قـــال فــيــه »إن مــا يــتــعــرض له 
من  وإقـــصـــاء  تهميش  مــن  الــمــوظــف 
وظــيــفــتــه بــعــد خـــروجـــه مـــن الــســجــن 
لممارسة  عــودتــه  فــي  سبباً  يــكــون  قــد 

سلوكيات منحرفة مرة أخرى«.
ــظــروف  ـــى أن ال وأشــــار الــقــحــطــانــي إل
ــعــودة  الــمــعــيــشــيــة قـــد تــجــبــره عــلــى ال
بعد  خاصة  السلوكيات  هذه  لممارسة 
وبالتالي  العمل،  عن  عاطًا  يكون  أن 
فإن هذا اإلجراء قد يزيد من المشكلة، 
من  المواطن  هــذا  احــتــواء  يجب  لهذا 
تأمين  أو  وظيفته  ــى  إل إعــادتــه  خــال 
انخراطه في  وظيفة أخرى تساعد على 

المجتمع ليكون نافعاً ألسرته ووطنه.
يعد  ـــر  األم هـــذا  أن  القحطاني  وبــيــن 
ــن الــجــهــات  ــي ــة مــشــتــركــة ب ــي مــســؤول
الــحــكــومــيــة والـــجـــهـــات الـــتـــي تــقــوم 
في  لــمــســاعــدتــه  الــشــخــص  بمناصحة 

القضاء على كل األفكار التي قد تؤدي 
إلى انحرافه سلوكياً.

األمــيــر محمد  مــركــز  أن  إلـــى  مــشــيــراً 
أجله  من  الذي  بالدور  قام  للمناصحة 
أسس قبل نحو 10 أعوام، وأن األحداث 
ــعــت مـــؤخـــراً في  ــي وق ــت اإلرهـــابـــيـــة ال
األشخاص  من  عدد  وارتكبها  المملكة 
في  للمناصحة  خضعوا  قد  كانوا  ممن 
أوقات سابقة، اعتبرهم القحطاني أنهم 
األشــخــاص  مــن   %10 ســوى  يمثلون  ال 
ــبــرامــج التي  ــادوا مــن ال ــف ــن اســت ــذي ال
النسبة  هـــذه  وأن  ــمــركــز،  ال يــقــدمــهــا 

القليلة لن تؤثر على أداء المركز.
يقدمها  التي  البرامج  أن  إلــى  مشيراً 
االنــحــراف  تغيير  على  تعتمد  المركز 
إعادة  في  واإلسهام  والفكري  السلوكي 
الصواب  جــادة  إلــى  اإلرهابيين  هــؤالء 
المجتمع،  مع السعي وراء دمجهم في 
تأثروا  ممن  كثير  مناصحة  تــم  حيث 
ــد نجح الــمــركــز في  ــار، وق ــك بــهــذه األف
ارتكبوا  الــذيــن  هــؤالء  ولكن  مساعيه، 
ُغرر  قد  مؤخراً  اإلرهابية  األعمال  هذه 
بهم من جديد عبر بعض الوسائل الفتاً 
من  دعــم  إلــى  يحتاج  الــمــركــز  أن  إلــى 
رسالته  ــؤدي  ي لــن  فهو  أخـــرى،  جهات 
على النحو المرجو، خاصة أن األشخاص 
يملكون  األعمال  هذه  يمارسون  الذين 

توجهات فكرية مخالفة بسبب تأثرهم 
فيها،  يعيشون  التي  والبيئة  بالمجتمع 
المراكز  مــن  يعتبر  المركز  أن  مــؤكــداً 
المعروفة على مستوى الشرق األوسط؛ 
لــهــذا فــهــو قـــادر عــلــى احـــتـــواء جميع 
للجماعات  المنضمين  الــســعــوديــيــن 
اإلرهــابــيــة ســـواء فــي جيش داعـــش أو 
النصرة أو غيرهما في حال رجوعهم من 

مناطق الصراعات.
تجربة  هي  المناصحة  »موضوع  وقــال 
بوزير  ممثلة  الداخلية  وزارة  تدعمها 
الداخلية نفسه، وقد أثبت المركز ذلك 
من  عــديــدة  أفــكــار  بتغيير  قــام  عندما 

اإلرهابيين الذين عادوا من الخارج«.

المنضمين  جــمــيــع  أن  إلــــى  وأشــــــار 
يخضعون  سوف  اإلرهابية  للجماعات 
وضروري  حتمي  أمر  ألنها  للمناصحة؛ 
ـــــؤالء اإلرهـــابـــيـــيـــن في  لــمــســاعــدة ه
الضرر  ألحقت  التي  أفكارهم  تعديل 

بالممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف » يجب تعزيز رسالة مركز األمير 
محمد للمناصحة لكي يتمكن من تأدية 
مهامه، باإلضافة إلى أن وزارة الداخلية 
سوف تتعامل مع من يخالف القوانين 
التي وضعتها لمحاربة اإلرهاب بحسب 
من  اإلرهــاب  بمكافحة  الصادر  القانون 
خال إصدار األحكام المناسبة حسب 

التهمة المنسوبة إليه«.

مركز األمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية

• النشأة

أنشئ مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بتاريخ 1427/10/12هـ ، بتوجيه من صاحب السمو 

الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز  وزير الداخلية .

• التعريف بالمركز

ُيعتبر المركز مؤسسة إصاحية تربوية تعنى بتنمية المهارات المعرفية والسلوكية من خال 

مجموعة من البرامج التي يقوم عليها نخبة من أصحاب العلم والخبرة في التخصصات العلمية 

المتنوعة.

• الرؤية

أن يكون مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية أُنموذجاً عالمياً لتحقيق األمن الفكري، المرتكز 

على وسطية اإلسام وتعزيز روح االنتماء الوطني.

•الرسالة

إن تحقيق األمن الفكري هي الرسالة التي ينشدها المركز وصوالً إلى مجتمع يطبق الوسطية 

واالعتدال فكراً وسلوكاً، واإلسهام في جهود الوقاية من األفكار المنحرفة وإصاح الفئات التي 

وقعت في براثنها من خال برامج علمية وعملية متخصصة.
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فرع اجلمعية باملنطقة الشرقية يستقبل وفد من الشخصيات االجتماعية 
في محافظة القطيف

بالمنطقة  الجمعية  فـــرع  اســتــقــبــل 

الشرقية وفد ضم عدد من شخصيات 

وقــرى  مــدن  مختلف  مــن  اجتماعية 

محافظة القطيف ، وكان في استقبالهم  

الجليل  عبد  الدكتور  الفرع  مشرف 

األستاذ جمعة  الفرع  ومدير  السيف، 

األستاذ  الــفــرع  وسكرتير  الــدوســري، 

القانوني  والباحث  رمضان،  الله  عبد 

األستاذ أحمد الشمري.

بالوفد  الترحيب  تم  الزيارة  بداية  في 

األساسي  نظامها  إلى  تطرق  ثم  الزائر، 

بها  مرت  التي  والمراحل  ومرجعيتها 

العمل  وآلية سير  اإلدارية  وتشكيلتها 

والجهات  بــاألجــهــزة  وعاقتها  فيها 

الحكومية ذات العاقة باختصاصاتها 

وآلية استقبال الشكاوى والماحظات 

مع  ومتابعتها  وتــوثــيــقــهــا  ورصـــدهـــا 

المعنيين.

التي  االنــجــازات  على  الــوفــد  وأطــلــع 

اإلنــســان  مــجــال حــقــوق  فــي  تحققت 

تم رصدها حسب  التي  القضايا  وأهم 

لهم كل  موضحاً  العديدة،  تصنيفاتها 

ونشاطات  ومــهــام  بأعمال  يتصل  مــا 

الجمعية.

عامة  فــكــرة  السيف  الــدكــتــور  وقـــدم 

وموجزة عن تأسيس الجمعية وجميع 

فــروعــهــا وأهـــدافـــهـــا واخــتــصــاصــاتــهــا 

على  التركيز  تم  كما  عملها،  وآليات 

الشرقية  بالمنطقة  الــفــرع  إنــجــازات 

تمت  الــتــي  القضايا  عــدد  حيث  مــن 

الميدانية  والــــزيــــارات  مــعــالــجــتــهــا، 

وكــذلــك  الــتــوقــيــف  ودور  لــلــســجــون 

الــمــراكــز االجــتــمــاعــيــة والــمــؤســســات 

توعية  فــي  ــفــرع  ال ودور  الــخــدمــيــة، 

اإلنــســان،  بحقوق  والمقيم  المواطن 

والندوات، وورش العمل التي أنجزت 

هذا  تطور  حول  المستقبلية  ــرؤى  وال

العمل على نطاق المنطقة.

وقال » إنه تم القيام بعدد من الزيارات 

التوقيف،  ومراكز  للسجون  الميدانية 

االستشارات  استقبال  إلــى  باإلضافة 

نسخ  وتــوزيــع  والهاتفية،  الحضورية 

من إصــدارات الجمعية وزعت ضمن 

بــرنــامــج الــتــثــقــيــف الــحــقــوقــي خــال 

العمل  وورش  الــمــحــاضــرات  تنفيذ 

والــزيــارات  التثقيفية،  والمشاركات 

وعلى  للفرع  ــن  ــري ــزائ وال الميدانية 

باإلضافة  المجتمع،  شرائح  مختلف 

إلى توزيع نسخ من نشرة »حقوق« في 

جميع المناسبات المختلفة«.

من جهته قال  المهندس عبدالشهيد 

القطيف  لجائزة  العام  األمين  السني 

لإلنجاز في كلمة نيابة عن المشاركين 

على  الجمعية  شكر  بعد  الــزيــارة  فــي 

دوراً  للجمعية  »إن  االستقبال  حفاوة 

في تعزيز ورفع مستوى الوعي بقضايا 

الوطنية  وإسهاماتها  اإلنسان  حقوق 

العديدة«.

وطرح المشاركون العديد من األسئلة 

الهادفة  والماحظات  واالستفسارات 

الجمعية  بــنــشــاطــات  تــتــصــل  الــتــي 

اإلجابة  وتم  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

وأعــضــاء  الــمــشــرف  قــبــل  مــن  عليها 

الفرع.

