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رئي�س اجلمعية : العن�صرية تتزايد يف مواقع التوا�صل 

االجتماعي

تفشي  من خطورة  اجلمعية  ح��ّذرت 
على  الكراهية  وخطاب  العنصرية 
وأكد  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
مفلح  ال���دك���ت���ور  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي��س 
لصحيفة  له  تصريح  القحطاني، يف 
عدداً  استقبلت  اجلمعية  أن  الوطن 
من  املتضررين  ش��ك��اوى  م��ن  كبيراً 

خطاب الكراهية واأللفاظ النابية.
و أضاف الدكتور القحطاني »رصدت 
أفعال  يف  ملحوظة  زي��ادة  اجلمعية 
العنصرية  واإلس�����اءات  ال��ك��راه��ي��ة 
خالل  االجتماعي  التواصل  مبواقع 
استقبلت  ح��ي��ث  امل��اض��ي��ة،  األي����ام 
ملتضررين  الشكاوى  من  كبيراً  عدداً 
م��ن خ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة واألل��ف��اظ 
قذف  أنها  على  تكيف  التي  النابية 
عضو  كشف  فيما  وش��ت��م«،  سب  أو 
مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي 
مكافحة  نظام  أن  ذاتها  للصحيفة 
والطائفية  وال��ك��راه��ي��ة  العنصرية 
وأنه  وق��ت،  أس��رع  يقر يف  أن  يجب 

حالياً يف أروقة الشورى.
الكراهية  تفشي  محاربة  أن  وب��ن 
لدى املجتمع السعودي يحتاج لتربية 
وت��أه��ي��ل األط���ف���ال ع��ل��ى األخ���الق 
احلميدة، وحث املدارس على حسن 
بهذا  وتوعيتهم  الطالب  مع  التعامل 

اجل���ان���ب، م���ش���دداً ع��ل��ى أن وج��ود 
ال��ق��ان��ون أم���ر م��ه��م ل��ي��ردع ك��ل من 
تسول له نفسه خدش قيم اإلنسانية 

واملساواة بن أبناء املجتمع.
وت���اب���ع ال��ق��ح��ط��ان��ي »ن��ع��ت��ب��ر ه��ذه 
التجاوزات يف جمعية حقوق اإلنسان 
الكبيرة،  احلقوقية  االنتهاكات  من 
ونأمل أن تكون هناك أنظمة وقوانن 
يكون  وأن  التجاوزات،  هذه  تضبط 
مؤسسات  من  تربوي  توجيه  هناك 
لتدريب  واجل��ام��ع��ي،  ال��ع��ام  التعليم 
األلفاظ  تاليف  على  النشء  وتأهيل 
عنها  نهى  التي  اخلادشة  العنصرية 

الدين اإلسالمي احلنيف«.
م���ؤك���داً أن اجل��م��ع��ي��ة ت��ع��م��ل دوم���اً 
مثل  بخطورة  املجتمع  توعية  على 
التعاون  خ��الل  من  االنتهاكات  ه��ذه 
إل��ى أن  املعنية، الف��ت��اً  م��ع اجل��ه��ات 
اجلمعية  ل���دى  ال��ت��ي  اإلح���ص���اءات 
االنتهاكات  ه��ذه  مبثل  يتعلق  فيما 
أنها  إال  اآلن،  ح��ت��ى  دق��ي��ق��ة  غ��ي��ر 
كبير  ن��ط��اق  ب��وض��وح يف  م���وج���ودة 
س��واء يف م��واق��ع ال��ت��واص��ل أو لدى 
جماهير  ل��دى  أو  امل����دارس  ط��الب 
أن  على  مشدداً  الرياضية،  األندية 
التجاوزات  هذه  ل��ردع  قانون  وج��ود 
ويجب  املجتمع،  حلماية  مهم  أم��ر 

ينظم  لكونه  سريعاً،  إليه  ال��وص��ول 
ال��س��ل��وك اخل���ارج���ي ل���أف���راد يف 
وأحكام  قواعد  وجود  رغم  املجتمع، 
أن  إلى  ولفت  اإلسالمية،  الشريعة 
اجلمعية  بن  وتعاوناً  تنسيقاً  هناك 
بالتشارك مع جهات حكومية لبحث 
هذه االنتهاكات وسبل التغلب عليها.

ال��دك��ت��ور  أش���ار  ال��س��ي��اق  ذات  ويف 
فهد العنزي، إلى أن مشروع جترمي 
الذي  الطائفية  والنعرات  الكراهية 
سبق وأن وافق املجلس على دراسته 
الشورى،  مجلس  يف  يدرس  يزال  ال 
الالفتة  التجاوزات  الحظ  أنه  مبيناً 
يف  احل��اص��ل  الكراهية  خ��ط��اب  يف 
ساحات مواقع التواصل خالل األيام 

املاضية.
وأوضح أن النظام الذي أقره املجلس 
مرحلة  يف  سيدخل  م��واءم��ت��ه،  بعد 
الذي  األمر  لدراسته،  جديدة  ثانية 
اجلهات  مبندوبي  االلتقاء  يتطلب 
على  واالط��الع  املختلفة،  احلكومية 
األنظمة املماثلة، وقد يستغرق وقت 
املناط  اللجنة  قبل  من  منه  لالنتهاء 
ال��ش��ؤون  وه��ي جلنة  دراس��ت��ه،  بها 

اإلسالمية.
وضع  اللجنة  »ع��ل��ى  ال��ع��ن��زي  وق���ال 
وفق  مفصلة  مب���واد  متكامل  ن��ظ��ام 

تصورها بعد استيفاء اآلراء من ذوي 
اخلبرة واالختصاص، وحتى من قبل 
به  تقوم  مب��ا  مشيداً  ال��ع��ام،  ال���رأي 
النيابة العامة من جهود حثيثة للحد 
والتجاوزات  الطائفية  النعرات  من 
العنصرية يف اململكة« مؤكداً على أنه 
بالرغم من عدم وجود فراغ تشريعي 
لم  للحكم  األس��اس��ي  النظام  لكون 
كانت  مهما  امل��واط��ن��ن  ب��ن  ي��ف��رق 
انتماءاتهم، ال يعني أننا لسنا بحاجة 
املتجاوزين،  يعاقب  إلى نظام واضح 
الفتاً إلى أن أي إنسان يقوم بالتفرقة 
حتت  فهو  املذهبية  النعرات  ويثير 
ما  أن  على  مشدداً  املساءلة،  طائلة 
يحصل حالياً من تصرفات يف مواقع 
يف  البت  سرعة  يستدعي  التواصل 
إقرار النظام وتطبيقه على املخالفن 
يقومون  البقية ممن  يرتدع  حتى  له 
مبثل هذه اجلرائم، و من التجاوزات 
ال���ت���ي ي��ع��اجل��ه��ا امل����ش����روع امل��ق��دم 
ب��ال��ذات اإللهية  امل��س��اس  ل��ل��ش��ورى: 
السخرية،  أو  االنتقاص  أو  بالطعن 
أو  الرسل  أو  األنبياء  إل��ى  اإلس���اءة 
النصوص  على  التعدي  أزواج��ه��م، 
أو  اإلت��الف  أو  بالتحريف  املقدسة 
أو  اإلت��الف  أو  التخريب  التدنيس، 

التدنيس لدور العبادة.
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الصداقة  جلنة  من  وف��د  زار 
البرملانية البرتغالية السعودية 
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  م���ؤخ���راً 
حل��ق��وق اإلن���س���ان وك����ان يف 
اس��ت��ق��ب��ال��ه��م س���ع���ادة رئ��ي��س 
بن  مفلح  ال��دك��ت��ور  اجلمعية 
واألم��ن  القحطاني،  ربيعان 
العام للجمعية املستشار خالد 

الفاخري.
سعادة  ق��دم  اللقاء  بداية  يف 
رئ����ي����س اجل���م���ع���ي���ة ش����رح 
اجلمعية  أنشطة  ع��ن  موجز 

الثقافة  نشر  يف  ومساهمتها 
عملها  وآل��ي��ات  احل��ق��وق��ي��ة، 
ونوعية القضايا التي تتلقاها 
وم����ا ت��ق��دم��ه اجل��م��ع��ي��ة من 

أعمال يف هذا الشأن.
وق����د ت��ط��رق احل���دي���ث إل��ى 
اململكة  تشهده  الذي  التطور 
يف م��ج��ال ح��ق��وق اإلن��س��ان، 
وال�����ع�����الق�����ات ال���س���ع���ودي���ة 
تتميز   ال���ت���ي  ال��ب��رت��غ��ال��ي��ة 

باملتانة.
بالودية  اللقاء   ات��س��م  وق��د 

ح��ي��ث أوض���ح رئ��ي��س ال��وف��د 
البرتغالي  الشعب  يحمله  ما 
ص��ادق��ة  طيبة  م��ش��اع��ر  م��ن 
وم��دى  ال��س��ع��ودي،  للشعب 
س���ع���ادت���ه ب����زي����ارة امل��م��ل��ك��ة 
العربية السعودية، وقد تطرق 
احل��دي��ث ألوض����اع اجل��ال��ي��ة 
املسلمة يف البرتغال حيث بن 
يتمتعون  بأنهم  الوفد  رئيس 
أن  وأوض���ح  حقوقهم  بكامل 
جداً  مناسبة  بيئة  البرتغال 
الثقافات  مختلف  الحتضان 

والديانات.
ح���ض���ر ال���ل���ق���اء م����ن ط���رف 
بن  أح��م��د  األس��ت��اذ  اجلمعية 
محمد احملمود سكرتير رئيس 
مجلس  ع��ض��و  و  اجل��م��ع��ي��ة، 
الشورى وعضو جلنة الصداقة 
املهندس  البرتغالية  السعودية 
أحمد بن محمد األسود، ومن 
القنصل  البرتغالية  السفارة 
ال��دك��ت��ور ان��ط��ون��ي��و ج��ام��ي��رو 
السيد  ال���ت���ج���اري   وامل��ل��ح��ق 

الفونسو دوارت.

رئيس اجلمعية يستقبل وفدًا برملانيًا برتغاليًا 
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اجلمعية تشارك يف معرض الكتاب الثالث 
»اجلوف تقرأ« 

نشر  يف  اجلمعية  لرسالة  استكماالً 
قام  األف��راد،  بن  احلقوقية  الثقافة 
باجلوف  اجلمعية  ف��رع  م��ن  ف��ري��ق 
ت��ك��ون م��ن  ال��دك��ت��ور ط���ارش مسلم 
الفرع،  على  العام  املشرف  الشمري 
و األستاذ ظاهر بريد الفهيقي مدير 
ال��ف��رع، و األس��ت��اذ ح��م��ود مبخوت 
األستاذ  و  الفرع،  سكرتير  ال��دوش 
الفرع،  منسق  ال��دوش  مبخوت  علي 
الثالث  الكتاب  باملشاركة يف معرض 

الذي نظمته جامعة اجلوف.
ج��اء امل��ع��رض حت��ت رع��اي��ة صاحب 
بدر  ب��ن  فهد  األم��ي��ر  امللكي  السمو 
بن عبدالعزيز أمير منطقة اجلوف، 
وافتتح مدير جامعة اجلوف األستاذ 
محمد  ب���ن  إس��م��اع��ي��ل  ال���دك���ت���ور 
ال��ب��ش��ري، امل��ع��رض ب��ح��ض��ور وكيل 

املالية  ل��ل��ش��ؤون  امل��س��اع��د  االم����ارة 
واإلدارية صالح السويلم، وجمع من 
باملنطقة  احلكومية  األجهزة  قيادات 
مبجال  واملهتمن  اجلامعة  وضيوف 

النشر والفكر.
ركن  اجلمعية  لفرع  خصص  ق��د  و 
فيديو  ع��رض  ومت  باملعرض  خ��اص 
خ���اص ع���ن اجل��م��ع��ي��ة و أه��داف��ه��ا 
ون��ش��اط��ه��ا ط��ي��ل��ة ف���ت���رة امل��ع��رض 
ومت ت��وزي��ع ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ش��رات 
والكتيبات احلقوقية، والتوعوية على 
زوار امل��ع��رض، ومت��ت اإلج��اب��ة على 
ال��زوار، وقد شهد ركن  استفسارات 
اجلمعية إقباالً متزايداً خالل فترات 

املعرض.
اجل��دي��ر ذك���ره أن���ه ق��د ش����ارك  يف 
امل����ع����رض ال���ع���دي���د م����ن اجل���ه���ات 

احل��ك��وم��ي��ة وك���ذل���ك م���ن اجل��ه��ات 
املعرض على عدداً  واشتمل  األهلية 
ملدة  استمرت  التي  الفعاليات  م��ن 
املعرض  احتضن  حيث  أي��ام  عشرة 
جديد  ت��ع��رض  للنشر  داراً  س��ت��ون 
إصداراتها من الروايات، والقصص، 
األطفال،  وقصص  العلمية  والكتب 
خالل أيام املعرض وقد كان احلضور 
يتجاوز  أطفال  و  ونساء  رج��ال  من 

عشرون ألف زائر.
مدير جامعة  أكد  متصل  ويف سياق 
اجلوف خالل تصريح له أن اجلامعة 
ت��س��ع��ى م���ن خ����الل امل���ع���رض إل��ى 
املجتمع  تنمية  يف  الفعالة  املساهمة 
مشيراً  املعرفية،  احتياجاته  وتوفير 
إحدى  تعتبر  الفرصة  ه��ذه  أن  إل��ى 
التي  االجتماعية  اخلدمة  مجاالت 

جملًة  جانب  إلى  اجلامعة،  تقدمها 
من البرامج واألنشطة املتنوعة.

