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جابريال  السيدة  معالي  قامت 
البرملان  احت��اد  رئيسة  ب���ارون 
للجمعية  ب����زي����ارة  ال����دول����ي 
ال��وط��ن��ي��ة حل���ق���وق اإلن���س���ان 
مؤخراً، التقت خاللها بسعادة 
مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئيس 
وع��دد  القحطاني  ربيعان  ب��ن 
من أعضاء اجلمعية، وبحضور 
ب���ن محمد  ال��دك��ت��ور ص��ال��ح 
الشؤون  جلنة  رئيس  اخلثالن 

اخلارجية يف مجلس الشورى.
سعادة  ق��دم  اللقاء  ب��داي��ة  يف 
رئيس اجلمعية شرح موجز عن 
ومساهمتها  اجلمعية  أنشطة 
احلقوقية،  الثقافة  نشر  يف 
وآليات عملها ونوعية القضايا 
ال���ت���ي ت��ت��ل��ق��اه��ا وم����ا ت��ق��دم��ه 
هذا  يف  أع��م��ال  م��ن  اجلمعية 
الشأن، وقد تطرق احلديث إلى 
التطور الذي تشهده اململكة يف 

بشكل  اإلنسان   حقوق  مجال 
املرأة   عام،  ويف مجال حقوق 
بشكل خاص، ومن ذلك صدور 
اإلي���ذاء  م��ن  احل��م��اي��ة  أنظمة 
وحماية الطفل وإنشاء مجلس 

لألسرة.
احل��دي��ث قضايا  ت��ن��اول  ك��م��ا 
ان���ع���دام اجل��ن��س��ي��ة واجل��ه��ود 
الدولية املبذولة يف هذا املجال 
وموقف القانون السعودي منها 

رئي�سة احتاد الربملان الدويل يف �سيافة اجلمعية 

الوطنية حلقوق الإن�سان

منح  إمكانية  م��دى  ذل��ك  وم��ن 
األم جنسيتها ألبنائها وما يقوم 
به البرملان الدولي من أنشطة 
اإلنسان  بحقوق  عالقة  ذات 
بشكل عام، كما تطرق احلديث 
األخ��رى  القضايا  بعض  إل��ى 
رئ��ي��س اجلمعية  وال��ت��ي أش���ار 
بأنها حتظى بإهتمام اجلمعية، 
حتقيق  يضمن  مبا  ومتابعتها 

العدالة.
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إن  العاملية  الصحة  منظمة  ق��ال��ت 
رئيسي  سبب  ثاني  يعتبر  السرطان 
وفاة  إليه  ويرجع  العالم،  يف  للوفاة 
واحدة من كل 6 وفيات على مستوى 
من  تقريباً   %70 أن  حيث  ال��ع��ال��م، 
ال��وف��ي��ات ال��ن��اج��م��ة ع��ن ال��س��رط��ان 
الدخل  املنخفضة  البلدان  حتدث يف 
واملتوسطة الدخل، جاء ذلك مبناسبة 
اليوم الدولي للسرطان املوافق الرابع 

من شهر فبراير من كل عام.

وحت�����دث ث��ل��ث وف���ي���ات ال��س��رط��ان 
ت��ق��ري��ب��اً ب��س��ب��ب ع���وام���ل اخل��ط��ر 
التالية:  والغذائية اخلمسة  السلوكية 
الفواكه  ت��ن��اول  ال���وزن وع���دم  زي���ادة 
وق��لّ��ة  ك���اف،  بشكل  واخل���ض���راوات 
التبغ  وت��ع��اط��ي  ال��ب��دن��ي،  ال��ن��ش��اط 
أهم  التبغ  تعاطي  وميّثل  والكحول، 
بالسرطان،  املرتبطة  اخلطر  عوامل 
وهو املسئول عن ما يقارب 22% من 

وفيات السرطان.
مثل  للسرطان،  املسّببة  االلتهابات 
التهاب الكبد الوبائي، وفيروس الورم 
احلليمي البشري، مسئولة عن نسبة 
تصل إلى 25% من حاالت السرطان 
ال��دخ��ل  امل��ن��خ��ف��ض��ة  ال���ب���ل���دان  يف 

واملتوسطة.
ومن الشائع ظهور أعراض السرطان 
يف م��رح��ل��ة م��ت��أخ��رة وع����دم إت��اح��ة 

خدمات تشخيصه وعالجه.

العاملية  ال��ص��ح��ة  منظمة  وأط��ل��ق��ت 
حملة ضد السرطان هذا العام 2019  
 »I Am and I will« ش��ع��ار   حت��ت 
ملدة ثالثة أعوام للحث على االلتزام 
الشخصي للتوعية مبرض السرطان.

وأضافت املنظمة أنه  يف كل عام يف 
الرابع من شهر فبراير، يحتفل العالم 
ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��س��رط��ان إلظ��ه��ار 
شخصية،  إج��راءات  واتخاذ  الدعم، 
للقيام  ح��ك��وم��ات��ن��ا  ع��ل��ى  وال��ض��غ��ط 
باملزيد، حيث ميكننا جميعنا أن نتحد 
السرطان بطريقة  راية  ونلتقي حتت 
إيجابية وملهمة خللق مستقبل بدون 

سرطان.

حقائق عن السرطان:
من  ي��ت��وف��ون  شخص  مليون   9.6  -

السرطان كل عام.
- ما ال يقل عن ثلث أنواع السرطان 

الشائعة ميكن الوقاية منها.
الرئيسي  السبب  ه��و  ال��س��رط��ان   -

الثاني للوفاة يف جميع أنحاء العالم.
السرطان حتدث  وفيات  من   %70  -
يف البلدان ذات الدخل املنخفض إلى 

املتوسط.
- ميكن منع وفاة ما يصل إلى 3.7 
خالل  م��ن  ع���ام،  ك��ل  مليون شخص 

للموارد  مناسبة  استراتيجيات  تنفيذ 
للوقاية واالكتشاف املبكر والعالج.

السنوية  االقتصادية  التكلفة  تقدر   -
دوالر  تريليون   1.16 ب���  للسرطان 

أمريكي.

يف اليوم الدولي للسرطان لعام 2019 
خ��ب��راء ال��س��رط��ان يف ال��ع��ال��م  يدعون 
إلى اتخاذ إج��راءات عاجلة لتحسني 

الكشف املبكر عن السرطان:
للعام  للسرطان  الدولي  اليوم  سلط 
احلالي الضوء على احلاجة إلى اتخاذ 
إجراءات عاجلة لزيادة الكشف املبكر 
لتحسني  وتشخيصه  وفحصه،  عنه 
قيد  على  السرطان  مرضى  ف��رص 
إلهام  إلى  يهدف  اليوم  فهذا  احلياة، 
وتشجيع العمل من األفراد واملجتمع 
الصحي واحلكومات لتحسني الوعي 
املبكر  الكشف  إل��ى  ال��وص��ول  ال��ع��ام، 

والفحص والتشخيص.

وف��ي��م��ا ي��ل��ي أن�����واع ال��س��رط��ان األك��ث��ر 
شيوعًا التي تسبب الوفاة:

- سرطان الرئة ) 1.69 مليون وفاة(.
- سرطان الكبد )000 788 وفاة(.

واملستقيم  ال��ق��ول��ون  س��رط��ان   -
)000 774 وفاة(.

- سرطان املعدة )000 754 وفاة(.
- سرطان الثدي )000 571 وفاة(.

العوامل املسببة للسرطان؟
اخلاليا  حت��ّول  عن  السرطان  ينشأ 
عملية  يف  ورمية  أخ��رى  إلى  العادية 
متعّددة املراحل تتطور عموماً من آفة 
خبيثة،  أورام  إلى  التسرطن  محتملة 
التفاعل  عن  ناجمة  التغّيرات  وهذه 
وث��الث  ال��ف��رد اجلينية  ع��وام��ل  ب��ني 
ومنها  اخلارجية،  العوامل  من  فئات 

ما يلي:
أواًل: العوامل املادية املسرطنة:

مثل األشعة فوق البنفسجية واألشعة 
املؤّينة.

ثانيًا: العوامل الكيميائية املسرطنة:
دخ��ان  وم��ك��ّون��ات  األسبستوس  مثل 
امللّوثات  )أحد  واألفالتوكسني  التبغ، 
ملّوثات  )أح��د  والزرنيخ  الغذائية(، 
البيولوجية  والعوامل  الشرب(،  مياه 
املسرطنة، مثل أنواع العدوى الناجمة 
عن بعض الفيروسات أو البكتيريا أو 

الطفيليات.
العوامل  بتصنيف  املنظمة  وحتتفظ 
املعنية  وكالتها  خالل  من  املسرطنة 
ببحوث السرطان، أي الوكالة الدولية 

لبحوث السرطان.

وت���ع���ّد اإلص���اب���ة ب��ال��ش��ي��خ��وخ��ة من 
لإلصابة  األخرى  األساسية  العوامل 
معدالته  ت��رت��ف��ع  ال���ذي  ب��ال��س��رط��ان 
السن،  يف  ال��ت��ق��ّدم  م��ع  كبير  بشكل 

فرع اجلمعية بالعا�سمة املقد�سة 

ي�سارك دول العامل بالحتفال 

باليوم الدويل لل�سرطان

�سعار اليوم الدويل لل�سرطان »هذا اأنا وهذا ما �ساأفعل« 
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ومن املُرّجح أن يرجع ذلك إلى زيادة 
من  معّينة  ب��أن��واع  اإلص��اب��ة  مخاطر 

السرطان مع التقدم يف السن.

عوامل اخلطر املرتبطة بالسرطان:
من  أن��ه  احلديثة  ال��دراس��ات  أثبتت 
ضمن العوامل اخلطرة التي تزيد من 
سبب اإلصابة بالسرطان هي: تعاطي 
غذائي  نظام  واتباع  والكحول  التبغ 
البدني  النشاط  وق��لّ��ة  صحي،  غير 
تعتبر من أهم و أقوى عوامل اخلطر 
يف  ب��ال��س��رط��ان  املرتبطة  الرئيسية 
جميع أنحاء العالم، وهي أيضاً عوامل 
املرتبطة  املشتركة  األرب��ع��ة  اخل��ط��ر 

باإلصابة باألمراض غير السارية.
ومت���ّث���ل ب��ع��ض االل��ت��ه��اب��ات امل��زم��ن��ة 
بالسرطان  ل��إلص��اب��ة  خطر  ع��وام��ل 
وهي تكتسي أهمية كبرى يف البلدان 
املتوسطة  وتلك  ال��دخ��ل،  املنخفضة 
من  نسبة %15  وق��د جنمت  ال��دخ��ل، 
��ص��ت يف  أن���واع ال��س��رط��ان ال��ت��ي ُش��ِخّ
بالتهابات  اإلص��اب��ة  ع��ن   2012 ع��ام 
م��س��رط��ن��ة، وم��ن��ه��ا ف���ي���روس ال���ورم 
التهاب  وفيروسي  البشري،  احلليمي 

.C و B الكبد
الكبد  التهاب  بفيروسي  اإلصابة  أّما 
B و C وبعض أمن��اط فيروس ال��ورم 
خطر  م��ن  فتزيد  البشري  احلليمي 
اإلص���اب���ة ب��س��رط��ان ال��ك��ب��د، وع��ن��ق 

الرحم.

تغيير عوامل اخلطر وتالفيها:
اخلطر  ع��وام��ل  تغيير  أن  ش��ك  ال 
الرئيسية املرتبطة باملرض أو تالفيها 
ما  ومنها  السرطان،  ع��بء  من  يقلل 

يلي:
ال��ت��ب��غ، مب��ا ف��ي��ه تدخني  ت��ع��اط��ي   -

السجائر والتبغ العدمي الدخان.
- فرط الوزن والسمنة.

- ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي غ��ي��ر صحي 

من  قليلة  كمية  ت��ن��اول  على  ينطوي 
اخلضراوات والفواكه.
- قلّة النشاط البدني.

- تعاطي الكحول.
احلليمي  ال����ورم  ف��ي��روس  ع���دوى   -

البشري املنقولة عن طريق اجلنس.
- العدوى بفيروس التهاب الكبد B أو 

بغيره من حاالت العدوى املسرطنة.
- اإلش���ع���اع امل���ؤّي���ن واألش���ع���ة ف��وق 

البنفسجية.
- تلّوث الهواء يف املناطق احلضرية.

الناجم عن حرق  للدخان  التعّرض   -
الوقود الصلب داخل األماكن املغلقة.

