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بيان اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان حول التقرير 

ال�سادر عن مقررة الأمم املتحدة اخلا�سة بخ�سو�ض 

مقتل املواطن جمال خا�سقجي

ان��ت��ق��دت اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
حل���ق���وق اإلن����س����ان ال��ت��ق��ري��ر 
ال���ص���ادر ع���ن م���ق���ررة األمم 
املتحدة اخلاصة باإلعدام خارج 
ن��ط��اق ال��ق��ض��اء ح���ول  قضية 
مقتل املواطن جمال خاشقجي  
ووصفته بالتقرير غير احملايد 

والفاقد للمصداقية.
و ذكر رئيس اجلمعية الدكتور 
أن  القحطاني  رب��ي��ع��ان  مفلح 
ال��ت��ق��ري��ر ي��ف��ق��د م��ص��داق��ي��ت��ه 
يف  السياسية  دوافعه  وتتضح 
السعودية  السلطات  قيام  ظل 

ب���ال���ق���ب���ض ع���ل���ى امل��ت��ه��م��ن 
واحالتهم  للعدالة  وتقدميهم 
ل��ل��م��ح��اك��م��ة ب��ع��د اس��ت��ك��م��ال 
معهم  ال��ت��ح��ق��ي��ق  إج��������راءات 
احلقوقية  اجل��ه��ات  وبحضور 

والدبلوماسين األجانب.
أن  اجلمعية  رئ��ي��س  وأض����اف 
ليس  التقرير  هذا  من  الهدف 
ه���دف���اً ح��ق��وق��ي��اً ب���ل م��ح��اول��ة 
ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن اجل���ه���ود ال��ت��ي 
السعودية  السلطات  بها  قامت 
القبض على  أثمرت عن  والتي 
هذه  يف  املتورطن  األشخاص 

للعدالة  وت��ق��دمي��ه��م  ال��ق��ض��ي��ة 
اإلداري  اجلهاز  هيكلة  وإع��ادة 
املتابع  املسؤول عنهم، وأكد أن 
ال��ت��ي قدمتها  االت��ه��ام  ل��ل��وائ��ح 
ضد  السعودية  العامة  النيابة 
املتهمن يالحظ تقصي جهات 
التحقيق ملا مت من وقائع يف هذه 
القضية ومطالبتها بإيقاع أشد 
من  بحق  اجلزائية  العقوبات 

أرتكب هذه اجلرمية الشنيعة.
وأك�����د رئ���ي���س اجل��م��ع��ي��ة أن 
م��ح��اك��م��ات امل��ت��ه��م��ن يف ه��ذه 
ال��ق��ض��ي��ة ج���اري���ة وس��ي��ن��ال��ون 

اجلميع  من  ويفترض  عقابهم 
مبا يف ذلك املقررين اخلاصن 
ل������أمم امل����ت����ح����دة اح����ت����رام 
القضاء  وس��ي��ادة  استقاللية 
على  ح��ري��ص��ة  اجل��م��ع��ي��ة  وأن 
حضور هذه احملاكمات كما أن 
دبلوماسيون من  هناك ممثلون 
سفارات بعض الدول يحضرون 
وهناك حرص  اجللسات،  هذه 
على  السعودية  السلطات  من 
أن تأخذ  العدالة مجراها وأن 
يحاسب كل من اشترك يف هذه 

اجلرمية.
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اجلمعية  ف����رع  م���ن  ف��ري��ق  ش����ارك 
املشرف على  كاًل من:  باجلوف ضم 
و  الشمري،  ط��ارش  الدكتور  ال��ف��رع 
اللجنة  عضو  املسعر  خليفة  األستاذ 
عمل  ورش��ة  يف  بالفرع،  االستشارية 
الظواهر  ملواجهة  الوطنية  »املعامل 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة«، ال��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا م��رك��ز 
الوطني،  للحوار  العزيز  عبد  امللك 
محمد  اهلل  عبد  الدكتور  ب��إش��راف 
الفوزان األمن العام للمركز، وسعادة 
العسيري،  زايد  بن  إبراهيم  األستاذ 
نحو  ومبشاركة  العام،  األم��ن  نائب 
60 من العلماء والدعاة واإلعالمين 
ونخبة من املثقفن واملثقفات واألدباء 

واألديبات يف املنطقة.
الظواهر  إبراز  إلى  الورشة  وهدفت 
واملستقبلية  احل��ال��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

نتيجة  وذل��ك  املنطقة،  يف  املتوقعة 
ال��ت��غ��ي��رات امل��س��ت��ج��دة يف امل��ج��االت 
السلوكية والفكرية والنفسية، وحتديد 
إضافة  لبروزها،  الرئيسة  األسباب 
إلى التعرف على أبرز التحديات التي 
تعترض مواجهتها، مع اقتراح أفضل 
احللول احملتملة لها، وطرح مبادرات 
النخب املشاركة لتحسن التعامل مع 
الثقافية  النواحي  من  الظواهر  تلك 

واالجتماعية والتنظيمية واإلدارية.
رئيسية،  م��ح��اور  خمسة  ون��اق��ش��ت 
تناول األول منها الظواهر املجتمعية 
ناقش  فيما  املنطقة،  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
الظواهر،  تلك  أسباب  الثاني  احملور 
الضوء  الثالث  احملور  سلط  يف حن 
بينما  احملتملة،  احللول  أفضل  على 
رك��ز احمل��ور ال��راب��ع على أه��م اآلراء 

واألفكار والعناصر الرئيسية الالزمة 
احملور  أم��ا  الظواهر،  ه��ذه  ملواجهة 

فرع اجلمعية باجلوف ي�سارك يف ور�سة عمل 

حتت عنوان ) املعامل الوطنية ملواجهة الظواهر 

املجتمعية (

من  املأمول  ال��دور  فتناول  اخلامس، 
النخب يف مواجهة هذه الظواهر.
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�سفرية بلجيكا لدى اململكة يف �سيافة اجلمعية 

الوطنية حلقوق الإن�سان 

ق��ام��ت س��ف��ي��رة ب��ل��ج��ي��ك��ا ل��دى 
مينور  دومينيك  السيدة  اململكة 
رئيس  ونائب  مستشار  يرافقها 
بينن،  سيغفريد  السيد  البعثة 
بزيارة للجمعية الوطنية  مؤخراً 
التقت خاللها  حلقوق اإلنسان، 
بسعادة رئيس اجلمعية الدكتور 
مفلح بن ربيعان القحطاني الذي 
أطلع الوفد الزائر على أنشطة 

رسالتها  و  أهدافها  و  اجلمعية 
القضايا  م��ع  تعاملها  آل��ي��ة  و 
و ال��ت��واص��ل م��ع اجل��ه��ات ذات 
العالقة إليجاد احللول املناسبة 
لها، وقد تطرق احلديث لبعض 
امل���وض���وع���ات وم��ن��ه��ا م��وض��وع 
الدكتور  أوض��ح  وقد  املوقوفات 
دائماً  تسعى  اجلمعية  أن  مفلح 
ل��ل��ت��أك��د م���ن ح��ص��ول��ه��ن على 

التوقيف  فترة  أث��ن��اء  حقوقهن 
احلديث  تطرق  كما  واحملاكمة، 
اململكة يف  تشهده  الذي  للتطور 
املرأة من حقوقها  مجال متكن 
وح��ول  امل���ج���االت،  مختلف  يف 
محاكمة املتهمن يف قضية مقتل 
املواطن جمال خاشقجي أوضح 
اجلمعية  أن  اجلمعية  رئ��ي��س  
تتابع محاكمة هؤالء األشخاص 

كما أن محاكمتهم ال تزال جارية 
حريصة  السعودية  والسلطات 
نهاية  ويف  احلقيقة،  بيان  على 
اللقاء أبدى الوفد الزائر سعادته 
وجهات  وتبادل  اجلمعية  بزيارة 
القضايا  ب��ع��ض  ب��ش��أن  ال��ن��ظ��ر 

احلقوقية.
رئيس  سكرتير  ال��ل��ق��اء  ح��ض��ر 
اجلمعية األستاذ أحمد احملمود.
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فريق من فرع اجلمعية بالعا�سمة املقد�سة ي�سارك 

يف برنامج  »رفق الإر�سادي خلف�ض العنف« مبدار�ض 

الزهراء الأهلية

من منطلق الشراكة املجتمعية والتي 
الوطنية  اجلمعية  عليها  حت��رص 
حل��ق��وق اإلن��س��ان وج��ه��ت م��درس��ة                     
الزهراء األهلية للبنات مبكة املكرمة 
 ) وال��ث��ان��وي  امل��ت��وس��ط   ( بقسميها 
الوطنية             للجمعية  استضافة  طلب 
مكة  منطقة  ف��رع  اإلن��س��ان  حلقوق 
امل��ك��رم��ة ل��ل��م��ش��ارك��ة يف ب��رن��ام��ج 
العنف«                                                                                 خلفض  اإلرش����ادي  »رف���ق 
األستاذة  من:  كاًل  الفرع  كلف  وقد 
اجلمعية،  ع��ض��و  احل��رب��ي  جن���وى 
ال��ب��اح��ث��ة  جن���ار  دالل  واألس����ت����اذة 
فعاليات  بحضور  بالفرع،  القانونية 
أق��ي��م يف مقر  وال�����ذي  ال��ب��رن��ام��ج 
ساحة  تخصيص  مت  وقد  املدرسة، 