صورة جماعية للمشاركين في اللقاء
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فرع اجلمعية باملدينة املنورة يقيم ندوة بعنوان 
)اإلعالم ومعايير حقوق اإلنسان(

المنورة  بالمدينة  الجمعية  فرع  أقــام 
حقوق  ومعايير  )اإلعــام  بعنوان  ندوة 
اإلنسان(، في المكتبة العامة بالمدينة 
كًا  الفرع  من  نفذها  حيث  المنورة، 
من المشرف العام على الفرع المكلف 
األســـتـــاذة شـــرف الــقــرافــي، والــبــاحــث 
األمين،  المجيد  عبد  األستاذ  القانوني 
الجهني،  عــزة  ــاذة  األســت والسكرتيرة 
الــدكــتــور  مـــن:  فيها كـــًا  شـــارك  فيما 
اللواء نايف المرواني من شرطة منطقة 
الدكتور  واألســتــاذ  الــمــنــورة،  المدينة 
األمير  كرسي  أســتــاذ  المطيري  غــازي 
األمر  لدراسات  العزيز  عبد  بن  نايف 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة 
الحربي  اإلســامــيــة، والــدكــتــور صــاح 
ـــام  واإلع الــثــقــافــة  وزارة  فـــرع  مــديــر 
والدكتور  المنورة،  المدينة  بمنطقة 
ـــن عــبــد الــغــنــي الــحــربــي  مــحــمــود ب
المشرف على المركز اإلعامي بجامعة 

طيبة والمتحدث الرسمي لها.
اســتــهــدفــت الـــنـــدوة مــجــمــوعــة من 
الرسميين  والمتحدثين  اإلعاميين 
جــهــات حكومية  لـــدى  ومــســاعــديــهــم 
ـــك الــمــخــتــصــيــن في  مـــتـــعـــددة وكـــذل

ــــشــــأن، وأدارهــــــــــا  الـــدكـــتـــور  هـــــذا ال
ــــي حــيــث  ــــمــــروان ـــــواء  نـــايـــف ال ـــــل ال
 تـــركـــزت مـــحـــاورهـــا عــلــى مـــا يــلــي :
 في المحور األول ) التعريف بالجمعية 
 ) عملها  وآلــيــة  ورســالــتــهــا  ونــظــامــهــا 
بفرع  القانوني  الباحث  تحدث  وقــد 
األمين  المجيد  عبد  األستاذ  الجمعية 
ــســان ومـــا حظيت به  عــن حــقــوق اإلن
من مكانة عظيمة في الدين اإلسامي 
واهتمام بالغ من قبل الدولة الرشيدة 
النظام  عليه  نص  ما  وذلك  الله  رعاها 
السادسة  مادته  في  للحكم  األســاســي 
الـــدولـــة حقوق  تــحــمــي   ( ــشــرون  والــع

اإلنسان، وفق الشريعة اإلسامية (.
وقوانين  أنظمة  أصدرت من  ما  كذلك 
فــي هـــذا الــمــجــال ومــصــادقــتــهــا على 
المواثيق واالتفاقيات الدولية المعنية 
عــرَّف  كما  اإلنــســان،  حــقــوق  بحماية 
اإلنــســان  لحقوق  الوطنية  بالجمعية 
ونشأتها ونظامها ورسالتها وآلية عملها 
والتظلمات  الــشــكــاوى  استقبال  فــي 
وقدم  حيالها،  المتخذة  واإلجــــراءات 
شكره وتقديره لرئيس الجمعية الدكتور 
الدكتور  و  القحطاني  ربيعان  بن  مفلح 

رئيس  نائب  الخثان  محمد  بن  صالح 
للجمعية  الــعــام  واألمـــيـــن  الــجــمــعــيــة 
الوطنية لحقوق اإلنسان األستاذ خالد 
المشرف  و  الفاخري  الرحمن  عبد  بن 
الجمعية  فـــرع  عــلــى  المكلف  ــعــام  ال
األســتــاذة  الــمــنــورة  المدينة  بمنطقة 

شرف بنت أحمد القرافي.
وفــي الــمــحــور الــثــانــي  ) بــنــاء ذهنية 
مــشــتــركــة إلعــــــداد وصـــيـــاغـــة الــخــبــر 
اإلنسان(  حقوق  معايير  وفق  اإلعامي 
ــور غــــازي الــمــطــيــري من  ــدكــت أكـــد ال
ــى االرتــــبــــاط الــوثــيــق بين  خـــالـــه عــل
اإلعــــام وحــقــوق اإلنـــســـان فــي كافة 
مكانته  لإلعام  أن  ناً  مبيِّ المجاالت، 
المهمة ونّبه على وجوب حفظ حقوق 
اآلخرين وتجّنب التشهير بهم واحترام 
مسؤولية  ــى  إل وأشـــار  خصوصياتهم، 
اإلعامي في تشكيل الذهنية الحسنة 
مــن خـــال صــيــاغــة الــخــبــر ومــصــادره 
وأنواعه ومعاييره  والتحقق من األخبار 

ومصادرها.
سعادة   تحدث  الثالث  المحور  وفــي 
مفهوم   ( عن  الحربي  صــاح  الدكتور 
المتحدث  ودور  الــصــحــفــي  الــســبــق 

الرسمي في بيان الحقائق والمشكات 
لعدم  نتيجة  اإلعــام  في  تظهر  التي 

التنسيق الفعال (.
)الخطوات  فتناول  الرابع  المحور  أما 
القضايا  تــنــاول  فــي  إتباعها  الــواجــب 
المتعلقة  الــحــقــوقــيــة  والــمــشــكــات 
ــمــقــيــم بين  ــوطــن والـــمـــواطـــن وال ــال ب
اإلعــام(  ووســائــل  الــدولــة  مؤسسات 
الحربي  محمود  الدكتور  تحدث  كما 
عن المشاكل والقضايا الحقوقية التي 
تهم المواطن والمقيم ، وتناول الحلول 
المؤسسات   ( األكاديمي  الجانب  من 
ممثله  الــخــاص  والــقــطــاع  الحكومية 
الدكتور  وقــال    ) الرسمي  بالمتحدث 
في  يكمن  القضية  عــاج  أن  الحربي 
ثاثة مراحل تشمل االهتمام بالكليات 
و   ، السليمة  الذهنية  الــصــورة  ورســم 
والمؤسسات  اإلعام  وسائل  تكون  أن 
الحكومية في الفعل وليس ردة الفعل، 
ــاءات  ــت وعــلــيــهــا اســتــخــدام نــظــريــة ال
وتحليلها  القضية  تعريف   ( الخمسة 
وتــصــمــيــمــهــا وتــنــفــيــذهــا عـــن طــريــق 
المتحدثين  أو  األربعة  اإلعام  وسائل 

الرسميين وتتبع رجع الصدى ( .
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فرع اجلمعية باجلوف ينشر الثقافة احلقوقية من خالل مهرجان التمور 
السنوي

الوطنية  الجمعية  رسالة  مع  تماشياً 
الثقافة  نــشــر  فــي  اإلنـــســـان  لــحــقــوق 
ــــــراد الــمــجــتــمــع  ــة بــيــن أف ــي ــحــقــوق ال
والتعريف بأهدافها ومجاالت مهامها، 
الجمعية  فــرع  نشاط  لخطة  وتفعيًا 
بمنطقة الجوف  شارك الفرع  برئاسة 
المشرف عليه الدكتور طارش الشمري، 
الفرع،  مدير  الفهيقي  ظاهر  واألستاذ 
وسكرتير الفرع األستاذ أحمد الرويلي، 

بمهرجان التمور السنوي بمقر مدينة 
عبدالعزيز  الملك  طريق  على  التمور 
أقيم  الــذي  الجندل،  دومــة  بمحافظة 
1436/3/24هــــ حتى  الفترة من  خال 
رعاية صاحب  وتحت  1436/4/2هـــــ،  
بن  بدر  بن  األمير فهد  الملكي  السمو 

عبد العزيز أمير منطقة الجوف.
من  الجمعية  فــرع  مشاركة  وجـــاءت 
تم خاله  وتثقيفي  توعوي  خال ركن 

توزيع العديد من اصدارات الجمعية 
وتم  الحقوقية  ومطبوعاتها  وكتيباتها 

اإلجابة على استفسارات الزوار.
بــلــديــة دومــة  مــن جهته بــيــن رئــيــس 
الرئيسية  الــلــجــنــة  ــيــس  رئ ــجــنــدل  ال
المشعان  صــالــح  بــن  فهد  للمهرجان 
تمور  لتسويق  يهدف  المهرجان  أن 
وعودة  احترافية  أكثر  بشكل  الجوف 
النخيل  لمزارعي  االقتصادية  الجدوى 

رفع  الــســيــاق  ذات  وفــي  بالمنطقة، 
العام  المشرف  الجندل  دومة  محافظ 
طال  الدكتور  الجوف  تمور  لمهرجان 
بن مشل التمياط شكره وتقديره لسمو 
رعــايــتــه  عــلــى  الــجــوف  منطقة  أمــيــر 
غير  ودعمه  التمور  لمهرجان  الكريمة 
المستغرب والذي يعتبر حافزا ًمعنوياً 
المزارعين والمشاركين  لجميع  ومادياً 

بمهرجان تمور الجوف. 
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زيارة ميدانية لهيئة التحقيق 
واالدعاء العام باجلوف

في يوم الثاثاء 1436/3/8هـ، قام وفد 
الجوف  بمنطقة  الجمعية  فــرع  مــن 
الشمري  طــارش  الدكتور  مــن:  مكون 
ظاهر  واألستاذ  الفرع،  على  المشرف 
أحمد  واألستاذ  الفرع،  مدير  الفهيقي 
لهيئة  بزيارة  الفرع،  سكرتير  الرويلي 
بمنطقة  الــعــام  واالدعــــــاء  الــتــحــقــيــق 

الجوف.
الهيئة  رئــيــس  استقبالهم  ــي  ف كـــان 
األستاذ سعود بن عبد العزيز البويليد، 
بوحمد  آل  ـــي  الف مـــبـــارك  ـــاذ  واألســـت
األحكام،  وتنفيذ  الرقابة  دائــرة  رئيس 
اللقاء مناقشة عدد من  تم خال  وقد 
خال  رصــدهــا  تــم  والــتــي  الماحظات 
الزيارات الميدانية الذي نفذها الفرع 
ومــراكــز  المنطقة  ســجــون  مــن  لــعــدد 
تــوقــيــف الــشــرط فــي الــمــنــطــقــة ومــن 

أهمها:
1- اكتظاظ السجون بالمنطقة بالسجناء 
السجناء  بين  الفصل  بوجه عام وعدم 

حسب قضاياهم.
ــبــيــة  ــتــدري ال ـــرامـــج  ـــب ال ــــعــــدام  ان  -2

والتأهيليه في بعض سجون المنطقة.
في  السجناء  قضايا  في  البت  تأخر   -3

المحاكم الشرعية.
الــتــوصــيــات هي:  أبـــرز  فيما كــان مــن 
والنظافة  التغذية  خــدمــات  تحسين 
والـــصـــيـــانـــة فـــي الـــســـجـــون وأمـــاكـــن 

التوقيف.
رئـــيـــس هيئة  ـــــدى ســـعـــادة  أب ولـــقـــد 
ـــعـــام تــفــهــمــاً  ـــــــاء ال الــتــحــقــيــق واالدع
للماحظات التي رصدها فرع الجمعية 
ومتابعة  لمناقشة  استعداداته  وأبدى 
يعنيهم  مـــن  مـــع  الــمــاحــظــات  هـــذه 
والــشــرط الــســجــون  إدارات  فــي   األمـــر 
الوفد  أعــضــاء  شكر  اللقاء  نهاية  وفــي 
ســـعـــادة رئــيــس الــهــيــئــة عــلــى حسن 
االستقبال و تجاوبه مع الوفد وتأكيده 
متمنين  الــمــاحــظــات  هــذه  بمتابعة 

للجميع التوفيق.