كما أشار إلى دور املجتمع يف حتفيز 
والتعرف  املعرض  زيارة  على  النشء 
واالحتكاك  أرك��ان��ه،  محتويات  على 
أن  مبيناً  وال��ع��ل��م،  امل��ع��رف��ة  مبنابع 
من  أت��ي��ح  م��ا  بكل  تسعى  اجل��ام��ع��ة 
املجتمع  متطلبات  لتوفر  إمكانات 
وأف�������راده، يف امل���ج���االت امل��ع��رف��ي��ة 
أن  إل��ى  الف��ت��اً  والبحثية،  والعلمية 
يف  ط��وي��اًل  ش��وط��اً  قطعت  اجلامعة 
مسار خدمة املجتمع، وتتطلع للمزيد 
خاللها  من  ميكن  التي  الفرص  من 
رفد املجتمع احمللي مبا يحتاجه من 
الظواهر  معاجلة  يف  تسهم  ع��ل��وم 
املجتمع  منو  تعيق  التي  واإلشكاالت 

وتطوره.
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اجلمعية 
تنفذ دورة 

عن العنف 
األسري بإدارة 

تعليم صبيا

صبيا  التعليم يف  إدارة  مع  بالتعاون 
نفذ فرع اجلمعية يف منطقة جازان  
الصحة  ملنسوبي  تدريبياً  برنامجاً 
اإلدارة  يف  ومنسوباتها  امل��درس��ي��ة 
وقد  مؤخراً،  األس��ري(  )العنف  عن 

تضمن البرنامج احملاور اآلتية:
1- حقيقة العنف األسري وأشكاله.

ال��ن��ف��س��ي��ة  ال���ع���ن���ف  أض�������رار   -2
واالجتماعية واالقتصادية.

التحصيل  على  العنف  تأثير   -3
الدراسي. 

العنف  ح��االت  استقبال  طريقة   -4
والتعامل معها. 

ت��ق��اري��ر وإح��ص��ائ��ي��ات  5- ع���رض 
حل����االت ال��ع��ن��ف وم��ن��اق��ش��ت��ه��ا مع 

املشاركن. 
وب��ل��غ ع��دد امل��ش��ارك��ن 70 م��رش��داً 
واستخدمت  م��رش��دة،  و40  صحياً 
األدوات املعينة على إيصال احملتوى 
ع��ب��ر احل������وار وح��ل��ق��ات ال��ن��ق��اش 
والعروض املرئية والشرائح والصور 
البرنامج،  مب��وض��وع  العالقة  ذات 
ووزع�������ت م���ط���ب���وع���ات اجل��م��ع��ي��ة 
وقد  امل��ش��ارك��ن،  على  ومطوياتها 
التدريبي  البرنامج  املداخالت  أثَْرت 
لنشر  استعدادهم  اجلميع  وأب���دى 

ال���وع���ي ب��ال��ع��ن��ف األس�����ري وط���رق 
التعامل مع حاالته. 

وق����د ن��ف��ذت ال��ب��رن��ام��ج ع��ض��وات 
ج���ازان  منطقة  يف  اجل��م��ع��ي��ة  ف���رع 
اجلمل،  يحيى  بنت  شادية  األستاذة 
بابقي،  أحمد  بنت  ن��ور  واألس��ت��اذة 
عقيل،  عباس  بنت  واألستاذة جنوى 
واخ��ت��ت��م ال��ب��رن��ام��ج ب��ح��ض��ور مدير 
يف  التعليم  ب��إدارة  املدرسيه  الصحة 
تعليم  ع��ام  مدير  وم��س��اع��دة  صبيا 
واملساعدة  التعليمية  للشؤون  صبيا 
ت��ك��رمي  ومت  امل���درس���ي���ة،  ل��ل��ش��ؤون 
منفذات البرنامج من فرع اجلمعية، 
البرنامج  اجتياز  شهادات  َع���ت  وُوِزّ
كما  وامل��ش��ارك��ات،  امل��ش��ارك��ن  على 
أهدت اإلدارة درعاً تذكارياً إلى فرع 

اجلمعية.
اجلدير ذكره أن اجلمعية بذلت جهوداً 
للحد من ظاهرة العنف و سعت إلى 
نشر الثقافة احلقوقية، حيث دشنت 
العديد من احلمالت التوعوية لكافة 
أفراد املجتمع و الندوات و املؤمترات 
على  العمل  و  أسبابه،  أهم  ملناقشة 
بالتعاون مع اجلهات ذات  معاجلتها 
االختصاص، كما قامت بالتعاون مع 
من  بعدد  األس���ري،  األم��ان  برنامج 

العنف  لوقف  اإلعالنية  احل��م��الت 
حتت شعارات منها: باحملبة ربوهم، 
ح��ي��ث يحمل  ال���رح���م���ة،  وغ���ص���ون 
الشعار األخير ذكرى الطفلة غصون 

التي ُقتلت كضحية عنف أسري.
من  احل��م��اي��ة  ن��ظ��ام  أم��ا بخصوص 
اإليذاء فقد أكدت اجلمعية أن زيادة 
يف  واردة  اإلي��ذاء  عن  التبليغ  نسبة 
ظل إلزامية التبليغ، وأن نسبة العنف 
آلخر  ع��ام  من  تتفاوت  الطفل  ضد 
بحسب نوع العنف، وأن قانون حماية 
الطفل اجلديد يشمل تعزيز حقوقه 
اإلي���ذاء  أن���واع  م��ن  حمايته  بجانب 

كافة.
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة   رئ��ي��س  وذك���ر 
ال��دك��ت��ور مفلح  حل��ق��وق اإلن���س���ان 
ل�صحيفة  تصريح  يف  القحطاني 
زي��ادة  تتوقع  اجلمعية  أن  »احل��ي��اة« 
بعد  اإلي���ذاء  ع��ن  التبليغ  نسبة  يف 
إل��زام��ي��ت��ه م��ع ح��ف��اظ ال��ن��ظ��ام على 
سرية اسم املبلغ، ويُسأل أي شخص 
إيذاء عن أسباب عدم  شهد حادثة 
تبليغه، ويُعفي النظام حسن النية يف 
بيت  من  صوت  سماع  مثل  التبليغ، 
اجليران وبعد التبليغ يتبن أن األمر 

طبيعي«.

ووصف نسبة العنف ضد الطفل يف 
إلى  الفتاً  »املتفاوتة«،  ب�  السعودية 
من  وهبوط  صعود  يف  »النسبة  أن 
عام آلخر، وتسجل اجلمعية حاالت 
العنف فيما تتنوع وتتباين بن العنف 
اجل��ن��س��ي واحل���رم���ان م��ن األب��وي��ن 
العنف اجلسدي،  من  أشمل  كأمثلة 
كذلك حرمانه من التعليم، وسيركز 
على  اجلديد  الطفل  حماية  قانون 
واإليذاء  اإلهمال  الطفل من  حماية 
وتعزيز حمايته ومنع كل ما يضر به 
ومؤثرات  ودخ��ان  خطرة  ألعاب  من 
املتعلقة  ح��ق��وق��ه  وت��ع��زي��ز  عقلية، 
تلحق  التي  املخاطر  ومنع  بالتعليم 
بصحته اجلسدية«، كما قال األمن  
خالد  امل��س��ت��ش��ار  للجمعية  ال��ع��ام 
ال��ف��اخ��ري ح��ول ال��ق��ان��ون أن��ه جيد 
املجتمع  من  كبيرة  قطاعات  ويخدم 
واألط��ف��ال  النساء  بينها  السعودي 
من  إن  الفاخري  وقال  واخلادمات، 
يف  املنزلي  العنف  انتشار  أس��ب��اب 
السعودية التقاليد القبلية التي متنع 
ال��ن��س��اء م��ن اإلب���الغ ع��ن تعرضهن 
لإليذاء خوفاً من وصمة اجتماعية، 
وأضاف أن املرأة تفكر فيما سيقوله 

املجتمع إن قدمت شكوى.
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للتاأكدمن تطبيق كافة االأنظمة ومراعاة احلقوق االإن�صانية

زيارة ميدانية ملدينة احلجاج باأبو عجرم

م���ن أج����ل ال��ت��أك��د م���ن م���راع���اة 
مع  املتوافقة  و  اإلنسانية  احلقوق 
من  فريق  أجرى  الدولية،  املواثيق 
إلى  زي��ارًة  باجلوف  اجلمعية  فرع 
تكون  عجرم  بأبو  احلجاج  مدينة 
الدكتور  الفرع  على  املشرف  من 
ال���ش���م���ري، و األس���ت���اذ  ط�����ارش 
ظ���اه���ر ب���ري���د ال��ف��ه��ي��ق��ي م��دي��ر 
مفضي  خليفة  األستاذ  و  الفرع، 
اإلستشارية  اللجنة  عضو  املسعر 
مبخوت  على  األس��ت��اذ  و  بالفرع، 
كان  و  اللجنة،  سكرتير  ال���دوش 
عيد  ب��در  األس��ت��اذ  استقبالهم  يف 
الشمري رئيس مركز اإلمارة بأبو 
معيوف  ثامر  األستاذ  و   عجرم، 

الرويلي مشرف اخلدمات الطبية، 
و رئيس رقباء صالح عقيل العقيل 
و  للشرطة،  الفرقة  رئيس  مساعد 
الرويلي  س��داح  ناصر  أول  رقيب 
املشرف على الفرقة بالشرطة.                 
الطرفن  ناقش  ال��زي��ارة  بداية  يف 
املواضيع  و  القضايا  من  مجموعة 
املشتركة ذات العالقة، و بعد ذلك 
على  ميدانية  بجولة  الفريق  ق��ام 
املدينة و املركز الصحي التابع لها 
التابع  البلدية  و  الشرطة  مركز  و 
املالحظات  من  ع��دداً  و رصد  لها 
التوصيات جاء  من  ع��دداً  و وضع 

أبرزها على النحو التالي:
لهيئة  وجود متثيل  إلى  1-احلاجة 

السياحة واألثار للتعريف باملنطقة 
وأث��اره��ا وم��ا متتاز ب��ه م��ن خالل 

توزيع نشرات على احلجاج.
2-احل����اج����ة إل����ى وج�����ود وح���دة 
لإلعالمن وذلك إلجراء مقابالت 
مع احلجاج إلبداء إنطباعاتهم عن 
وكذلك  ل��ه��م،  املقدمة  اخل��دم��ات 
عن اخلدمات التي تقدمها الدولة 
التي  والتسهيالت  احلجاج  لراحة 

تقدم لهم.
ل��وزارة  ل��وج��ود متثيل  3-احل��اج��ة 

احلج والعمرة.
4-احلاجة لوجود متثيل للجمعيات 
اخل��ي��ري��ة ل��ت��ق��دمي امل��س��اع��دات 

للمحتاجن.