البرنامج  إلقامة  الداخلية  املدرسة 
للتعريف باجلمعية وعرض أنشطتها 
وأهدافها، و رسالتها، و آلية تعاملها 
مع القضايا و تواصلها مع اجلهات 
احل��ل��ول  إلي���ج���اد  ال���ع���الق���ة  ذات 
الفقرة  خ��الل  وم��ن  ل��ه��ا،  املناسبة 
للجمعية  البرنامج  يف  املخصصة 
عرفت الباحثة القانونية دالل جنار 
باجلمعية وبينت أهدافها ورسالتها 
والدفاع  اإلنسان  حقوق  حماية  يف 
عنها، ثم عَرجت على إختصاصات 
تقدمه  وم���ا  وأنشطتها  اجلمعية 
للقضايا  متابعة  و  إستشارات  من 
الفردية وقضايا الرأي العام ودورها 
يف امل��ج��ت��م��ع وص��ل��ت��ه��ا ب��اجل��ه��ات 

احل��ك��وم��ي��ة ح��س��ب اإلخ��ت��ص��اص، 
اجلمعية   عضوة  تناولت  ذل��ك  بعد 
مواد  أهم  احلربي،  األستاذة جنوى 
اإلي��ذاء«  من  الطفل  حماية  »نظام 
وحتدثت عن أهميتها وطرق حماية 
اللفظي  اإلي��ذاء  أن��واع   الطفل من 
والنفسي  واجل��ن��س��ي،  واجل��س��دي، 
وكيفية التواصل مع اجلهات املعنية 
إبالغها  وكيفية  ال��ط��ف��ل  بحماية 
ومطبوعات  منشورات  ت��وزي��ع  ومت 
الطالبات  على  املختلفة  اجلمعية 
وم��ن��س��وب��ات امل���درس���ة، وق���د ختم 
أسئلة  ع��ل��ى  ب��اإلج��اب��ة  ال��ب��رن��ام��ج 
الطالبات واملعلمات وبعض األمهات، 
وتسلمن منسوبتي اجلمعية شهادتي 

شكر وتقدير ملشاركتهما الفعالة يف 
البرنامج.

األس���رّي  العنف  أن  ذك���ره  اجل��دي��ر 
يتّسم  ع��م��ل  أي  أن���ه  ع��ل��ى  ي��ع��رف 
بالعدوانية يقوم به أحد أفراد األسرة 
ضد فرد من أفرادها، وذلك بهدف 
إحلاق األذى، والسيطرة، واإلخضاع 
بصورة إجبارّية، مستخدماً يف ذلك 
عدة وسائل، مّما يتسبب يف أضرار 
املُعّنف،  للشخص  وجسدية  نفسية، 
الظروف  س��وء  أسبابه  ضمن  وم��ن 
امل��ع��ي��ش��ّي��ة ك��ال��ف��ق��ر، وال��ب��ط��ال��ة، 
والضغط النفسّي، واإلحباط الناجت 
عن طبيعة احلياة العصرّية اليومّية، 

سوء التربية والتنشئة.
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فرع اجلمعية يف منطقة ع�سري ي�سارك يف حما�سرة 

توعوية بعنوان »الجتار بالب�سر«

اجلمعية  ف����رع  م���ن  ف��ري��ق  ش����ارك 
بعنوان  محاضرة  يف  عسير  مبنطقة 
كاًل  الفريق  ضم  بالبشر«،  »االجت��ار 
يحيى  محمد  الدكتور  األعضاء  من 
محمد  أحمد  األس��ت��اذ  و  مزهر،  آل 
األستاذ  و  الفرع،  سكرتير  الشهري 
االداري  منصور  الرحمن  عبد  علي 
العقيد  استقبالهم  يف  وك��ان  بالفرع، 
ادارة  م��دي��ر  مقبل  س��ع��د  اهلل  ع��ب��د 
عسير،  مبنطقة  القانونية  ال��ش��ؤون 
أف���راد شرطة  و  و ع��دد م��ن ضباط 

املنطقة.
بدأت احملاضرة بتقدمي نبذة تعريفية 
و  ورسالتها  رؤيتها  و  اجلمعية،  عن 
القضايا  مع  عملها  آلية  و  أهدافها 
العالقة  ذات  تواصلها مع اجلهات  و 
وقد  ل��ه��ا،  املناسبة  احل��ل��ول  إلي��ج��اد 
احملاور  من  ع��دداً  احملاضرة  تناولت 

أهمها:
- اجبار القصر والنساء على األعمال 

املخالفة للنظام.
امل��ن��ازل  ع��ام��الت  وإع����ارة  تأجير   -

والسائقن وما يف حكمهم.
- اس��ت��غ��الل األط��ف��ال وال��ن��س��اء يف 

أعمال التسول.
العربية  اململكة  أن  ذك���ره  اجل��دي��ر 
موقفها  على  تؤكد  دائماً  السعودية 
ال��ث��اب��ت ال���راف���ض جل��م��ي��ع أش��ك��ال 

االجتار بالبشر حتت أي ذريعة، وذلك 
الداخلية  اجلهود  تكثيف  خ��الل  من 
على  نهائياً  ال��ق��ض��اء  إل��ى  ال��رام��ي��ة 
ه��ذه اجل��رمي��ة، وم��ن خ��الل تعاونها 
على  وتصديقها  الدولي،  املجتمع  مع 
الرامية  الدولية  واملعاهدات  املواثيق 
إلى ذلك، من جهته قال نائب مندوب 
املتحدة  األمم  ل��دى  ال��دائ��م  اململكة 
كلمة  خ��الل  السعد  سعد  املستشار 
ب��األمم  املفتوح  النقاش  يف  اململكة 
بالبشر  االجتار  حول  املتحدة مؤخراً 
يف حاالت الصراع »إن اجتماعنا هو 
األنشطة  من  باتت  جرمية  ملناقشة 
وهي  العالم،  أنحاء  جميع  املدانة يف 
تشكل انتهاكاً جسيماً حلقوق اإلنسان 
من  هم  لأسف  ضحاياها  وغالبية 
وتتأثر  واألط��ف��ال،  والفتيات  النساء 
سواء  بذلك،  تقريباً  البلدان  جميع 
كانت من دول منشأ الضحايا أو دول 
أنه  إلى  مشيراً  املقصد«،  أو  العبور 
من  عدد  الصراعات يف  كثرة  بسبب 
اجلرمية  ه��ذه  نشطت  فقد  املناطق 
لتعدد  ون��ظ��راً  األخ��ي��رة،  اآلون���ة  يف 
العالم  دول  س��ع��ت  ف��ق��د  أش��ك��ال��ه��ا، 
إلى  املتخصصة  الدولية  واملنظمات 
القوانن  واستصدار  أدواتها  تطوير 
ال��رادع��ة لهذه اجل��رمي��ة واحل��د من 
آث��اره��ا االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 

والنفسية.
احمللي،  الصعيد  على  أن��ه  وأوض���ح 
ف��ق��د ك��اف��ح��ت ال��س��ع��ودي��ة االجت���ار 
ب��ال��ب��ش��ر يف ع����دد م���ن اجل���وان���ب 
واملؤسسية(،  )التنظيمية  التشريعية 
إضافة إلى اجلهود والتدابير الوطنية 
األخرى يف مجال منع جرائم االجتار 
ومعاقبة  وم��ح��اك��م��ة  ب��األش��خ��اص، 
الضحايا،  وحماية  فيها،  املتورطن 
مع  ال��دول��ي  التعاون  لتعزيز  إضافة 
واإلقليمية  الدولية  واملنظمات  الدول 

يف هذا املجال.
وأب�����ان ال��س��ع��د أن إص�����دار ق��ان��ون 
باألشخاص  االجتار  جرائم  مكافحة 
يف السعودية يف عام 2009 يعد محطة 
بارزة ومضيئة يف مجال مكافحة هذا 
دول  باتت  التي  اجل��رائ��م  م��ن  ال��ن��وع 
النصوص  وض��ع  أهمية  تعي  العالم 
القانونية التي حتظر هذه املمارسات 
وتعمل على معاقبة مرتكبيها، مشيراً 
ملكافحة  الدائمة  اللجنة  إنشاء  إل��ى 
هيئة  يف  باألشخاص  االجتار  جرائم 
وعضوية  اململكة،  يف  اإلنسان  حقوق 
بهدف  احلكومية  اجلهات  من  ع��دد 
مجال  يف  الوطنية  اجل��ه��ود  تنسيق 
باألشخاص  االجتار  جرائم  مكافحة 
ملعاجلتها،  الكفيلة  اخلطط  ووض��ع 
ال���ت���ي تضمن  ال��ت��وص��ي��ات  ووض�����ع 