وميّثل تعاطي التبغ أهم عوامل اخلطر 
املسؤول  وه��و  بالسرطان،  املرتبطة 
عن  الناجمة  الوفيات  من   %22 عن 

السرطان عاملياً.

تطبيق استراتيجيات الوقاية:
ميكن وقاية الناس من السرطان عن 

طريق ما يلي:
- زيادة جتّنب عوامل اخلطر املذكورة 

أعاله.
- التطعيم ضّد فيروس الورم احلليمي 

.B البشري وفيروس التهاب الكبد
- السيطرة على األخطار املهنية.

فوق  لألشعة  التعّرض  من  التقليل   -
البنفسجية.

لألشعة  ال��ت��ع��ّرض  م���ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل   -
ألغ��راض  باألشعة  )التصوير  املؤّينة 

التشخيص املهني أو الطبي(.
فيروس  ض��ّد  التطعيم  ي��ح��ول  وق��د 
وف��ي��روس  ال��ب��ش��ري  احلليمي  ال���ورم 
التهاب الكبد B دون وقوع مليون حالة 

سرطان سنوياً.

الكشف املبّكر عن السرطان:
مي��ك��ن احل���د م��ن وف��ي��ات ال��س��رط��ان 
مراحل  يف  وُعوِلج  عنه  ُكِشف  ما  إذا 
مبّكرة، وفيما يلي الكشف عن حاالته 

مبّكراً:
السرطان  أن يستجيب  املُرّجح  - من 
اكتشافه  مت  م��ا  إذا  ال��ف��ع��ال  للعالج 
زيادة  إلى  ي��ؤدي  وأن  مبّكر،  وقت  يف 
قيد  على  به  املصابني  بقاء  احتمال 
احل��ي��اة وإل��ى تقليل م��ع��دالت امل��رض 
أقل،  بتكاليف  وعالجه  عنه  الناجمة 
على  كبيرة  حتسينات  إدخ��ال  وميكن 
بالسرطان  املصابني  امل��رض��ى  حياة 
عن طريق الكشف عنه مبّكراً وجتنب 

تأخير رعايتهم.
بعض  من  الشفاء  معدالت  ترتفع   -
مثل  شيوعاً،  السرطان  أن���واع  أكثر 
سرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، 
القولون،  وس��رط��ان  ال��ف��م،  وس��رط��ان 
يف  عنها  يُكشف  عندما  واملستقيم، 
إلى  باالستناد  وتُعالج  مبّكرة  مراحل 
هذا  يف  املُتبعة  امل��م��ارس��ات  أف��ض��ل 

املجال.
- م���ن ال����ض����روري حت��س��ني إت��اح��ة 
آالم  ع��الج  لغرض  الفموي  امل��ورف��ني 
املعتدلة  بني  تتراوح  التي  السرطان 
تزيد  نسبة  تعانيها  التي  والشديدة 
على 80% من املرضى املصابني به يف 

مرحلته النهائية.
العاملية،  الصحة  منظمة  تتعاون   -
السرطان  لبحوث  الدولية  والوكالة 
لألمم  التابعة  املؤسسات  سائر  م��ع 
األمم  عمل  فرقة  إط��ار  يف  املتحدة 
املتحدة املشتركة بني الوكاالت املعنية 
املعدية  غير  األم���راض  من  بالوقاية 
والهيئات  ومكافحتها  السارية(  )غير 

الشريكة على القيام مبا يلي:
- زيادة االلتزام السياسي بالوقاية من 

السرطان ومكافحته.
- تنسيق وإجراء البحوث التي تتناول 
اإلن��س��ان  ل���دى  ال��س��رط��ان  مسببات 

وآليات التسرطن.

- رص��د ع��بء ال��س��رط��ان )يف إط��ار 
عمل املبادرة العاملية إلعداد سجالت 

السرطان(.
ذات  اس���ت���رات���ي���ج���ي���ات  حت���دي���د   -
السرطان  من  الوقاية  بشأن  أولوية 

ومكافحته.
ونشر  جديدة  معارف  استحداث   -
نهج  لتنفيذ  تيسيراً  منها  القائمة 
مكافحة  ب��ش��أن  ب��ال��ب��ّي��ن��ات  مستند 
وأدوات  معايير  ووض���ع  ال��س��رط��ان، 
وتنفيذ  تخطيط  عمليتي  لتوجيه 
التدخالت املُنّفذة يف مجاالت كّل من 
عنه  والكشف  السرطان،  من  الوقاية 
خدمات  وتوفير  مبّكرة  م��راح��ل  يف 
بالرعاية  العالج منه، وتزويد مرضاه 
امللّطفة التي تبقيهم على قيد احلياة.

ف����رع اجل��م��ع��ي��ة ب��ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة 
يشارك دول العالم باالحتفال باليوم 

الدولي للسرطان:
الوطنية حلقوق  شارك فرع اجلمعية 
امل��ك��رم��ة يف  م��ك��ة  اإلن��س��ان مبنطقة 
لعام  للسرطان  العاملي  »اليوم  فعالية 
مبستشفى  أقيمت  وال��ت��ي  2019م« 
مؤخراً،  املكرمة  مبكة  فيصل  امللك 
القانوني  ال��ب��اح��ث  اجلمعية  وم��ث��ل 
نهاري.  الرحمن  عبد  األستاذ  بالفرع 
يف  اجلمعية  مطبوعات  ع��رض  ومت 
للتعريف  للجمعية  املخصص  اجلناح 
باجلمعية ورسالتها ورؤيتها وأهدافها 
اإلج��اب��ة  مت��ت  كما  واختصاصاتها، 
على جميع أسئلة واستفسارات زائري 

اجلناح.

4
February

بسبب  تكون  السرطان  ع��ن  الناجمة  الوفيات  ثلث 
املخاطر السلوكية الرئيسية، وهي: السمنة، وانخفاض 
البدني،  النشاط  وقلة  والفواكه،  اخلضروات  استهالك 

والتدخني، وتعاطي الكحول
مشاركة فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة يف اليوم الدولي للسرطان
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فريق من فرع اجلمعية بالق�سيم يف �سيافة دار 

التوجيه الجتماعي
ق�����ام ف���ري���ق م����ن ف�����رع اجل��م��ع��ي��ة 
ب��ال��ق��ص��ي��م ض���م ك���اًل م���ن األس��ت��اذ 
عبد  واألس���ت���اذ  ال��ش��ري��دة،  محمد 
ميدانية  بزيارة  السنيدي،  الرحمن 
لدار التوجيه االجتماعي يف منطقة 
القصيم، وكان يف استقبالهم كاًل من 
مدير الدار األستاذ عبد اهلل سليمان 
الفريدي، و األستاذ خالد الشقحا، و 
الباحث االجتماعي خالد الرشيدي، 
و األخصائي النفسي خالد العريفي.
النقاش  ت��ب��ادل  مت  اللقاء  ب��داي��ة  يف 
ح����ول امل���واض���ي���ع امل��ش��ت��رك��ة ذات 

على  التعرف  مت  ثم  من  و  العالقة، 
أدوار و أهداف دار التوجيه، كما مت 
حلقوق  الوطنية  باجلمعية  التعريف 
اإلن��س��ان و أه��داف��ه��ا، و رؤي��ت��ه��ا، و 
للقضايا  استقبالها  آلية  و  رسالتها 
و تواصلها مع اجلهات ذات العالقة 

التخاذ ما يلزم.
وب����ع����ده����ا مت����ت االج�����اب�����ة ع��ل��ى 
تثقيفهم  و  ال��ط��الب  اس��ت��ف��س��ارات 
واجباتهم  و  بحقوقهم،  توعيتهم  و 
و مت ت��وزي��ع ع��دد م��ن اص���دارات و 

مطبوعات اجلمعية احلقوقية.
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اأمانة منطقة اجلوف ت�ستقبل فريق من اجلمعية

استمراراً لرسالة اجلمعية بالعمل على 
التأكد  و  اإلنسان،  حقوق  ثقافة  نشر 
ذات  اجل��ه��ات  كافة  تطبيق  م��دى  م��ن 
العالقة لها، قام فريق من فرع اجلمعية 
باجلوف ضم كاًل من: الدكتور طارش 
ال��ش��م��ري م��ش��رف ال��ف��رع، و األس��ت��اذ 
ظاهر الفهيقي مدير الفرع، و األستاذ 
خليفة املسعر عضو اللجنة االستشارية 
باجلمعية، و املنسق االداري باجلمعية 
تفقدية  ب��زي��ارة  دوش،  علي  األس��ت��اذ 
ألم���ان���ة م��ن��ط��ق��ة اجل�����وف، وك����ان يف 
منطقة  أمانة  أم��ني  وكيل  استقبالهم 
علي  املهندس  املدن  لتخطيط  اجلوف 

قايض الشمري.
ت��ب��ادل وجهات  ال��زي��ارة مت  ب��داي��ة  يف 
و  العالقة،  ذات  املواضيع  النظر حول 
من ثم جتول الفريق يف أنحاء األمانة و 

مت رصد عدد من املالحظات اإليجابية 
امل��ب��ن��ى جديد  أن  أه��م��ه��ا:  م��ن  ك���ان  و 

بيئة  يهيئ  مم��ا  التجهيزات  ومتكامل 
املوظفني  إن��ت��اج  ل��زي��ادة  إيجابية  عمل 

اخلدمات  أفضل  تقدمي  لهم  يتيح  مما 
للمواطنني.
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النقدية للفقر لفهم مدى تأثير إتاحة 
امل��ي��اه وال��ص��رف الصحي  خ��دم��ات 
الكهرباء  أو  التعليم،  أو  امل��الئ��م��ة، 
ع��ل��ى رف��اه��ة األس����رة، وألن أع��ب��اء 
ال��ف��ق��ر ت��ق��ع يف ال��غ��ال��ب ع��ل��ى عاتق 
األكبر،  بالدرجة  واألط��ف��ال  النساء 
فإن التقرير يحلل مدى تفاوت الفقر 

داخل األسرة الواحدة.

مستويات  منو  إلى  التقرير  ويتوصل 
السكان يف 70  من   %40 أفقر  دخل 
ال��رص��د،  شملها  ب��ل��داً   91 ب��ني  م��ن 
البلدان،  ه��ذه  نصف  م��ن  أكثر  ويف 
الشريحة  هذه  دخل  مستويات  منت 
مبعدل أسرع من املتوسط، مما يعني 
حصولها على حصة أكبر من املنافع 
تعزيز  يف  م  التقُدّ لكن  االقتصادية، 
مستويات  ب��زي��ادة  املشترك  ال��رخ��اء 
ال��س��ك��ان  ال��دخ��ل ألف��ق��ر 40% م��ن 
ت��ب��اط��أ يف ب��ع��ض م��ن��اط��ق ال��ع��ال��م، 
ويحذر التقرير أيضاً من أن البيانات 

م  ق���ال ال��ب��ن��ك ال���دول���ي إن ال��ت��ق��ُدّ
أنحاء  ال��ذي حتقق يف  االق��ت��ص��ادي 
الفقراء  تراجع عدد  إلى  أدى  العالم 
امل��دق��ع��ني، ورغ���م ذل���ك ف���إن نصف 
أو 3.4   - ت��ق��ري��ب��اً  ال��ع��ال��م  س��ك��ان 
مليار نسمة - مازالوا يعانون للوفاء 

باحتياجاتهم األساسية.

يصدره  ال��ذي  التقرير  يف  ذلك  جاء 
البنك الدولي كل عامني حول الفقر 
»حل  عنوان  املشترك حتت  والرخاء 
معضلة الفقر«، الذي أشار فيه إلى 
أن العيش على أقل من 3.20 دوالر 
للفرد يف اليوم يعكس خطوط الفقر 
من  الدنيا  الشريحة  يف  املستخدمة 
البلدان متوسطة الدخل، فيما يعكس 
املعايير  دوالر   5.50 على  العيش 
من  العليا  الشريحة  يف  املستخدمة 

البلدان متوسطة الدخل.

ملتزماً  ال���دول���ي  ال��ب��ن��ك  ي����زال  وال 

املدقع،  الفقر  إنهاء  ه��دف  بتحقيق 
أق��ل من  بالعيش على  يُ��ع��َرّف  ال��ذي 
بحلول  اليوم،  للفرد يف  دوالر   1.90
ر مؤخراً من أنه  عام 2030، لكنه حَذّ
رغم انخفاض نسبة الفقراء املدقعني 
 ،2015 عام  يف   %10 إلى  العالم  يف 
فإن وتيرة احلد من الفقر املدقع قد 

تباطأت.