5-احل���اج���ة إل���ى ت��واج��د ال��ه��الل 
األحمر وكذلك الدفاع املدني.

اخلدمات  مقر  وض��ع  6-ض���رورة 
الطبية ضمن مخيم مدينة احلجاج 
ت��س��ه��ي��اًل ل��ه��ن ل��ت��ل��ق��ي اخل��دم��ة 

املناسبة.
7-العمل على سرعة جتهيز مدينة 
احلجاج املقرر إنشائها على طريق 

اجلوف - حائل.
ال��زائ��ر شكره  الفريق  أب��دى  وق��د 
أبو  إم��ارة  مركز  لرئيس  وتقديره 
ال��ع��ام��ل��ن مبدينة  وك��اف��ة  ع��ج��رم 
الفريق  مع  تعاونهم  على  احلجاج 
وح��س��ن اس��ت��ع��دادات��ه��م خل��دم��ة 

ضيوف الرحمن.  
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تقرير دويل يوؤكد على �صرورة تكاتف اجلهود من اأجل 

حماية حقوق االأطفال

اليونيسف يف تقرير جديد  ذكرت 
مذهلة  أع����داداً  أَنّ  ال��ي��وم  ص��در 
تتعدى  ال  بعضهم   - األطفال  من 
يتعرضون   - شهراً   12 أعمارهم 
ما يكون ذلك على  للعنف، وغالباً 

أيدي من أُنيَطت بهم رعايتهم.
ويف تصريح لرئيس حماية الطفل 
يف اليونيسف كورنيليوس ويليامز، 
يلحق  ال����ذي  ال���ض���رر  »إَنّ  ق���ال 
يبعث  العالم  أنحاء  يف  باألطفال 
الرّضع  يُصفُع  حقاً،  القلق  على 
يف  املراهقون  ويُقتَل  الوجه؛  على 
مجتمعاتهم احمللية؛ إَنّ العنف ضد 
األطفال ال يستثني أحداً وال يعرف 

حدوداً«.
حياة  يف  العنف  تقرير  يستقي  و 
األط����ف����ال وامل���راه���ق���ن أح���دث 
األط��ف��ال  أَنّ  ل��يُ��ظ��ِه��َر  ال��ب��ي��ان��ات 
يتعرضون للعنف يف جميع مراحل 

الطفولة ويف جميع البيئات.

ال��ع��ن��ف ض��د األط��ف��ال ال��ص��غ��ار يف 

منازلهم:
ثالثة  يتعّرض  فإنه  للتقرير  وفقاً 
تتراوح  ممن  العالم  أطفال  أرب��اع 
سنوات  و4  سنتن  بن  أعمارهم 
)نحو 300 مليون طفل( لالعتداء 
اجلسدي  العقاب  أو  و/  النفسي 
برعايتهم  يقومون  من  أيدي  على 

يف املنزل؛
وي���ت���ع���ّرض ن��ح��و 6 م���ن ك���ل 10 
سنة  أعمارهم  تبلغ  ممن  أطفال 
بيانات  تتوّفر  بلداً  واحدة، يف 30 
العنيف بشكل  التأديب  إلى  عنها، 
منتظم، ويتعّرض ما يقرب من ربع 
العمر  من  يبلغون  الذين  األطفال 
كنوع  اجلسدي  للهز  واح��دًة  سنًة 
ى ما يقرب من  العقاب، ويتلَقّ من 
طفٍل واحد بن كّل عشرة أطفال 
الضرب أو الصفع على الوجه أو 

الرأس أو األذنن.
وعلى املستوى العاملي، يعيش طفل 
دون  أطفال   4 كل  بن  من  واح��د 
سّن اخلامسة من العمر )أي 176 

ضحية  هي  أُّم  مع  طفل(  مليون 
لعنف الشريك.

الوفيات العنيفة بني املراهقني:
 7 ك��ل  يف  ال��ع��امل��ي،  الصعيد  على 
اء  ج��َرّ حتَفه  مراهق  يلقى  دقائق 

أحِد أعمال العنف.
امل��ت��ح��دة، يكون  ال���والي���ات  ف��ف��ي 
ال��ف��ت��ي��ُة غ��ي��ر ال��الت��ي��ن��ي��ن ممن 
 19 إلى   10 بن  أعمارهم  تتراوح 
عاماً أكثر عرضًة للقتل بنحو 19 
غير  من  بأقرانهم  مقارنًة  ضعفاً 

يف ك���ِلّ خمس دق��ائ��ق مي���وُت طفٌل 

ن���ت���ي���ج���ة ال����ع����ن����ف، ف���ي���م���ا ي��ع��ي��ش 

م������اي������ني األط��������ف��������ال اآلخ������ري������ن 

يف خ�������وٍف م�����ن ال���ع���ن���ف ال���ب���دن���ي 

والعاطفي والنفسي

الالتينين يف نفس الُعمر.
البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا 
الكاريبي هما املنطقتان الوحيدتان 
اللتان زادت فيهما معدالت القتل 
من  ي��ق��رب  فما  امل��راه��ق��ن؛  عند 
نصف جرائم القتل بن املراهقن 
يف  ارتُِكبت  العاملي  الصعيد  على 

هذه املنطقة يف عام 2015.
العنف يف املدارس:

وفقاً لليونيسيف فإنه:
األطفال  ع��دد  نصف  يعيش   -1
ال����دراس����ة  مّم�����ن ه����م يف س����ن 
طفل(  م��ل��ي��ون   732 )ت��ع��داده��م 
العقاب  فيها  يُحظر  ال  بلدان  يف 

البدني يف املدرسة بشكٍل كامل.
2- ث��الث��ة أرب����اع ح���االت إط��الق 
وقعت  التي  املوّثقة  املدرسي  النار 
خالل ال� 25 سنة املاضية كانت يف 

الواليات املتحدة.
ال��ي��ون��ي��س��ف األول��وي��ة  ت��ول��ي   -3
العنف  إنهاء  إلى  الرامية  للجهود 
يف جميع أعمالها مبا يف ذلك دعم 
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يجب أن يشعر األطفال باألمان يف املنزل، ويف املدرسة ويف مجتمعاتهم 
ما  تكون مصدر  م��ا  غالبًا  نفسها  األم��اك��ن  ه��ذه  أَنّ  إاّل  يعيشون،  حيث 
ي��ح��دث م��ن ع��ن��ٍف ض���َدّ األط��ف��ال، ب��ل يف كثيٍر م��ن األح��ي��ان على أي��دي 
فإّن  األط��ف��ال،  كثيٍر من  إل��ى  وبالنسبة  ي��وم،  كل  يروَنُهم  الذين  أولئك 

العنف يكَتسي وجهًا يألفونه

يعيش 732 مليون طفل يف سّن الدراسة، أي ما يعادل نصف عدد سكان 
يتمتعون  بلدان ال  و17 عاًما، يف   6 أعمارهم بني  تتراوح  الذين  العالم 

فيها باحلماية القانونية من العقوبة البدنية يف املدرسة

كَلّ 7 دقائق ٌيقَتل مراهق بسبب عمٍل من أعمال العنف

تشير تقديرات اليونيسف إلى أن هناك حوالي 150 مليون طفل تتراوح 
أع��م��اره��م ب��ني 5 أع���وام و14 ع��ام��ًا يف ال��ب��ل��دان النامية، وح��وال��ي 16 يف 
املائة من جميع األطفال يف هذه الفئة العمرية، ينخرطون يف عمالة 
األطفال، وتقدر منظمة العمل الدولية أن هناك نحو 215 مليون طفل 
ك��ام��ل، يف جميع  ب���دوام  دون س��ن 18 ع��ام��ًا يعملون ويعمل كثير منهم 
أنحاء العالم، ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعمل واحد من كل 
4 أطفال تتراوح أعمارهم بني 5 أعوام 17 عامًا، مقارنة بواحد من كل 
8 أطفال يف آسيا واحمليط الهادي وواحد من كل 10 أطفال يف أمريكا 

الاتينية

اجلهود احلكومية الرامية لتحسن 
اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة ل��أط��ف��ال 
امل��ت��ض��رري��ن م���ن ال��ع��ن��ف ووض���ع 
السياسات والتشريعات التي حتمي 
املجتمعات  وم��س��اع��دة  األط���ف���ال 
منع  على  واألطفال  واآلب��اء  احمللية 
ال��ع��ن��ف م��ن خ���الل ب��رام��ج عملية 
مثل دورات األبوة واألمومة واتخاذ 

إجراءات ضد العنف املنزلي.
وبُ��غ��ي��ة وض����ع ح�����ٍدّ ل��ل��ع��ن��ف ضد 
األط�����ف�����ال، ت���دع���و ال��ي��ون��ي��س��ف 
احل��ك��وم��ات إل��ى ات��خ��اذ إج���راءات 
 INSPIRE توجيهات  ودع��م  عاجلة 
الصحة  منظمة  عليها  اتفقت  التي 
ال��ع��امل��ي��ة وال��ي��ون��ي��س��ف وال��ش��راك��ة 
العنف ضد  إنهاء  أجل  من  العاملية 

األطفال، مبا يف ذلك:
وطنية  ع��م��ل  خ��ط��ط  اع��ت��م��اد   -1
للعنف  ح��ٍدّ  لوضع  التنسيق  جّيدة 
فيها  يتم  أن  على  األط��ف��ال،  ض��د 
وال��رع��اي��ة  التعليم  نُ��ظ��م  إش����راك 
والصحة،  وال��ع��دال��ة  االجتماعية 
املجتمعات  إش�����راك  ع���ن  ف��ض��اًل 

احمللية واألطفال أنفسهم.
2- تغيير سلوكيات البالغن ومعاجلة 
العوامل التي تسهم يف العنف ضد 
األط��ف��ال، مبا يف ذل��ك أوج��ه عدم 
واالجتماعية،  االقتصادية  املساواة 

والثقافية  االجتماعية  واألع��راف 
ال���ت���ي ت��ت��غ��اض��ى ع���ن ال��ع��ن��ف، 
غير  والتشريعات  وال��س��ي��اس��ات 
اخلدمات  كفاية  وع��دم  املالئمة، 
املقدمة للضحايا، وقلة االستثمار 
العنف  مل��ن��ع  ال��ف��ع��ال��ة  ال��نُّ��ظ��م  يف 

والتصدي له.
الوطنية  السياسات  تركيز   -3
التقليل من السلوك العنيف  على 
واحل���ّد م��ن أوج��ه ع��دم امل��س��اواة 
واحل����ّد م��ن إم��ك��ان��ي��ة احل��ص��ول 
على األسلحة النارية وغيرها من 

األسلحة.
اخل����دم����ات  نُ�����ُظ�����م  ب����ن����اء   -4
وتدريب األخصائين  االجتماعية 
االج���ت���م���اع���ي���ن ع���ل���ى ت��ق��دمي 
اإلح���االت وامل��ش��ورة واخل��دم��ات 
العالجية لأطفال الذين تعرضوا 

للعنف.
5- تثقيف األطفال وأولياء األمور 
واملعلّمن وأعضاء املجتمع احمللي 
للكشف عن العنف بجميع أشكاله 
التحدث  من  ومتكينهم  املتعددة 

واإلبالغ عن العنف بأمان.
6- جمع بيانات مفّصلة على نحو 
األطفال  ضد  العنف  عن  أفضل 
خالل  م��ن  احمل��رز  التقدم  وتتّبع 