ع��دم وق���وع جت����اوزات ض��د الفئات 
باألشخاص،  االجت��ار  من  املستهدفة 
وتكليف هيئة حقوق اإلنسان مبتابعة 
تنفيذ هذه التوصيات، والرفع للمقام 
ال��س��ام��ي يف ح��ال وج���ود ع��وائ��ق أو 

تقصير من اجلهات ذات العالقة.
الدائمة  اللجنة  م��ه��ام  إن  وأض����اف، 
باألشخاص  االجت��ار  جرائم  ملكافحة 
أوضاع  متابعة  تتلخص يف  اململكة  يف 
لضمان  باألشخاص  االجت��ار  ضحايا 
مع  والتنسيق  إيذائهم،  معاودة  ع��دم 
السلطات املختصة إلعادة املجني عليه 
التي  الدولة  يف  األصلي  موطنه  إل��ى 
ينتمي إليها بحسب جنسيته أو مكان 
إقامته أو إلى أي دولة أخرى متى طلب 
ذلك، والتوصية بإبقاء املجني عليه يف 
اململكة وتنسيق أوضاعه النظامية مبا 
األم��ر  اقتضى  إذا  العمل  م��ن  ميكنه 
ذلك، ووضع سياسة حتث على البحث 
النشط عن الضحايا، وتدريب األفراد 
الضحايا،  على  التعرف  وسائل  على 
املعلومات،  وجمع  البحوث،  وإع���داد 
وتنفيذ احلمالت اإلعالمية واملبادرات 
االجتار  ملنع  واالقتصادية  االجتماعية 
مع  والتنسيق  ومكافحته،  باألشخاص 
باملعلومات  يتعلق  فيما  الدولة  أجهزة 
املتعلقة بجرائم االجتار  واإلحصاءات 

باألشخاص.
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األغذية  ملنظمة  العام  املدير  أعرب 
وال���زراع���ة ل��أمم امل��ت��ح��دة )ال��ف��او( 
جوزيه غرازيانو دا سيلفا مؤخراً عن 
تفاؤله بإمكانية وقف ارتفاع معدالت 
القضاء  أن  العالم، مؤكداً  اجلوع يف 
على اجلوع ال يزال ممكناً ولكن ذلك 
يعتمد على تعزيز صمود املجتمعات 
توجهات  تشهد  ال��ت��ي  أف��ري��ق��ي��ا  يف 

حالية للجوع مقلقة بشكل خاص.

وكان أحدث تقرير لأمم املتحدة عن 
أظهر  قد  العالم  يف  اجلوع  معدالت 
عاد  االنخفاض،  من  عقود  بعد  أنه 
اجلوع العاملي إلى االرتفاع يف 2016 
هو  ذل��ك  يف  الرئيسي  السبب  وأن 
عن  الناجمة  والصدمات  النزاعات 
التغير املناخي والتباطؤ االقتصادي.

يف  أفريقيا  يف  التوجهات  وأسهمت 
هذه الزيادة، وعانى نحو 23 يف املائة 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  من سكان 

الكبرى من اجلوع املزمن يف 2016، 
بينما بلغت نسبتهم يف شرق أفريقيا 

34 يف املائة، بحسب التقرير.

كلمة  يف  سيلفا  دا  غرازيانو  وأش��ار 
أل��ق��اه��ا يف ف��ع��ال��ي��ة ج��ان��ب��ي��ة ح��ول 
مؤمتر  خ��الل  اجل���وع  على  القضاء 
عقد  الذي  ألفريقيا  اإلقليمي  الفاو 
ال��دول  بعض  »حتى  أن��ه  إل��ى  مؤخراً 
ال��ت��ي جن��ح��ت يف خ��ف��ض م��ع��دالت 
تعرضت  ال��غ��ذائ��ي  األم����ن  ان���ع���دام 
النتكاسة خاصة بسبب طول فترات 

اجلفاف تأثراً بظاهرة النينو«.
م��ن��دوب��اً   226 امل��ؤمت��ر  وش����ارك يف 
 43 بينهم  م��ن  دول����ة،   51 مي��ث��ل��ون 
ووك��الء  ونوابهم  ال��زراع��ة  وزراء  من 
ال��وزارات و15 سفيراً، و6 مراقبن، 
املتحدة و12  األمم  و8 من منظمات 
وغير  املدني  املجتمع  منظمات  من 

احلكومية و4 منظمات حكومية.
املؤمتر  وقاد وفد مصر املشارك يف 

الزراعة  وزي��ر  ال���وزاري،  واالجتماع 
عبد  الدكتور  األراض��ي  واستصالح 
املنعم البنا، وضم الوفد رئيس مركز 
محمود  الدكتور  الزراعية  البحوث 
م��دن��ي، وامل���ش���رف ع��ل��ى ال��ع��الق��ات 
الزراعة  ب��وزارة  اخلارجية  الزراعية 
اإلدارة  ومدير  عالم،  هشام  الدكتور 
بعمل  والقائم  غنيم،  أحمد  العربية 
السفير املصري كرمي عصام الدين، 
هبة  املصرية  البعثة  رئيس  ون��ائ��ب 
وزارة  م��ق��ر  وم��س��ئ��ول  م��ص��ط��ف��ى، 
محمد  الدكتور  بالسودان  ال��زراع��ة 

الهواري.

وانعكست أهمية املؤمتر يف مشاركة 
كل من النائب األول للرئيس السوداني 
الفريق أول ركن بكري حسن صالح، 
وم��س��اع��د ال��رئ��ي��س ف��ي��ص��ل حسن 
الفاو  منظمة  ع��ام  ومدير  إبراهيم، 
عام  أم��ن  وممثلة  داسيلفا،  جوزيه 
األمم املتحدة مارتا رويدس، بجانب 

مفوضة االحتاد األفريقي لالقتصاد 
كبير  وع����دد  وال����زراع����ة،  ال��ري��ف��ي 
السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي 
واملسئولن  ب��اخل��رط��وم،  املعتمدين 
التنفيذين وممثلي جمعيات املجتمع 

املدني بالسودان.

واس��ت��ه��دف امل��ؤمت��ر ال��ت��ع��رف على 
آخ����ر ال��ت��ح��دي��ات وامل���س���ائ���ل ذات 
والزراعة،  باألغذية  املتعلقة  األولوية 
فيما  اإلق��ل��ي��م��ي  ال��ت��م��اس��ك  لتعزيز 
والقضايا  العاملية  السياسات  يخص 
ت��الق��ي اآلراء  وك��ذل��ك  ال��س��ي��اس��ي��ة، 
الصلة  ذات  الدولية  املنظمات  م��ع 
ال��ت��ن��م��ي��ة  و  ال����غ����ذاء  و  ب���ال���زراع���ة 
امل��س��ت��دام��ة، وت��ف��اع��ل امل��ؤس��س��ات 
املستوين  ع��ل��ي  ب��ال��ت��م��وي��ل  امل��ع��ن��ي��ة 
املؤمتر  وناقش  واألمم��ي،  اإلقليمي 
على  بالسياسات  تتعلق  قضايا  عدة 
املستوين اإلقليمي والعاملي وتشمل: 
أفريقيا،  والزراعة يف  األغذية  حالة 

منظمة الفاو الدولية توؤكد اأن هناك جهود 

متوا�سلة للق�ساء على اجلوع يف اأفريقيا
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كلَّ 7 دقائق ٌيقَتل مراهق بسبب عمٍل من أعمال العنف

اأخ��ب��ار اجل��وع يف العامل و جهود املنظمات و  اأه��م  © �سفحة تهتم بن�سر   

املخت�سني و املهتمني بحقوق الإن�سان للق�ساء عليه من اأجل العمل على 

حت�سني حقوق الإن�سان يف العامل

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

منظمة  عمل  على  وأث��ره  املناخ  وتغير 
وتعزيز  وأنشطتها،  والزراعة  األغذية 
القطاعات  يف  الشباب  عمل  ف��رص 
الزراعية والريفية يف أفريقيا، وتعميم 
التنوع البيولوجي يف قطاعات الزراعة 
نتائج  وال��غ��اب��ات،  األس��م��اك  ومصايد 
العاملي  ال��غ��ذائ��ي  ع��م��ل جل��ن��ة األم���ن 
احمل��رز  والتقدم  املتابعة،  وإج����راءات 
األمن  العاملي بشأن  العمل  برنامج  يف 
الصغيرة  اجلزرية  ال��دول  يف  الغذائي 

النامية.