فرع اجلمعية بعسير يشارك في عدد من الفعاليات لنشر الثقافة احلقوقية
باليوم  االحتفال  فعاليات  مع  تزامناً 
ـــســـان والــــذي  ــعــالــمــي لــحــقــوق اإلن ال
صــادف يــوم األربــعــاء 1436/2/18هـــــ، 
لحقوق  الوطنية  الجمعية  فــرع  قــام 
الفرع  بمدير  ممثًا  بعسير  اإلنــســان 
األستاذ عبد الله العواد واألستاذ أحمد 
الفرع  مشرف  وبــإشــراف  القحطاني، 
الدعوة  بتلبية  الشعبي  علي  الدكتور 
الموجهة من قبل مدير وحدة الحماية 
ــا، بــطــلــب حــضــور  ــه ــأب االجــتــمــاعــيــة ب
مشرف ومنسوبي الفرع للمشاركة في 
الفعالية والمحاضرة التي كان عنوانها 
وذلك  اإلســـام(،  في  اإلنــســان  )حقوق 
1436/2/19هــــ  الموافق  الخميس  يوم 
للبنين  االجتماعية  التربية  دار  بمقر 

بأبها.
الكريم  القرآن  بتاوة  الفعالية  بــدأت 
ــر وحـــــدة الــحــمــايــة  ــمــدي ـــم كــلــمــة ل ث
منيع،  آل  سعيد  األستاذ  االجتماعية 
يحيى  محمد  الشيخ  فضيلة  ألقى  ثم 

البدير كاتب عدل بأبها محاضرة وكان 
يديرها األستاذ سعيد ، وبحضور مدير 
بمنطقة  االجــتــمــاعــيــة  الــشــؤون  عـــام 
عسير األستاذ سعيد الشهراني، وجمع 
والمهتمين،  الــمــشــاركــيــن  مــن  كبير 
الــمــحــاضــرة دار حــوار  انــتــهــاء  وبــعــد 
األسئلة  بعض  بطرح  المشاركون  بدأه 
االجتماعية  الــشــؤون  عــام  مدير  على 
الجمعية  فرع  لمدير  أسئلة  ووجهت 
بعد  المدير  أجابهم  وقد  وللمحاضر، 
الجمعية  عن  تعريفية  نبذة  قــدم  أن 
ورسالتها  واختصاصاتها  وأهــدافــهــا 
القضايا  مع  تعاملها  وآلية  الحقوقية 
عــنــد اســتــقــبــالــهــا، كــمــا ســلــط الــضــوء 
الثقافة  نشر  فــي  ودوره  الــفــرع  على 
تقديم شهادة شكر  تم  الحقوقية، كما 
االجتماعية  الــشــؤون  عــام  مــديــر  مــن 
عسير  بمنطقة  الجمعية  لفرع  بعسير 

وقد استلمه مدير الفرع.
بعسير  الجمعية  فرع  عضو  أقــام  كما 

ــاش  دب آل  الــلــه  عــبــد  محمد  الــشــيــخ 
في  اإلنسان  )حقوق  بعنوان  محاضرة 
يوم  وذلــك  اإلسامية(،  الشريعة  ظل 
أبها  سجن  في  1436/2/24هــــ  الثاثاء 
السجون في  العام، بحضور مدير عام 
المنطقة العميد مبارك السليل، ومدير 
سجن أبها العميد عبد الله الشهراني، 
بالسجون  االجتماعية  الرعاية  ومدير 

ــاذ جــمــعــان أبـــو هــبــشــة، إضــافــة  األســت
سجن  إدارة  منسوبي  مــن  عــدد  إلــى 
المحافظات  من سجون  وممثلين  أبها 
المحاضرة  انــتــهــاء  وبــعــد  بالمنطقة، 
وتم  للحضور  والمجال  الحوار  فتح  تم 
اإلجابة على استفساراتهم وتوزيع عدد 
الجمعية  ومطبوعات  اصـــدارات  من 

الحقوقية.
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دول العالم حتتفل باليوم العاملي  للسرطان حتت 

شعار )عالج السرطان في متناولنا(

4
فبراير

الرابع  في  للسرطان  العالمي  اليوم  احياء  يتم 

اليوم  ذلك  يعد  حيث  عام  من كل  فبراير  من 

»منظمة  من:  عام كالً  بها كل  تحتفل  مناسبة 

لبحوث  الدولية  »والوكالة  العالمية«،  الصحة 

لمكافحة  ال���دول���ي  »واالت����ح����اد  ال���س���رط���ان«، 

السرطان« ، ويتم من خالله تسليط الضوء على 

آخر المستجدات في عالجه ومناقشة الجهود 

المبذولة من أجل عالجه ومكافحته،  ويهدف 

االحتفال بهذا اليوم للعام الحالي إلى:

يتعلق  ما  جميع  ح��ول  الوعي  مستوى  رف��ع   -1

مستوى  على  ا  إيجابيًّ ينعكس  مما  بالسرطان 

الرعاية الصحية على كافة المستويات.

المتوافرة  الحلول  الوعي حول  2- رفع مستوى 

الفرد  مستويات  على  بها  القيام  يمكن  التي 

والمجتمع وعلى المستوى الحكومي.

الخاليا السرطانية

السرطان:
مجموعة  يــشــمــل  طــبــي  مصطلح  هــو 
بنمو  تتميز  التي  األمــراض  من  واسعة 
غير طبيعي للخايا التي تنقسم بدون 
ــة ولــديــهــا الــقــدرة عــلــى اخــتــراق  ــاب رق
في  سليمة  أنسجة  وتدمير  األنسجة 
في  االنتشار  على  قــادر  وهــو  الجسم،  

جميع أنحاء الجسم.

رئيسيين  نوعين  إلى  تنقسم  األورام 
هما :

مغلفة  ــكــون  ت الــحــمــيــدة:  األورام   *
لانتشار  قــابــلــة  وغــيــر  ليفي  بنسيج 
بعد  أخــرى  مرة  للظهور  التعود  وغالباً 
ـــة هــذا الــنــوع من  إزالــتــهــا، ويــتــم إزال
خصوصاً  الــجــراحــي  بالتدخل  األورام 
تشكل  أو  الحجم  كبيرة  تكون  عندما 
األعضاء  أو  المصاب  العضو  على  عبئاً 
العمل  من  يمنعها  مما  منها  القريبة 
بــشــكــل طــبــيــعــي، وقـــد تــتــحــول بعض 
خبيثة  أورام  إلــى  الحميدة  األورام 
ونذكر مثاالً على ذلك الورم الغدي في 
القولون والذي قد يتحول بمرور الزمن 

إلى سرطان القولون.

تعويض  من  بــدالً  الخبيثة:  األورام   *
الخايا  تلك  تتكاثر  التالفة  الــخــايــا 
بــشــكــل كــبــيــر ودون  غــيــرالــطــبــيــعــيــة 
المصاب،  العضو  على  فتطغى  توقف 
إلى  االنتشار  على  القدرة  لها  أن  كما 
أعضاء أخرى في الجسم من خال كٍل 
والليمفاوي،  الــدمــوي  الجهازين  مــن 
وهــنــاك مــا يــزيــد عــلــى مــئــة نـــوع من 
أنواع األمراض السرطانية التي تختلف 
مثل  لها  الــمــكــون  النسيج  بــاخــتــاف 
الدم  وسرطان  والكبد  الثدي  سرطان 
الــحــاد  بنوعيه  )الــلــوكــيــمــيــا(  الــنــقــوي 
مختلف  السرطان  ويصيب  والمزمن، 
مخاطر  تــزداد  ولكن  العمرية  المراحل 
ــســان في  تــقــدم اإلن بــه كلما  ــة  اإلصــاب

العمر.

أعراضه:
ثاثة  ــى  إل الــســرطــان  أعـــراض  تنقسم 

أقسام هي كالتالي :
* أعراض عامة: كفقدان الوزن، تعب 
التعرق  الشهية،  فقدان  عام،  وإرهــاق 

خصوصاً أثناء الليل.
مــوضــعــيــة: كــظــهــور كتلة  أعــــراض   *
صلبة أو تغيرات في شكل سطح الجلد 

الخارجي.
* أعراض تدل على االنتشار: كحدوث 
تضخم في الغدد الليمفاوية المختلفة 
في  ــم  أل أو  الكبد  فــي  أو  الجسم  فــي 

العظام.

العوامل التي تسّبب السرطان:
ينشأ السرطان من خلية واحدة، ويتم 
تحّول الخلية الطبيعية إلى خلية ورمية 
في مراحل متعّددة، وعادة ما يتم ذلك 
التحّول من آفة محتملة التسرطن إلى 
ناجمة  التغّيرات  وهذه  خبيثة،  أورام 
عن التفاعل بين عوامل الفرد الجينية 
الخارجية  العوامل  من  فئات  وثــاث 

يمكن تصنيفها كالتالي:
مثل  المسرطنة،  المادية  العوامل   -1
واألشــعــة  البنفسجية  فـــوق  ــة  األشــع

المؤّيّنة.
المسرطنة،  الكيميائية  العوامل   -2
دخــان  ومــكــّونــات  األسبستوس  مثل 
الملّوثات  )أحد  واألفاتوكسين  التبغ 
ملّوثات  )أحــد  واألرسنيك  الغذائية( 

مياه الشرب(.
المسرطنة،  البيولوجية  العوامل   -3
مثل أنواع العدوى الناجمة عن بعض 
الفيروسات أو الجراثيم أو الطفيليات، 
فإنه  العالمية  الصحة  لمنظمة  ووفقاً 
األساسية  العوامل  مــن  التشّيخ  ُيعد 
األخرى التي تسهم في تطّور السرطان. 
بشكل  الــســرطــان  وقــوع  نسبة  وتــزيــد 

كبير مع التقّدم في السن وذلك يعود، 
على األرجح، إلى زيادة مخاطر اإلصابة 
بسرطانات معّينة مع التشّيخ، وتراكم 
إلى  يتم  بــالــســرطــان  ــة  اإلصــاب مخاطر 
جانب انخفاض فعالية آليات التصليح 
الخلوي كّلما تقدم الشخص في السن، 
أما بالنسبة لعوامل االختطار المرتبطة 

بالسرطان فهي كالتالي:
نظام  واتــبــاع  والكحول  التبغ  تعاطي 
غذائي غير صحي وقّلة النشاط البدني 
المرتبطة  الرئيسية  الخطر  عوامل  من 
أّما  العالم،  أنحاء  بالسرطان في جميع 
بعداوى مزمنة جّراء فيروسي  اإلصابة 
أنماط  وبعض   C و   B الكبد  التهاب 
فيروس الورم الحليمي البشري فتمّثل 
تقف  الــتــي  الرئيسية  الخطر  عــوامــل 
البلدان  فــي  بالسرطان  اإلصــابــة  وراء 
المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة 
الرحم  عنق  ســرطــان  أّن  الــدخــل، كما 
الحليمي  الـــورم  فــيــروس  عــن  الناجم 
النساء  وفاة  أسباب  أهّم  من  البشري 
المنخفضة  البلدان  السرطان في  جراء 

الدخل.

عالجه:
النحو  ع��ل��ى  ت��خ��ت��ل��ف ط���رق ع��الج��ه 

التالي:
جزء  استئصال  يتم  حيث  الجراحة:   *
من الورم أو كامله حسب نوع وموضع 

الورم.

فيه  ويستخدم  الكيميائي:  العاج   *
قتل  إلــى  تهدف  كيميائية  عــاجــات 
على  تأثيرها  مــع  السرطانية  الخايا 
خال  مــن  وتــؤخــذ  الطبيعية  الخايا 
في  إبــرة  بالفم،  وســائــل: حبوب  عــدة 
العضل، إبرة تحت الجلد، سائل النخاع 

الشوكي، الوريد.