النمو  ألن  نظراً  إنه  التقرير  ويقول 
أكبر  نسبة  أن  يعني  االق��ت��ص��ادي 
تعيش حالياً  العالم  بكثير من فقراء 
ث�����راًء، ف��م��ن املهم  ب��ل��دان أك��ث��ر  يف 
للغاية حتديد خطوط إضافية للفقر 
له  نطاقاً  أوس��ع  فهم  إل��ى  والتوصل 

لكي يتسنى القضاء عليه متاماً.

قال  ذل��ك،  ع��ن  حديثه  معرض  ويف 
جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك 
ال���دول���ي: »إن إن��ه��اء ال��ف��ق��ر امل��دق��ع 
الرخاء  وتعزيز   2030 ع��ام  بحلول 

املشترك هما هدفانا الرئيسيان، وال 
نزال ملتزمني بتحقيقهما، ويف الوقت 
للفقر  أوسع  رؤية  تبني  ذاته، ميكننا 
حول  مختلفة  وأبعاد  مستويات  على 
انتشار  الرؤية  هذه  وتكشف  العالم، 
خه على نطاق أكبر، مما  الفقر وترُسّ

يؤكد أهمية االستثمار يف البشر«.
الكبير يف  التراجع  من  الرغم  وعلى 
معدالت الفقر املدقع حيث انخفضت 
ما  ف���إن   ،1990 ع���ام  يف   %36 م��ن 
��ع  ي��ح��وي��ه ال��ت��ق��ري��ر م��ن ب��ح��ث م��وَسّ
جسامة  م��دى  يُظهر  الفقر  لطبيعة 
للتقرير  ووفقاً  عليه،  القضاء  حتدي 
 1.9 من  أكثر  هناك  ك��ان  اجل��دي��د، 
مليار شخص، أو 26.2% من سكان 
العالم، يعيشون على أقل من 3.20 
دوالر للفرد يف اليوم يف عام 2015، 
سكان  من   %46 نحو  هناك  أن  كما 
 5.50 من  أقل  على  يعيشون  العالم 

دوالر للفرد يف اليوم.
املقاييس  أي��ض��اً  التقرير  وي��ت��ج��اوز 

تقرير دويل يوؤكد على �سرورة بذل املزيد من اجلهود 

ملكافحة الفقر



ال��س��ك��ان يف  ع���دد  وزاد  ال��س��ك��ان، 
من  ع��دد  أكبر  تضم  التي  أفريقيا، 
ب��واق��ع الضعف  ال��ف��ق��راء امل��دق��ع��ني، 
 1990 عامي  بني  الفترة  يف  تقريباً 
يعيشون  من  زي��ادة عدد  مع  و2015، 
وأكثر من  أقل من 3.20 دوالر  على 
الزيادات  أكبر  كإحدى  دوالر   1.90
ب��ني ال��س��ك��ان، وع��ان��ى ال��ف��ق��راء من 
انخفاض  مثل  متعددة  حرمان  أوجه 
مستويات االستهالك وضعف القدرة 
التعليم  خدمات  على  احلصول  على 

والبنية التحتية األساسية.

الصني تخطط النتشال أكثر من 10 
ماليني ريفي من الفقر عام 2019:

حول  م��ؤخ��راً  ص��در  تقرير  بحسب 
ف��إن  الصينية،  احل��ك��وم��ة  م��ي��زان��ي��ة 
احل���ك���وم���ة امل���رك���زي���ة أك�����دت أن��ه��ا 
ي��وان  مليار   126.095 ستخصص 
أم��ري��ك��ي(  دوالر  م��ل��ي��ار   18.82(
 18.9 بزيادة  الفقر،  تخفيف  لدعم 
الصينية  األنباء  وكالة  بحسب  باملئة، 

»شينخوا«.
معيار  عن   2011 الصني يف  وأعلنت 
فجوة  لتضييق  الفقر  لتحديد  جديد 
الوكالة  بحسب  ال��ب��الد،  يف  ال��ث��روة 
املركزية  السلطات  وق���ررت  ذات��ه��ا، 
رف��ع احل��د األدن��ى للفقر إل��ى 2300 
يوان صيني من حيث دخل الفالحني 
الصايف السنوي، بزيادة 80 باملئة عن 

املعيار يف 2010 وهو 1274 يوانا.
ينقسم  الصني  فى  الفقر  وك��ان خط 
األول��ى   :2008 ع��ام  قبل  فئتني  إل��ى 
ل��ل��ف��ق��ر امل���دق���ع واألخ�������رى ل��ألس��ر 
العام  نهاية  ويف  الدخل.  املنخفضة 
معيار  إل��ى  الفئتني  ض��م  مت  نفسه، 

واحد.
الفقر  معيار  ك��ان   1986 ع��ام  ويف 
إجراء  وبعد  يواناتو  يبلغ 206  املدقع 
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الرخاء  تعزيز  م��دى  لتقييم  ال��الزم��ة 
املشترك تكون أشد ضعفاً يف البلدان 
ن يف  األكثر احتياجاً إليها إلحراز حتُسّ
عن  بيانات  تتوافر  فال  ال��ش��أن،  ه��ذا 
مبرور  املشترك  ال��رخ��اء  تعزيز  م��دى 
الوقت سوى يف 1 من بني كل 4 بلدان 
منخفضة الدخل و4 من بني 35 دولة 
هشة ومتأثرة بالصراعات معترفاً بها.
للبنك  اجل���دي���دة  امل��ق��اي��ي��س  وت��س��م��ح 
بشكل  الفقر  أوض��اع  برصد  ال��دول��ي 
أفضل يف جميع البلدان، ومن جوانب 
حياتية متعددة، وجلميع األفراد يف كل 

أسرة معيشية.
اجلدير ذكره هو أنه يتم إصدار تقرير 
إنهاء  »ي���وم  يف  الفقر«  معضلة  »ح��ل 
فعالية  تنظيم  ذلك  ويُصاحب  الفقر« 

إلطالقه.

حمل���ات س��ري��ع��ة ح���ول ال��ف��ق��ر يف بعض 
مناطق اململكة:

- شرق آسيا واحمليط الهادئ: حققت 
معدالت  أفضل  م��ن  واح���داً  املنطقة 
األداء يف مجال تعزيز الرخاء املشترك 
ألفقر  ال��دخ��ل  مستويات  من��ت  حيث 
يف   %4.7 بنسبة  ال��س��ك��ان  م��ن   %40
و2015،   2010 عامي  ب��ني  املتوسط 
أكبر انخفاض  ل شرق آسيا  ولم تسِجّ
بل  فحسب،  امل��دق��ع  الفقر  معدل  يف 
أقل  يعيشون على  من  نسبة  يف  أيضاً 
للفرد  دوالر  و5.50  دوالر   3.20 من 
يف اليوم. ورغم أن معدل الفقر املدقع 
نسبة  ارتفعت  فقد  للغاية،  منخفض 
من يعانون من نقص خدمات الصرف 

الصحي يف هذه املنطقة.
ال���وس���ط���ى: شهدت  وآس����ي����ا  أوروب��������ا   -
انتكاسات  املنطقة  بلدان  من  العديد 
يف منو مستويات دخل أفقر 40% من 
تتعافى  كانت  املقابل،  ويف  السكان، 
العديد من البلدان التي عانت شريحة 
فيها  دخ��اًل  األدن��ى  املائة  األربعني يف 
األزم��ة  بسبب  كبيرة  ت��راج��ع��ات  م��ن 
املالية وأزمة الديون، ومن بني املناطق 
وآسيا  أوروبا  منطقة  لت  سَجّ النامية، 
الوسطى أدنى نسبة مئوية ملن يعيشون 
حتت خطي الفقر 3.20 دوالر و5.50 
بالنسبة ملعدالت االلتحاق  دوالر، لكن 
بكثير  أقل  املنطقة  أداء  بالتعليم، جاء 
سواء من منطقة شرق آسيا واحمليط 
الالتينية  أمريكا  منطقة  أو  ال��ه��ادئ 

والبحر الكاريبي.

وال����ب����ح����ر  ال����الت����ي����ن����ي����ة  أم�����ري�����ك�����ا   -
الرامية  اجلهود  تراجعت  الكاريبي: 
املنطقة  املشترك يف  الرخاء  لتعزيز 
بني عامي 2010 و2015 عن معدله 
لتأثر  وذل��ك  السابقة،  السنوات  يف 
األسعار  بتراجع  بلدانها  اقتصادات 
نسبة  وبلغت  األولية،  للسلع  العاملية 
 3.20 م��ن  أق��ل  على  يعيشون  م��ن 
 ،%11 حوالي  اليوم  يف  للفرد  دوالر 
على  يعيشون  من  نسبة  بلغت  فيما 
يف  ل��ل��ف��رد  دوالر   5.50 م��ن  أق���ل 
املنطقة،  يف   %26 م��ن  أك��ث��ر  ال��ي��وم 
غير  األبعاد  الفقر يف  ارتباط  وكان 
مياه  إم��دادات  نقص  مثل  النقدية، 
الشرب أو خدمات الصرف الصحي 
امل��الئ��م��ة أو ال��ك��ه��رب��اء، ب��اجل��وان��ب 

النقدية أقل بكثير.
أفريقيا:  وشمال  األوس��ط  الشرق   -
يف  زي���ادة  شهدت  املنطقة  أن  رغ��م 
عدد من يعيشون على أقل من 1.90 
دوالر للفرد يف اليوم، فإن مستويات 
لكن  منخفضة،  ظلت  املدقع  الفقر 
من  أق���ل  ع��ل��ى  يعيشون  م��ن  نسبة 
5.50 دوالر للفرد يف اليوم زادت يف 
كانت عليه يف عام  عام 2015 عما 
هناك  ذل��ك،  إلى  باإلضافًة   .1990
ب��ني ك��ل سبعة أشخاص  واح��د م��ن 
ت��ق��ري��ب��اً ال ي��ح��ص��ل ع��ل��ى خ��دم��ات 

صرف صحي مالئمة.
- جنوب آسيا: شهدت املنطقة منواً 
مبهراً يف مستويات الدخل لدى أدنى 
40% دخاًل من السكان يف الفترة بني 
تراجع  ورغم  و2015،   2010 عامي 
معدل الفقر املدقع بواقع 35 نقطة 
مئوية بني عامي 1990 و2015، فإن 
انخفاض  س��وى  ل  تسِجّ لم  املنطقة 
بنسبة 8% يف عدد من يعيشون على 
أقل من 3.20 دوالر للفرد يف اليوم، 
سكان  من   %80 من  أكثر  ظل  فيما 
املنطقة يعيشون على أقل من 5.50 
دوالر للفرد يف اليوم يف عام 2015. 
وب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل���ك، ف���إن ع��دد 
املعيشية احملرومة من  أفراد األسر 
خدمات  أو  الكهرباء  على  احلصول 
الصرف الصحي املالئمة فاق بكثير 
النقدي  الفقر  من  يعانون  من  عدد 

يف املنطقة.
- أفريقيا جنوب الصحراء: شهدت 
سلبياً  امل��ن��ط��ق��ة من���واً  ب��ل��دان  ث��ل��ث 
من   %40 أفقر  دخ��ل  مستويات  يف 

عدة تعديالت، مت رفع خط الفقر إلى 
و1196   ،2008 عام  يف  يوانا   1067
يوانا يف عام 2009، و1274 يوانا يف 

عام 2010.
ويف نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، 
طرح الرئيس الصيني شي جني بينغ 
ألول مرة عند زيارته مقاطعة هونان 
»مكافحة  ن��ظ��ري��ة  ال��ص��ني  ب��ج��ن��وب 
الفقر بشكل دقيق«، وأشار وقتها إلى 
وضع مخطط خاص لكل فقير نظراً 
لألفراد  املعيشية  احلاالت  الختالف 
بشكل  الفقر  من  التخلص  أج��ل  من 
ستعمل  الصني  أن  إل��ى  مشيرا  ت��ام، 
بناء  على القضاء على الفقر وإجناز 
مجتمع رغيد العيش على نحو شامل 

يف عام 2020.
الصينية  املركزية  احلكومة  وأعلنت 
يف 2018 أنها انتشلت 12.89 مليون 
شخص من سكان املناطق الريفية من 
مستوى  لتقلص   ،2017 ع��ام  الفقر 

الفقر العام لديها إلى 3.1 باملئة.
وك��ش��ف��ت ب��ي��ان��ات امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي 
ما  انتشال  ج��رى  أن��ه  ل��إلح��ص��اءات 
من  مليون  إلى 68.53  إجماالً  يصل 
سكان الريف من الفقر خالل الفترة 

بني 2012 و2017.
أعلنت  املاضي،  حزيران  يونيو/  ويف 
قدم  الدولي  البنك  البنك  أن  الصني 
إليها قرضا بقيمة 400 مليون دوالر 
حدة  تخفيف  أعمال  لدعم  أمريكي 
الذاتية  الفقر يف منطقة »قوانغشي« 
جنوب  يف  ت��ش��وان��غ  لقومية  احل��ك��م 

غربي الصني.