واستعرض املؤمتر عدة مسائل متعلقة 
بالبرنامج وامليزانية وتتضمن : أولويات 
منظمة األغذية والزراعة ونتائج عملها 
اإلقليمية  املكاتب  وشبكة  أفريقيا،  يف 
بها،  واالرت��ق��اء  عملها  تعزيز  وج��ه��ود 
ببرنامج  تتعلق  أخ��رى  قضايا  بجانب 
عمل املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا متعدد 
 2019-2016 م��ن  للفترة  ال��س��ن��وات 
بهدف تعزيز دور املؤمترات اإلقليمية، 
املقترحة  باملوضوعات  قائمة  وعمل 
للمؤمتر املقبل رقم 31 وحتديد موعد 

ومكان انعقاده.
على  للتعرف  ف��رص��ة  امل��ؤمت��ر  وأت���اح 
إم��ك��ان��ي��ات ال���دول امل��ش��ارك��ة، بهدف 
اعتماد رؤية كلية للقضاء على اجلوع، 
بجانب  املستدامة،  ال��زراع��ة  وتعزيز 
خلق فرص التوظيف للشباب يف مجال 
أفريقيا،  يف  الريفي  والقطاع  الزراعة 
كما وفر مساحة للتواصل حول قضايا 
ما  ورف��ع  املختلفة،  اإلقليم  وحتديات 
مت التوصل إليه ملناقشته يف االجتماع 

املقبل ملنظمة »فاو«.

ال��وزاري��ة  املستديرة  امل��ائ��دة  وق��دم��ت 
القضاء  حتدي  عن  معمقة  معلومات 
االحتفال مبرور  مت  كما  اجل��وع،  على 
40 عاماً على إنشاء املمثليات القطرية 
االجتماعات  واعتمدت  الفاو،  ملنظمة 
احلفاظ  بتحقيق  اخل��اص��ة  ال��ب��رام��ج 
على استدامة املوارد البحرية والنهرية 
استخدامات  يف  ال��ق��ص��ور  وم��ع��اجل��ة 
وت��ط��ب��ي��ق��ات ن��ظ��م س���الم���ة ال���غ���ذاء 
التنمية  خ��ط��ة  ون��اق��ش��ت  ب��إف��ري��ق��ي��ا، 
النمو  لتحقيق   2030 لعام  املستدامة 
الزراعي املستدام والتحول الريفي يف 
املشتركة  اإلج���راءات  كذلك  أفريقيا، 
يف  وشركاؤها  املنظمة  اتخذتها  التي 
على  القضاء  بهدف  مختلفة  مجاالت 

بجانب   2025 ع��ام  بحلول  اجل���وع 
الوقوف على آخر التحديات املتعلقة 
الترابط  لتعزيز  والزراعة،  باألغذية 
السياسات  يخص  فيما  اإلقليمي 

العاملية والقضايا السياسية.

وأصدر املشاركون يف املؤمتر ختاماً 
مل��داوالت��ه��م، بيان اخل��رط��وم، ال��ذي 
والتوجيهات  التوصيات  أهم  تضمن 
للمنظمة  عمل  برنامج  متثل  التي 
العامن  خ��الل  اإلقليمي  ومكتبها 
على  إشادتهم  أكدوا  حيث  املقبلن، 
دعم  م��ن  ال��ف��او  منظمة  قدمته  م��ا 
ومساهمة لبلوغ األولويات اإلمنائية، 
أفريقيا  س��ك��ان  أن  على  مشددين 
معيشة  مبستوى  التمتع  يستحقون 
الئ��ق ون��وع��ي��ة ح��ي��اة ج��ي��دة وصحة 

سليمة ورفاه.

اتباع  أهمية  إلى  املشاركون  وأش��ار 
األغذية  نظم  على  قائم  شامل  نهج 
ملعاجلة عبء سوء التغذية، وضرورة 
واألم��ن  ال��ن��زاع��ات  قضايا  معاجلة 
إلى  منوهن  املناخ،  وتغير  والسالم 
القائمة  وال��رواب��ط  االت��س��اق  أوج��ه 
بن خطة عام 2030 وإعالن ماالبو، 
الصلة  ذات  باملسائل  يتعلق  فيما 
باحلد من الفقر، والتنمية الزراعية 

واألمن الغذائي والتغذوي.

التزامها  امل��ش��ارك��ة  ال���دول  وأك���دت 
ب��وض��ع س��ي��اس��ات م��وات��ي��ة وحشد 
نظم  تطبيق  وتيرة  لتسريع  امل���وارد 
مستدامة لأغذية والزراعة، وكذلك 
بتطبيق  الزراعية  اإلنتاجية  زي��ادة 
سياسات  واع��ت��م��اد  التكنولوجيا، 
وب����رام����ج ل����زي����ادة االس���ت���ث���م���ارات 
وتشجيع  الزراعي،  القطاع  لتحديث 
ال��ف��رص امل��ج��دي��ة وامل��ج��زي��ة للعمل 
والنساء  للشباب  املشاريع  وتنظيم 
وال���رج���ال يف األن��ش��ط��ة ال��ري��ف��ي��ة، 
بجانب تهيئة بيئة متكينية لأعمال 
القطاع  إش���راك  ل��زي��ادة  التجارية 
والتنسيق  التعاون  وتوطيد  اخلاص، 
يف  البيولوجي  التنوع  تعميم  صوب 
قطاعات الزراعة والغابات ومصايد 

األسماك. 
املتحدة  األمم  ع���ام  أم���ن  وأع����رب 
كلمته  يف   - ج��وت��ي��ري��س  أن��ط��ون��ي��و 
عنه  نيابة  تلتها  التي  املؤمتر  أم��ام 

ممثلته مارتا روي��دس- عن قلقه من 
الغذائي  األم��ن  ع��دم  معدالت  زي��ادة 
يف أفريقيا، منوهاً إلى أهمية إدخال 
إطار  يف  املستدامة  التنمية  أه��داف 

البرنامج الغذائي بقارة أفريقيا.

املناخ  وتغير  ال��ص��راع��ات  إن  وق���ال 
القاعدة  على  كبيرة  يضعان ضغوطاً 
الشباب  من  والعديد  الشعوب،  من 
والنساء واألطفال ال يستطيعون سد 
على  الغذاء، مشدداً  احتياجاتهم من 
أهمية القطاع الزراعي لسد الفجوة 

الغذائية.

العمل  أهمية  على  جوتيريس،  وأك��د 
على التوسع يف االستثمارات اجلديدة 
وزيادة اإلنتاجية، ألن ذلك هو السبيل 
لتوفير املزيد من فرص العمل الالئقة 
للشباب، منوهاً إلى أن األمم املتحدة 
على  مهمة  وبرامج  بإصالحات  تقوم 
مستوى العالم يف هذا الصدد ، مبرزاً 
الدولية بدأت شراكة مع  أن املنظمة 
االحتاد األفريقي لتنفيذ خطة التنمية 
املستدامة 2030 وكذلك استراتيجية 

أفريقيا 2063.
ملنظمة  العام  املدير  أكد  جانبه،  من 
األغذية والزراعة لأم املتحدة، جوزيه 
الزراعة  غرازيانو دا سيلفا، على أن 
يف  العمل  ف��رص  توليد  يف  ستستمر 
أفريقيا خالل العقود املقبلة، إال أنه 
يجب استكشاف الفرص يف مجاالت 
تتعدى الزراعة عبر سالسل إمدادات 
للشباب  الوظائف  الغذاء الستحداث 
املناطق  يف  يعيشون  ال��ذي��ن  خ��اص��ة 

الريفية.
ال��دول أن  وق��ال دا سيلفا » إن على 
تشجع التحول الريفي والهيكلي الذي 
الزراعية  النشاطات  ب��ن  م��ا  يجمع 
الروابط  تقوي  التي  الزراعية  وغير 

ويشمل  وامل��دن،  الريفية  املناطق  بن 
ونقل  وتعبئة  معاجلة  عمليات  ذل��ك 
وت���وزي���ع وت��س��وي��ق ال���غ���ذاء وت��ق��دمي 
املالية  اخلدمات  خاصة  اخل��دم��ات، 

وخدمات األعمال«.
وأض�����اف »ت��ش��ي��ر ال��ت��ق��دي��رات إل��ى 
إلى  يصل  م��ا  اس��ت��ح��داث  يجب  أن��ه 
عام  ك��ل  ج��دي��دة  وظيفة  مليون   12
الستيعاب الداخلن اجلدد إلى سوق 
املقبلة،  عاًما  العشرين  خالل  العمل 
ويف الوقت احلالي تعتمد 54 يف املائة 
على  أفريقيا  يف  العاملة  ال��ق��وة  م��ن 
القطاع الزراعي للحصول على سبل 
املعيشة والدخل والتوظيف خاصة يف 

األسر الزراعية«.
وقال املدير العام للفاو »أصبح إقامة 
اآلن  مهًما  االستراتيجية  الشراكات 
ما  لتجمع  مضى  وق��ت  أي  من  أكثر 
التنمية  وبنك  األفريقي  االحت��اد  بن 
امل��ت��ح��دة  األمم  ون���ظ���ام  اإلف��ري��ق��ي��ة 

وغيرهم من شركاء التنمية«.
على  القضاء  ه��دف  ي��زال  »ال  وتابع 
اجلوع على رأس أولويات الفاو، وهو 
هدف تشترك فيه مع القادة األفارقة 
الذين التزموا من خالل إعالن ماالبو 
بالقضاء على نقص التغذية املزمن يف 
 .2025 عام  بحلول  األفريقية  القارة 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  دول  ويف 
تقريًبا  واح��د  شخص  يعاني  الكبرى 
من بن كل أربعة من نقص التغذية«.