أيضاً  ويسمى  اإلشــعــاعــي:  الــعــاج   *
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العاج باألشعة السينية، وهو استخدام 
األشعة المؤَينة لقتل الخايا السرطانية 
تقديم  يمكن  الــــورم،  حجم  وتقليص 
طريق  عــن  خارجياً  اإلشعاعي  الــعــاج 
طريق  عــن  داخلياً  أو  خــارجــي  إشــعــاع 

العاج اإلشعاعي الموضعي.

متاحاً  أصبح  الذي  الموجه:  العاج   *
التسعينيات  أواخـــــر  فـــي  مـــرة  ألول 
أنــواع  بعض  عــاج  فــي  تأثير كبير  لــه 
السرطان ويعتبر حالياً موضوع بحث به 
نشاط كبير،  وهو عبارة عن استخدام 
للبروتينات  الــمــحــددة  الــمــواد  بعض 
خايا  في  تتكون  التي  الطبيعية  غير 
الــســرطــان، وتــكــون هــذه الــمــواد ذات 
الجزيئات الصغيرة مثبطات لمجاالت 
أنزيمية في أنواع بروتينات متحولة أو 
تم إنتاجها بكميات أكثر من الطبيعية 
الحيوية  البروتينات  ذلــك  خــاف  أو 
واألمثلة  الــســرطــانــيــة،  الــخــايــا  داخـــل 
تيروزين  أنزيم  مثبطات  هي  الــبــارزة 
في  تقدماً كبيراً  أحدث  والــذي  كيناز 
عاج سرطان الدم النقوي المزمن وتم 
المرضى دون  أكثر من 80% من  شفاء 

الحاجة إلى زراعة نخاع العظم.

األوعــيــة  تكوين  بمثبطات  الــعــاج   *
نمو  منع  على  تعمل  والتي  الدموية: 
في  مكثف  بشكل  الــدمــويــة  األوعــيــة 
األورام  تحتاجها  والتي  الــورم  منطقة 
تمت  وقــد  الــحــيــاة،  قيد  على  للبقاء 
حالياً  وهي  منها  بعض  على  الموافقة 

قيد االستخدام السريري.

فيه  تتم  حيث  الــهــرمــونــي:  الــعــاج   *
عن  السرطان  أنــواع  بعض  نمو  عرقلة 

طريق امداد أو منع بعض الهرمونات، 
هرمون  أو  اإلستروجين  هرمون  فمنع 
إضافة  يكون  ما  غالباً  التستوستيرون 

هامة أثناء عاج سرطان الخصية.

من  الــنــوع  وهــذا  المناعي:  الــعــاج   *
العاج يشير إلى مجموعة متنوعة من 
المصممة  العاجية  االستراتيجيات 
لحمل جهاز المناعة لدى المريض على 
المعاصرة  واألساليب  ــورم،  ال محاربة 
األورام  ضد  مناعية  استجابة  لتوليد 
جي«  سي  »بي  لقاح  استخدام  تشمل 
لعاج  المثانة  داخــل  مناعياَ  المعالج 
واستخدام  السطحي،  المثانة  سرطان 
التي  الخايا  من  وغيرها  اإلنترفيرون 
ــة مــنــاعــيــة في  ــى اســتــجــاب ــحــث عــل ت
حاالت سرطان الخايا الكلوية ومرضى 
سرطان الجلد، نجد في الوقت الحالي 
توليد  على  تعمل  التي  اللقاحات  أن 
موضوع  هي  معينة  مناعية  استجابة 

بحث مكثف لعدد من األورام.

الوقاية منه:
من  الــصــادرة  العلمية  األبــحــاث  تؤكد 
السرطان  ألبحاث  األمريكية  المؤسسة 
العالمي  الــســرطــان  أبــحــاث  وصــنــدوق 
 )%70( بـــ  تــؤثــر  أن  يمكن  التغذية  أن 
مــن الــســرطــانــات، وهــنــاك أنــــواع من 

السرطانات ال عاقة للغذاء بها. 

للسرطان  واضــحــة  مسببات  وهــنــاك 
المسببات  باقي  ويظل  قليلة  ولكنها 
مسبب  الــكــحــول  فمثًا  مــحــدد،  غير 
زيــادة  الــثــدي، كذلك  لسرطان  واضــح 
خطر  من  تزيد  اليأس  سن  بعد  الــوزن 
اإلصابة، كذلك النساء اللواتي يلدن في 
لإلصابة  أقل  نسبة  لديهن  أصغر  عمر 

من النساء اللواتي لم يبدأن باإلنجاب 
إال بعد عمر )30( سنة.

أن  الـــدراســـات  أثبتت  المقابل  ــي  وف
يقلل  الطازجة  والفواكه  الخضار  تناول 
وبشكل واضح فرص اإلصابة بالسرطان، 
ــوقــايــة من  ــي لـــزيـــادة ال ــاآلت ويــنــصــح ب

السرطان: 
الطازجة  والــفــواكــه  الخضار  زيـــادة   -1
اليوم  في  إلى تسع حصص  من خمس 

)نصف تفاحة تعتبر حصة واحدة(.
 4-3 )البر(  الكاملة  الحبوب  زيادة   -2

حصص.
الموصى  الحد  عن  األلياف  تقل  ال   -3
ــيــوم، ونحصل  ال بــه وهــو 25 جــم فــي 
والحبوب  والفواكه  الخضار  من  عليها 
الوقاية  في  جــداً  مهمة  وهي  الكاملة، 
ــون الــمــنــتــشــر في  ــول ــق مــن ســرطــان ال

المملكة.
تـــنـــاول األغـــذيـــة الــورقــيــة  4- زيـــــادة 
بالذات الملفوف والقرنبيط والبروكلي 
الحتوائها على مادة سالفورافين، ووجد 
القولون  ســرطــانــات  مــن  واق  تأثر  لها 
ــفــم والــبــلــعــوم والــثــدي  والـــمـــريء وال

والغدة الدرقية.
في  للطعام  والبصل  الثوم  إضافة   -5
سلفيدات  فمواد  المناسبة،  األوقــات 

األميل ثبتت فائدتها كعامل واق.
عنصر  عــلــى  الــمــحــتــويــة  األغـــذيـــة   -6

البحرية  ــة  األغــذي مــثــل  السيلينيوم 
والــلــحــوم قــلــيــلــة الــشــحــوم، والــثــوم 
ألن  جــداً  مفيدة  الكاملة،  والــحــبــوب 
السيلينيوم مضاد لأكسدة التي تقلل 

من اإلصابة بالسرطان.
اللحم  مــن  الشحوم  مــن  التخلص   -7

والدواجن بقدر اإلمكان.
8- تجنب األطعمة المشوية أو المقلية 
كذلك  القرمشة،  لدرجة  عالية  بحرارة 
جزء  تفحم  أو  احترق  إذا  المشويات 
ــك الــتــقــلــيــل مـــن الــلــحــوم  مــنــهــا، كــذل
الــمــدخــنــة  الـــلـــحـــوم  ألن  الــمــدخــنــة 
المركبات  بــعــض  تمتص  والــمــشــويــة 
الدجاج  جلد  بــإزالــة  وينصح  الــضــارة، 
أطيب  كان  لو  حتى  الشوي  بعد  مثا 

طعماً.
أو  الــمــحــفــوظــة  ـــة  ـــذي األغ تــقــلــيــل   -9
)بالذات  النيترات  أو  بالملح  المعالجة 

اللحوم( والمخلات.
10- تقليل المشروبات الغازية بالذات 

للنساء. 
في  ليكون  ــوزن  ال على  المحافظة   -11
لــثــبــوت عاقة  الــطــبــيــعــيــة،  الـــحـــدود 
ــثــدي والــقــولــون  ــبــدانــة بــســرطــان ال ال

والمرارة والرحم.
12- الشاي األخضر مفيد الحتوائه على 

مضادات األكسدة.
al3laj.com نقًا عن موقع العاج

وفقاً ملنظمة الصحة العاملية فإن السرطان يحتل املرتبة األعلى من 
ومن  األوسط  الشرق  إقليم  في  للوفاة  رئيسية  أسباب  أربعة  ضمن 
املتوقع أن يتضاعف معدل الوقوع خالل العقدين القادمني، حيث 
سيرتفع العدد التقديري للحاالت اجلديدة من 456 ألف عام 2010 
إلى ما يقرب من 861 ألف في عام 2030، وهي أعلى زيادة نسبية 

بني جميع أقاليم املنظمة 

شعار اليوم العالمي لمكافحة السرطان 2015
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ترحيب دولي  على تصديق الصومال على 
اتفاقية حقوق الطفل

العام  لأمين  الخاص  الممثل  رحــب 
لأمم المتحدة في الصومال نيكوالس 
اتفاقية  على  الصومال  بتصديق  كاي، 
األمـــم الــمــتــحــدة لــحــقــوق الــطــفــل في 
حسن  الصومال  رئيس  حضره  احتفال 
تاميذ  مــن  والــمــئــات  محمود،  شيخ 
ـــمـــدارس فـــي مـــدرســـة مــحــلــيــة في  ال

مقديشو.
منظمة  أصــــدرتــــه  ــر  ــقــري ــت ل ووفــــقــــاً 
ــــذا الــحــدث  ــيــســيــف حــــول ه ــيــون ال
التاريخي جاء فيه »يصادف عام 2015   
التفاقية  والعشرين  السادسة  الذكرى 
حقوق الطفل، وهي أول اتفاقية ملزمة 
وتعتبر من  الطفل،  قانونا حول حقوق 
التي  اإلنسان  حقوق  معاهدات  أكثر 

تم  التصديق عليها في العالم«.
التمييز  عدم  أهمية  االتفاقية  وتؤكد 
ونموه  وبقائه  الطفل  مصلحة  وتعزيز 
الصومال  أصبح  وقد  آرائــه،   واحترام 
والتسعين  والخامسة  المائة  الــدولــة 

التي تصادق على االتفاقية.
كما أن التصديق على االتفاقية خطوة 
لتحسين  الصومال  جهود  في  أساسية 
ــاة األطـــفـــال فــي الـــبـــاد، وكــانــت  حــي
الحرب األهلية، التي استمرت عشرين 
عاما، قد أدت إلى عدم تمكين معظم 

العقدين  فــي  ولـــدوا  الــذيــن  ــال  األطــف
التعليم   على  الحصول  من  الماضيين 
بيئة  فــي  والعيش  الصحية  والــرعــايــة 

آمنة.
وفـــــي مــــدرســــة عـــمـــر جــــاجــــاب فــي 
الصومالي حسن  الرئيس  قال  مقديشو 
الحدث  هــذا  بمناسبة  محمود  شيخ 

التاريخي:
»نريد ألطفالنا أن يكونوا قادة يحملون 
سيصبح  ودولــيــة،  وطنية  مسؤوليات 
بعض األطفال الموجودين أمامي اليوم 
من بين القادة الذين يحملون مسؤولية 

األمة الصومالية والعالم أيضاً«.
العام  لأمين  الخاص  الممثل  وأشــاد 
في الصومال نيكوالس كاي بالتصديق 
أخرى  إشــارة  واعتبرها  االتفاقية  على 
مخاطباً  وقال  الصومال،  انتعاش  على 