الصينية  املركزية  احلكومة  وق��ال��ت 
ملشروع  تنفيذ  أول  يعد  القرض  إن 
عليه  يوافق  نتائج«  لتحقيق  »برنامج 
البنك لتخفيف حدة الفقر يف أرياف 

الصني.
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الفاخري يوؤكد من خالل ندوة »التجديد يف حقوق 

الإن�سان« زيادة وعي اجلهات احلكومية بحقوق الإن�سان

ثقافة  وم��ث��ق��ف��ون  ت��ن��اول ح��ق��وق��ي��ون 
حقوق اإلنسان يف اململكة، من خالل 
اإلنسان”  حقوق  يف  “التجديد  ن��دوة 
البرنامج  ضمن  مؤخراً  أقيمت  التي 
ال��ث��ق��ايف مل��ع��رض ال���ري���اض ال��دول��ي 

للكتاب 2019م.
التويجري،  سحر  الدكتورة  وذك��رت 
احلرس  مستشفى  يف  أسنان  طبيبة 
متأصلة  اإلنسان  أن حقوق  الوطني، 
يف جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم 
أو مكان إقامتهم أو نوع جنسهم، أو 
أصلهم الوطني، أو العرقي، أو لونهم 
آخر،  وضع  أي  أو  ولغتهم،  ودينهم، 
فلكل إنسان احلق يف احلصول على 
قدم  على  اإلنسانية  احل��ق��وق  ه��ذه 
املساواة وبدون متييز، حيث إن جميع 
هذه احلقوق مترابطة ومتآزرة وغير 
قابلة للتجزئة، وهو األمر الذي دعا 
إلقامة مثل هذه الندوات يف معرض 

الرياض الدولي للكتاب ألهميتها.

م���ن ج��ه��ت��ه ط���رح ال��دك��ت��ور أس��ام��ة 
درجة  ويحمل  القانوني  القحطاني، 
رؤي��ة  الشريعة،  فقه  يف  ال��دك��ت��وراه 
اإلنسان  حقوق  مفهوم  عن  تاريخية 
م��ن��ذ ب���داي���ات احل���ض���ارة امل��ك��ت��وب��ة، 
وك��ان��ت أه��م��ه��ا ق��وان��ني ح��م��وراب��ي 
مادة   80 من  يقارب  ما  أصلت  التي 
حقوق  عن  كانت  بعضها  مجمل  يف 
اإلن��س��ان، وب��ع��د ت��وال��ي احل��ض��ارات 
وح��ض��ور األدي����ان، وان��ت��ش��ار الدين 
مفاهيم  أغلب  أن  وجدنا  اإلسالمي 
اإلسالم  تناولها  قد  اإلنسان  حقوق 
ومبنظور  وأص��ي��ل  أس��اس��ي  بشكل 
امل���ع���ام���الت احل��ي��ات��ي��ة  ش���ام���ل يف 
وحقوق البشر، نساًء وأطفاالً وكباراً، 
سواسية  الناس  أن  وأهمها  وأكبرها 

ويفرق بينهم العمل بالتقوى.
األمني  الفاخري،  خالد  األستاذ  أما 
حلقوق  ال��وط��ن��ي��ة  للجمعية  ال��ع��ام 
عن  أشار يف محور خاص  اإلنسان، 

احمللي  املنظور  من  اإلن��س��ان  حقوق 
اخللفية  أن  م��وض��ح��اً  وال����دول����ي، 
املوضوع مهمة جداً،  لهذا  التاريخية 
وقد مرت هذه احلقوق بعد احلرب 
من  بالعديد  والثانية  األولى  العاملية 
االن��ت��ه��اك��ات وك��ذل��ك ال����دول، فبدأ 
تدابير  على  يعمل  ال��دول��ي  املجتمع 
ج��دي��دة حت��م��ي اإلن��س��ان وال��ب��ل��دان 
م��ن م��زي��د م��ن االن��ت��ه��اك��ات، وكانت 
اتفاقية  ه��ي:  الرئيسة  االتفاقيات 
التمييز  وات��ف��اق��ي��ة  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 
ال��ع��ن��ص��ري وم��ن��اه��ض��ة ال��ت��ع��ذي��ب 
أن  أردن����ا  وإذا  ال��ط��ف��ل،  وات��ف��اق��ي��ة 
فهذه  الداخلي،  املنظور  عن  نتحدث 
يف  مباشرة  لدينا  تصب  االتفاقيات 
نظام حماية الطفل ونظام اإلجراءات 

اجلزائية واتفاقية السيداو.
“هل  الفاخري:  يتساءل  محور،  ويف 
اإلنسان  بحقوق  عامة  ثقافة  لدينا 
هذه  املجتمع  يعي  وهل  اململكة؟  يف 

تقريباً  الناس  أن  وأوض��ح  الثقافة؟ 
منذ منتصف التسعينيات بدأت تسمع 
للتطورات  نظراً  اإلنسان  حقوق  عن 
ال��ت��ق��ن��ي��ة، وأص��ب��ح ل��دي��ن��ا ت��ط��ورات 
تتناسب مع هذا األمر، وبدأت تظهر 
مع  تتناسب  وتنظيمات  تشريعات 
حداثة املجتمع، وأصبح هناك شركاء 
م��ع ال��دول��ة تصنع ال��ق��وان��ني، وك��ان 
هناك اهتماماً من عدة جهات تتناول 
فاملستشفيات  مواقعها،  يف  احلقوق 
ت��ك��ت��ب يف غ����رف امل���رض���ى ح��ق��وق 
تكتب  كالتجارة  وال��وزارات  املرضى، 
املستهلك،  حقوق  ع��دي��دة  بنشرات 
وسيلة  تنشر  ال��ع��دل  وزارة  وك��ذل��ك 
وأصبح  القضايا،  ورف��ع  التقاضي 

الناس يدركون هذه األمور.
وعن كيفية صناعة هذه الثقافة ومن 
هي اجلهات املعنية يف نشرها، أشار 
املجتمع  أن  إلى  القحطاني  الدكتور 
بكل أطيافه يفعل ذلك، ومنها يتشكل 
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الرأي العام ويرتفع الوعي، فيما لفت 
كل  أن  إلى  الفاخري  خالد  األستاذ 
اجلهات احلقوقية تقوم بهذا الدور، 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  من  ب��دءاً 
اإلن���س���ان وه��ي��ئ��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان 
احلكومية  اجل��ه��ات  أغلب  وتقريباً 
تنبهت لهذه األهمية، فأصبحت وزارة 
التعليم سنوياً تستثمر أسبوعاً كاماًل 
يف شهر ديسمبر )حني يحتفل العالم 
والتوعية  للتعريف  اإلنسان(  بحقوق 
يف كل مدارس التعليم العام، إضافة 
إلى توصيات بتضمني مواثيق حقوق 

اإلنسان يف املناهج.
وعن إمكانية رصد هذا الوعي لدى 
ال��ن��اس، أوض���ح ال��ف��اخ��ري أن��ه حني 
وحني  القضايا  م��ن  الكثير  نتلقى 
لرصد  مقياس  فهذا  عددها،  يرتفع 

مدى الوعي لدى الناس.
محاور  ختام  يف  القحطاني  وأش��ار 
الندوة أن مبادئ رؤية اململكة 2030 
حقوق  م��ع  مفاهيمها  يف  متوافقة 
أشار  بينما  عليها،  وتنص  اإلنسان 
الفاخري إلى أهمية أن تكون برامج 
أنشئت  التي  الرؤية  حتقيق  مكاتب 
هذه  م��ع  متوائمة  ال����وزارات  ك��ل  يف 
إنسان  كل  يكون  أن  ومتنى  املواثيق، 
يف  املفاهيم  ه��ذه  يتناول  حياته  يف 

تعامالته ويحققها ملن حوله.

ما هي حقوق اإلنسان؟
يف  متأصلة  حقوق  اإلن��س��ان  حقوق 
جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، 
أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو 
أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، 
أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. 
ل��ن��ا ج��م��ي��ع احل���ق يف احل��ص��ول  إن 
قدم  على  اإلنسانية  حقوقنا  على 
هذه  وجميع  متييز،  وب��دون  املساواة 
احلقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة 

للتجزئة.

القانون الدولي حلقوق اإلنسان:
ي��رس��ي ال��ق��ان��ون ال���دول���ي حل��ق��وق 
ال���دول  تتقيد  ال��ت��زام��ات  اإلن��س��ان 
معينة  بطرق  والتصرف  باحترامها 
من  معينة،  أف��ع��ال  ع��ن  االم��ت��ن��اع  أو 
اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  أجل 
واحل���ري���ات األس��اس��ي��ة ل��ألف��راد أو 

اجلماعات.
من  ش��ام��ل��ة  مجموعة  وض���ع  يعتبر 

ق��وان��ني حقوق اإلن��س��ان واح���دة من 
املتحدة  ل��ألمم  العظيمة  االجن���ازات 
دولياً  ومحمية  شاملة  مدونة  فهي 
التي ميكن جلميع الدول االشتراك. 
املتحدة مجموعة  األمم  وقد حددت 
واس����ع����ة م����ن احل����ق����وق امل���ت���ع���ارف 
احل��ق��وق  ف��ي��ه��ا  مب��ا  دول���ي���اً،  عليها 
امل��دن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
كما  واالج��ت��م��اع��ي��ة،  وال��س��ي��اس��ي��ة 
هذه  وحماية  لتعزيز  آليات  أنشأت 
ال��دول يف حتمل  ومساعدة  احلقوق 

مسؤولياتها.

عام  يف  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
ميثاق  التوالي  على   ،1948 و   1945
ال��ع��امل��ي  واإلع�����الن  امل��ت��ح��دة  األمم 
حلقوق اإلنسان، الذي يعتبر  أساساً 
ومنذ  القوانني،  من  املجموعة  لهذه 
املتحدة  األمم  وسعت  احل��ني،  ذل��ك 
ق��ان��ون ح��ق��وق اإلن���س���ان ت��دري��ج��ي��اً 
للنساء  محددة  معايير  على  ليشمل 
اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  واألطفال 
واألقليات والفئات الضعيفة األخرى، 
الذين ميلكون احلقوق التي حتميهم 
من التمييز الذي طاملا كان شائعاً يف 

العديد من املجتمعات.

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان:
اإلع����الن ال��ع��امل��ي حل��ق��وق اإلن��س��ان 
تاريخ  ه��ام��ة يف  تاريخية  وث��ي��ق��ة    —
ص��اغ��ه ممثلون   — اإلن��س��ان  ح��ق��وق 
القانونية  اخل��ل��ف��ي��ات  مختلف  م��ن 
العالم،  أنحاء  جميع  من  والثقافية 
اإلعالن  العامة  اجلمعية  واعتمدت 
باريس  يف  اإلن��س��ان  حلقوق  العاملي 
يف 10 كانوان األول/ ديسمبر 1948 
بوصفه  أل��ف  ال��ق��رار 217  مب��وج��ب 
أن  ينبغي  الذي  املشترك  املعيار  أنه 
تستهدفه كافة الشعوب واألمم، وهو 
يحدد، و للمرة األولى، حقوق اإلنسان 
األساسية التي يتعني حمايتها عاملياً. 
وترجمت تلك احلقوق إلى 501 لغة 
م��ن ل��غ��ات ال��ع��ال��م،  وثيقة اإلع��الن 
العاملي حلقوق اإلنسان األكثر ترجمة 
كثير  دساتير  وألهمت   - العالم  يف 
والعديد  حديثاً  املستقلة  ال��دول  من 
من الدميقراطيات اجلديدة، ويشكل 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، جنباً 
للحقوق  الدولي  العهد  إلى جنب مع 
امل��دن��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة وب��روت��ك��ول��ي��ة 

للحقوق  الدولي  والعهد  االختيارين 
والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 
حلقوق  الدولية  الشرعة  يسمى  ما 

اإلنسان.

واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة  احل��ق��وق 
والثقافية:

 دخل العهد الدولي اخلاص باحلقوق 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
حيث   ،1976 ع��ام  يف  التنفيذ  حيز 
يف  فيه  ط��رف��اً  دول��ة   164 أصبحت 
ضمن  وم���ن   ،2016 أك��ت��وب��ر  ن��ه��اي��ة 
العهد  يسعى  ال��ذي  اإلن��س��ان  حقوق 

تعزيزها وحمايتها ما يلي:
العمل يف ظ���روف عادلة  - احل��ق يف 

ومرضية.
- احل����ق يف احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 
وم��س��ت��وى م��ع��ي��ش��ي الئ����ق واحل�����ق يف 
أعلى مستوى ميكن بلوغه من الرفاه 

اجلسدي والعقلي.
بفوائد  والتمتع  التعليم  - احلق يف 

احلرية الثقافية والتقدم العلمي.
 

احلقوق املدنية والسياسية:
دخل العهد الدولي اخلاص باحلقوق 
امل��دن��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة وال��ب��روت��وك��ول 
االختياري األول حيز النفاذ يف عام 
دول��ة   167 أصبحت  حيث   .1976
طرفا فيه يف نهاية عام 2010. وقد 
الثاني  االختياري  البروتوكول  اعتمد 

يف عام 1989.
حقوق  ع��ل��ى  ال��ع��ه��د  ه���ذا  ويتضمن 
أمام  وامل��س��اواة  التنقل؛  حرية  منها 
عادلة  محاكمة  يف  واحل��ق  القانون؛ 
الفكر  ح��ري��ة  ال���ب���راءة؛  واف���ت���راض 
وال��وج��دان وال��دي��ن؛ وح��ري��ة ال��رأي 
وحرية  السلمي؛  والتجمع  والتعبير، 
امل��ش��ارك��ة؛ وامل��ش��ارك��ة يف ال��ش��ؤون 
حقوق  وحماية  واالنتخابات؛  العامة 
األقليات؛ ويحظر احلرمان التعسفي 
م��ن احل���ي���اة؛ وال��ت��ع��ذي��ب وامل��ع��ام��ل��ة 
املهينة؛  أو  الالإنسانية  أو  القاسية 
وال��ع��ب��ودي��ة وال��س��خ��رة؛ واإلع��ت��ق��ال 
والتدخل  االح��ت��ج��از؛  أو  التعسفي 
ال��ت��ع��س��ف��ي يف احل���ي���اة اخل���اص���ة؛ 
والدعاية احلربية؛ والتمييز؛ والدعوة 

إلى الكراهية العنصرية أو الدينية.

اتفاقيات حقوق اإلنسان:
ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  هيكل  توسيع  مت 

حلقوق اإلنسان من خالل سلسلة من 
اإلنسان  حلقوق  الدولية  املعاهدات 
منذ  املعتمدة  الصكوك  من  وغيرها 
عام 1945، وشملت على اتفاقية منع 
اجلماعية  اإلب���ادة  جرمية  ومعاقبة 
)1948(، واالتفاقية الدولية للقضاء 
على جميع أشكال التمييز العنصري 
على  ال��ق��ض��اء  وات��ف��اق��ي��ة   ،)1965(
امل��رأة  ض��د  التمييز  أش��ك��ال  جميع 
الطفل  ح��ق��وق  واتفاقية   ،)1979(
)1989(، واتفاقية حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة )2006(، وأمور أخرى.

مجلس حقوق اإلنسان:
ح��ل مجلس ح��ق��وق اإلن��س��ان ال��ذي 
أن��ش��أت��ه اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة يف 15 
التقارير  يقدم  والذي  مارس 2006  
محل  ال��ع��ام��ة،  للجمعية  م��ب��اش��رة 
اإلنسان  املتحدة حلقوق  األمم  جلنة 
بوصفها  عاماً  العمر 60  من  البالغة 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة ل���ألمم امل��ت��ح��دة 
عن  املسؤولة  والدولية  واحلكومية 
من  املجلس  ويتكون  اإلنسان،  حقوق 
مهمته  وتتمثل  الدول  47 من ممثلي 
يف تعزيز وحماية حقوق اإلنسان يف 
جميع أنحاء العالم من خالل معاجلة 
ح���االت ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق اإلن��س��ان 
مب��ا يف  بشأنها،  ت��وص��ي��ات  وت��ق��دمي 
ذلك االستجابة حلاالت الطوارئ يف 

مجال حقوق اإلنسان.
الشاملة  ال��دوري��ة  املراجعة  وتعتبر 
حقوق  ملجلس  ابتكاراً  األكثر  امليزة 
اإلنسان، وتتضمن هذه اآللية الفريدة 
قيام جميع الدول األعضاء يف األمم 
البالغ عددهم 192مبراجعة  املتحدة 
واحدة  مرة  اإلنسان  سجالت حقوق 
أرب���ع س��ن��وات، ومت��ث��ل املراجعة  ك��ل 
عملية تعاونية تقدمها الدولة  حتت 
فرصة  يوفر  وال��ذي  املجلس،  رعاية 
املتخذة  التدابير  لعرض  دول��ة  لكل 
بها  ال��وف��اء  ينبغي  التي  والتحديات 
لتحسني ح��ال��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان يف 
بالدهم، والوفاء بالتزاماتها الدولية. 
لضمان  املراجعة  ه��ذه  تصميم  ومت 
لكل  املعاملة  يف  واملساواة  الشمولية 

بلد.

وي��ح��ت��ف��ل ب���ال���ي���وم ال���ع���امل���ي حل��ق��وق 
اإلنسان كل عام يف 10 ديسمبر كانون 

األول.
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جمل�س الوزراء يعزز حماية منظومة القيم 

باعتماد لئحة »الذوق العام«
وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً 
ال��ذوق  على  احمل��اف��ظ��ة  الئ��ح��ة  على 
مجلس  تصويت  من  أي��ام  بعد  العام، 

الشورى باملوافقة على الالئحة.
ويبرز الهدف من حماية الذوق العام، 
ومراعاة  اآلخ��ري��ن،  حريات  اح��ت��رام 
التعدي  وع��دم  الناس،  خصوصيات 
ب��ال��ق��ول وال��ف��ع��ل ع��ل��ى م��ا مي��ك��ن أن 
ذلك  ومن  لهم،  العام  ال��ذوق  يخدش 
امل��راف��ق  يف  خصوصياتهم  اح��ت��رام 
املقدمة  اخل��دم��ات  وجميع  ال��ع��ام��ة 
مختلف  ع��ب��ر  ج��م��اه��ي��ري��ة  ب��ص��ف��ة 

الوسائل السمعية والبصرية.
الشمري،  مستورة  الدكتورة  ووصفت 
اعتماد  أن  ال��ش��ورى،  مجلس  عضو 
للتطورات  استجابة  يأتي  الالئحة 
عبر  البالد  تشهدها  التي  السريعة 

شتى املجاالت.
جاء ذلك خالل تصريح لها ل�»الشرق 
ال��ث��ق��ايف  االن���ف���ت���اح  أن  األوس�������ط« 
والبرامج  اآلن،  البالد  به  متر  ال��ذي 
واملبادرات املوجودة ضمن رؤية 2030 
وبرنامج التحول الوطني 2020، إلى 
أنشطة  يف  املتسارع  النشاط  جانب 
التراث والسياحة والثقافة والترفيه، 
مراعاة  تستلزم  ت��ط��ورات  »جميعها 

اجلوانب اخلاصة فيها«.
وبحسب معلومات »الشرق األوسط«، 
ف��إن م��ن م���واد ال��الئ��ح��ة م��ا يتناول 
أه��م��ي��ة اح���ت���رام ال��ق��ي��م وال���ع���ادات 
كذلك  العامة،  األماكن  يف  والتقاليد 
تطرقت مادة أخرى إلى الزي بحيث 
ال يجب الظهور يف املكان العام بلباس 
أو  املكان  يناسب  ال  أو  محتشم  غير 

يحمل عبارات تسيء للذوق العام أو 
صور مسيئة، ونحو ذلك.

مثل  عقوبات  الالئحة  تتضمن  وال 
السجن وخالفه، لكنها حتدد بغرامة 
يتجاوز حدها  ال  يخالفها،  ملن  مالية 
األعلى 5 آالف ريال )1333 دوالراً( 
وال تقل عن 250 رياالً )66 دوالراً(. 
تصدرها  ال  العقوبة  ه��ذه  أن  كما 
وزارة  من  جل��ان  تقرها  بل  احملاكم، 
الداخلية بالتشارك مع الهيئة العامة 

للسياحة والتراث الوطني.
التلفظ  ع��دم  أخ��رى،  م��ادة  وتتضمن 
أو  العامة  األماكن  يف  بذيئة  بألفاظ 
فيها مضرة وإساءة لفئة أو أشخاص 
معينني، أو حتى تخويفهم. يف حني أن 
املادة األخيرة حددت جهات الضبط 
التي يحددها وزير الداخلية بالتنسيق 

مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
واجلهات  الوطني  والتراث  للسياحة 
الترفيه  مثل  العالقة  ذات  األخ���رى 
ك���دور  م��ن��اش��ط  أي  أو  وال���ري���اض���ة 

السينما، ونحو ذلك.
الشورى  مجلس  أن  بالذكر،  جدير 
يناقش  أن  املنتظر  م��ن  ال��س��ع��ودي 
العام  ال���ذوق  حماية  ن��ظ��ام  م��ش��روع 
وهو  املقبلة،  القليلة  الفترة  خ��الل 
مشروع أكثر توسعاً ويضم 20 مادة، 
الدكتور  مقترح  كمشروع  ب��ه  ت��ق��دم 
فايز الشهري، عضو مجلس الشورى 
السعودي، قبل أشهر قليلة، وهو يأتي 
حلماية الذوق العام بصيغة عمومية، 
ومبا يعزز مكارم األخالق يف التعامل 
ومدارات  حياتهم  ومرافق  الناس  مع 

تواصلهم وحركتهم.
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فريق من طالب القانون من كلية احلقوق يف جامعة 

الأ�سالة يف �سيافة فرع اجلمعية باملنطقة ال�سرقية

باملنطقة  اجل��م��ع��ي��ة  ف���رع  اس��ت��ق��ب��ل 
الشرقية ضم كاًل من األستاذ جمعة 
سكرتير  و  الفرع،  مشرف  الدوسري 
و  رمضان،  اهلل  عبد  األستاذ  الفرع 
اخلرداوي،  فاطمة  القانونية  الباحثة 
س��ارة  النسائي  القسم  سكرتيرة  و 
ال��زام��ل، م��ؤخ��راً ف��ري��ق��اً م��ن طالب 
برفقة  األص��ال��ة  بجامعة  ال��ق��ان��ون 

الدكتور علي محمد البيشي.
تضمن اللقاء عدد من احملاور منها:

حيث:  م��ن  باجلمعية  التعريف   -1
ال���ن���ش���أة، وال�����رؤي�����ة، وال���رس���ال���ة، 

واالختصاصات، واألهداف.
2- ف����روع اجل��م��ع��ي��ة وم��ك��ات��ب��ه��ا يف 

مختلف مناطق اململكة.
3- دور اجلمعية يف نشر ثقافة حقوق 

اإلنسان وذلك من خالل:
- ط��ب��اع��ة وت����وزي����ع اإلص�������دارات 
احل��ق��وق��ي��ة امل��ت��خ��ص��ص��ة امل��وج��ه��ة 

ملختلف فئات املجتمع.
- الندوات، وورش العمل، والفعاليات 
املختلفة يف املناسبات العاملية حلقوق 

اإلنسان.
م��ادة  إدخ����ال  يف  اجلمعية  س��ع��ي   -

مختلف  يف  كمنهج  اإلن��س��ان  حقوق 
مراحل التعليم.