حتقيًقا  أن��ه  على  سيلفا،  دا  وأك���د 
التنمية  أه��داف  من  الثاني  للهدف 
اجلوع  على  القضاء  فإن  املستدامة، 
جنب  إلى  جنًبا  يسير  أن  إلى  يحتاج 
مع القضاء على جميع أشكال نقص 
زيادة  آفة  يف  تنعكس  والتي  التغذية 
يف  حالًيا  املنتشرة  وال��ب��دان��ة  ال���وزن 

العالم.



حتت �سعار »للذهب ن�سعى:امللكية الفكرية و 

الريا�سة«

العامل يحتفل باليوم العاملي للملكية الفكرية

يحتفل العالم يف 26 أبريل من كل عام 
باليوم العاملي للملكية الفكرية، والذي 
املنظمة  أعضاء  بقرار من  إقراره  مت 
 ،)WIPO( الفكرية  للملكية  العاملية 
قرار  تطبيق  يصادف  الذي  اليوم  يف 
اليوم  1970م،  عام  املنظمة  تأسيس 
إذكاء  بهدف  الفكرية  للملكية  العاملي 

فهم اجلمهور للملكية الفكرية.
العاملي  اليوم  أتاح  ومنذ ذلك احلن، 
كل  ف��ري��دة  فرصة  الفكرية  للملكية 
سنة ملشاركة اآلخرين يف جميع أنحاء 
التي  الكيفية  يف  النظر  يف  العالم 
تساهم بها امللكية الفكرية يف ازدهار 
االبتكار  وت��ق��ود  وال��ف��ن��ون  املوسيقى 
بناء  على  يساعد  ال��ذي  التكنولوجي 

عاملنا.

اليوم العاملي للملكية الفكرية 2019:
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ن��س��ع��ى!  »ل��ل��ذه��ب 
وال��ري��اض��ة« ع��ن��وان ه��ذا ال��ع��ام وقد 

ج���اء يف رس���ال���ة امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��امل��ي��ة 
للملكية الفكرية بأن »الدافع الختبار 
أقصى قدراتنا، واإلثارة الناجمة عن 
حن  تنتابنا  التي  والرهبة  املنافسة، 
نرى أشخاصاً عادين يحققون مآثر 
انبهارنا  غذى  ذلك  كل  عادية،  غير 

بالرياضة منذ آالف السنن.
إّن القيم العاملية للرياضة، أي – التميز 
واالحترام واللعب النظيف – تزيد من 
جاذبيتها العاملية، واليوم، بفضل تطّور 
تقنيات البث واالتصاالت، ميكن ألي 
شخص يف أي مكان، متابعة األنشطة 
وتتبع  الساعة،  مدار  على  الرياضية 
أداء الرياضين والفرق املفضلة دون 

مغادرة منزله.
لقد أضحت الرياضة صناعة عاملية 
تولد  صناعة   – ال��دوالرات  مبليارات 
االس��ت��ث��م��ار يف امل��راف��ق )ك��امل��الع��ب 
وتوظف  البث(،  وشبكات  الرياضية 
مالين األشخاص حول العالم وتسلّي 

أعداداً ال حدود لها.
على  املبنية  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ع��الق��ات 
على  تساعد  الفكرية  امللكية  حقوق 
للرياضة.  االقتصادية  القيمة  ضمان 
الرياضة  صناعة  منو  يحفز  ما  وهو 
من خالل متكن املنظمات الرياضية 
ال��ت��ي نحّبها،  األح����داث  م��ن مت��وي��ل 
لتعزيز  ال��الزم��ة  ال��وس��ائ��ل  وت��وف��ي��ر 
فنحن  ال��ري��اض��ي��ة،  التنمية  ق��اع��دة 
الشركات  استخدام  كيفية  يف  نبحث 
من  والتصاميم  للبراءات  الرياضية 
وم��واد  تقنيات  تطوير  تعزيز  أج��ل 
جديدة  رياضية  ومعدات  وتدريبات 
الرياضي  األداء  حتسن  يف  تساعد 
أنحاء  جميع  يف  املعجبن  وإش���راك 
ال��ع��ال��م، ون��س��ت��ك��ش��ف ك��ي��ف حتقق 
أقصى  والوسوم  التجارية  العالمات 
الرعاية  اتفاقيات  من  جت��اري  عائد 
هذه  وتعوض  والترخيص،  والترويج 
أح���داث  تنظيم  تكلفة  اإلي������رادات 

عاملية املستوى، مثل سلسلة األلعاب 
وتضمن  ال��ع��ال��م،  وك���أس  األومل��ب��ي��ة 
األح��داث  ه��ذه  قيمة  احل��ف��اظ على 

املذهلة وسالمتها.
وننظر يف كيفية متكن الشخصيات 
ال��ري��اض��ي��ة م��ن حت��ق��ي��ق أرب����اح من 
صفقات الرعاية مع مالكي العالمات 
العالمات  من  واالستفادة  التجارية 

التجارية اخلاصة بهم كرياضين.
البث  حقوق  تعزز  كيف  ونستكشف 
ووسائل  والتلفاز  ال��ري��اض��ة  عالقة 
اإلعالم األخرى التي تقرب املشجعن 
لأنشطة الرياضية أكثر من أي وقت 
بعض  على  ال��ض��وء  ونسلّط  مضى، 
ستغير  التي  التكنولوجية،  التطورات 
ال��روب��وت��ات  م��ج��ال  يف  اللعبة،  وج��ه 
وال���ذك���اء االص��ط��ن��اع��ي ال���ذي يقود 
التغيير يف جميع املجاالت الرياضية.
ومت��ث��ل ح��م��ل��ة ه����ذا ال���ع���ام ف��رص��ة 
ل��الح��ت��ف��ال ب��أب��ط��ال��ن��ا ال��ري��اض��ي��ن، 
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االحتفاء بتمكني املرأة يف اليوم العاملي للملكية الفكرية يف السعودية:
احتفل مكتب براءات االختراع السعودي باليوم العاملي للملكية الفكرية، وحمل االحتفال عنوان 
» متكن التغيير.. املرأة يف االبتكار واالختراع«، وذلك برعاية األمن العام ملجلس التعاون لدول 
العام املساعد للشؤون  الزياني، وبحضور األمن  الدكتور عبداللطيف بن راشد  العربية  اخلليج 

العسكرية باألمانة العامة ملجلس التعاون اللواء الركن أحمد علي آل علي.
ونظم املكتب نشاطاً توعوياً وتعريفياً عزز من خالله الوعي مببادئ حقوق امللكية الفكرية، ودور 
األمانة العامة ممثلة مبكتب براءات االختراع يف حفظ حقوق امللكية الفكرية يف مجال براءات 

االختراع.
وشارك يف الفعالية عدد من املتحدثات من جهات مختلفة، وممثلة املكتب ندى البهيجي، كلمة 
االفتتاح التي أشارت فيها إلى أهمية دور املرأة يف قيادة التغيير يف العالم، ووفرة النماذج اخلليجية 
من النساء املبدعات اللواتي أضفن الكثير يف مختلف العلوم، وأكدت حرص القيادات اخلليجية 
على دعم املرأة اخلليجية املبتكرة واملبدعة وتكثيف مستوى مشاركتها يف االرتقاء والنمو الثقايف 

واالقتصادي.
واستعرض املكتب كذلك، مناذج ملخترعات خليجيات شاركوا يف معرض مصاحب لالحتفالية من 

مختلف دول املجلس.

وجميع األشخاص حول العالم الذين 
أداء  لتعزيز  الكواليس  وراء  يبتكرون 

الرياضة وجاذبيتها العاملية.
احلالي  العام  يف  اليوم  ه��ذا  وسعى 
ل��الح��ت��ف��ال ب��ب��ط��اق��ة ال���ري���اض���ة يف 
وتوحيد  واالبتكار  واإللهام  املشاركة 
البشر من أج��ل دف��ع ح��دود اإلجن��از 

اإلنساني.
وس���اه���م يف زي������ادة ال���وع���ي ح��ول  
وابتكاراتهم  املفّضلن  الرياضين 
النظر  ووجهات  املفضلة،  الرياضية 

حول مستقبل الرياضة«.