نظام قوي للرصد والتقييم.
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اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام 2018 

يحتفي باإجنازات املراأة

عن اليوم العاملي للملكية الفكرية:
الويبو  يف  األعضاء  ال��دول  أطلقت 
يف  الفكرية  للملكية  العاملي  اليوم 
عام 2000 لتعزيز الوعي العام بدور 
اليومية  احلياة  يف  الفكرية  امللكية 
املبتكرين  مبساهمات  ولالحتفاء 
يف  املجتمعات  لتطوير  واملبدعن 
ويُحتفل  ال��ع��ال��م،  أن��ح��اء  مختلف 
كل  الفكرية  للملكية  العاملي  باليوم 
عام يف 26 أبريل، وهو تاريخ دخول 
حيز  للويبو  امل��ؤس��س��ة  االت��ف��اق��ي��ة 

التنفيذ يف عام 1970.
عن الويبو:

الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة 
)ال���وي���ب���و( ه���ي امل��ن��ت��دى ال��ع��امل��ي 
بها  يتعلق  وم��ا  الفكرية  للملكية 
ومعلومات  وخدمات  سياسات  من 
وأن��ش��ط��ة ت��ع��اون��ي��ة، وال��وي��ب��و هي 
امل��ت��ح��دة  األمم  وك������االت  إح�����دى 

ال��دول  تساعد  ال��ت��ي  املتخصصة 
دولة   191 وعددها  فيها  األعضاء 
قانوني  إط��ار  تطوير  على  عضواً 
دولي متوازن بشأن امللكية الفكرية 
لتلبية احتياجات املجتمع املتنامية. 
األعمال  مجال  يف  خدمات  وتوفر 
لتمكن احلصول على حقوق امللكية 
الفكرية يف بلدان متعّددة، وخدمات 
برامج  وتنفذ  امل��ن��ازع��ات،  لتسوية 
مساعدة  بغية  ال��ك��ف��اءات  لتكوين 
البلدان النامية على االستفادة من 
وتكفل  الفكرية،  امللكية  استخدام 
بيانات  قواعد  إل��ى  مجانياً  ن��ف��اذاً 
معلومات  تضم  نوعها  من  فريدة 

عن امللكية الفكرية.
ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل��ل��م��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة 

2018م:
احتفلت دول العالم هذا العام باليوم 
جنده  مبا  الفكرية  للملكية  العاملي 

وب��راع��ة وشجاعة وحب  ذك��اء  م��ن 
الالتي  ال��ن��س��اء  ل��دى  لالستطالع 
ويرسمن  عاملنا  يف  التغيير  يقدن 

تضاريس مستقبلنا املشترك.
ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل��ل��م��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة 
ب�����إجن�����ازات  ي���ح���ت���ف���ي   2018 ل����ع����ام 
تشير  الويبو  أرق��ام  أح��دث  النساء: 
ارت��ف��اع غير مسبوق يف معدل  إل��ى 
النساء املخترعات لكن الفجوة بني 

اجلنسني الزالت قائمة:
تش���ير أحدث األرق���ام أن مجاالت 
ت  ا ملس���تحضر ا و جيا لو تكنو لبيو ا
الصيدالني���ة والكيمياء تعرف أعلى 
معدالت النس���اء الواردة أسماؤهن 
كمخترع���ات يف الطلب���ات الدولي���ة 
للبراءات املودعة عبر الويبو، وذلك 
أثن���اء احتفاء الي���وم العاملي للملكية 
الفكرية لعام 2018 بقيادة النس���اء 
للتغيي���ر اإليجاب���ي يف جميع أنحاء 

العالم.
وت��ك��ش��ف ال��ب��ي��ان��ات اجل���دي���دة أن 
 31 يف  املجمل  يف  أُدرج���ن  النساء 
يف املائة من حوالي 000 224 طلب 
عام  املنظمة  نشرته  للبراءة  دول��ي 
2017، بعد أن كانت النسبة 23 يف 

املائة قبل عقد من الزمن.
للويبو  العام  املدير  قال  جانبه  من 
ال��س��ي��د ف��ران��س��س غ���ري أن ه��ذه 
وج��ود  تظهر  اجل��دي��دة  ال��ب��ي��ان��ات 
اجتاهات إيجابية وشدد على شعار 
اليوم العاملي للملكية الفكرية لهذا 
يف  امل���رأة  التغيير:  »مت��ك��ن  ال��ع��ام 
االبتكار واإلبداع«، ولكنه أشار إلى 
بن  واضحة  فجوة  وجود  استمرار 

اجلنسن.
وقال »إننا اليوم نحتفي باإلجنازات 
االبتكارية واإلبداعية التي حققتها 
وعبر  العالم  أنحاء  كل  يف  النساء 
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توسيع  يف  يساهمن  وهن  التاريخ، 
احل�����دود امل��ع��رف��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة«، 
تعد طلبات  ذل��ك،  »وم��ع  وأض���اف 
ال���ب���راءات ال��دول��ي��ة م��ع��ي��اراً مهما 
ل��ق��ي��اس ال��ن��ش��اط االب���ت���ك���اري يف 
وأي  امل��ع��اص��ر،  العاملي  االق��ت��ص��اد 
ش���يء أق���ل م���ن حت��ق��ي��ق م��س��اواة 
وال��ن��س��اء هو  ال��رج��ال  ب��ن  شاملة 

فرصة ضائعة«.
العاملية  املنظمة  لتقارير  ووف��ق��اً 
عن   ،2016 لعام  الفكرية  للملكية 
تعزيز دور املرأة يف مجال االبتكار، 
اللواتي  النساء  نسبة  تقل  حيث 
كثيًرا  ال��ب��راءات  نظام  يستخدمن 
جًدا عن مثيلتها لدى الرجال. فإن 
املرأة لم تسهم يف عام 2016، سوى 
بأقل من ثلث طلبات البراءة الدولية 
بشأن  ال��ت��ع��اون  معاهدة  إط���ار  يف 
املعدالت  استمرت  وإذا  البراءات، 

بن  التكافؤ  يتحقق  ل��ن  احلالية، 
إال  النظام  استخدام  يف  اجلنسن 
عاماً   60 بعد  أي   ،2076 ع��ام  يف 

من اآلن. 
املدير  غري  فرانسيس  أش��ار  وقد 
دور  موضوع  أن  إلى  للويبو،  العام 
يكتسب  االبتكار  مجال  يف  امل���رأة 
»أهمية استثنائية« وأن الويبو تنظر 
إليه بجدية بالغة، ولكن على الرغم 
من بعض املؤشرات اإليجابية، فإنه 
هائل  ق��در  إح���راز  يتعن  ي���زال  ال 
بن  التكافؤ  لتحقيق  التقدم«  من 
اجلنسن. وأكد غري، التزام الويبو 
باملساواة بن اجلنسن، التي أشار 
منظومة  يف  أولوية  باتت  أنها  إلى 

األمم املتحدة ككل. 
وأضاف إن الويبو طبقت سياستها 
باملساواة بن اجلنسن يف  املتعلقة 
أنشئت  احل��ن  ذل��ك  ومنذ   ،2014

للشؤون  منسقاً   25 تضم  شبكة 
تدير  كما  املنظمة،  يف  اجلنسانية 
الويبو برامج مختلفة لتمكن املرأة 
سبيل  فعلى  االب��ت��ك��ار،  م��ج��ال  يف 
ش��ارك��ت   ،2016 ع���ام  يف  امل���ث���ال، 
البرامج  ام��رأة يف  ألف  حوالي 25 
التدريبية ألكادميية الويبو ، أي ما 
جميع  من   %  50 على  نسبته  يزيد 

املشاركن. 
وأش���ار غ��ري ، أي��ًض��ا إل��ى العمل 
ال��ت��ج��ري��ب��ي يف ه���ذا امل���ي���دان، ال 
اجلنسانية  املؤشرات  إدراج  سيما 
االبتكار  م��ؤش��ر  مثل  ت��ق��اري��ر،  يف 
األداء  مقاييس  يضع  الذي  العاملي 
أنحاء  االبتكار يف جميع  يف مجال 
ال��ع��ال��م، وت��ش��ي��ر ال��ب��ي��ان��ات كذلك 
إل���ى أن ع���دد ال��ط��ل��ب��ات امل��ودع��ة 
معاهدة  على  بناًء  املخترعات  من 
بن  تقريباً  تضاعف  ق��د  التعاون 

عامي 2007 و2016، كما ارتفعت، 
الطلبات  حصة  نفسها،  الفترة  يف 
على  بناء  املخترعات  من  املودعة 
التعاون من 23 % يف عام  معاهدة 
2007 إلى 30.5 % يف عام 2016. 
وكانت أعلى نسبة منو يف الطلبات 
من نصيب جمهورية كوريا والصن، 
حيث بلغت نسبة طلبات املخترعات 
على   %  43.8 و    %  46.6 فيهما 

التوالي.
املساهمات  إن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
املهمة وامللهمة التي قدمتها النساء 
حول العالم ال حصر لها وقد متكن 
من التغيير يف عاملنا، والتحلي بهذه 
ال��روح »ال��ق��ادرة على كل ش��يء« ال 
وإجنازاتهن  جميعا،  تلهمنا  أن  بد 
الرائعة ميراث ال يقيم بثمن يهبنه 
إلى  يطمحن  اللواتي  اليوم  لفتيات 

اإلبداع واالختراع يف املستقبل. 

كشف تقرير » نساء غيرن وجه العالم« العديد من إسهاماتهن واكتشافاتهن ومن 
أبرزها:

1- غريس هوبر »أم أجهزة الكمبيوتر«: بعد احلرب العاملية الثانية كانت »هوبر« تعمل يف 
جامعة هارفارد على تطوير )IBM( هارفارد مارك ، وهو أول جهاز كمبيوتر جتاري يف العالم. 
2- ستيفاني كوليك : وهي باحثة كيميائية اكتشفت مادة ألياف كيفار )Kevlar( وألياف 
ذات مقاومة شد كبيرة والتي هي أقوى من مادة الفوالذ بخمس مرات، قادها اكتشافها هذا 

إلى تطوير سترة واقية من الرصاص عام 1966.
 3- أليس باركر : أولى املخترعات األميركيان، حصلت على براءة اختراع عام 1919 الختراع 

أنهى استخدام احلطب والفحم يف املنازل للتدفئة.
4- مارجريت نايت : اكتسبت مارجريت براءة اختراع عن جهاز يجعل قعر األكياس الورقية 
الورقية يف وق��ت لم  انتشار استخدام األك��ي��اس  ال��ي��وم، مما ساهم يف  مسطحة كما نعرفه 
تكن فيه األكياس الباستيك موجودة، مما جعل اختراعها قفزة يف عالم املبيعات، ولدى 
»مارغريت« عدة اختراعات أخرى أجنزت أولها عندما كانت بسن ال� 12، وعند وفاتها كانت 

مارجريت قد منحت أكثر من 26 براءة اختراع .
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من  احل��د  على  احلكومات  حت��رص 
األضرار التي يسببها التبغ من خالل 
اعتماد وتنفيذ أحكام مكافحة التبغ 
الواردة يف اتفاقية املنظمة اإلطارية، 
ومنها أحكام بشأن احلد من الطلب 
على التبغ، وأخرى بشأن تقليل إنتاج 

التبغ وتوزيعه وإتاحته وتوريده.
ضرورية  التشريعات  أن  ش��ك  ف��ال 
تضفي  فهي  بفعالية،  التبغ  ملكافحة 
البلد  التزام  على  املؤسسي  الطابع 
مب��ك��اف��ح��ة ال��ت��ب��غ وت��ق��ي��ده ب��ال��وف��اء 
لالضطالع  محوراً  وتوجد  بالتزامه 
وتنظم  ال��ت��ب��غ،  م��ك��اف��ح��ة  ب��أن��ش��ط��ة 
ال��س��ل��وك��ي��ات اخل���اص���ة، وال��ع��ام��ة 
بطرائق تعجز التدابير الطوعية عن 