الطاب في مدرسة عمر جاجاب:
اعتقد  الصومال  مستقبل  بحق  »أنتم 
أن واحداً منكم هنا، وأنا آمل بأن تكون 
رئيساً  سيصبح  الفتيات،  من  واحــدة 
يأخذ  الصومال  إن  ما  يوما  للصومال 
سعيد  وأنــا  األمــم  مجتمع  فــي  مكانه 

جداً بذلك«.
واحد  طفل  هناك  لليونيسف،  ووفقاً 
ال  صوماليين  أطــفــال  سبعة  كــل  مــن 

كثير  وفــي  الخامس،  عامهم  يبلغون 
يمكن  ألمراض  هذا  يرجع  األحيان  من 
والحصبة  اإلسهال  مثل  منها  الوقاية 

وااللتهاب الرئوي.
الصومال  في  اليونيسف  ممثل  وقــال 
السيد ستيفن لورير إن حصول األطفال 
على صحة جيدة ومياه نظيفة وتعليم 
وتنميتهم  نموهم  سيضمن  وحماية 
ويصبحون بالغين منتجين ومسؤولين 
والخروج  األمــام  إلى  الصومال  لقيادة 
األمــن  ــدمــار وتحقيق  وال الــصــراع  مــن 
والــتــنــمــيــة«، وأضــــاف كـــاي »أرحـــب 
بتصديق الصومال على اتفاقية حقوق 
األمــام  إلــى  هامة  خطوة  هــذه  الطفل، 
في مجال حماية وتعزيز حقوق جميع 
األطفال، فيما تتعافي الباد من عقود 
الحكومة  عــلــى  يتعين  الـــصـــراع،  مــن 
حماية  الدوليين  وشركائها  االتحادية 
ضعفاً«  األكثر  المجتمعات  وخدمة 
الصومال  أمله في أن تتخذ  معرباً عن 
البروتوكولين  إلى  لانضمام  الخطوات 
الطفل.  حقوق  التفاقية  االختياريين 
المتحدة  األمــم  استعداد  على  وأكــد 
هذا  في  الصومالية  السلطات  لدعم 
بيان  في  اليونيسف  وأشادت  الصدد، 
إلى  مشيرة  الهامة،  الخطوة  بهذه  لها 

أنها تتطلع لدعم الجهود المبذولة على 
االتفاقية  بنود  لوضع  الوطني  الصعيد 
طفل.  لكل  العملي  التنفيذ  مــوضــع 
لليونيسف  التنفيذي  المدير  وقــال 
أنتوني ليك »من خال التصديق على 
اتفاقية حقوق الطفل، تستثمر حكومة 
وبالتالي  أبنائها،  رفاهية  في  الصومال 
أن  وأضــاف  مجتمعها«،  مستقبل  في 
حق  هي  لاتفاقية  الرئيسية  »الرسالة 

كل طفل لبداية عادلة في الحياة«.

UN Photo

اُعتمدت اتفاقية حقوق 
الطفل من قبل اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة في 
العشرين من نوفمبر تشرين 
الثاني عام1989، وصادقت 
عليها مئة وخمس وتسعون 

دولة حتى اآلن مبا فيها 
الصومال
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صدور تقرير حول انتهاكات حقوق األطفال لدى االحتالل االسرائيلي
الميثاق  مــؤســســة  أصــــدرت  مــؤخــراً 
لحقوق اإلنسان تقريراً حقوقيًا تناولت 
االنتهاكات  عن  الحديث  خاله  من 
أطفال  لها  يتعرض  الــتــي  الحقوقية 
القدس ممن تعتقلهم شرطة االحتال 
اإلسرائيلي، ويعكس التقرير ومن خال 
المؤسسة  جمعتها  الــتــي  ــــادات  اإلف
الواضح  االنتهاك  من  مستمرة  حالة 
اعتبار  أدنـــى  دون  األطــفــال  لحقوق 
تجربة  ولتأثيرات  الغّضة  لطفولتهم 
وبالتزامن  مستقبلهم،  على  االعتقال 
مع هذا التقرير نشرت المؤسسة عبر 
يروي  قصيراً  فيلمًا  ›اليوتيوب‹  موقع 
فيه أطفال مقدسيون بعض ما تعرضوا 

له خال االعتقال.
زي������������ادة ال������وع������ي ال���ح���ق���وق���ي 
وال��م��ج��ت��م��ع��ي ت��ج��اه اع��ت��ق��االت 

األطفال في المدينة المحتلة:
يهدف التقرير لزيادة الوعي الحقوقي 
األطفال  اعتقاالت  تجاه  والمجتمعي 
بـــعـــد أن  ــمــا  ــســطــيــن، ال ســي ــل ف فــــي 
وطــالــت   ،2014 ــعــام  ال خـــال  حــّدتــهــا 
عن  السيما  واألحياء،  األعمار  مختلف 
الّتشديدات القضائية بحّق المعتقلين 
والتي رّوجت لها الحكومة اإلسرائيلية 

خال العام المنصرم.
من  األطــفــال  على  يقع  ما  جملة  ومــن 
يمنعوا  أن  االعتقال:  أثناء  انتهاكات 
أثناء التحقيق، أو  من مرافقة أهاليهم 
محاٍم  استشارة  في  الحّق  من  يحرموا 
قبل بدء التحقيق معهم، أو يحرموا من 
يجبروا  أن  أو  طويلة،  لساعات  النوم 
المكتوبة  إفادتهم  على  التوقيع  على 
من  يتأكدوا  أن  دون  العبرية  باللغة 

مطابقة ما كتب فيها مع أقوالهم.

بالضرب  متمثالً  الجسدّي  االعتداء 
العنيف وأحياناً الضرب بالكهرباء:

ـــواع االنــتــهــاك االعــتــداء  ومــن أشـــّد أن
العنيف  بالضرب  متمثًا  الــجــســدّي 
وأحياناً الضرب بالكهرباء، ويروي كثيٌر 
مركز  فــور وصولهم  ــه  أن األطــفــال  مــن 
أرضاً  الجلوس  على  ُيجبرون  التحقيق 
الحائط،  إلــى  ووجوههم  رُكِبهم  على 
االحــتــال  شــرطــة  أفــــراد  يــقــوم  بينما 

بضربهم كّلما مّروا من طريقهم.
إفـــادة ألحــد األطــفــال )15 عاماً(  وفــي 
أنه  قال  المنصرم،  العام  نهاية  اعتقل 
قبل  من  العنيف  للضرب  تعرضه  بعد 

المّوجهة  التهم  وانــكــاره  المحققين 
أن  »بــمــا   : المحققون  لــه  ــال  ق إلــيــه، 
مــعــك، سنستخدم  يــجــِد  لــم  الــضــرب 
ــاء«، ويــفــيــد الــطــفــل بــأنــه تم  ــكــهــرب ال
ــه وقــدمــيــه  ــدي تــوصــيــل كــل أصــابــع ي
إلجباره  بها  وصعقه  الكهرباء  بأساك 

على االعتراف.
ت��داع��ي��ات ال��ح��ب��س ال��م��ن��زل��ي على 

األطفال:
التقرير  يناقش  الثاني  مــحــوره  وفــي 
ــقــدم  ــحــبــس الــمــنــزلــي، وي إجــــــراء ال
كما  عنه،  أساسية  قانونية  معلومات 
حياة  على  وتأثيراته  تداعياته  يناقش 
الــطــفــل ونــفــســيــتــه. وعــلــى عــكــس ما 
هو  المنزلي  الحبس  أن  كثيرون  يظن 
إجــراء  مجرد  فإنه  قانونية‹،  ›عقوبة 
إلى  الطفل  حركة  وفقه  ُتــقّيـد  قانوني 
حين انتهاء االجراءات القضائية بحقه 
وإصدار المحكمة حكمها في قضيته،  
ولذلك فإن الفترة التي يقضيها الطفل 
من  تحتسب  ال  المنزلي  الحبس  في 
فترة الحكم الفعلي الذي يصدر بحقه. 
مع  المنزلي  الحبس  يترافق  ما  وكثيراً 
قيود مشددة، كالمنع مع الخروج إلى 
المنزلي  الحبس  اشتراط  أو  المدرسة، 

خارج الحّي الذي يسكن فيه الطفل.
ــادات  اإلف خــال  ومــن  التقرير  وُيّبين 
الــذي  االجـــراء  هــذا  أن  جمعها،  التي 
يــفــتــرض أن يــكــون لــصــالــح األطــفــال، 
تحّول في كثير من األحيان إلى نقمة، 
العديد  تصريح  من  ذلك  على  أدل  وال 
من األطفال أنهم يفضلون البقاء داخل 
المعتقل على الخروج للحبس المنزلي 

بين أهاليهم.
اآلثار المرافقة للحبس المنزلي:

يؤكد التقرير أن من    اآلثار المرافقة 
بين  العاقة  تــوتــر  المنزلي،  للحبس 
أّمه  بــأن  شعوره  نتيجة  وأهله  الطفل 
البيت  وأن  يعتقانه،  من  هما  ــاه  وأب
الشعور  موقع  يكون  أن  يفترض  الذي 
باألمان أصبح هو السجن. كما يترتب 
من  كثير  فــي  المنزلي  الحبس  على 
األحــيــان حــرمــان األطــفــال مــن حقهم 
في التعليم، وخلق أوقات فراغ طويلة 
يقضونها،  كــيــف  يــعــرفــون  ال  لــديــهــم 
الرقابة  ومــمــارســة  بالضغط  وشــعــوره 

الذاتية على نفسه.
توصيات التقرير:

مع  المحامين  جهود  تضافر  ضـــرورة 

جهود المدارس والمرشدين التربويين 
واالجتماعيين للتخفيف من تداعيات 
االعتقال والحبس المنزلي، إضافة إلى 
الحقوقي  الوعي  رفع  حمات  تفعيل 

وكيفية  انــتــهــاكــات  مــن  يحصل  بــمــا 
إلـــى تقديم  الــتــعــامــل مــعــهــا، وصــــوالً 
شــكــاوى ضــد أفـــراد شرطة االحــتــال، 

على ما يرتكبونه من اعتداءات.

تؤكد إفادات األطفال املعتقلني في مدينة القدس، على أن االحتالل 
ينتهك بشكل واضح حقوقهم األساسية دون أدنى اعتبار لطفولتهم 

وتأثيرات االعتقال على مستقبلهم
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منظمة العمل الدولية تؤكد أن هناك ثغرات كبيرة في األجور بني الرجال 
والنساء واملهاجرين

أن  الــدولــيــة  الــعــمــل  منظمة  أكـــدت 
ــذي  ال القليل  الــتــقــدم  وراء  الــدافــع 
أحــــرز عــلــى مــســار ســد الــفــجــوة بين 
الماضيين  الــعــامــيــن  خـــال  األجـــــور 
ذلك  جــاء  الناشئة،  االقتصادات  هي 
أصدرته  الذي  العالمي  التقرير  خال 

المنظمة  حول الرواتب في العالم.
وأوضــــح الــتــقــريــر والــــذي يــصــدر كل 
عامين لاتجاهات الرئيسية في األجور 

والناشئة  المتقدمة  االقتصادات  في 
والنامية.