ما هي امللكية الفكرية؟
إبداعات  إلى  الفكرية  امللكية  تشير 
العقل من اختراعات ومصنفات أدبية 
وأسماء  وش��ع��ارات  وتصاميم  وفنية 
وصور مستخدمة يف التجارة، وامللكية 
منها  بحقوق  قانوناً  محمية  الفكرية 
مثاًل البراءات وحق املؤلف والعالمات 

من  األشخاص  متّكن  التي  التجارية 
من  مالية  فائدة  أو  االعتراف  كسب 
ابتكارهم أو اختراعهم، ويرمي نظام 
إرس��اء  خ��الل  م��ن  الفكرية،  امللكية 
املبتكرين  مصالح  بن  سليم  ت��وازن 
إتاحة  إلى  العام،  اجلمهور  ومصالح 
اإلب���داع  ازده����ار  على  تساعد  بيئة 

واالبتكار.

أنواع امللكية الفكرية:
امللكية  ع���دة حل��م��اي��ة  أن����واع  ه��ن��اك 
يتبناها االحتفال، منها: حق  الفكرية 
امل��ؤل��ف، وه��و ح��ق امل��ؤل��ف مصطلح 

فى  املبدعن  حقوق  يصف  قانونى 
مصنفاتهم األدبية والفنية، والبراءات 
وهو حق استئثارى مينح نظير اختراع، 
ملالكها  ال��ب��راءة  تكفل  ع��ام،  وبشكل 
 – إمكانية  أو   – البّت فى طريقة  حق 
استخدام الغير لالختراع، والعالمات 
أو  سلع  متيز  إش��ارة  وه��ى  التجارية 
خدمات  أو  سلع  عن  شركة  خدمات 
سائر الشركات، ويعود أصل العالمة 
التجارية إلى العصور القدمية، حيث 
أو  توقيعاتهم  يضعون  احلرفيون  كان 
وكذلك  منتجاتهم،  على  »عالماتهم« 
التصاميم الصناعية، وهو هو املظهر 

م��ا،  لقطعة  اجل��م��ال��ي  أو  ال��زخ��ريف 
من  التصميم  يتألف  أن  املمكن  ومن 
)مجّسمة(  األب��ع��اد  ثالثية  عناصر 
مثل شكل القطعة أو سطحها، أو من 
الرسوم  مثل  األبعاد،  ثنائية  عناصر 
واملؤشرات  األل���وان،  أو  اخلطوط  أو 
املنشأ  ت��س��م��ي��ات  وه���ي  اجل��غ��راف��ي��ة 
إشارات توضع على السلع ذات منشأ 
أو  شهرة  أو  وصفات  محدد  جغرايف 
إلى  أساساً  عزوها  ميكن  خصائص 
أن يضم  امل��أل��وف  وم��ن  املنشأ،  ذل��ك 
منشأ  مكان  اس��م  اجل��غ��رايف  البيان 

السلع.
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فريق من فرع اجلمعية بالق�سيم ينفذ عددًا من الزيارات 

امليدانية جلهات حكومية

قام فريق من فرع اجلمعية بالقصيم 
الشريدة،  محمد  األستاذ  من  مكون 
بزيارة  املليقي،  اهلل  عبد  األس��ت��اذ  و 
ميدانية لثانوية مجمع األمير سلطان 
ببريدة، وكان يف استقبالهم عدد من 
الزيارة  خ��الل  مت  امل��درس��ة،  منسوبي 
تبادل املواضيع ذات العالقة و من ثم 
و  أهدافها  و  باجلمعية،  التعريف  مت 
استقبالها  عند  عملها  وآلية  رسالتها 
ل��ل��ش��ك��اوى و ت��واص��ل��ه��ا م��ع اجل��ه��ات 
حلول  إيجاد  أج��ل  من  العالقة  ذات 
لها، ويف نهاية الزيارة مت توزيع عدد 
اجلمعية  ومطبوعات  اص���دارات  من 
منسوبي  و  الطالب  على  احلقوقية 

املدرسة.
كما زار فريق آخر من الفرع املباحث 
من:  تكون  القصيم  مبنطقة  اإلداري��ة 

األستاذ  و  الشريدة،  محمد  األستاذ 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��س��ن��ي��دي، وك���ان يف 
و  العليوي،  خالد  النقيب  استقبالهم 
النقيب عبدالرحمن احلجي، و مدير 
املباحث اإلداري��ة، و مت خالل الزيارة 
تبادل املواضيع ذات العالقة و من ثم 
و  أهدافها  و  باجلمعية،  التعريف  مت 
استقبالها  عند  عملها  وآلية  رسالتها 
للشكاوى و تواصلها مع اجلهات ذات 
العالقة من أجل إيجاد حلول لها، كما 
قام الفريق بجولة على أقسام السجن 
اإليجابيات  من  ع��دداً  خاللها  رص��د 

جاء منها:
اجلمعية  أعضاء  مع  الكامل  التعاون 

من قبل املدير وبقية موظفي اإلدارة
زنزانات احلجز ووجود ساحة  وسعة 

واسعه للتشمس.
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فريق من طالب مدر�سة البخاري البتدائية بالعوامية يف 

�سيافة فرع اجلمعية باملنطقة ال�سرقية

استقبل فرع اجلمعية الوطنية حلقوق 
الشرقية فريق من  باملنطقة  اإلنسان 
االبتدائية  البخاري  مدرسة  ط��الب 
بالعوامية مبحافظة القطيف، برفقة 
رائد  خميس  آل  علي  مظاهر  املعلم 

استقبالهم  يف  وكان  الطالبي،  النشاط 
األس��ت��اذ جمعة  ال��ف��رع  على  امل��ش��رف 
فاطمة  القانونية  الباحثة  و  الدوسري، 
األستاذ  ال��ف��رع  وسكرتير  اخل����رداوي، 
عبد اهلل آل رمضان، و السكرتيرة سارة 

التعريف  مت  اللقاء  بداية  يف  الزامل، 
باجلمعية، و نشأتها و رؤيتها ورسالتها 
و آلية تعاملها مع القضايا و تواصلها 
مع اجلهات ذات العالقة إليجاد حلول 
املجال  فتح  ذلك  بعد  ثم  لها،  مناسبة 

للطالب إللقاء استفساراتهم و قد مت 
اإلجابة عليها من قبل فريق اجلمعية، 
مجموعة  توزيع  مت  اللقاء  نهاية  يف  و 
و مطبوعاتها  اص��دارات اجلمعية  من 

احلقوقية على الطالب.
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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

90 مليون   دوالر لتعزيز الفر�ص االقت�ضادية 
و�ضبل العي�ص للفل�ضطينيني

الفلسطينية  ل��أوض��اع  اس��ت��ج��اب��ًة 
مجلس  أوص��ى  ت��زداد صعوبة،  التي 
الدولي  للبنك  التنفيذين  املديرين 
م�����ؤخ�����راً ب��ت��خ��ص��ي��ص م��ب��ل��غ 90 
الرفاه  وتيرة  لتسريع  دوالر  مليون 
االق���ت���ص���ادي ال����ذي ت��ش��ت��د ح��اج��ة 
وذل��ك  إل��ي��ه،  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب 
التي يقدمها  من مساعداته  ارتفاعاً 

سنوياً بقيمة 55 مليون دوالر، وسيتم 
من  منح  شكل  يف  األم����وال  حت��وي��ل 
الصندوق  إل��ى  اخل��اص  البنك  دخ��ل 
االستئماني املخصص للضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وتعقيباً على هذا اإلجراء، قال فريد 
البنك  مجموعة  رئيس  نائب  بلحاج، 
األوس���ط  ال��ش��رق  ملنطقة  ال���دول���ي 

وشمال أفريقيا إن »أوضاع الهشاشة 
التحديات  أح���د  تشكل  وال���ص���راع 
التنمية  تواجه  التي  إحلاحاً  األكثر 
أي  ات��خ��اذ  ع��دم  أن  إال  املستدامة، 
إج����راء ح��ي��ال ه���ذه األوض����اع يزيد 
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر م���ن اح��ت��م��ال ن��ش��وب 
اضطرابات، وتراجع مستوى التنمية 
اإلمكانات  أن  ن��درك  إننا  البشرية، 

الركائز الثالث إلستراتيجية املساعدة هي:
1. تهيئة الظروف لزيادة استثمارات القطاع اخلاص وخلق الوظائف

2. برنامج تعزيز القطاع اخلاص لتنفيذ استثمارات خاصة
ز  3. تلبية احتياجات الفئات األولى بالرعاية وتدعيم املؤسسات لتحسني تقدمي اخلدمات التي ترِكّ