حتقيقها.
فإن  العاملية،  الصحة  ملنظمة  ووفقاً 
يزيد  م��ا  وف��اة  يسبب  التبغ  تعاطي 
على سبعة مالين شخص كل عام، 
من  أكثر  واحلكومات  األُس��ر  ويكلف 
1.4 تريليون دوالر أمريكي من خالل 
اإلنفاق على الرعاية الصحية وَفْقد 
يعد  التبغ  تعاطي  أن  كما  اإلنتاجية، 
من أحد أكبر ُمسببات األمراض غير 

السارية التي ميكن الوقاية منها.
رئيس  ب���راس���اد،  فينياك  ال��دك��ت��ور 
منظمة  يف  التبغ  من  التحرر  مبادرة 
ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، ذك���ر ب��ع��ض��اً من 

مكافحة  على  تساعد  التي  التدابير 
لذلك.  حلول  »لدينا  وأض��اف  التبغ، 
اعتمدتها  ال��ت��ي  ال��ت��داب��ي��ر  ل��دي��ن��ا 
االتفاقية  تسمى  والتي  احلكومات 
تدابير  ولدينا  التبغ،  بشأن  اإلطارية 
لزيادة الضرائب، وهي الطريقة التي 
مواردها  زيادة  من  احلكومات  مُتكن 
وتخفيض الطلب على التبغ يف الوقت 

ذاته«.
قوية  أداة  ال��ت��ب��غ  م��ك��اف��ح��ة  ومت��ث��ل 
املجتمعات  يف  ال��ص��ح��ة  ل��ت��ح��س��ن 
التنمية  أه���داف  ولتحقيق  احمللية 
املستدامة، فقد أعربت البلدان كافة 
عن التزامها بخطة التنمية املستدامة 
لعام 2030 الرامية إلى تعزيز السالم 
ومن  الفقر،  على  والقضاء  العاملي 
ال��رئ��ي��س��ي��ة لهذه  ال��ع��ن��اص��ر  ض��م��ن 
اخلطة تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة 
مكافحة  ب��ش��أن  اإلط��اري��ة  العاملية 
ال��ت��ب��غ، وت��ق��ل��ي��ل ال��وف��ي��ات امل��ب��ك��رة 
املعدية  غير  األم��راض  عن  الناجمة 
الثُّلث بحلول  )غير السارية( مبقدار 
القلب  أم���راض  ومنها   ،2030 ع��ام 
والرئتن والسرطان والسكري، وهي 
التبغ  تعاطي  ل  يُشِكّ التي  األم��راض 

عامل اخلطر الرئيسي املسبب لها.
وأثره  »التبغ  املعنون،  التقرير  وأشار 
هذا  أث��ر  على  ع��ام��ة  حمل��ة  البيئي: 

املُنتج على الطبيعة«، إلى أن نفايات 
 7000 م��ن  أكثر  على  حتتوي  التبغ 
إل��ى  ت���ؤدي  ��ّي��ة  ُس��ِمّ كيميائية  م���ادة 
تَسُمم البيئة، منها املواد التي تصيب 
تُساهم  كما  ب��ال��س��رط��ان،  اإلن��س��ان 
انبعاثات دخان التبغ يف تلويث البيئة 
بآالف األطنان من املواد التي تصيب 
السّمية  وامل��واد  بالسرطان  اإلنسان 
نفايات  ومت��ث��ل  ال��دف��ي��ئ��ة،  وغ����ازات 
التبغ كذلك أكبر أنواع القمامة عدداً 
ل أعقاب  على الصعيد العاملي، وتُشِكّ
السجائر 30-40% من مجموع املواد 
التنظيف يف  عمليات  جُتمع يف  التي 

املناطق الساحلية واحلضرية.
منظمة  دع����ت  ال��س��ي��اق  ذات  ويف 
إلى  البلدان  جميع  العاملية  الصحة 
إلى  الرامية  للجهود  األولوية  إعطاء 
اجلهود  هذه  وتسريع  التبغ  مكافحة 
التنمية  خلطة  استجابتها  من  كجزء 

املستدامة لعام 2030.
النجاح  من  البلدان  جميع  وتستفيد 
هذه  وتتمثل  التبغ،  وباء  مكافحة  يف 
حماية  األول يف  املقام  االستفادة يف 
التبغ  تعاطي  أض��رار  من  مواطنيها 
واحل���د م��ن اخل��س��ائ��ر االق��ت��ص��ادي��ة 
الوطنية.  لالقتصادات  يسببها  التي 
املستدامة  التنمية  خ��ط��ة  وت��ه��دف 
إلى  السبعة عشر،  العاملية  وأهدافها 

ضمان »أال يتخلف أحد عن الركب«.
املستدامة  التنمية  خطة  نصت  وقد 
تُعتبر  ال��ت��ي  ال��ت��ب��غ،  مكافحة  ع��ل��ى 
للمساعدة  فعالية  األش���د  الوسيلة 
على حتقيق الهدف 3-4 من أهداف 
يف  يتمثل  ال��ذي  املستدامة  التنمية 
التي  املبكرة  الوفيات  معدل  تقليص 
نتيجة  العاملي  الصعيد  على  حت��دث 
ل���أم���راض ال��س��اري��ة، مب��ا يف ذل��ك 
أمراض القلب واألوعية والسرطانات 
وداء االنسداد الرئوي املزمن، بنسبة 
أن  كما   ،2030 ع��ام  بحلول  الثلث، 
الصحة  اتفاقية منظمة  تنفيذ  تعزيز 
مكافحة  ب��ش��أن  اإلط���اري���ة  ال��ع��امل��ي��ة 
غاية  يُعد  البلدان،  جميع  يف  التبغ 
التي حتشد  للحكومات  ينبغي  أخرى 
استجابة وطنية للتنمية املستدامة أن 

حتققها.
اجلدير بالذكر أن الدراسات تبن أن 
عدداً قلياًل من الناس هو الذي يدرك 
املترتبة  احمل���ددة  الصحية  املخاطر 
على تعاطي التبغ، فعلى سبيل املثال 
كشف مسح أُجري يف الصن يف عام 
املدخنن  م��ن  فقط   %38 أن   2009
ي��ع��رف��ون أن ال��ت��دخ��ن ي��ت��س��ب��ب يف 
اإلصابة مبرض القلب التاجي، و%27 
فقط يعرفون أنه يتسبب يف اإلصابة 

بالسكتة الدماغية.

منظمات دولية تدعو اإىل تكاتف اجلهود من 

اأجل مكافحة تعاطي التبغ
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تعزيزًا لل�صفافية و رفع الوعي الق�صائي 

وزارة العدل تعتمد و تن�صر جمموعة اأحكام ق�صائية 

لعام 1435هـ يف 14 جملدًا

الشيخ  ال���ع���دل  وزي����ر  م��ع��ال��ي  وج���ه 
الصمعاني،  محمد  بن  وليد  الدكتور 
القضائية  األحكام  مجموعة  باعتماد 
ل��ع��ام 1435ه�������، ح��ي��ث ت��ض��م ه��ذه 
املنتقاة  القضائية  األحكام  املجموعة 
ال��ص��ادرة يف ع��ام 1435ه����� وتشمل 
األح��وال  وجانب  احلقوقي،  اجلانب 
ال��ش��خ��ص��ي��ة، واجل���ان���ب اجل���زائ���ي، 
وجانب شروط الدعوى واالختصاص.
أحكام 1435ه� يف  وتصدر مجموعة 
 403 تتضمن  بالفهارس،  مجلداً   14
قضايا حقوقية و 300 قضية أحوال 
و  ج��زائ��ي��ة  قضية   401 و  شخصية 
وش��روط  االختصاص  يف  قضية   49

الدعوى.
وأوض���ح م��دي��ر ع��ام م��رك��ز البحوث 
متت  أن��ه  احليدري  منصور  الدكتور 
بطريقة  األح��ك��ام  مجموعة  فهرسة 

النظامي  الوعي  نشر  بهدف  علمية، 
وال���ق���ض���ائ���ي، وإب������راز امل��خ��رج��ات 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة وال���ش���رع���ي���ة وت��ع��زي��ز 
الشفافية بإلقاء الضوء على حيثيات 
مفهوم  ترسيًة  إلى  إضافة  األحكام، 

العدالة والنزاهة.
تتميز  امل��ج��م��وع��ة  ه����ذه  أن  وب����ّن 
على  يحتوي  دالل���ي  ك��ش��اف  ب��وج��ود 
املوجودة  املهمة  املفتاحية  الكلمات 
الباحث  يتمكن  بحيث  األح��ك��ام،  يف 
من البحث عن الكلمات ذات العالقة 
مبوضوعه البحثي ومن ثم احلصول 
تلك  على  املشتملة  القضايا  على 
وتسهياًل  تيسيراً  املفتاحية،  الكلمات 

واختصاراً للوقت.
املجموعة  هذه  إلى  احليدري  وأشار 
وبتجليد  م��ل��ون��ة  ب��ط��ب��اع��ة  ت��ص��در 
فاخر، وسوف تقوم الوزارة بتوزيعها 

واملهتمن  واملختصن  القضاة  على 
مركز  يضعها  آلية  وف��ق  والباحثن 

البحوث بالوزارة.
األح��ك��ام احلقوقية  م��ن  أن���ه  ي��ذك��ر 
امل��ن��ش��ورة يف امل��ج��م��وع��ة ف��س��خ بيع 
عقار على اخلارطة للجهالة، وإبطال 
النية،  ملشتٍر حسن  قاصر  عقار  بيع 
وأروش إتالف بسبب تفريط مقاولي 
طرق، وتعويض عن فصل من وظيفة 

بسبب بالغ.
كما شملت مجموعة أحكام 1435ه� 
ع��ل��ى أح��ك��ام ح���ول ال��ت��ع��وي��ض عن 
العملة،  وه��ب��وط  ال��ف��ائ��ت  ال��ك��س��ب 
وك��ذل��ك اإلخ���الل ب��ش��رط اإلخ��ط��ار 
ب��ع��دم ال��ت��ج��دي��د، ك��م��ا ج���اء ضمن 
حقوقية  أح��ك��ام  املجموعة  أح��ك��ام 
من  ملغى صكها  أرض  ش��راء  ح��ول 
منحة  إلبطال  حكم  وكذلك  البلدية، 

واسترداد  التملك،  ألسبقية  متأخرة 
ومنع ضخ  زوجة،  حيازة جواز سفر 

مواد كيميائية بجانب مصنع.
حكماً   401 املجموعة  ضمن  وج��اء 
خطأ  قتل  يف  احلكم  منها  جزائياً 
قتل  ودي���ة  ال���ص���رع،  دوخ���ة  بسبب 
ونصف  الصفراء،  اإلش���ارة  لتجاوز 
بتسرب  القتل  يف  للتسبب  قتل  دية 
املراسالت  برامج  عبر  وقذف  مياه، 
بقصيدة  سمعة  وإس����اءة  ال��ف��وري��ة، 

شعرية.
وم����ن األح����ك����ام اجل���زائ���ي���ة ال��ت��ي 
اشتملت عليها املجموعة حكم حول 
بريدي،  ط��رد  عبر  امل��خ��درات  تلقي 
لنظام  باملخالفة  أم���وال  واك��ت��س��اب 
ال��ع��م��ل، وت��ش��وي��ه س��م��ع��ة ب��إع��الن 
الرقية  استغالل  وك��ذل��ك  صحفي، 

الشرعية.