المساواة  عــدم  أيضاً  التقرير  ويحلل 
في األجور في سوق العمل وفي دخل 
سياسات  سلسلة  يحوي  وهو  األســرة، 
معالجة  سبل  ذلــك  في  بما  مقترحة، 
سوق  فــي  والتمييز  الــمــســاواة  عــدم 

العمل.
تزال  ال  الدولية  العمل  لمنظمة  ووفقاً 

قبل  مــا  مستويات  مــن  أقــل  األجـــور 
المتقدمة  ــدول  ال في  المالية  األزمــة 
ــمــاش  ــك ــى حـــافـــة االن ــل الـــتـــي هـــي ع

االقتصادي المدمر.
إن  الــدولــيــة  الــعــمــل  منظمة  وقــالــت 
نصف  من  أكثر  في  ساهمت  الصين 
النمو في الرواتب، جنباً إلى جنب مع 
االقتصادات اآلسيوية األخرى بما في 
ذلك فيتنام وكمبوديا، وهذا يعني أن 
هذا النمو في بلدان اليورو كان صفراً.
أن  الدولية  العمل  منظمة  وأضــافــت 
إنتاجية  ارتــفــاع  بين  الفجوة  اتــســاع 

العمال وأجورهم مثير للقلق.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن األسر 
النمو  مــن  أصــغــر  حصة  على  تحصل 
فــي نهاية  أقـــل  االقــتــصــادي وتــنــفــق 

الشهر.
أيضاً  الدولية  العمل  منظمة  ودعــت 
ــيــن والــســيــاســات  ــقــوان إلـــى وضـــع ال
عدم  لمكافحة  للتمييز  المناهضة 
ثغرات  وجود  ماحظة  بعد  المساواة 
كبيرة في األجور بين الرجال والنساء 

والمهاجرين.
بوالسكي،  ســانــدرا   قالت  جهتها  من 

الخبيرة االقتصادية في منظمة العمل 
إزاء  تفعل  أن  يمكنك  »مــاذا  الدولية 
تزايد عدم المساواة في األجور، هناك 
فرض  مثل  السياسة  أدوات  من  عدد 
حد أدنى لأجور... وأعتقد أننا يمكن 
تخطيطي  رسم  توفر  إذا  إنه  نقول  أن 
وتاريخي عام ، يمكن استخدام الحد 
األدنى لأجور بنشاط  كبير في الكثير 
 10 خال   الاتينية  أمريكا  بلدان  من 
كوسيلة  الماضية  عــامــاً   20 أو   15 أو 
بدأت  والتي  المساواة  عدم  لمعالجة 
قــبــل نــحــو 15 عـــامـــاً وقـــــرار الــصــيــن 
بــاســتــخــدام ســيــاســات الــحــد األدنـــى 
لأجور كأداة رئيسية لزيادة الدخل«، 
في  النساء  أجور  ارتفعت   « وأضافت 
في   36 بنسبة  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 
وهذا  الرجال  من  أقــل  ولكنها  المائة 
هو االتجاه القوي اآلن كلما كنت أعلى 

في جدول األجور«.
أن  المنظمة  أكدت  أن  الجدير ذكره 
في  تقدماً  حققتا  وروســيــا  الــبــرازيــل 
في  الــمــســاواة  وعـــدم  الفجوة  خفض 
األجور منذ صدور التقرير األخير قبل 

عامين.

نع التنمية االقتصادية البنك الدولي: تعنيف النساء يسبب الفقر ويمَ

مجموعة  عــن  مــؤخــراً  صــدر  تقرير  ــال  ق
المرأة  معهد  مع  بشراكة  الدولي  البنك 
وبنك  واشنطن  جــورج  بجامعة  العالمي 
التنمية في الدول األمريكية، أن الُعنف 
أمــام  رئيسية  عقبة  يمثِّل  الــمــرأة  ضــد 
حديثة  دراســة  ر  تقدِّ حيث  الفقر،  إنهاء 
 5 عــن  تقل  ال  االقــتــصــاديــة  التكلفة  أن 
المحلي  الناتج  إجمالي  مــن  المئة  فــي 

تنفقه  ما  ضعف  من  أكثر  أي  العالمي، 
التعليم  عــلــى  مــجــتــمــعــة  ــحــكــومــات  ال

االبتدائي.
حية  الصِّ ــة  ــاي ــرع ال تكلفة  أن  وأوضــــح 
المباشرة بسبب العنف على يد الشركاء 
يرتفع إلى مستويات عالية للغاية، حيث 
الرعاية  تكلفة  أن  إلى  التقديرات  ُتشير 
لإليذاء  تعرضن  الائي  للنساء  الصحية 

األمريكية،  المتحدة  بالواليات  البدني 
ُمستواها  عــن  بالمئة   42 بنسبة  تزيد 

للنساء الاتي لم يتعرضن لإليذاء.
وأضاف التقرير ذاته  أن العنف الممارس 
على النساء والفتيات، يتم النظر إليه على 
التنمية  أمام  َعَقبة  باعتباره  واسع  نطاق 
تحقيق  وأمــام  واالقتصادية  االجتماعية 
األهداف الُمتَّفق عليها دولياً مثل األهداف 
اإلنمائية لألفية المعنية بمكافحة الفقر، 
إلى جانب َتصنيف كل من زواج األطفال 
والعنف  الشرف  وجــرائــم  ــاث  اإلن وِخــتــان 
المنزلي واالغتصاب والحرمان االقتصادي 
مــن أكــثــر أشــكــال َعـــدم الــمــســاواة ظلماً 
والفتاة  المرأة  مشاركة  دون  تحول  التي 
االجتماعية  الحياة  في  الرجل  قدر  بنفس 
واالقتصادية والسياسية ويبقيها إلى األبد 

في دائرة الفقر.

في  تــؤثــر  الــظــاهــرة  هــذه  أن  ــى  إل مشيراً 

التَّحتية  البنية  من  التنمية،  قطاعات 

والتعليم  الــتــكــنــولــوجــيــا  ـــى  إل ــقــل  ــنَّ وال

ــــصــــرف الـــصـــحـــي، ومـــــن الــحــمــايــة  وال

الصحة  إلى  العامة  واإلدارة  االجتماعية 

يتطلب  ما  للكوارث،  والتصدي  والعمل 

إجــــــــراءات تـــصـــٍد شــامــلــة ومــتــعــددة 

المالية  المؤسسات  داعيا  القطاعات، 

الدولية وغيرها من المؤسسات متعددة 

األطـــــراف والــمــانــحــيــن الــثــنــائــيــيــن إلــى 

محاربة العنف ضد المرأة والفتاة سواء 

المتوسطة  أو  المنخفضة  البلدان  فــي 

الدخل، عبر استغال شراكاتها وخبراتها 

وتشجيع  الــمــمــارســات  أفــضــل  لــتــبــادل 

االستثمار في استراتيجيات منع العنف 

والتصدي له.
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وزارة العدل تعتمد آلية جديدة لتحديد أحقية 
حضانة األبناء

جديدة  آلية  العدل  وزارة  اعتمدت 
تم وضعها بالتعاون مع خمس جهات 
هي وزارات العدل، الداخلية، الشؤون 
من  وعــدد  والجامعات  االجتماعية، 
محاكم  في  اعتماده  وتم  المحامين، 
األحوال الشخصية والمحاكم الجزائية 
حضانة  على  التنازع  فيها  يتم  والتي 

األطفال.
هذا ما أكدته مصادر عدلية لصحيفة 
الخطوة  هـــذه  »إن  ــالــت  وق الــوطــن، 
ســتــوفــر اســـتـــقـــراراً  أســـريـــاً لــــأزواج 
الــمــتــنــازعــيــن عــلــى حــضــانــة أطــفــال 
اآللية  تلك  مامح  أبــرز  وأن  المطلق، 
الــواردة  بالقضايا  تعنى  لجنة  تشكيل 
لمحاكم األحوال الشخصية والمحاكم 
على  الــزوجــان  فيها  يتنازع  الجزائية 

حضانة األطفال«.

وأضــافــت الــمــصــادر أن »فــريــقــاً من 
سيتولى  االجتماعيين  االختصاصيين 
إعــــــداد تــقــاريــر اجــتــمــاعــيــة ســريــة 
على  المتنازعين  حالة  عن  ومفصلة 
األصلح  من  وتحديد  األطفال،  حضانة 
لــلــقــاضــي بذلك  بــالــحــضــانــة، والـــرفـــع 
التخاذ قراره النهائي«، مشيرة إلى أن 
في  للنظر  قاضياً   150 هيأت  الـــوزارة 
بينها  ومن  الشخصية،  األحوال  قضايا 
والخلع  والحضانة،  والــواليــة  النفقة 

والطاق.
العدل  من جهته، أكد مستشار وزير 
الخدمة  إدارة  على  الــعــام  المشرف 
أنه  العود  ناصر  الدكتور  االجتماعية 
السامي،  األمــر  لتوجيهات  »تنفيذاً 
بمجلس  لجنة  الــعــدل  وزارة  أنــشــأت 
القضاء األعلى للنظر في قضايا الحماية، 

بعد  هذا  ويأتي  والوالية،  والحضانة، 
المتعلقة  القضايا  على  دراســة  إعــداد 
ماءمة  ومــدى  والحضانة،  بالوالية، 
األبــويــن«،  ألحــد  صاحيتها  استمرار 
اإلجــراءات تسير  أن »تلك  إلى  ولفت 
القضايا،  ومعالجة  تطوير  نطاق  فــي 

وتسريع الفصل في النزاعات األسرية، 
بما  العائلية،  ــدعــاوى  ال فــي  والــبــت 
الحكم  فــي  الــجــودة  تحقيق  يضمن 
القدرة  القضاء  وإكــســاب  القضائي، 
والسريع  العاجل  الحل  في  والمهنية 

للقضايا االجتماعية«.

الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد حتدد ثالث مهام ملوظفيها
في األجهزة احلكومية

ال��ل��ه العبد  ال��دك��ت��ور ع��ب��د  أوض���ح 

القادر نائب رئيس الهيئة الوطنية 

ل��م��ك��اف��ح��ة ال���ف���س���اد )ن����زاه����ة( في 

أن  ال��ح��ي��اة،   لصحيفة  ل��ه  ت��ص��ري��ح 

»متخصصي  إل���ى  أوك��ل��ت  ال��ه��ي��ئ��ة 

الحكومية  اإلدارات  لدى  الفساد« 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ث���الث ق��ض��اي��ا وه���ي: 

ال���م���راج���ع���ة، وم���ت���اب���ع���ة ت��ط��ب��ي��ق 

اإلدارات  في  واإلج���راءات  األنظمة 

في  ال��م��ش��اري��ع  وتعثر  الحكومية، 

المستمرة  وال��م��ت��اب��ع��ة  ال��م��ن��ش��أة، 

في  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��م��راج��ع��ة  إلدارة 

أن  ال��ق��ادر  العبد  وأك���د  المنشأة، 

لمكافحة  الوطنية  االستراتيجية 

األنظمة،  تطوير  على  تنص  الفساد 

اإلج��راءات،  تبسيط  على  والحرص 

ب���ه���ا، وال����ح����رص على  وال���ت���وع���ي���ة 

للعاملين  وال��م��س��اءل��ة  الشفافية، 

ك���اف���ة ف���ي ال��ق��ط��اع��ي��ن ال��ح��ك��وم��ي 

وال����خ����اص، م���ش���دداً ع��ل��ى ض����رورة 

ال��ف��س��اد«  ي��ك��ون »م��ت��خ��ص��ص��وا  أن 

والموظفون في اإلدارات الحكومية 

ك��اف��ة ع��ل��ى دراي����ة وم��ع��رف��ة بأسس 

ومكافحة  والمراجعة،  المحاسبة، 

الفساد، وأساليب الحد منه. 