على املواطنني
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بدون  تتحقق  لن  لالقتصاد  الكاملة 
ذلك،  ومع  لتسوية سياسية،  التوصل 
ميكن عمل املزيد لدعم رفاه الشعب 
من  عقد  من  أكثر  بعد  الفلسطيني 
ركود النمو وارتفاع معدالت البطالة. 
مثيرة  اق��ت��ص��ادي��ة  ظ���روف  ظ��ل  ويف 
الفلسطينين  من   ٪30 حيث  للقلق، 
سكان  ون��ص��ف  العمل  ع��ن  عاطلون 
غ��زة ب��دون وظ��ائ��ف، وي���درس البنك 
لتعزيز  استراتيجيات جديدة  الدولي 
واالستثمارات  االقتصادية  الفرص 
اخل��اص��ة وال��ت��وف��ي��ق ب��ن امل��ه��ارات 
ومتطلبات السوق وخلق فرص العمل. 
تساند  القائمة،  أعماله  ويف محفظة 
الدولي  البنك  منح  م��ن   ٪40 نسبة 
ذل��ك،  وم��ع  اخل���اص،  القطاع  تنمية 
النسبة  ه��ذه  ترتفع  أن  املتوقع  فمن 
جديدة  مشاريع  خالل  من   ٪90 إلى 
والتنمية  وامل��ي��اه  الطاقة  م��ج��ال  يف 
االجتماعية والبلدية، وميكن أن يؤدي 
تعزيز  إل��ى  التدخلي  اإلج����راء  ه��ذا 
قدرة االقتصاد، وتشجيع جهود ريادة 
األعمال، وحتفيز خلق فرص العمل، 
الشباب  من  الكبيرة  لأعداد  خاصة 

والنساء العاطلن عن العمل.
ويس  مارينا  قالت  الصدد،  هذا  ويف 
املديرة واملمثلة املقيمة للبنك الدولي 
يف ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وق���ط���اع غ��زة 
»سيواصل البنك الدولي، بالبناء على 
الفلسطينية،  السلطة  م��ع  شراكته 
املؤسسات  لتعزيز  املساندة  تقدمي 
ال��ع��ام��ة  امل��ال��ي��ات  إدارة  أج���ل  م���ن 
بكفاءة وتقدمي اخلدمات للمواطنن. 
فإن  النمو،  وتيرة  تسريع  أج��ل  وم��ن 
الوظائف  وخلق  اخل��اص  االستثمار 
أمرين أساسين لنهج البنك، وتهدف 
مساعدتنا إلى إشاعة األمل والطموح 
للشباب،  خاصة  الفلسطينين،  بن 
وكسر احللقة املفرغة للبطالة والفقر 

وعدم االستقرار«.
ويف غ����زة، ت���رك ح��ج��م ال��ت��ح��دي��ات 
ال���ق���ط���اع ع���ل���ى ح���اف���ة االن���ه���ي���ار 
تدهور  مع  واالجتماعي،  االقتصادي 
امل��ع��ي��ش��ي��ة.  ال����ظ����روف  خ��ط��ي��ر يف 
 ،٪6 بنسبة  غ��زة  اقتصاد  وانكمش 
عن  عاطلن  السكان  نصف  وأصبح 
العمل، كما أن القيود املفروضة على 

التجارة والوصول إلى املوارد والعزلة 
عن الضفة الغربية تؤدي إلى تراجع 
اإلنتاجية.  ال��ق��ط��اع��ات  يف  مستمر 
وتعاني غزة من أزمة إنسانية خطيرة، 
وتواجه حتديات ملحة يف مجال املياه 
وحتتاج  والطاقة،  الصحي  والصرف 

إلى اهتمام عاجل. 
التدخلية  اإلج���راءات  تلك  تتيح  كما 
للبنك الدولي يف غزة تقدمي املساعدة 
اإلنسانية واإلمنائية، مع التركيز على 
عمل  فرص  لتوفير  اخل��اص  القطاع 
يف األج���ل ال��ق��ري��ب، واإلص��الح��ات 
املخاطر  م��ن  للتخفيف  امل��ؤس��س��ي��ة 
املستثمرون  يواجهها  التي  املتبقية 
يف بيئة غير مستقرة وهشة. وستتيح 
تدخلية  إلج�����راءات  ج��دي��دة  منحة 
العمل يف حاالت  النقد مقابل  بشأن 
واخلبرة  ال��ت��دري��ب  تقدمي  ال��ط��وارئ 
احلاصلن  والنساء  للشباب  العملية 
منهم  و٪60  جامعية،  شهادات  على 
ع��اط��ل��ون ع��ن ال��ع��م��ل، يف خ��دم��ات 
الفئات  ألكثر  االجتماعية  الرعاية 
تطوير  وم��ع��ان��اة، وس��ي��ؤدي  ض��ع��ف��اً 
البلديات إلى توفير وظائف من خالل 
التحتية  البنية  خدمات  تأهيل  إعادة 
إع��ادة  ذل��ك  يف  مب��ا  العمالة،  كثيفة 
وباإلضافة  الصلبة،  النفايات  تدوير 
الدولي  البنك  سيواصل  ذل��ك،  إل��ى 
املائي  األم��ن  مجال  يف  استثماراته 
اخلدمات  لتوفير  املتجددة  والطاقة 

األساسية واإلغاثة الالزمة.
وسيواصل البنك احلوار مع املانحن 
من أجل الشراكات االستراتيجية، مبا 
يف ذلك من خالل أعماله التحليلية. 
إن حتليل القضايا االقتصادية امللحة 
وتوجيه  احل���وار  تسهيل  يف  يساعد 
مجموعة  وستعمل  املساندة،  جهود 
البنك الدولي مع صانعي السياسات 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن وال��ق��ط��اع اخل���اص 
اخلاصة،  االستثمارات  زي���ادة  على 
لبناء  الالزمة  اإلصالحات  وتشجيع 
املخاطر  من  واحلد  املستثمرين،  ثقة 
املالية  اجل���دوى  وزي���ادة  السياسية، 

للمشروعات. 

ال��ب��ن��ك ال��دول��ي و ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة و 
قطاع غزة:

س���اع���د ال��ب��ن��ك ال����دول����ي ال��ش��ع��ب 
اتفاقيات  توقيع  منذ  الفلسطيني 
من  التسعينيات  أوائ����ل  يف  أوس��ل��و 
العمل  واص��ل  حيث  امل��اض��ي،  القرن 
فلسطينية  دول���ة  أس��س  وض��ع  على 
يف املستقبل ميكنها تقدمي اخلدمات 
إلى شعبها،  وتقوم املنح، التي ميولها 
موارد  ومن  دخله  من  الدولي  البنك 
ص��ن��ادي��ق اس��ت��ئ��م��ان��ي��ة ي��س��اه��م بها 
السلطة  مشاريع  بتمويل  املانحون، 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة يف ق��ط��اع��ات امل��ي��اه 
وال���ص���رف ال��ص��ح��ي، وال��ب��ل��دي��ات، 

والتعليم، واحلماية االجتماعية.
واملصاحلة  السالم  غياب  أدى  كما   
خلق  إل��ى  السياسي  امل��س��ت��وى  على 
وض����ع اق���ت���ص���ادي غ��ي��ر م��س��ت��دام. 
تراجعاً  املانحن  مساندة  وش��ه��دت 
قائمة  متويلية  فجوة  وهناك  كبيراً، 
ن أداء املالية العامة للسلطة  رغم حتُسّ
الفلسطينية يف عام 2017، وال يزال 
قائماً  الداخلي  الفلسطيني  االنقسام 
مع  الغربية،  والضفة  غزة  قطاع  بن 
وجود شكوك كبيرة حول إمتام عملية 

املصاحلة.
األول��ي من احلرب  التعايف  أدى  وقد 
 2014 عام  يف  القطاع  شهدها  التي 
األجل،  قصيرة  منو  طفرة  إنهاء  إلى 
مم���ا ن��ت��ج ع��ن��ه ت���ده���ور األوض�����اع 
السيولة  أزم���ة  وأدت  االق��ت��ص��ادي��ة، 
األخيرة يف القطاع إلى حدوث تدهور 
سريع يف األوضاع اإلنسانية، مبا يف 
العالج  على  احل��ص��ول  ف��رص  ذل��ك 

الطبي والكهرباء واملياه النظيفة.
من  الفلسطينية  األراض���ي  وتعاني 
يبلغ  ال���ذي  البطالة  م��ع��دل  ارت��ف��اع 
27٪. عالوة على ذلك، ال تزيد نسبة 
 ٪41 عن  العمل  سوق  يف  الناشطن 
و29   15 بن  أعمارهم  تتراوح  ممن 

عاماً.
ورغ���م ان��خ��ف��اض م��ع��دل امل��ش��ارك��ة، 
هذه  يف  البطالة  نسبة  وصلت  فقد 
الشريحة العمرية إلى 60٪ يف قطاع 
وقطاع  الغربية  الضفة  وحلَّت  غ��زة. 
ب��ن 190  امل��رك��ز 114 م��ن  غ��زة يف 
أنشطة  ممارسة  تقرير  يف  اقتصادا 
ن  حتَسّ حيث   ،2018 لعام  األع��م��ال 
ترتيبهما بواقع 26 مركزا عن تصنيف 

عام 2017 )املركز 140(.