مياه عذبة بدون �إنقطاع لنحو 1.6 مليون �شخ�ص 
يف لبنان

املياه  إم���دادات  دع��م  مشروع  يهدف 
إلى  اللبنانية  احلكومة  تقوده  ال��ذي 
زي����ادة ح��ج��م امل��ي��اه امل��ت��اح��ة ملنطقة 
حيث  لبنان  وج��ب��ل  ال��ك��ب��رى  ب��ي��روت 
لبنان.  سكان  نصف  ح��وال��ي  يعيش 
الدولي  البنك  امل��ش��روع  ه��ذا  ومي��ول 
واحلكومة  للتنمية  اإلسالمي  والبنك 
جاه،  كومار  س��اروج  يشرح  اللبنانية، 
امل���دي���ر اإلق��ل��ي��م��ي، دائ�����رة ال��ش��رق 

األوس��ط،  يف البنك الدولي، أهمية 
مشروع سد بسري حلل مشكلة نقص 

املياه التي طال أمدها يف بيروت.
ت����وج����د ح����اج����ة ل���س���د يف  مل�������اذا  س1: 

بسري؟ من سيستفيد منه؟
ب��س��ري س��ي��ح��ل مشكلة  ج����اه: س��د 
منذ  لبنان  سكان  يواجهها  رئيسية 
احلاد  النقص  وهي  األهلية  احلرب 

واملزمن يف املياه.

شخص  م��ل��ي��ون   1.6 م���ن  ف��أك��ث��ر 
الكبرى  ب��ي��روت  أن��ح��اء  يف  يعيشون 
ألف   460 بينهم  م��ن  لبنان،  وجبل 
م��ن 4  أق���ل  ع��ل��ى  يعيشون  ش��خ��ص 
دوالرات يف اليوم، ستتوفر لهم مياه 
بناء  م��ن  اإلن��ت��ه��اء  عند  و  النظيفة، 
االعتماد  من  األسر  ستتمكن  السد، 
تعود  ول��ن  العامة  املياه  شبكة  على 
البديلة.  املياه  مصادر  إل��ى  بحاجة 
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�أفكار وم�شاريع

س���������وف ت����ت����اح خ����دم����ة امل�����ي�����اه ال���ع���ذب���ة 
والنظيفة ألكثر من 1.6 مليون ش�خص 
لبنان،  الكبرى وجبل  بيروت  من س�كان 
يعيش�ون  ش�خص  أل��ف   460 بينهم  م��ن 
أق��ل من 4 دوالرات يف اليوم، بهذا  على 
إض��ايف،  إن��ف��اق  أي  يتكبدوا  ل��ن  الش�كل، 

للحصول عل�ى مصادر املياه البديلة

 © �صفحة تهتم بن�صر اأهم امل�صاريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�صني و املهتمني بحقوق االإن�صان من اأجل العمل على حت�صني حقوق االإن�صان يف العامل



ومن ثم فإنهم سيشهدون تخفيضات 
كبيرة يف إنفاقهم على املياه.

س2: ما هي سعة تخزين السد؟ هل 
سيتم معاجلة املياه قبل وصولها إلى 

املنازل؟
جاه: جتدر اإلشارة إلى أن سد بسري 
ما  عادة  التي  األمطار  مياه  سيجمع 
وسيسمح  البحر،  إل��ى  ه��دراً  تذهب 
للبنان بتخزين املياه يف فصل الشتاء 
اجلفاف،  موسم  خالل  الستخدامها 

حن تشتد حاجة الناس إلى املياه.
وسيتم بناء سد بسري يف أعالي قرية 
وسيخّزن  ب��س��ري،  نهر  على  بسري 
امل��ي��اه،  م��ن  مكعب  متر  مليون   125
الشتاء  بشكل طبيعي يف فصل  مُتأ 
الصيف  خالل  الستخدامها  والربيع 
واخلريف، بدون احلاجة إلى عمليات 
ضخ، سوف تتدفق املياه إلى منطقة 
بيروت الكبرى وجبل لبنان عن طريق 
اجلاذبية، وستمر املياه عبر نفق حتت 
األرض يبلغ طوله 26 كيلومتراً حيث 
جتري معاجلتها يف محطة التكرير يف 
الوردانية قبل توزيعها عبر الشبكات 
ضمن  إصالحها  حالياً  يجري  التي 
امل��ي��اه يف بيروت  إم����دادات  م��ش��روع 

الكبرى.

امل��دة التي سيستغرقها بناء  س3: ما 
السد؟

حوالي  السد  بناء  سيستغرق  ج��اه: 
خمس سنوات بدءاً من توقيع العقد.

س4: هل سد بسري آمن؟
جاه: نعم، سد بسري سيكون آمناً.

سد  اللبنانية  احلكومة  صممت  لقد 
وتصميم  تقييم  ألحدث  وفقاً  بسري 
واستعرضت  ال��زل��زال��ي��ة،  للمخاطر 
الدولين  اخلبراء  من  مستقلة  جلنة 
تصميم السد والدراسات اجليولوجية 
فنيون  آم��ن، وهم خبراء  أنه  وأك��دت 
مشهود لهم دولياً يف هندسة السدود 
وعملوا  ال��زالزل  وعلم  واجليولوجيا 
على سدود يف مختلف أنحاء العالم، 
مب��ا يف ذل���ك ال���س���دود ال��واق��ع��ة يف 
أكد  باختصار،  زالزل،  تشهد  مناطق 
اخلبراء أن سد بسري مصمم ملقاومة 

أقوى الزالزل، ولن يؤدي يف حد ذاته 
إلى التسبب فيها، وسيتم تزويد سد 
التي  ال���زالزل  ب���أدوات رص��د  بسري 
والتغييرات  ال��س��د  هيكل  ستراقب 

اجليوجلية بشكل مستمر.

س5: كيف ستتأثر املجتمعات احمللية 
بسد بسري؟

ج����اه: مت ت��ص��م��ي��م امل���ش���روع وف��ق��اً 
ألفضل املمارسات الدولية للحد من 
احمللية.  املجتمعات  على  التأثيرات 
أما من سيتأثرون باملشروع، فقد مت 
أخذهم يف احلسبان، ووضعت تدابير 
عيشهم  م��ص��ادر  اس��ت��م��رار  لضمان 

ومعاجلة مخاوفهم.
األراضي  إستمالك  عملية  تزال  وال 
م��ال��ك��ي  م���ن  وت��ش��م��ل 861  ج���اري���ة 
األراضي، منهم 96 فقط يعيشون يف 
املنطقة ويعتمدون على األرض جزئياً 
منح  ويتم  عيشهم،  وسبل  دخلهم  يف 
نقدية  تعويضات  األراض���ي  مالكي 
وفقا  االس��ت��ب��دال  بتكلفة  محسوبة 
وستقدم  ال��دول��ي،  البنك  لسياسات 
يف  للمساندة  إض��اف��ي��ة  م��س��اع��دات 
سبل  تأهيل  وإع��ادة  الدخل  استعادة 

العيش حسب احلاجة.
وق���د مت ب��ال��ف��ع��ل وض���ع خ��ط��ة عمل 
ش��ام��ل��ة وم��ف��ص��لّ��ة ل��ت��أم��ن إن��ت��ق��ال 
إمتام  بعد  بديلة  مواقع  إلى  املقيمن 
عدة  متت  وق��د  اإلستمالك.  عملية 
جلسات من املشاورات واسعة النطاق 
العقارات  مالكي  م��ع  اخلطة  بشأن 
عنها   اإلف��ص��اح  ومت  عنهم،  وممثلن 
موقع  على  احل��ن  ذل��ك  يف  ونشرها 
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ب���س���ري على  ه���ل س��ي��ؤث��ر س���د  س6: 
التنوع البيولوجي الغني يف املنطقة؟
ألّن احلفاظ   مهم  س��ؤال  ه��ذا  ج��اه: 
أهم  من  هو  البيولوجي  التنوع  على 

أولويات هذا املشروع.
وق���د وض��ع��ت خ��ط��ة ع��م��ل مفصلة 
بهذا الشأن، تستند إلى مسح للتنوع 
األصناف  جميع  يشمل  البيولوجي 
البرمائيات  ذل��ك  يف  مبا  الرئيسية، 
الكبيرة،  وال��الف��ق��ري��ات  وال��زواح��ف 
ف��ض��اًل ع���ن م��ع��ل��وم��ات ع���ن امل��وق��ع 

والثدييات  للنباتات  املوئل  واستخدام 
وال��ط��ي��ور واألس���م���اك، وال��ه��دف من 
الكامل  التعويض  ه��و  اخل��ّط��ة  ه��ذه 
البيولوجي  التنوع  على  السد  لتأثير 
إيكولوجي  تعويض  إجراء  طريق  عن 
امل��ي��اه،  حت��ت  ستُفقد  ال��ت��ي  للموائل 
وذل��ك م��ن خ��الل نقل بعض األن��واع 
الطبيعية  امل��وائ��ل  على  احملافظة  أو 
القائمة أو تعزيزها، إن طموح إعادة 
»مكاسب  حتقيق  ه��و  ه��ذا  ال��ت��وازن 
صافية« للتنوع البيولوجي لسد بسري 
التسبب يف  األدنى عدم  أو يف احلّد 

»أي خسائر«.
اخلبراء  من  متخصص  فريق  ويعمل 
البيئة  وزارة  م��ع  كثب  ع��ن  البيئين 
البيئية  اإلدارة  خطة  تنفيذ  لرصد 
واالجتماعية التي مت اإلفصاح عنها، 
www. :وهي متاحة على هذا املوقع

cdr.gov.lb

ل���ل���م���واق���ع  امل����خ����ط����ط  ه�����و  م�����ا  س7: 
الثقافية واألثرية يف املنطقة؟

جاه: يدرك البنك الدولي جيداً، نظراً 
لعمله منذ فترة طويلة يف لبنان، مدى 
انتشار وقيمة الثروة الثقافية واألثرية 
وزارة  ندعم  نحن  لذلك  لبنان،  يف 
الثقافة لضمان احلفاظ على املواقع 
ش��ام��ل،  بشكل  واألث���ري���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
و  الثقافية  األم��اك��ن  بعض  وستُنقل 
التراثية إلى مكان قريب ميكن وصول  
الوثيق  اإلشراف  مع  إليه،  السائحن 
من جانب السلطات على ذلك، وفيما 
يتعلق باملواقع األثرية، سيتم مسحها 
وحفظها بالتنسيق الوثيق مع املديرية 
ال��ع��ام��ة ل���آث���ار وحت���ت إش��راف��ه��ا، 
األع��م��ال  بتمويل  امل��ش��روع  وسيقوم 

األثرية.

أب���س���ط  ط�������رق  ه����ن����اك  أل����ي����س  س8: 
وأرخ����ص ل���زي���ادة  امل��ي��اه إل���ى منطقة 

بيروت الكبرى وجبل لبنان؟
ج�����اه: ع��ل��ى م����دى ع���ق���ود، درس���ت 
املدني  واملجتمع  اللبنانية  احلكومة 
واألوس�����اط األك��ادمي��ي��ة وش��رك��اؤه��ا 
من  فعالية  األكثر  الطريقة  الدوليون 
واألق��ل  واالس��ت��دام��ة  التكلفة  حيث 
املأمونة  الشرب  مياه  لضمان  تأثيراً 

لسكان لبنان، وخلصت االستراتيجية 
الوطنية اللبنانية للمياه، التي استندت 
إلى عملية جرت حتت إشراف وطني، 
إلى أن بناء سد يف موقع بسري هو 
متّكن  التي  االساسية  االركائز  أحد 
املائية  م���وارده  إستغالل  م��ن  لبنان 

ويستخدمها بفعالية.
أثناء  احلكومة  ق��ام��ت  ال��واق��ع،  ويف 
تصميم املشروع بإجراء حتليل مفصل 
ل��ل��ب��دائ��ل، ح��ي��ث مت ب��ح��ث اجل��وان��ب 
ال��ت��ق��ن��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
سّدود  مشاريع  ألربعة  واالجتماعية 
الشرقية  والدامور  وجّنة  بسري  )يف 
والدامور الغربية( إضافة إلى العديد 
يف  مبا  السدود،  غير  اخليارات  من 
اجلوفية  امل��ي��اه  إدارة  حتسن  ذل��ك 
ومعاجلة  الطلب  وإدارة  املياه  وحتلية 
امل��ي��اه امل��ع��اد اس��ت��خ��دام��ه��ا، وأظ��ه��ر 
مزيج  إل��ى  حاجة  هناك  أن  التحليل 
م��ن ال��س��دود واإلج������راءات األخ���رى 
منطقة  تزّود  التي  املياه  كمية  لزيادة 
بيروت الكبرى وجبل لبنان على املدى 

البعيد.
ويعمل البنك بشكل وثيق مع مختلف 
اجلهات الفاعلة يف قطاع املياه لدعم 
غير  اإلج����راءات  م��ن  العديد  تنفيذ 
املتعلقة بالسدود والتي تعتبر أساسية 
الستراتيجية  الكامل  للتنفيذ  أيضا 

املياه يف لبنان.