الفساد«  »متخصص  أن  وأض���اف 

داخل  مهماً  عامالً  يكون  أن  يجب 

اإلدارات الحكومية،  وذلك بمتابعته 

في  واإلج�����راءات  األن��ظ��م��ة  تطبيق 

المشاريع  تعثر  ومتابعته  إدارت���ه، 

يعمل  التي  الحكومية  المنشأة  في 

المراجعة  متابعة  إل��ى  إضافة  بها، 

إلى أن  الداخلية في اإلدارة، وأشار 

الفساد«  »متخصص  مهمات  من 

التوعية، والتثقيف، ومعرفة النظم 

ال��ح��ك��وم��ي��ة،  اإلدارة  ت��ح��ك��م  ال��ت��ي 

إل��ى  ال��ح��اج��ة  »ن���ج���د أن  م��ض��ي��ف��اً 

وج�������ود م��ت��خ��ص��ص ف����ي ال���ج���ه���از 

ال��ح��ك��وم��ي ب��أم��ور ال��ف��س��اد ض���رورة 

اإلدارة  م��ع��ه��د  ف���إن  ل��ذل��ك  م��ل��ح��ة، 

ال��ذي ي��ت��رأس مجلس إدارت���ه وزي��ر 

أن  على  حريص  المدنية  الخدمة 

ُي��ص��ّن��ف ج��زء م��ن وظ��ائ��ف ال��دول��ة 

كمتخصصي مكافحة فساد«.
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جهود عاملية ملكافحة ودحر الفقر
بان  المتحدة  لأمم  العام  األمين  ذكر 
ستدشن  المتحدة  األمم  أن  مون،  كي 
خطة جديدة للتنمية المستديمة خال 
عام 2015م، تمثل أكبر حملة لمكافحة 
الفقر في التاريخ، مشيراً إلى أن حقوق 
ستكون  العالمية  والــشــراكــة  اإلنــســان 
قوام هذه الخطة، وقال في بيان له »إن 
هذه  محور  هم  األرض  وكوكب  الناس 
قوامها  سيكون  التي  الجديدة  الخطة 
العالمية  والــشــراكــة  ــســان  اإلن حــقــوق 
بهدف  العالميين  والتضامن  والتعاون 
تخليص الناس من براثن الفقر والجوع 
والـــمـــرض«، مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتــه 
على »أهمية العمل الجماعي من أجل 
كالفقر،  األثــر  بعيدة  لقضايا  التصدي 
المناخ،  وتغيُّر  المساواة،  عدم  وتزايد 
الصحية  والتحديات  المزمن،  والفقر 
الكبرى، مثل تفشي داء إيبوال في غرب 
أفريقيا«، ويشير تقرير الرصد العالمي  
2014 ـ 2015، الصادر عن البنك الدولي 
قدراً  أن  إلى  الدولي،  النقد  وصندوق 
فــي مجال  تحقق  الــنــجــاح  مــن  كــبــيــراً 

بالنسبة  أي  المدقع؛  الفقر  من  الحد 
لمن يعيشون على أقل من 1.25 دوالر 
زال  ما  الفقراء  أن عدد  إال  اليوم،   في 
مرتفعاً بشكل غير مقبول، حيث وصل 
يمثل  مما  مليار شخص،  من  أكثر  إلى 
 ،2011 عــام  في  العالم  سكان  من   %14
في   19 شخص  مليار   1.2 بنحو  مقارنة 
المئة من سكان العالم في عام 2008. 

لأمم  الــعــامــة  الــجــمــعــيــة  أن  وُيـــذكـــر 
ديسمبر   20 يــوم  اعتمدت  المتحدة، 
للتضامن  دولـــيـــاً  يــومــاً  عـــام  مــن كــل 
إحــدى  التضامن  باعتبار  اإلنــســانــي، 
ينبغي  التي  والعالمية  األساسية  القيم 
أن تقوم عليها العاقات بين الشعوب 
في القرن الحادي والعشرين، وأنشأت 
 ،2003 فــبــرايــر  فــي  الــعــامــة  الجمعية 
صــنــدوق   57/265 قـــرارهـــا  بــمــوجــب 
صندوقاً  بوصفه  العالمي  التضامن 
استئمانياً تابعاً لبرنامج األمم المتحدة 
في  منه  الــهــدف  ويتمثل  اإلنــمــائــي، 
التنمية  وتــعــزيــز  الفقر  على  الــقــضــاء 
الــبــشــريــة واالجــتــمــاعــيــة فــي الــبــلــدان 

القطاعات  بين  وخــصــوصــاً  الــنــامــيــة، 
األكثر فقراً من سكانها.

الـــدول  الــســيــاق شــهــدت  وفـــي ذات 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسامي، 
تحسناً  الماضية،  الثاثة  العقود  خال 
في نسبة الفقر المدقع ونسبة السكان 
الـــذيـــن يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر 

المدقع.
وأشار تقرير لمنظمة التعاون اإلسامي، 
حصلت وكالة األنباء اإلسامية الدولية 
»إينا« على نسخة منه، أن نسبة الفقر 
المدقع ونسبة السكان الذين يعيشون 
 1.25 البالغ  المدقع،  الفقر  خط  تحت 
انخفض  قد  الواحد،  اليوم  في  دوالرا 
من 44.8 في المائة في 1981 إلى 23.7 
في المائة في عام 2010، أي ما يعادل 

انخفاضا نسبته 21.1 في المائة.
إنه  اإلسامي  التعاون  منظمة  وقالت 
اإليجابية  االتجاهات  هذه  من  بالرغم 
فقد ظلت حالة الفقر تنذر بالخطر في 
العديد من الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسامي، ال سيما في أفريقيا 

جنوب الصحراء وآسيا.
نهج  اتــبــاع  ــى  إل المنظمة  دعــت  كما 
الصعيد  على  ــعــاد  األب متعدد  شــامــل 
الوطني وعلى صعيد المنظمة لمعالجة 

مشكلة الفقر.
الجدير بالذكر هو تكريم  منظمة األمم 
 13 ــاو(  )ف والــزراعــة  لأغذية  المتحدة 
بلداً، على نجاح سياساتها في مكافحة 
وتشمل  الــجــوع،  على  والقضاء  الفقر 
قائمة الدول الــ 13 المكرمة موريتانيا، 
البرازيل، الكاميرون، إثيوبيا، الجابون، 
ماليزيا،  كيريباتى،  إيــــران،  غامبيا، 
الفلبين،  المكسيك،  مــوريــشــيــوس، 

واألوروجواي.
وتعتبر منظمة األمم المتحدة لأغذية 
والزراعة أن هذه الدول بلغت الهدف 
في  متمثًا  لألفية  األول  اإلنــمــائــي 
حققت  بينما  الــجــيــاع،  نسبة  خفض 
أيضاً  وأوروغــواي  والكاميرون  البرازيل 
1996م،  العالمي  القمة  مؤتمر  هدف 
األكثر طموحاً لتصنيف العدد المطلق 
للجوعى في العالم بحلول عام 2015 م.
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لمحة تاريخية عن المنظمة :

في  والزراعة  األغذية  منظمة  تأسيس  تم 

أكتوبر عام 1945 في  السادس عشر من 

مدينة كويبيك، ، كندا، في عام 1951 تم 

نقل المقر الرئيسي للمنظمة من واشنطن 

إلــى رومــا،  المتحدة  الــواليــات  دي ســي، 

إيطاليا.

رسالتها:

وتحسين  التغذية  بمستويات  النهوض 

القدرة اإلنتاجية الزراعية وترقية األوضاع 

في  واإلســهــام  الريف  لسكان  المعيشية 

األمــن  وتحقيق  العالمي  االقــتــصــاد  نمو 

والتأكد  الفاو،  غاية  هو  للجميع  الغذائي 

الجودة  عالي  غــذاء  وصــول  إمكانية  من 

يستطيع  حيث  يومية  أسس  على  للناس 

صحية  نشطة  عيشة  يعيش  أن  ــفــرد  ال

وجيدة.

أهدافها  الرئيسية واالستراتيجية: 

أهدافها الرئيسية تتمثل في القضاء على 

ــعــدام األمـــن الــغــذائــي وســوء  الــجــوع وان

التغذية، والقضاء على الفقر ودفع عجلة 

للجميع؛  التقدم االقتصادي واالجتماعي 

الموارد  واستغال  المستدامة  واإلدارة 
الطبيعية بما فيها األرض والمياه والهواء 
الوراثية لصالح أجيال  المناخ والموارد  و 

الحاضر والمستقبل.
أما أهدافها االستراتيجية فهي:

الجوع  على  القضاء  فــي  المساعدة   -1
التغذية:  وســوء  الغذائي  األمــن  وانعدام 
الجوع  على  القضاء  في  المنظمة  تساهم 
ووجود  سياسات  وضع  تيسير  خال  من 
الغذائي،  األمن  لدعم  سياسية  التزامات 
المعلومات  أحدث  أّن  من  التأكد  وعبر 
عن الجوع والتغذية والتحديات والحلول 

متاحة ويسهل الوصول إليها.
الــمــنــافــع  ــوفــيــر  ت ـــــادة وتــحــســيــن  2- زي
والـــخـــدمـــات مـــن الــــزراعــــة والــغــابــات 
مستدامة:  بطريقة  األســمــاك  ومصايد 
السياسات  تعزيز  على  المنظمة  تعمل 
لدعم  األدلــة  على  القائمة  والممارسات 
اإلنتاجية  العالية  الــزراعــيــة  القطاعات 
ومصايد  الحيوانية   والثروة  )المحاصيل 
قاعدة  تأّثر  عــدم  ضمان  مع  األســمــاك(، 

الموارد الطبيعية بهذه العملية.
تساعد  الــريــف:  في  الفقر  من  الحد   -3
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حملة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

اجلزء السابع من »اتفاقية القضاء على جميع أشكال اعرف حقوقك وواجباتك
التمييز ضد املرأة«

الدول األطراف فيه نصابًا قانونيًا له، يكون األشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة 
هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من األصوات وعلى أكثرية مطلقة 

من أصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرين والمصوتين.
من  تسعة  فترة  أن  غير  سنوات،  أربــع  مدتها  لفترة  اللجنة  أعضاء  ينتخب   .5
ويقوم  سنتين،  فترة  نهاية  في  تنقضي  األول  االنتخاب  في  المنتخبين  األعضاء 
التسعة  األعضاء  أسماء هؤالء  باختيار  فوراً،  األول  االنتخاب  بعد  اللجنة،  رئيس 

بالقرعة.
6. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة اإلضافيين الخمسة وفقًا ألحكام الفقرات 2 و 3 
و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو االنضمام الخامس والثاثين، وتنتهي والية 
اثنين من األعضاء اإلضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين، 

ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
العمل  عن  خبيرها  التي كف  الطرف  الدولة  تقوم  الطارئة،  الشواغر  لملء   .7

كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنًا بموافقة اللجنة.
8. يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد األمم 
ألهمية  االعتبار  إياء  مع  الجمعية،  تحددها  التي  والشروط  باألحكام  المتحدة 

المسؤوليات المنوطة باللجنة. 
ومرافق  موظفين  من  اللجنة  يلزم  ما  المتحدة  لأمم  العام  األمين  يوفر   .9

لاضطاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه االتفاقية.