بها  تقوم  التي  امليدانية  الزيارات   -
األي��ت��ام،  ودور  ل��ل��م��دارس  اجلمعية: 
اخل���اص���ة،  االح���ت���ي���اج���ات  وذوي 
والسجون،  واملستشفيات،  واملسنني، 
وم����ق����رات ال���ت���وق���ي���ف، وت��س��ج��ي��ل 
جهات  م��ع  ومناقشتها  امل��الح��ظ��ات 
معاجلتها،   على  للعمل  االختصاص 
كما مت إيضاح آلية استقبال القضايا 
هذه  وتصنيف  امل��س��ت��ن��دات،  وج��م��ع 
ال��ق��ض��اي��ا، وط�����رق م��ع��اجل��ت��ه��ا مع 
الطالب  ق��ام  ث��م  اجل��ه��ات،  مختلف 

كانت  وال��ت��ي  استفساراتهم  بتوجيه 
عالقة،  ذات  مواضيع  حول  تتمحور 
أيضاً  والتوضيح  اإلجابة،  متت  وقد 
جلهات  اجلمعية  مخاطبة  عند  بأنه 
ليست  املكاتبات  ف��إن  االخ��ت��ص��اص 
على  تعتمد  ولكنها  إنشائية  صيغاً 
إرفاق  مع  والقانونية  النظامية  املواد 
س��واءاً  للقضية  ال��الزم��ة  املستندات 
أحكاماً قضائية، أو قرارات صادرة، 
التي  اجلهة  لتتمكن  طبية  تقارير  أو 
اإلج���راء  ات��خ��اذ  م��ن  مخاطبتها  يتم 
املعلومات  ه��ذه  على  ب��ن��اءاً  املناسب 

واملستندات.
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�أفكار وم�شاريع

 © �سفحة تهتم بن�سر اأهم امل�ساريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�سني و املهتمني بحقوق الإن�سان من اأجل العمل على حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل

للطاقة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��س��اح��ة  ت��ش��ه��د 
ابة  اجلَذّ فالتكاليف  كبيرة،  حت��ُوّالت 
ل��ل��ط��اق��ة ال��ش��م��س��ي��ة وال��ري��ح��ي��ة 
مثل  الظهور  يف  اآلخذة  واالبتكارات 
العائمة،  الشمسية  الطاقة  تقنية 
وألواح الطاقة الشمسية على أسطح 
املباني جتعل الطاقة النظيفة عرضاً 
وتساعد  البلدان،  من  للكثير  ُمقنعاً 

العاملية  اجلهود  آف��اق  حتسني  على 
ملكافحة تغيُّر املناخ.

املتجددة  الطاقة  مصادر  وساهمت 
ثلثي  بنحو  وال��ري��اح  الشمس  ومنها 
لتوليد  اجل��دي��دة  ال���ق���درات  ص���ايف 
العالم يف 2016،  الكهرباء يف أنحاء 
وبدأ تشغيل نحو 165 جيجاوات من 
هذه القدرات يف 2016، ومن املتوقع 

أيضا أن تزداد قدرات توليد الكهرباء 
من املصادر املتجددة بأكثر من 920 
جيجاوات بني عامي 2017 و2022.

ولكن على الرغم من اإلقبال املتزايد 
على استخدام تقنيات طاقة الشمس 
النطاق  واسع  يوجد حل  والرياح، ال 
هذه  تنتجها  التي  الكهرباء  لتخزين 
تشتد  عندما  واستخدامها  املصادر 

البنك الدويل يطلق برنامج تخزين 
الطاقة الكهربائية بالبطاريات

دوالر-  مليار  بتكلفة  نوعه  من  األول  هو  الدولي  البنك  ملجموعة  جديد  برنامج  يهدف 
الكهربائية  الطاقة  تخزين  تقنية  يف  االستثمارات  وتيرة  تسريع  على  املساعدة  إلى 
البلدان  يف  واس��ع  نطاق  وعلى  ميسورة  بتكلفة  استخدامها  ميكن  حتى  بالبطاريات، 

متوسطة الدخل والبلدان النامية، ومنها بعٌض من أسرع االقتصادات منوًا يف العالم.
و ُيتيح تخزين الطاقة الكهربائية استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية على نطاق 

أوسع كثيرًا من خالل تيسير تخزين الكهرباء واستخدامها حينما تشتد احلاجة إليها.
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تخزين  يساعد  وق��د  إليها،  احلاجة 
الطاقة الكهربائية -السيما من خالل 
البطاريات- على حل تلك املشكلة.  

ولكن تقنية بطاريات التخزين باهظة 
استخدامها  بعد  يتم  ولم  التكاليف، 
ع��ل��ى ن��ط��اق واس���ع يف امل��ش��روع��ات 
البلدان  يف  الفجوة  وتشتد  الكبيرة، 
هائلة  بإمكانيات  تتمتع  التي  النامية 
الشمسية،  والطاقة  الرياح  من طاقة 
الطاقة،  على  الطلب  فيها  ويتزايد 
كبيرة من سكانها يف  وتعيش شرائح 
الغالب بدون كهرباء منتظمة ميسورة 

التكلفة.
الدولي  البنك  مجموعة  أعلنت  وقد 
مؤخراً يف قمة كوكب واحد يف خطوة 
مهمة التعهد بتقدمي مليار دوالر لدعم 
وتيرة  لتسريع  جديد  عاملي  برنامج 
التخزين  بطاريات  يف  االستثمارات 
ألنظمة الطاقة الكهربائية يف البلدان 
النامية ومتوسطة الدخل. ومن املتوقع 
أن يساعد البرنامج هذه البلدان على 
للطاقات  استخدامها  معدالت  زيادة 
امل���ت���ج���ددة، الس��ي��م��ا ط��اق��ة ال��ري��اح 
والطاقة الشمسية، وحتسني أمنها يف 
الطاقة، ودعم استقرار شبكة  مجال 
الكهرباء، وتوسيع إمكانيات احلصول 

على الكهرباء.
ومن املتوقع أن يؤدي متويل مجموعة 
البنك الدولي مبليار دوالر إلى تعبئة 
التمويل  من  أخرى  دوالر  مليارات   4
ر واالستثمارات العامة واخلاصة  املُيَسّ
ألنشطة مواجهة تغير املناخ. ويهدف 
ال��ب��رن��ام��ج إل��ى مت��وي��ل إن��ت��اج 17.5 
تخزين  سعة  من  ساعة  جيجاواط/ 
الطاقة بالبطاريات بحلول عام 2025 
ق��درات  أضعاف  ثالثة  من  أكثر  أي 
بة حالياً يف جميع  تخزين الطاقة املُرَكّ
النامية والتي تبلغ نحو 5-4  البلدان 

جيجاوات/ ساعة.
ويف هذا الصدد، قال رئيس مجموعة 
ال��ب��ن��ك ال���دول���ي ج��ي��م ي���ون���غ ك��ي��م: 
يكون  قد  النامية،  للبلدان  »بالنسبة 
فبطاريات  مهماً،  تغيير  عامل  ه��ذا 
تخزين الطاقة الكهربائية قد تساعد 
إلى  كبيرة  البلدان على حتقيق قفزة 
توليد  تكنولوجيا  يف  ال��ق��ادم  اجليل 
الكهرباء، وتوسيع إمكانيات احلصول 

على الطاقة، وتهيئة الساحة ألنظمة 
طاقة أنظف وأكثر استقراراً بكثير«.

ويف الوقت احلالي، تتسم البطاريات 
الطاقة  توليد  أنظمة  يف  املستخدمة 
معظم  وتترَكّز  التكلفة،  باهظة  بأنها 
املتقدمة.  ال��ب��ل��دان  يف  امل��ش��روع��ات 
بتخزين  »اإلس���راع  برنامج  وسيوفر 
الطاقة بالبطاريات من أجل التنمية«، 
ال����ذي ي��أت��ي يف إط����ار االس��ت��ج��اب��ة 
امل��وارد  توفير  ال��ب��ل��دان،  م��ن  للطلب 
التمويلية وإزالة املخاطر الستثمارات 
الشمسية  ال��ط��اق��ة  م��ح��ط��ات  م��ث��ل 
تستخدم  التي  املرافق  مستوى  على 
الكهرباء  وأنظمة  التخزين،  بطاريات 
العامة-ومنها  بالشبكة  املرتبطة  غير 
وال��ب��ط��اري��ات  ��رة-  املُ��ص��َغّ الشبكات 
القائمة بذاتها التي ميكنها املساعدة 
ال��ش��ب��ك��ات  يف حت��ق��ي��ق اس���ت���ق���رار 

وتقويتها.

مشروعات  أيضاً  البرنامج  وسيدعم 
لتقنيات  ال��ن��ط��اق  واس��ع��ة  من��وذج��ي��ة 
احتياجات  تناسب  التخزين اجلديدة 
البطاريات  مثل   – النامية  البلدان 
ل الظروف  رة، والقادرة على حتُمّ املُعِمّ
العالية،  احل��رارة  ودرج��ات  القاسية 
بيئية  مخاطر  على  تنطوي  وال��ت��ي 

ضئيلة.
وقال الدكتور كيم: »بطاريات التخزين 
ذات أهمية بالغة لتخفيف االنبعاثات 
الكهرباء  توليد  حملطات  الكربونية 
تخزين  ل��ن��ا  تتيح  وه���ي  ال��ع��ال��م،  يف 
الشمسية  وال��ط��اق��ة  ال��ري��اح  ط��اق��ة 
احلاجة  تشتد  حينما  واستخدامها 
نظيفة  بطاقة  ال��ن��اس  لتزويد  إليها 
الساعة.  مدار  على  التكلفة  ميسورة 
إلينا  لالنضمام  شركاءنا  ندعو  وإننا 
التي  االس��ت��ث��م��ارات  وم��ح��اك��ات��ن��ا يف 
نقوم بها اليوم، وميكننا تهيئة أسواق 
الطاقة  تخزين  لبطاريات  ج��دي��دة 
متتلك  التي  البلدان  يف  الكهربائية 
ال��ري��اح  ط��اق��ة  م��ن  كبيرة  إمكانيات 
فيها  ويتنامي  الشمسية،  والطاقة 
الطلب على الطاقة، ومازالت شعوبها 
كهربائية  إم������دادات  ب����دون  ت��ع��ي��ش 

منتظمة يُعَوّل عليها«.

الدولي  البنك  مجموعة  وستستثمر 
يف  املالية  م��وارده��ا  من  دوالر  مليار 
وستقوم  اجل���دي���د،  ال��ب��رن��ام��ج  ه���ذا 
بتعبئة مليار دوالر أخرى من التمويل 
خالل  من  املناخية  لألنشطة  ر  املُيَسّ
التكنولوجيا  ص��ن��دوق  مثل  ق��ن��وات 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة، وه����و أح����د ص��ن��دوق��ي 
االستثمار يف األنشطة املناخية، ومن 
تعبئة  إلى  البرنامج  يؤدي  أن  املتوقع 
3 مليارات دوالر أخرى من الصناديق 
العام  القطاعني  م��ن  واملستثمرين 

واخلاص.
إلى  أيضاً  اجلديد  البرنامج  ويهدف 
واألبحاث  للفكر  عاملي  ملتقى  عقد 
ب��ش��أن ب��ط��اري��ات ت��خ��زي��ن ال��ط��اق��ة 
الكهربائية، سيجمع مختبرات وطنية، 
وم���ؤس���س���ات ب��ح��ث��ي��ة، وم��ؤس��س��ات 
اخليري  العمل  ومؤسسات  إمنائية، 
ل��دع��م ال��ت��ع��اون ال��ت��ق��ن��ي ال���دول���ي، 
حلول  وتكييف  لتطوير  وال��ت��دري��ب 
بحسب  مة  املُصَمّ اجلديدة  التخزين 
احتياجات البلدان النامية وظروفها.

منذ  الدولي  البنك  مجموعة  وتعمل 
ال��ب��ل��دان ملساندة  ع���دة س��ن��وات م��ع 
إلى  التخزين  ب��ط��اري��ات  اس��ت��خ��دام 
جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
حاليا  يجري  مشروعات  خ��الل  من 
آسيا  وج��ن��وب  أفريقيا  يف  تنفيذها 
قامت  وقد  الهادئ.  احمليط  ومنطقة 
نحو  بتمويل  الدولي  البنك  مجموعة 
لتخزين  ��ب��ة  املُ��رَكّ ال��ق��درات  من   %15
الطاقة الكهربائية بالبطاريات الثابتة 
يجري  التي  أو  بالفعل  املستخدمة 
النامية،  البلدان  يف  تطويرها  حاليا 
وم��ع��ظ��م��ه��ا م���ن خ���الل م��ش��روع��ات 
الدول  ويف  رة  املُصَغّ الطاقة  شبكات 
وقدرتها  مرونتها  لتحسني  اجلزرية 

على مواجهة التغيرات املناخية.