س9: ملاذا التركيز على منطقة بيروت 
الكبرى وجبل لبنان؟

اللبنانية  احل��ك��وم��ة  أع��ط��ت  ج����اه: 
كوسيلة  امل���ش���روع  ل��ه��ذا  األول���وي���ة 
ل��ض��م��ان حت��س��ن ف���رص احل��ص��ول 
ونقية  منتظمة  مياه  إم���دادات  على 
لنحو 1.6 مليون شخص يعيشون يف 
لبنان،  وجبل  الكبرى  بيروت  منطقة 
ويف الوقت نفسه، يعمل البنك أيضاً 
العديد  يف  احلكومة  مع  وثيق  بشكل 
أن��ح��اء  جميع  ويف  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 
البيئة  قطاعات  ندعم  نحن  لبنان، 
واحلماية  والتعليم  والصحة  والنقل 
االجتماعية يف جميع أنحاء لبنان، مبا 
بشكل  تأثرت  التي  املناطق  ذل��ك  يف 
ال��ك��ب��ي��ر لالجئن  ب��ال��ت��دف��ق  م��ب��اش��ر 

السورين.

15
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ما الذي يؤخذ يف االعتبار عند حتديد مقدار النفقة؟

حاسبة النفقة

اعتمد وزير العدل د. وليد الصمعاني
يهدف مشروع احلاسبة اإللكترونية للنفقة إلى:

ومساعدة القضاة على حسابها إلكترونيًاسرعة الفصل يف قضايا النفقة

 ملكية املنزلالديون
أو استئجاره

مصادر الدخلعدد األوالدعددالزوجاتثروة املنفق
األخرى

 األمراض و
 اإلعاقات لدى
املنفق عليهم

 اإلعانات و
 املساعدات املستلمة

من الدولة

 مقدار النفقة قبل
الطاق

 التأمني
الطبي

جنس املنفق

وزير العدل يعتمد »احلا�صبة االإلكرتونية للنفقة« 

لت�صريع الف�صل يف الدعاوى

املجلس  رئ��ي��س  ال��ع��دل  وزي���ر  اعتمد 
األع���ل���ى ل��ل��ق��ض��اء ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور 
مشروع  الصمعاني،  محمد  بن  وليد 
وهو  للنفقة«،  اإللكترونية  »احلاسبة 
إلى  يهدف  للقضاة،  إلكتروني  نظام 
النفقة،  دع���اوى  يف  الفصل  تسريع 
إلكترونياً؛  حسابها  يف  ومساعدتهم 
بن  يقارب  مبا  محددة،  معايير  وفق 

احلاالت املتشابهة يف مقدار النفقة.
ي���أت���ي ذل����ك ب��ع��د أن ع��ق��د م��رك��ز 
من  العديد  العدل،  وزارة  البحوث يف 
التشاورية،  واجللسات  العمل  ورش 
مبشاركة مجموعة من قضاة محاكم 
من  وغ��ي��ره��م  الشخصية،  األح����وال 
اجللسات  خ��الل  ومت��ت  املختصن، 
األساسية؛  احمل��اور  مناقشُة  املنعقدة 
ك��االع��ت��ب��ارات ال���واج���ب م��راع��ات��ه��ا، 
وكذلك االحتياجات التي تدخل ضمن 

النفقة.
وات���خ���ذت ال�������وزارة م��ج��م��وع��ًة من 
االع���ت���ب���ارات ع��ن��د دراس�����ة م��ق��دار 
وملكية  ال���دي���ون،  َش��ِم��ل��ت:  ال��ن��ف��ق��ة 
املنفق،  وث���روة  استئجاره،  أو  امل��ن��زل 
األوالد،  وع����دد  ال����زوج����ات،  وع����دد 
املنَفق  ل��دى  واألم����راض واإلع��اق��ات 
عليه، واإلعانات املستلمة من الدولة، 
وم��ص��ادر ال��دخ��ل األخ����رى، وم��ق��دار 
النفقة قبل الطالق، والتأمن الطبي، 

وغيرها من االعتبارات.
ِضمن  وامللبس  واملشرب  املأكل  وجاء 
التكاليف األساسية املقّدرة يف النفقة، 
مع مراعاة جنس املنفق عليه وعمره، 

ضمن النفقة.
حتديد  مسألة  يف  ال���وزارة  وحرصت 
املصادر  توفير  على  النفقة،  مقدار 
األس��اس��ي��ة، وه���ي امل��أك��ل وامل��ش��رب 
وامل���ل���ب���س، حت���ت م��س��م��ى »ال��ن��ف��ق��ة 
بقية  مبراعاة  وّجهت  فيما  العامة«؛ 
لتعدد  نظراً  القاضي؛  ل��دى  املسائل 
ال��ت��ي ال مي��ك��ن حصرها  امل��ت��غ��ي��رات 
وتوحيدها بشكل دقيق؛ كنفقة السكن 

ونفقة العالج.

وكان معالي الدكتور وليد الصمعاني 
يقضي  تعميماً  م��ؤخ��راً  أص���در  ق��د 
مب��ع��ام��ل��ة امل��م��ت��ن��ع��ن ع���ن ال��ن��ف��ق��ة 
ك��امل��ع��ن��ف��ن، وات����خ����اذ اإلج�������راءات 
لنظام  وف��ق��اً  حقهم؛  يف  النظامية 

حماية الطفل من اإليذاء.
استقبلت  التنفيذ  محاكم  أن  يُذكر 
هذا العام 3235 طلباً متعلقاً بالنفقة، 
ال�62 مليون  بإجمالي مبالغ جتاوزت 
ريال، وبحسب اإلحصائية فإن منطقة 

مكة املكرمة تََصّدرت املناطق يف عدد 
طلبات التنفيذ املتعلقة بالنفقة ب�1215 
ب���847  ثانية  ال��ري��اض  وج��اءت  طلباً، 
طلباً؛ فيما حلت املنطقة الشرقية يف 

ثالث الترتيب ب�445 طلباً.
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اجلزء الثاين و الثالثون من »اتفاقية االأمم اعرف حقوقك و واجباتك

املتحدة ملكافحة الف�صاد«

* 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 السابعة و األربعون »نقل 
اإلجراءات اجلنائية«

إمكانية  يف  األط����راف  ال���دول  تنظر 
بفعل  املتعلقة  املالحقة  إج��راءات  نقل 
مجّرم وفقاً لهذه االتفاقية إلى بعضها 
املالحقة،  تلك  تركيز  بهدف  البعض، 
ذل��ك  فيها  يعتبر  ال��ت��ي  احل����االت  يف 
العدالة،  سير  حسن  صالح  يف  النقل 
بعدة  األم��ر  يتعلق  عندما  وخصوصاً 

واليات قضائية.

املادة الثامنة و األربعون »التعاون يف 
مجال إنفاذ القانون«

1- تتعاون الدول األطراف فيما بينها 
نظمها  مع  يتوافق  مبا  وثيقاً،  تعاوناً 
كي  ال��داخ��ل��ي��ة،  واإلداري�����ة  القانونية 
القانون من  إنفاذ  تعزز فاعلية تدابير 
بهذه  املشمولة  اجلرائم  مكافحة  أجل 
األط���راف،  ال���دول  وتتخذ  االتفاقية. 
فعالة  تدابير  اخل��ص��وص،  وج��ه  على 

ألجل:
)أ( تعزيز قنوات االتصال بن سلطاتها 

وأجهزتها ودوائرها املعنية، وإنشاء تلك 
القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير 
تبادل املعلومات بطريقة آمنة وسريعة 
عن كل جوانب اجلرائم املشمولة بهذه 
االتفاقية، مبا فيها صالتها باألنشطة 
ال��دول  رأت  إذا  األخ���رى،  اإلج��رام��ي��ة 

األطراف املعنية ذلك مناسبا؛
ال����دول األط����راف  ال��ت��ع��اون م��ع  )ب( 
األخرى، فيما يتعلق باجلرائم املشمولة 
حتريات  إج��راء  على  االتفاقية،  بهذه 

بشأن:
‘1‘ هوية األشخاص املشتبه يف ضلوعهم 

تواجدهم  وأم��اك��ن  اجل��رائ��م  تلك  يف 
أم��اك��ن األش��خ��اص  أو  وأن��ش��ط��ت��ه��م، 

املعنين اآلخرين؛
ح��رك��ة ال��ع��ائ��دات االج��رام��ي��ة أو   ‘2‘

تلك  ارت��ك��اب  م��ن  املتأتية  املمتلكات 
اجلرائم؛

‘3‘ح���رك���ة امل��م��ت��ل��ك��ات أو امل���ع���دات أو 

املراد  أو  املستخدمة  األخرى  األدوات 
استخدامها يف ارتكاب تلك اجلرائم؛

بتوفير  االق��ت��ض��اء،  عند  القيام،  )ج( 

األصناف أو الكميات الالزمة من املواد 
ألغراض التحليل أو التحقيق؛ 

)د( تبادل املعلومات، عند االقتضاء، مع 
الدول األطراف األخرى بشأن وسائل 
ارتكاب  يف  تُستخدم  معينة  وط��رائ��ق 
االتفاقية، مبا  بهذه  املشمولة  اجلرائم 
يف ذل��ك اس��ت��خ��دام ه��وّي��ات زائ��ف��ة أو 
أو  زائفة  أو  م��ح��ّورة  أو  م���ّزورة  وثائق 

غيرها من وسائل إخفاء األنشطة؛
بن  ال��ف��ع��ال  ال��ت��ن��س��ي��ق  تسهيل  )ه( 
املعنية،  ودوائرها  وأجهزتها  سلطاتها 
من  وغيرهم  العاملن  تبادل  وتشجيع 
تعين ضباط  ذل��ك  اخل��ب��راء، مب��ا يف 
ات���ص���ال، ره��ن��اً ب��وج��ود ات��ف��اق��ات أو 
األط��راف  ال��دول  بن  ثنائية  ترتيبات 

املعنية؛
)و( تبادل املعلومات وتنسيق ما يُتخذ 
وت��داب��ي��ر أخ��رى،  إداري���ة  م��ن تدابير 
الكشف  ل��غ��رض  االق��ت��ض��اء،  ح��س��ب 
بهذه  املشمولة  اجل��رائ��م  ع��ن  املبّكر 

االتفاقية.
االتفاقية موضع  بغية وضع هذه   -2

النفاذ، تنظر الدول األطراف يف إبرام 
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة 
بن  املباشر  التعاون  بشأن  األط��راف 
ويف  القانون،  بإنفاذ  املعنية  أجهزتها 
الترتيبات  أو  االتفاقات  تلك  تعديل 
يف حال وجودها، وإذا لم تكن هناك 
بن الدول األطراف املعنية اتفاقات أو 
للدول  القبيل، جاز  ترتيبات من هذا 
االتفاقية  ه��ذه  تعتبر  أن  األط���راف 
يف  املتبادل  للتعاون  األس��اس  مبثابة 
اجلرائم  بشأن  القانون  إنفاذ  مجال 
وتستفيد  االتفاقية،  بهذه  املشمولة 
ال�����دول األط�������راف، ك��ل��م��ا اق��ت��ض��ت 
الضرورة، استفادة تامة من االتفاقات 
املنظمات  فيها  مب��ا  الترتيبات،  أو 
التعاون  لتعزيز  اإلقليمية،  أو  الدولية 