المادة  السابعة عشر
1. من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه االتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء 
على التمييز ضد المرأة )يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة( تتألف، عند بدء نفاذ 
االتفاقية، من ثمانية عشر خبيراً وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثاثين 
الخلقية  المكانة  ذوي  من  خبيراً  وعشرين  ثاثة  من  إليها  انضمامها  أو  عليها 
الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه االتفاقية، تنتخبهم 
الدول األطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إياء االعتبار 
وكذلك  الحضارية  األشكال  مختلف  ولتمثيل  العادل  الجغرافي  التوزيع  لمبدأ 

النظم القانونية الرئيسية.
الدول  ترشحهم  أشخاص  قائمة  من  السري  باالقتراع  اللجنة  أعضاء  ينتخب   .2

األطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصًا واحداً من بين مواطنيها.
3. يجرى االنتخاب األول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية، وقبل 
ثاثة أشهر على األقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه األمين العام لأمم المتحدة 
رسالة إلى الدول األطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين، 
ويعد األمين العام قائمة ألفبائية بجميع األشخاص المرشحين على هذا النحو، 

مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كًا منهم، ويبلغها إلى الدول األطراف.
4. تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول األطراف يدعو إليه األمين 
ثلثي  اشتراك  يشكل  الذي  االجتماع،  ذلك  وفي  المتحدة،  األمم  مقر  في  العام 

*ان�سمت اململكة اإىل اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة يف �سبتمرب2000م، و والتي اعتمدتها الأمم املتحدة يف  18 كانون الأول/دي�سمرب 1979، وبداأ تنفيذها يف 3 اأيلول/
17�سبتمرب 1981 وقد حتفظت على املواد التي تتعار�ض مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 

الريفية  المناطق  فــي  الفقراء  المنظمة 
على الوصول إلى الموارد والخدمات التي 
يحتاجون إليها - بما في ذلك فرص العمل 
لكي   – االجتماعية  والحماية  الريف  في 

يشقوا طريقهم للخروج من الفقر.
شاملة  وغذائية  زراعية  نظم  تمكين   -4
نظم  بناء  على  المنظمة  تعمل  وفعالة: 
غذائية آمنة وفعالة تدعم الزراعة القائمة 
وتحد  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  على 

من الفقر والجوع في المناطق الريفية.
الــمــنــافــع  ــوفــيــر  ت ـــــادة وتــحــســيــن  5- زي
والخدمات من الزراعة والغابات ومصايد 
تساند  مــســتــدامــة:  بــطــريــقــة  األســـمـــاك 
المنظمة البلدان في االستعداد لمواجهة 
الكوارث الطبيعية وتلك التي يتسبب بها 
التي  المخاطر  تقليل  خال  من  اإلنسان 
الغذائية  تتعرض لها وتعزيز قدرة نظمها 

والنظم الزراعية على مواجهة الكوارث.

منظمة
الفاو
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وزارة  شــروع  عن  عدلية  مصادر  من  علمت  أنها  االقتصادية  صحيفة  أوضحت 
الخصوم  لتحضير  »جوجل«  خرائط  استخدام  في  العدل 
عبر صرف  أجهزة تحديد مواقع، وتركيبها في السيارات 

الرسمية للمحضرين في جميع محاكم المملكة.
مدير  نائب  الفيفي  حسين  المهندس  قــال  جهته  مــن 
محضري  »إن  القضاء  لتطوير  الله  عبد  الملك  مشروع 
إلى  ذهابهم  من  للتأكد  أجهزة  لهم  مصروف  الخصوم، 
ألن  جــيــدة،  رقابية  عملية  وهــذه  عليه،  المدعى  منزل 
المحضر عندما يوجد في الموقع يعطي إشارة أنه هناك«، 

وأضاف »يحدد المحضرون المنزل بناء على الكروكي المرسوم من قبل المدعي، 
ولو كان  القريبة،  والمعالم  والشارع  الحي  المنزل واسم  مع معلومات مثل رقم 
المدعي يعرف منزل المدعى عليه يكتفي المحضر بالكروكي، لكن هناك مدعين 
تحديد  الخصوم  محضر  يستطيع  النظام،  وفي  عليه،  المدعى  منزل  يعرفون  ال 

الموقع برسم كروكي مقدم من المدعي«.
»جوجل«  خرائط  اعتماد  عن  العدل  وزارة  في  مصدر  كشف  الكروكي،  وحــول 
المواطنين، وسيتاح ذلك في وقت قريب ضمن  الذي يرسمه  الكروكي  لمطابقة 

الخدمات التقنية المتعددة التي تقدمها وزارة العدل.

 كاريكاتري

التزوير  لجرائم  الجزائي  النظام  حدد 
م/11  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر 
فــي مادته  ــخ 1435/2/18هــــــــ،  ــاري وت

الثانية طرق التزوير فيما يلي:
أو  عامة  أو  خاتم  أو  محرر  صنع  أ- 
أو مقلد من األصل  له  طابع، ال أصل 

أو محرف عنه.
توقيعًا  أو  خاتمًا  المحرر  تضمين  ب- 
أو بصمة أو عامة أو طابعًا، ال أصل له 

مقلداً من األصل أو محرفًا عنه.
ج- تضمين المحرر توقيعًا صحيحًا أو 
بصمة صحيحة، حصل على أي منهما 

بطريق الخداع.
أو  التحريف في محرر  أو  التغيير  د- 
وقع  ســواء  طابع،  أو  عامة  أو  خاتم 
أو  الــحــذف  أو  اإلضــافــة  بطريق  ذلــك 
للمحرر  الجزئي  اإلتــاف  أو  اإلبــدال، 

الذي يغير من مضمونه.
في  شخصية  صــورة  فــي  التغيير  ه- 
محرر، أو استبدال صورة شخص آخر 

بها.
و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة 
ترك  أو  واقعة صحيحة،  تبدو  يجعلها 
الفاعل  كــان  واقعة  المحرر  تضمين 

عالمًا بوجوب تضمينها فيه.
ز- تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان 
إدراجـــه  المحرر  تحرير  مــن  الــغــرض 

فيه.
بصمة  أو  توقيع  استخدام  إساءة  ح- 

على بياض أؤتمن عليه.
 )5 ،4 ،3( ــمــواد  ال فــي  كــمــا جـــاءت 
ــر األخــتــام والــعــامــات  ــزوي عــقــوبــة ت

حيث نصت على التالي:
جاء في المادة الثالثة: من زور خاتم 
العهد  ولي  أو  الملك  أو خاتم  الدول، 
أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، 
أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي 
إلى  ثــاث  بالسجن  يعاقب  العهد، 
على  تزيد  ال  وبغرامة  سنوات  عشر 

مليون ريال.

من  على:  الرابعة  المادة  نصت  كما 
زور خاتمًا أو عامة منسوبة إلى جهة 
بصفته  موظفيها  أحــد  إلــى  أو  عامة، 
عامة  أو  خاتمًا  زور  أو  الوظيفية، 
ألحد  عائدة  المملكة  في  حجية  لها 
أشخاص القانون الدولي العام أو ألحد 
يعاقب  الوظيفية،  بصفته  موظفيه 

سنوات  سبع  إلــى  سنة  من  بالسجن 
ألف  سبعمائة  على  تزيد  ال  وبغرامة 
على:  الخامسة  المادة  ونصت  ريال، 
من زور خاتم جهة غير عامة، يعاقب 
بالسجن مدة ال تتجاوز ثاث سنوات 
ألف  ثاثمائة  على  تزيد  ال  وبغرامة 

ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ما هي طرق التزوير وما هي عقوبة تزوير األختام 
امل�ست�سار القانوينوالعالمات؟ 

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ت
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نقاًل عن صحيفة

وزارة العدل تتوجه الستبدال 
»الكروكي« بخرائط »جوجل« 

لتحضير اخلصوم
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

حمايتها  وأثر  الحقوق  هذه  طبيعة  من  تنبع  قصوى  أهمية   ، اإلنسان  حقوق  موضوع  ينال 

على كرامة اإلنسان، وقد نص القرآن الكريم على تكريم  الله لإلنسان في قوله تعالى: }َوَلَقْد 

َكرَّْمَنا َبِني آَدَم {، ويقتضي هذا التكريم اإللهي رعاية هذه الحقوق وحمايتها والعمل على 

وقائية أفراد المجتمع من أي تجاوزات أو انتهاكات قد تمس حقوقهم من خالل توعيتهم 

أن  األفراد  من  الكثير  اعتقاد  في  يدور  الذي  أن  إال   ، األنظمة  لهم  التي كفلتها  بحقوقهم 

معالجة القضايا الحقوقية ال تبدأ إال بعد وقوع االنتهاك والتجاوز وهذا االعتقاد السائد غير 

يتمحور عملها من خالل دورين  والتي  الحقوقية  الجهات  صحيح ومخالف لطبيعة عمل 

رئيسيين وهما : الدور الوقائي والذي يتمثل في تفادي وقوع أي تجاوز بحق األفراد والدور 

الوقائي  فالدور   ، أسبابه  وإزالة  االنتهاكات  تبعات  معالجة  في  يتمثل  والذي  العالجي 

والتعليمات  األنظمة  لهم  كفلتها  التي  بحقوقهم  المجتمع  أفراد  تثقيف  حول  يتمحور 

إيضاح  إلى  التثقيفية باإلضافة  العمل والمحاضرات  التدريبية وورش  الدورات  من خالل 

طبيعة الحق وكيفية المحافظة عليه ويستفاد من ذلك بأن يكون لدينا أفراد لديهم وعي 

يأتي  حيث  والتعليمات  األنظمة  وفق  لهم  المقررة  للحقوق  األساسية  بالمبادئ  وإلمام 

قيادتنا  توجهات  مع  متوافقاً  الراهن  الوقت  في  مجتمعنا  في  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر 

على  والثقافات  األديان  بين  للحوار  ودعت  داخلياً  الوطني  الحوار   أسست  التي  الرشيدة 

المستوى الدولي ، إال أنَّ نشر ثقافة حقوق اإلنسان يقتضي وجود جهات تقوم بها وآليات 

أال  األهم  الوقائي  الدور  هذا  تحقيق  تعيق  قد  عقبة  هناك  أن  إال  خاللها  من  تتم  ووسائل 

الهدف  يكون  تنظيمه من محاضرات وندوات  يتم  ما  األفراد مع  وهو عدم تجاوب بعض 

إجراءات  بوضع  االهتمام  أن  على  يؤكد  مما   ، بها  وتوعيتهم  الحقوقية  الثقافة  نشر  منها 

وقائية سيكون لها بالغ األثر في التقليل من تظلمات األفراد لمعرفتهم مسبقاً مالهم وما 

دور  ينحصر  وهنا  األفراد  بحق  االنتهاك  حدوث  بعد  فيوجد  العالجي  الدور  أما    ، عليهم 

الجهات الحقوقية على العمل إلزالة أسباب االنتهاك وإرجاع الحق ألصحابه إال أن الدور 

 العالجي يترتب عليه في الغالب بعض اآلثار النفسية أو المالية التي قد تصيب المتضرر.

الوقاية خير من العالج في قضايا 
حقوق اإلنسان