توليد الطاقة الكهربائية:
 تُعتبر عملية توليد الطاقة الكهربائية 
األكبر،  العملّية  يف  األول���ى  املرحلة 
والتي تتضمن إنتاج وإيصال الكهرباء 
إلى املستفيدين واملستهلكني، وتعتمد 
على  رئيسي  بشكل  امل��وّل��دات  ه��ذه 
النووي،  االنشطار  العملّيتني:  إحدى 
وتعتمد  كما  الكيميائي،  االحتراق  أو 

يف  الكهربائية  الطاقة  توليد  عملّية 
احلركّية  الطاقة  على  األحيان  بعض 
الناجتة  اجلارية،  املياه  عن  الناجتة 
األكثر  البديل  أّن  غير  ال��ري��اح،  ع��ن 
الطاقة  ت��ول��ي��د  ال��ي��وم ه��و  ان��ت��ش��اراً 
ال��ك��ه��رب��ائ��ّي��ة ع���ن ط���ري���ق ال��ط��اق��ة 
الشمسّية، حيث يُعتبر مصدر الطاقة 
هذا من أهم مصادر الطاقة النظيفة 
من  العديد  اليوم  عليها  جترى  التي 
الدراسات واألبحاث؛ من أجل توسيع 
نطق استخدامها وتوظيفها يف احلياة 

العملية.

مميزات الطاقة الكهربائية:
اّت���س���ع ن���ط���اق اس��ت��ع��م��ال ال��ط��اق��ة 
امتداد  على  كبير  بشكل  الكهربائّية 
للمميزات  وذل��ك  العشرين،  ال��ق��رن 
هذه  بها  تتمتع  التي  والهامة  الكبيرة 
ال��ط��اق��ة، ول��ع��َلّ أه���م ه���ذه امل��ي��زات 
التحكم  والكبيرة يف  العالية  السهولة 
ك��ف��اءة نقلها  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  ب��ه��ا، 
العالية، وإمكانية حتويلها إلى أشكال 
أخرى من الطاقة بكل سهولة، وعدم 
وجود تأثيرات سلبية لها على البيئة 
األمان  درجة  بسبب  وأخيراً  والهواء، 

العالية التي تتمتع بها.

الكهرباء يف العالم:
بناء  الكهرباء  من  العاملي  اإلنتاج  بلغ 
على أرقام العام ألفني وتسعة ميالدية 
كان  حيث  تيراواطاً،  العشرين  قرابة 
عدد  عن  ناجتاً  الضخم  اإلنتاج  هذا 
املتجددة  الطاقة  منها  امل��ص��ادر  من 
من  باملئة  عشرة  س��ت  بلغت  بنسبة 
هذه  تنّوعت  حيث  اإلن��ت��اج،  إجمالي 
والكتلة  ال��ري��اح،  طاقة  بني  امل��ص��ادر 
احليوّية، والطاقة الشمسية، والطاقة 
أسهمت  فيما  وغيرها،  الكهرومائية، 
نسبته  م��ا  بتوليد  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة 
من  تقريباً  باملئة  عشرة  ثالث  حوال 
للكهرباء، أما  العاملي  إجمالي اإلنتاج 
نصيب  من  فكانت  العظمى  النسبة 
الوقود األحفورّي، حيث أسهم مصدر 
سبع  حوالي  نسبته  مبا  هذا  الطاقة 
م��ن إجمالي  ت��ق��ري��ب��اً  ب��امل��ئ��ة  وس��ت��ني 
اإلنتاج العاملي من الطاقة الكهربائية 

يف ذلك العام.
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يف 30 مار�س 
العامل يحتفل ب�ساعة الأر�س

بدأ االحتفال بساعة األرض سنوياً 
مدينة سيدني  2007 يف  العام  منذ 
األسترالية، ويعد هذا االحتفال أكبر 
حتولت  وق��د  بيئية،  شعبية  ح��رك��ة 
عاملي  ح���دث  إل���ى  األرض  س��اع��ة 
يشارك فيه قرابة 1.8 مليار نسمة 
يشارك  لم  حني  يف  العالم،  بأنحاء 
فيه عند انطالقته قبل عشر سنوات 
2.3 مليون شخص، وقد شارك يف 
هذه االحتفالية يف العام 2016 نحو 

178 دولة.
بعد  األرض  ساعة  تسمية  وج��اءت 
األضواء  إطفاء  إلى  منظميها  سعي 
ع��ل��ى وج���ه األرض مل���دة س��اع��ة يف 
ال��ي��وم امل��ق��رر، وح���دد م��وع��د ه��ذا 
األخير  السبت  يف  العاملي  احل��دث 
م��ن ك��ل ش��ه��ر ألن���ه ي���وم ق��ري��ب من 
االعتدال الربيعي الذي يتساوى فيه 
الليل والنهار، وذلك لضمان مشاركة 
معظم مدن العالم يف وقت متقارب 
تنتقل  إذ  امل��دن،  ه��ذه  الليل يف  من 
الزمنية  املناطق  عبر  األرض  ساعة 

على التوالي.
األن���وار  تطفأ  األرض  س��اع��ة  ويف 
باملنازل، وتستخدم املطاعم شموعاً 
أشهر  إدارات  وت��ق��وم  ل���إلض���اءة، 

املعالم السياحية واألثرية يف العالم 
يف  إيفل  برج  مثل  أضوائها  بإطفاء 
وبرج  العظيم  الصني  وسور  باريس 
إمباير  ومبنى  بإيطاليا  املائل  بيزا 
ستيت يف نيويورك ومبنى الكرملني 
يف موسكو وبرج خليفة يف اإلمارات 
وامل��س��ج��د األح���م���ر يف إس��ط��ن��ب��ول 

وغيرها.
وكانت مدينة دبي أول مدينة عربية 
العاملي  االحتفال  ه��ذا  يف  ت��ش��ارك 
تبعتها  ث��م   ،2009 ال��ع��ام  يف  وذل��ك 
مدن عربية مثل الرياض و الكويت.

ويقول منظمو االحتفال إنه قد يرى 
أن إطفاء مصباح يف غرفة  البعض 
واح����دة مب��ن��زل واح����د أم���ر ق��د ال 
يحدث فرقاً، ولكن حينما يقوم عدد 
األنوار يف  بإطفاء  من سكان مدينة 
واح��دة مبنازل عدة  أكثر من غرفة 

يصبح الفرق شاسعاً.
وي���ه���دف ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى م��ب��ادرة 
األف��راد  تشجيع  إلى  األرض  ساعة 
وامل��ؤس��س��ات إل��ى ات��خ��اذ م��ب��ادرات 
وامل��اء  الكهرباء  استهالك  لترشيد 
واإلسهام  التلوث،  ومحاربة  يومياً 
وترشيد  التدوير  إعادة  عمليات  يف 

االستهالك بصفة عامة.

للطبيعة  العاملي  الصندوق  ويقترح 
والشركات  واملنظمات  األف��راد  على 
واملدارس واجلامعات وغيرها جملة 
ساعة  يف  للمشاركة  التدابير  م��ن 
األرض، وعلى رأسها إطفاء األضواء 
ونشر  ساعة،  مل��دة  الضرورية  غير 
وباحلفاظ  املناسبة  ب��ه��ذه  ال��وع��ي 
التواصل  منصات  عبر  البيئة  على 

االجتماعي.
ك��م��ا ي��دع��و ال��ص��ن��دوق امل��ؤس��س��ات 
وال��ش��رك��ات إل���ى إط��ف��اء األض���واء 
وتوعية  مقارها،  الضرورية يف  غير 
املناخي  ال��ت��غ��ي��ر  ب��ش��أن  موظفيها 
واتباع  املناسبة،  بهذه  أنشطة  عبر 
خطوات دائمة للطاقة املستدامة يف 

أماكن العمل وغير ذلك.
وم���ن ب��ني أب���رز م��رام��ي االح��ت��ف��ال 
بساعة األرض نقل التحرك العاملي 
يهدد  الذي  املناخي  التغير  ملواجهة 
كوكب األرض من قاعات املؤمترات 

إلى غرف املعيشة.
ففي األرجنتني مثاًل ساهمت ساعة 
العام  ال��رأي  دعم  األرض يف حشد 
امتداد  على  بحرية  محمية  إلنشاء 

3.4 ماليني هكتار.
وإلى غاية العام 2016 دفع االحتفال 

من  أكثر  تنفيذ  نحو  الساعة  بهذه 
1.2 مليون مبادرة فردية للمشاركة 
منها  املناخي،  التغير  مواجهة  يف 
اإلسهام يف أنشطة إلعادة التشجير 
والتوقيع   ، النفايات  تدوير  وإع��ادة 
على عرائض إلكترونية لدفع صناع 
صديقة  سياسات  اتباع  إلى  القرار 
شبكة  على  حمالت  ودع��م  للبيئة، 
اإلنترنت لرفع الوعي باحلفاظ على 

األرض.
ك���م���ا ت���ب���رع م���الي���ني األش���خ���اص 
األرض  ساعة  حلملة  العالم  عبر 
التواصل  م��واق��ع  على  بصفحاتهم 
املتعلقة  األدبيات  لنشر  االجتماعي 
عدد  ف��اق   2016 ال��ع��ام  ففي  ب��ه��ا، 
وسجل  م��ل��ي��ون��اً،   18.7 املتبرعني 
لساعة  )هاشتاغ(  الرسمي  الوسم 
مليار  ون��ص��ف  م��ل��ي��اري��ن  األرض 
تفاعل يف األسبوع الذي سبق موعد 
االحتفالية، ويقول الصندوق العاملي 
العام  منذ  اس��ت��ط��اع  إن��ه  للطبيعة 
ومنظمات  ش��رك��ات  تعبئة   2007
وح���ك���وم���ات وم���ئ���ات امل���الي���ني من 
آالف  م��ن سبعة  أك��ث��ر  األف����راد يف 
مدينة يف أكثر من170 دولة للتحرك 

باجتاه مستقبل أكثر استدامة.

شعار ساعة األرض:
ال���رق���م )60(  ي��ح��م��ل ش��ع��ار س��اع��ة األرض 
ال��ت��ي يتضامن  دقيقة  الستني  إل��ى  وي��رم��ز 
ف��ّع��ال حلماية  و  ال��ع��ال��م لعمل م��ؤث��ر  فيها 

بيئتهم من األضرار احمليطة بها.
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اعرف حقوقك و واجباتك
اجلزء الرابع و الأربعون من »اتفاقية الأمم 

املتحدة ملكافحة الف�ساد«

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

املادة الثانية و الستون: تدابير 
أخرى: تنفيذ االتفاقية من خالل
التنمية االقتصادية واملساعدة 

التقنية )2-2(
3- تتخذ هذه التدابير، قدر اإلمكان، 
دون مساس بااللتزامات القائمة بشأن 
من  ذلك  بغير  أو  األجنبية  املساعدة 
الصعيد  على  املالي  التعاون  ترتيبات 

الثنائي أو اإلقليمي أو الدولي.
تبرم  أن  األط���راف  ل��ل��دول  يجوز   -4
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة 
األط����راف ب��ش��أن امل��س��اع��دة امل��ادي��ة 
االعتبار  بعني  آخ���ذة  واللوجستية، 
لضمان  ال��الزم��ة  امل��ال��ي��ة  الترتيبات 
التي  الدولي  التعاون  وسائل  فعالية 
وملنع  االت��ف��اق��ي��ة،  ه��ذه  عليها  تنص 

الفساد وكشفه ومكافحته.