بن أجهزتها املعنية بإنفاذ القانون.
3- ت��س��ع��ى ال�����دول األط������راف إل��ى 
إمكانياتها،  ح���دود  ضمن  ال��ت��ع��اون، 
على التصدي للجرائم املشمولة بهذه 
باستخدام  تُرتكب  التي  االتفاقية، 

التكنولوجيا احلديثة.
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اعرف اأكرث عن منظمة االأمم املتحدة للرتبية و 

الثقافة

من هي منظمة اليونيسكو:
تأسست منظمة األمم املتحدة للتربية 
عام  »اليونسكو«،  الثقافة  و  العلم  و 
 193 من  اليوم  تتألف  هي  و   1945

دولة عضواً.
للمنظمة  اإلداري��ت��ان  الهيئتان  جتتمع 
و املكونتان من املؤمتر العام واملجلس 
على  للسهر  منتظم  بشكل  التنفيذي، 
ول��وض��ع  املنظمة  ع��م��ل  س��ي��ر  ح��س��ن 
أولوياتها وحتديد أهداف األمانة التي 

يرأسها املدير العام.
عملها:

الشروط  إيجاد  على  اليونسكو  تعمل 
املالئمة إلطالق حوار بن احلضارات 
وال��ث��ق��اف��ات وال��ش��ع��وب ع��ل��ى أس��س 
امل���ش���ت���رك���ة، فمن  ال��ق��ي��م  اح����ت����رام 
للعالم  احل�����وار، مي��ك��ن  ه���ذا  خ���الل 
شاملة  رؤى  وض���ع  إل���ى  ي��ت��وص��ل  أن 
التقيد  تضمن  امل��س��ت��دام��ة،  للتنمية 
املتبادل،  واالحترام  اإلنسان،  بحقوق 
وكلها  ال��ف��ق��ر،  ح��دة  م��ن  والتخفيف 
قضايا تقع يف صميم رسالة اليونسكو 

وأنشطتها.
وال��غ��اي��ات  ال��ش��ام��ل��ة  األه�����داف  إن 
كما   - ال��دول��ي  للمجتمع  امللموسة 

املتفق  اإلمنائية  األه��داف  يف  وردت 
األه���داف  فيها  مب��ا  دول���ي���اً،  عليها 
منطلقات  تشكل   - لألفية  اإلمنائية 
وأنشطتها.  اليونسكو  الستراتيجيات 
ومن ثم فإن كفاءات اليونسكو الفريدة 
يف م���ج���االت اخ��ت��ص��اص��ه��ا، وه��ي 
واالتصال  والثقافة،  والعلوم،  التربية، 
واملعلومات، إمنا تساهم يف بلوغ هذه 
األهداف، وتتمثل رسالة اليونسكو يف 
اإلسهام يف بناء السالم، والقضاء على 
املستدامة،  التنمية  وحتقيق  الفقر، 
وإقامة حوار بن الثقافات، من خالل 
واالتصال  والثقافة  والعلوم  التربية 

واملعلومات.
وتركز اليونسكو، بصفة خاصة، على 

أولويتن عامتن، هما:
أفريقيا

املساواة بني اجلنسني
من  تعمل على حتقيق عدد  أنها  كما 

األهداف الشاملة، هي:
للجميع  اجل��ي��د  التعليم  ت��أم��ن   -1

والتعلم مدى احلياة.
وال��س��ي��اس��ات  امل��ع��ارف  تسخير   -2

العلمية ألغراض التنمية املستدامة.
االجتماعية  التحديات  مواجهة   -3

واألخالقية املستجدة.
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري
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بهدف توحيد العالجات كاريكاتير

مبادرة خليجية لـ »الرتميز 

الطبي«

يف خطوة لتوحيد التكاليف العالجية 
واعتماد  س��ن��وي،  بشكل  اخلليج  يف 
امل��ل��ف ال��ط��ب��ي اإلل��ك��ت��رون��ي امل��وح��د 
دول  غرف  احتاد  يعتزم  للخليجين، 
إط��الق  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  مجلس 
الطبي  الترميز  برنامج  يف  مبادراته 
اخلليجي،  التعاون  مجلس  دول  يف 

خالل الفترة املقبلة.
وق����ال ل���� »االق���ت���ص���ادي���ة« امل��ه��ن��دس 
األمن  آل عجيبة، مستشار  عبداهلل 
مجلس  دول  غ���رف  الحت����اد  ال���ع���ام 
ب��رن��ام��ج  »إن  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال��ت��ع��اون 
الترميز الطبي سيساعد دول اخلليج 
حيث  االستراتيجي،  التخطيط  على 
مختصة  متكاملة  وح��دة  عمل  سيتم 

ما  الصحي؛  والتمويل  بالتعويضات 
دول  يف  ال���ق���رارات  م��ت��خ��ذي  يجعل 
ق��ادرة  امل��س��ؤول��ة  والهيئات  املجلس 
للمواطن  العالج  تكلفة  حساب  على 

اخلليجي سنوياً«.
الترميز  وأضاف، »إن من بن فوائد 
ال��ط��ب��ي ك���ذل���ك حت���دي���د م��ج��م��وع��ة 
التشخيصية،  العالقة  األمراض ذات 
ومن ثم عمل وحدة تكاليف عالجية 
تباين  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ال  بحيث  ل��ه��ا، 
حساب  عملية  يف  اخلليج  دول  يف 
التكاليف العالجية وارتفاعها، خاصة 
للفرد  العالج  تكاليف  ارتفاع  ظل  يف 
اخلمس  ال��س��ن��وات  خ��الل  اخلليجي 

املاضية بشكل كبير«.

نقاًل عن صحيفة

ماهي احلاالت التي ي�صتحق فيها الع�صكري معا�صًا تقاعديًا؟

بن نظام التقاعد العسكري عدد من 
العسكري  فيها  التي يستحق  احلاالت 
راتباً تقاعدياً وسوف نذكر بعضاً منها:
1 - بلوغه السن احملددة لإلحالة على 
التقاعد نظاماً على أن يكون تعيينه أو 

اعادته للخدمة نظامية.
خدمة  ول��دي��ه  خدمته  انتهت  م��ن   -2
عن  تقل  ال  محتسبة  عسكرية  فعلية 
خدمته  بلغت  أو  ع��ام��اً  عشر  ثمانية 
عشرون  واملدنية  العسكرية  الفعلية  
الفعلية  اخلدمة  تقل  ال  بحيث  عاماً 

العسكرية عن ثمان سنوات.
بناًء  املبكر  التقاعد  على  احمل��ال   -3
عن  تقل  ال  خدمة  ولديه  طلبه،  على 
خمسة عشر عاماً منها ثمان سنوات 
خدمة عسكرية بشرط موافقة الوزير 

املختص.
العمل  انهيت خدمته ملصلحة  4- من 
العسكرية  اخل��دم��ة  ألن��ظ��م��ة  وف��ق��اً 
ولديه خدمة ال تقل عن خمسة عشر 
الفعلية  اخلدمة  تقل  ال  بحيث  عاماً 
بشرط  سنوات،  ثمان  عن  العسكرية 

أال يكون إنهاء اخلدمة بسبب الغياب 
خدمته  إنهاء  مت  أو  تأديبي  بحكم  أو 
ب��ق��وة ال��ن��ظ��ام الرت��ك��اب��ه ج��رمي��ة من 

اجلرائم.
5- املتوفى )بدون سبب العمل( أو من 
الطبية  اللياقة  لعدم  خدمته  أنهيت 
أكمل  ق��د  وي��ك��ون  العمل،  سبب  بغير 

الفترة التجريبية.
6- املتوفى أثناء العمل وبسببه.

بعجز  العسكرين  من  يصاب  من   -7
ال��ع��م��ل��ي��ات  ب��س��ب��ب  ك��ل��ي أو ج���زئ���ي 

نتيجة  أو  األس��ر،  بسبب  أو  احلربية، 
أثناء  بها  أم��ر  خدمة  خ��الل  إصابته 
املعادية،  املسلحة  التنظيمات  مواجهة 
أو أث��ن��اء إط��الق ال��ن��ار خ��الل اقتحام 
املهربن،  مطاردة  أو  املخربن  أماكن 
أو أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة 
بث  أو  امل���وان���ع،  اق��ت��ح��ام  أو  احل��ي��ة، 
األل��غ��ام أو ازال��ت��ه��ا، أو اث��ن��اء االن��زال 
اجلوي  التدريب  أو  والبحري،  اجلوي 
والبحري، ويف كافة احلاالت املشابهة 
التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء.
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ثقافة حقوق اإلنسان

ال شك أن جميع األفراد لهم حقوق وعليهم واجبات، بغض النظر عن وضعهم الصحي أو االجتماعي 

أو الثقايف ومن هؤالء املعاقن والذين أصبح هناك ازدياد ملحوظ يف أعدادهم اآلونة األخيرة، نتيجة 

تفشي العوامل الصحية التي تصيب األم احلامل قبل وأثناء الوالدة، والتي ينتج عنها بعض حاالت 

اإلعاقة باإلضافة إلى العوامل الوراثية التي تؤدي إلى اإلعاقات الذهنية العقلية مما يتطلب معه 

االهتمام بهذه الفئة على كافة املستويات من خالل وضع إجراءات تربوية تعليمية خاصة تنسجم 

مع احلاجات التي يتطلبها كل نوع من أنواع اإلعاقة، والعمل على متكن املعاقن من حقوقهم دون 

انتقاص، حيث إن الدفاع عن حقوق املعاقن والعمل على حتقيق مطالبهم بتحسن واقع اخلدمات 

املقدمة لهم وتعريف املجتمع بأهمية املعاق كعنصر بشري قادر على اإلنتاج اصبح مطلب مهم يف 

وقتنا احلاضر ملا له من آثار إيجابية على نفسية املعاق ويولد لديه شعور بترابط أسري حميم بينه 

بأسلوب حضاري  اإلمكان  قدر  أقرانه  مع  التعايش  من  ومجتمعه مبا ميكنه  أسرته،  أعضاء  وبن 

وإنساني مهذب وراقي حيث أن قضية اإلعاقة ليست قضية فردية بل هي قضية مجتمع بأكمله 

وحتتاج إلى استنفار تام من جميع املؤسسات والقطاعات العامة واخلاصة للتقليل واحلد من اآلثار 

البنية  ووضع  والتأهيلية  والتدريبة  التعليمية  البرامج  بوضع  االهتمام  خالل  من  لإلعاقة  السلبية 

منها  العامة  واخلدمات  واملباني  املنشآت  كل  يف  ومتطلباته  املعاق،  الحتياجات  املناسبة  األساسية 

واخلاصة كاملرور واإلسكان وطرق استخدام وسائل النقل وغيرها بحيث تصبح  مناسبة لهذه الفئات 

مبا ميكنهم من التفاعل مع املجتمع والبيئة احمليطة بهم بكل حرية، و يساهم بدمجهم يف املجتمع 

ويتحقق ذلك من خالل القيام بوضع البرامج اإلعالمية املتكاملة والتعليمية إلزالة الشوائب العالقة 

لذا   ، الطبيعية  واحلياة  العمل  يف  إشراكهم  يسهل  مما  املعاق  مع  تعاملهم  أثناء  البعض  ذهن  يف 

فإن املؤسسات احلكومية املعنية بشؤون ذوي اإلعاقة عليها القيام بتبني استراتيجية وطنية ملتابعة 

شؤونهم يف جميع املجاالت،  والعمل على تنشيط  احلياة االجتماعية للمعاق ومساعدته على اكتساب 

أمناط سلوكية متعددة، ومعارف متجددة ، لتزيد من انتمائه ملجتمعه فهو جزء من النظام االجتماعي 

الذي ينتمي إليه مما يؤكد ان له حقوق وعليه واجبات يف ممارسة دوره يف مجتمعه على أكمل وجه 

وبشكل فعال.

دور املعاقني في تنمية املجتمع
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