املادة الثالثة و الستون: مؤمتر الدول 
األطراف يف االتفاقية

1-  يُنشأ مبقتضى هذا الصك مؤمتر 
ل��ل��دول األط����راف يف االت��ف��اق��ي��ة من 
أج��ل حتسني ق��درة ال��دول األط��راف 
وتعاونها على حتقيق األهداف املبينة 
تشجيع  أجل  ومن  االتفاقية  هذه  يف 

تنفيذها واستعراضه.
2- يتولى األمني العام لألمم املتحدة 
عقد مؤمتر الدول األطراف يف موعد 
أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه 
االتفاقية. وبعد ذلك، تُعقد اجتماعات 
الدول األطراف وفقا  منتظمة ملؤمتر 
للنظام الداخلي الذي يعتمده املؤمتر.
األط���راف  ال���دول  م��ؤمت��ر  يعتمد   -3
سير  حتكم  وق��واع��د  داخليا  نظاما 
األن��ش��ط��ة امل��ب��ي��ن��ة يف ه���ذه امل����ادة، 
املراقبني  قبول  بشأن  قواعد  وتشمل 
ومشاركتهم وتسديد النفقات املتكبدة 

يف االضطالع بتلك األنشطة.
األط���راف  ال����دول  م��ؤمت��ر  يتفق   -4
على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل 

لتحقيق األهداف املبينة يف الفقرة 1 
من هذه املادة، مبا يف ذلك:

بها  تقوم  التي  األنشطة  تيسير  )أ( 
الدول األطراف مبقتضى املادتني 60 
اخلامس  إلى  الثاني  والفصول  و62 
م��ن ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة، ب��وس��ائ��ل منها 

التشجيع على جمع التبرعات؛
بني  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  تيسير  )ب( 
الدول األطراف عن أمناط واجتاهات 
يف  الناجحة  املمارسات  وعن  الفساد 
العائدات  منعه ومكافحته ويف إرجاع 
االج���رام���ي���ة، ب��وس��ائ��ل م��ن��ه��ا نشر 
هو  حسبما  الصلة  ذات  املعلومات 

مذكور يف هذه املادة؛
واآلليات  املنظمات  مع  التعاون  )ج( 
غير  واملنظمات  واإلقليمية  الدولية 

احلكومية ذات الصلة؛
ذات  امل���ع���ل���وم���ات  اس���ت���خ���دام  )د( 
الدولية  اآلليات  تعدها  التي  الصلة 
مكافحة  أجل  األخرى من  واإلقليمية 

الفساد ومنعه استخداماً مناسباً بغية 
جتنب ازدواج العمل دون  ضرورة؛

االتفاقية  هذه  تنفيذ  استعراض  )ه( 
من جانب الدول األطراف فيها؛

هذه  لتحسني  توصيات  ت��ق��دمي  )و( 
االتفاقية وحتسني تنفيذها؛

باحتياجات الدول  )ز( اإلحاطة علماً 
فيما  التقنية  املساعدة  من  األط��راف 
يتعلق بتنفيذ هذه االتفاقية وااليصاء 
مبا قد يراه ضروريا من إجراءات يف 

هذا الشأن.
5- ألغراض الفقرة 4 من هذه املادة، 
يكتسب مؤمتر الدول األطراف املعرفة 
الالزمة بالتدابير التي تتخذها الدول 
االت��ف��اق��ي��ة،  ه���ذه  لتنفيذ  األط����راف 
ذلك،  يف  تواجهها  التي  والصعوبات 
من خالل املعلومات التي تقدمها تلك 
الدول ومن خالل ما قد ينشئه مؤمتر 
الدول األطراف من آليات استعراض 

تكميلية.
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اعرف اأكرث عن جمعية رعاية الطفولة

التعريف:
فردية  بجهود  أنشئت  خيرية  جمعية 
اململكة  يف  الطفولة  دع��م  أج��ل  م��ن 
العربية السعودية، وتعتمد يف متويلها 
العضوية.  ورس���وم  ال��ت��ب��رع��ات  على 
مجال  يف  املتنوعة  خدماتها  وت��ق��دم 

رع��اي��ة ال��ط��ف��ول��ة امل��م��ت��دة إل���ى سن 
الثامنة عشر.

رؤية اجلمعية:
اململكة  يف  األط��ف��ال  جميع  ينعم  أن 
العربية السعودية دون أي متييز،  بنمو 
صحي وسليم يف ظروف بيئية مالئمة 

تلبي جميع احتياجات الطفولة.

رسالة اجلمعية:
مرجعاً  ت��ك��ون  أن  اجل��م��ع��ي��ة  تسعى 
إلحتياجات  أساسياً  وداعماً  معرفياً 
الوقاية  الطفولة. وأن توفر  خدمات 
الوعي من أجل تعزيز طفولة  وزي��ادة 
آمنه ورعاية تربوية سليمة يف مناطق 

املمكلة من خالل الشراكات مع جميع 
اجلهات املعنية بالطفولة.

أهداف اجلمعية اإلستراتيجية:
أن يحصل جميع األطفال يف مناطق 

اململكة على رعاية تربوية سليمة.
أن ت��ت��وف��ر ل��ألط��ف��ال ب��ي��ئ��ة أس��ري��ة 
النمو  ت��س��ان��د  صحية  وإج��ت��م��اع��ي��ة 
للطفل  ال��س��ل��ي��م  وال��ن��ف��س��ي  ال��ب��دن��ي 
إلى  باالنتماء  الشعور  لديه  ,وتدعم 

أسرته ووطنه.
أن تتوفر بدائل تربوية لرعاية أطفال 

األمهات العامالت.
أن تتوفر اخلدمات الوقائية لألطفال 
لضمان تنشئة سليمة لهم متكنهم من 

أن يكونوا مواطنني صاحلني.
أن ت��زي��د ف���رص وص���ول اخل��دم��ات 
ذات النوعية إلى جميع األطفال دون 

متييز.
جلميع  ق��اع��دة  تأسيس  على  العمل 
مبثابة  لتكون  الطفولة  عن  البيانات 
بهذا  املهتمني  جلميع  علمي  مرجع 

الشأن.
الطفولة  حول  العلمية  البحوث  دعم 
الكفيلة  واملعايير  امل��ؤش��رات  ووض��ع 
ب��ت��أم��ني امل���س���ت���وى امل���ط���ل���وب ل��ن��وع 

اخلدمات املتاحة.
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وزارة العدل توفر مراكز متخ�س�سة 

لتنفيذ اأحكام الروؤية واحل�سانة

الشيخ  الوزير  إن  العدل  وزارة  أك��دت 
بتوفير  وجه  الصمعاني  وليد  الدكتور 
على  للتيسير  م��ت��خ��ّص��ص��ة  م���راك���ز 
املستفيدين يف تنفيذ أحكام احلضانة 
مالئمة  بيئة  ضمن  والزيارة،  والرؤية 
للتنفيذ  احل��اج��ة  دون  وم���ن  للعائلة 
وذلك  الشرط،  مراكز  أو  احملاكم  يف 
الثالث  القطاع  بالتعاون مع مؤّسسات 
غ��ي��ر ال��رب��ح��ي، وأض���اف���ت يف ب��ي��ان 
صحايف نشر لها مؤخراً، أن الصمعاني 
أبرم اتفاقني مع مؤسستني من القطاع 
بني  للتكامل  ت��ع��زي��زاً  يأتيان  الثالث 
الربحي إلطالق  الوزارة والقطاع غير 
تنفيذ  مراكز  لتوفير  »شمل«،  مبادرة 
أح��ك��ام احل��ض��ان��ة وال��رؤي��ة وال��زي��ارة 
ضمن  الثالث،  القطاع  م��ع  بالتعاون 
الوطني  التحّول  برنامج  يف  مبادراتها 

2020، احملّقق لرؤية اململكة 2030.
تهدف  »شمل«  مبادرة  أّن  وأوضحت 

إلى توفير بيئة مالئمة للعائلة، وتقدمي 
القضائية  األح���ك���ام  ت��ن��ف��ي��ذ  خ��دم��ة 
ونقل  وزيارته  الطفل  برؤية  املتعلقة، 
الدعم  تقدمي  إلى  إضافة  احلضانة، 
النزاع  ألطراف  والنفسي  االجتماعي 
)ال��وال��دي��ن - واألط��ف��ال( مب��ا يحقق 
أعلى املستويات يف تنفيذ هذه األحكام 
من حيث التهيئة وتخفيف حّدة التوتر 
وال���ن���زاع، وح��م��اي��ة ح��ق��وق األط��ف��ال 
أّن من ضمن  إلى  ولفتت  احملضونني، 
أهداف »شمل« تقدمي املعونة للمحكمة 
التي  للحاالت  املنظورة  القضايا  يف 
تتطلّب اإلفادة عنها اجتماعياً ونفسياً، 
وتوفير بيئة تتحّقق فيها عوامل األمن 
واملستفيدين،  للعاملني  وال��س��الم��ة 
إضافة إلى السعي للتخفيف من تدّفق 
واحلضانة  وال��زي��ارة  ال��رؤي��ة  طلبات 
حفظاً  الشرط،  ومراكز  احملاكم  على 

للمحضونني. 

الإرهاب

ماهي احلاالت التي ميكن فيها طلب اعادة النظر يف األحكام النهائية 
الصادرة يف العقوبة؟

نظام االجراءات اجلزائية أوضح 
أنه يجوز ألي من اخلصوم طلب 
إعادة النظر يف األحكام النهائية 
ألحوال  وفقاً  بالعقوبة  الصادرة 

محددة وهي:
امل��ت��ه��م يف  ع��ل��ى  ح��ك��م  إذا   -1
جرمية قتل ثم وجد املدعي قتله 

حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص 
م��ن أج��ل واق��ع��ة ث��م ص��در حكم 

ع��ل��ى ش��خ��ص آخ����ر م���ن أج��ل 
الواقعة ذاتها، وكان بني احلكمني 
تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد 

احملكوم عليهما.
3- إذا كان احلكم قد بني على 
أوراق ظهر بعد احلكم تزويرها 
بعد  ظهر  ش��ه��ادة  على  بني  أو 

احلكم أنها شهادة زور.
4- إذا كان احلكم بني على حكم 
صادر من إحدى احملاكم ثم ألغي 

هذا احلكم.
بينات  احلكم  بعد  ظهر  إذا   -5
وقت  معلومة  تكن  لم  وقائع  أو 
احمل��اك��م��ة وك���ان م��ن ش��أن هذه 
إدانة  عدم  الوقائع  أو  البيانات 
احملكوم عليه أو تخفيف العقوبة.
حيث يتم رفع طلب إعادة النظر 
احملكمة  إل���ى  ت��ق��دم  بصحيفة 
التي أصدرت احلكم، ويجب أن 
تشتمل صحيفة الطلب على بيان 

احلكم املطلوب إعادة النظر فيه 
وأسباب الطلب ،اال انه ال يترتب 
إعادة  طلب  احملكمة  قبول  على 
وقف  الشكل  حيث  م��ن  النظر 
تنفيذ احلكم إال إذا كان صادراً 
أو  قصاص  من  جسدية  بعقوبة 
حد أو تعزير ويف غير ذلك يجوز 
للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ 
إع��ادة  طلب  بقبول  ق��راره��ا  يف 

النظر.
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ثقافة حقوق اإلنسان

يعتقد الكثير أنه ميتلك  احلق و احلرية املطلقة يف التصرف فيما ميلك كيفما 
شاء مبجرد أنه مالك لشيء معني دون إدراك أن هناك قيود على هذا احلق 
متنعه من التصرف فيما ميلك أحياناً أو تقيد حريته يف التصرف نوعاً ما ، و 
احلق يف غايته تكمن يف استفادة اإلنسان من مزايا و منافع ما ميلك يستفيد 
منها و يستأثر بها دون اآلخرين  و يتضح ذلك جلياً من خالل القواعد النظامية 
التي متنح صاحب احلق احلرية يف االستفادة من مزايا و منافع هذا احلق دون 
اإلضرار باآلخرين و استعمال احلق ال يخرج عن صورتني ، األولى : أن يكون 
استعمال احلق مشروعاً و يتحقق ذلك عندما يكون هذا االستعمال نظامياً دون 

أن يلحق باآلخرين ضرراً جراء هذا االستعمال.
أما الصورة الثانية فتتمثل يف االستعمال غير املشروع الذي يؤدي إلى األضرار 
باآلخرين نتيجة تعسف صاحب احلق يف استعمال حقه الثابت له نظاماً، ومثل 
ذلك اجلار الذي يقيم ساتر بينه و بني جاره بقصد حجب الهواء و الضوء عن 
الهدف  الساتر، طاملا كان  ، فيعتبر متعسفاً يف استعمال حقه يف وضع  جاره 
من وضعه إيذاء اجلار و لم تكن هناك مصلحة حقيقية منه ، و القرينة ملعرفة 
التعسف يف استعمال احلق تكمن يف معرفة املصلحة املرجوة من قبل صاحب 

احلق.
املتحققة لصاحب احلق و  تناسب بني املصلحة  ومن هنا كان البد من وجود 
بني ما قد يعود على الغير من أضرار نتيجة هذا االستعمال و ال يعني أن يكون 
لصاحب احلق مصلحة مشروعة من استعمال حقه لينتقي عنه قصد التعسف 
ضد الغير ، بل يعول الفقه القانوني على قدر املنفعة العائدة على صاحب احلق 
من هذا االستعمال و مدى تناسبها مع الضرر الذي قد يصيب الغير ، لذا فإن 
املصلحة يجب أن تكون ذات قيمة بالغة األهمية تبرر ما قد يصيب الغير من 

إضرار نتيجة هذا االستعمال.

احلق و حدوده بني النظرة و الواقع 
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