استيراتيجية البنك الدولي:
مستدام  من��و  مسار  حتقيق  يتوقف 
وج��ود  على  الفلسطيني  لالقتصاد 
قطاع خاص محلي قادر على املنافسة 
يف األسواق اإلقليمية والعاملية وعلى 
زيادة صادراته من السلع واخلدمات. 
املساعدة  إستراتيجية  ترِكّز  ولذلك، 
الدولي  البنك  أعدتها مجموعة  التي 
تهيئة  على   2021-2018 للسنوات 
بيئة مواتية لالستثمارات اخلاصة يف 

قطاعات االقتصاد اإلنتاجية.
ق��درات  زي��ادة االستثمار  ز  تُ��ع��ِزّ وق��د 
االق���ت���ص���اد، وت���ك���ون م��ب��ع��ث إل��ه��ام 
األع���م���ال،  رواد  جل��ه��ود  وت��ش��ج��ي��ع 
التي  ال��وظ��ائ��ف  خلق  على  وتساعد 
تشتد احلاجة إليها، السيما لأعداد 
من  العمل  عن  العاطلن  من  الكبيرة 
على  ذلك  ويرتكز  والنساء،  الشباب 
الدولي اخلاص  البنك  نهج مجموعة 
أقصى  إلى  اإلمنائي  التمويل  بزيادة 
على  العمل  جانب  وإل��ى  حد ممكن. 
مساندة القطاع اخلاص، فإن التركيز 
املشترك  ال��رخ��اء  حتقيق  على  بقوة 
العقد  لتجديد  األه��م��ي��ة  ب��ال��غ  أم��ر 
ع��ب��ر حت��س��ن مستوى  االج��ت��م��اع��ي 
واحلماية  )العامة(  اخلدمات  تقدمي 
االج��ت��م��اع��ي��ة. وال���رك���ائ���ز ال��ث��الث 

إلستراتيجية املساعدة هي:
1. تهيئة الظروف لزيادة استثمارات 

القطاع اخلاص وخلق الوظائف.
اخل��اص  القطاع  تعزيز  برنامج   .2

لتنفيذ استثمارات خاصة.
األول��ى  الفئات  احتياجات  تلبية   .3
بالرعاية وتدعيم املؤسسات لتحسن 
��ز على  ت��ق��دمي اخل��دم��ات ال��ت��ي ت��رِكّ

املواطنن.
قوي،  حتليلي  برنامج  لديه  والبنك 
إلى  م  امل��ق��َدّ البنك،  تقرير  وتضمن 
)باملانحن(  اخلاصة  االرتباط  جلنة 
رؤي���ة   ،2017 س��ب��ت��م��ب��ر/أي��ل��ول  يف 
جديدة لتحقيق النمو وخلق الوظائف، 
من  احملتملة  امل��ك��اس��ب  حت��دي��د  م��ع 
حكومة  تتخذها  ال��ت��ي  اإلج�����راءات 
إسرائيل ومجتمع املانحن لتهيئة بيئة 

مواتية الستثمار القطاع اخلاص.
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منظمة 

ال�سحة 

العاملية توؤكد 

اإحراز تقدم 

كبري يف تدابري 

مكافحة التبغ 

عامليًا

إن  العاملية  الصحة  منظمة  قالت 
حياة  يحصد  التبغ  تعاطي  إدم���ان 
ح���وال���ي ث��م��ان��ي��ة م��الي��ن شخص 
العالم  ح��ك��وم��ات  وح��ث��ت  س��ن��وي��اً، 
اتخاذ إجراءات أسرع ملعاجلة  على 
مشكلة التدخن والتكاليف الصحية 
واالقتصادية  والبيئية  واالجتماعية 

الهائلة التي يتسبب فيها.
عن  لالمتناع  العاملي  اليوم  وقبيل 
تعاطي التبغ، الذي يحتفل به يف 31 
فيناياك  الدكتور  سلط  مايو/أيار، 
من  ال��وق��اي��ة  إدارة  م���ن  ب���راس���اد 
باملنظمة،  السارية  غير  األم���راض 
يسببها  التي  األض��رار  على  الضوء 
التبغ لرئتي املدخنن وغير املدخنن 
ت��ن��ج��م 3.3  إذ  ع��ل��ى ح���د س�����واء، 
بالتبغ  مرتبطة  وف��اة  حالة  مليون 
السرطان  مثل  الرئة،  أم��راض  عن 
املزمنة  التنفسي  اجلهاز  وأم��راض 
يفوق 40٪ من مجموع  والسل، مبا 

احلاالت.
وقال الدكتور براساد للصحفين يف 
جنيف »من بن 3.3 مليون شخص، 
ه��ن��اك ن��ح��و ن��ص��ف م��ل��ي��ون ممن 
املباشر  غير  للتدخن  يتعرضون 
الذين  األطفال  بن  منه،  وميوتون 

سنوات،  خمس  عن  أعمارهم  تقل 
ميوت 60 ألف طفل كل عام بسبب 

التدخن السلبي«.
أن  العاملية  الصحة  منظمة  وتؤكد 
مئات السموم املوجودة يف التدخن 
تبدأ يف إتالف الرئتن، ألنه عندما 
تتوقف  ال���دخ���ان،  اس��ت��ن��ش��اق  ي��ت��م 
الذي  ال��ه��واء  تنقي  التي  التقنيات 
واألوس���اخ،  امل��خ��اط  م��ن  نستنشقه 
يف  امل��وج��ودة  للسموم  يسمح  مم��ا 
الرئتن  إلى  بالوصول  التبغ  دخان 

بسهولة أكبر.
إلى  ي��ؤدي  ذلك  إن  املنظمة  وتقول 
تقلص وظائف الرئة وضيق التنفس 
الهوائية  ال��ش��ع��ب  تضخم  بسبب 
هذه  أن  مضيفة  امل��خ��اط،  وت��راك��م 
»مجرد جزء  األولية هي  األعراض 
التبغ  يحدثه  ال���ذي  ال��ض��رر«  م��ن 

للرئتن.
وعلى الرغم من أن تعاطي التبغ قد 
العقود األخيرة،  انخفض عاملياً يف 
من 27٪ عام 2000، إلى 20٪ عام 
األمم��ي��ة  ال��وك��ال��ة  أص���رت   ،2016
املعنية بالصحة على أن احلكومات 
»متأخرة« يف الوفاء بالتزاماتها جتاه 
بنسبة  التبغ  اس��ت��خ��دام  م��ن  احل��د 

وملواجهة   ،2025 عام  بحلول   ٪30
السريع  التنفيذ  إل��ى  دع��ت  ذل��ك، 
العاملية  الصحة  منظمة  التفاقية 
اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، التي 
كيفية  حول  العملية  املشورة  تقدم 
تنفيذ تدابير مكافحة التبغ لتغطي 

جميع القطاعات احلكومية.
مزيد  إلى  احلاجة  االتفاقية  وتبرز 
العامة،  التوعية  استراتيجيات  من 
داخلية  ع��ام��ة  أم��اك��ن  إن��ش��اء  مثل 
العام  النقل  ووسائل  العمل  وأماكن 
التدخن،  من  خالية  تكون  بحيث 
إل����ى ج��ان��ب ح��ظ��ر اإلع�����الن عن 
وزيادة  ورعايته،  له  والترويج  التبغ 
التبغ  م��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى  ال��ض��رائ��ب 
تثبيت  إلى  باإلضافة  كبير،  بشكل 
وكبيرة  مصورة  صحية  حت��ذي��رات 

احلجم على جميع عبوات التبغ.
وبالتوازي مع هذه األنشطة، كررت 
نصيحتها  العاملية  الصحة  منظمة 
لإلقالع  بعد  األوان  يفت  »لم  بأنه 
عن التدخن، حيث تتحسن وظائف 
ال��رئ��ة يف غ��ض��ون أس��ب��وع��ن من 

التوقف عن استهالك التبغ«.
إن  العاملية  الصحة  منظمة  وتقول 
له  التبغ  اس��ت��خ��دام  ع��ن  »اإلق����الع 

األضرار  بعض  عكس  على  القدرة 
كلها.  وليس  بالرئتن،  حلقت  التي 
ول���ذا ف���اإلق���الع ع��ن ال��ت��دخ��ن يف 
أس���رع وق���ت مم��ك��ن ض����روري ملنع 
وهو  املزمنة،  الرئة  أم��راض  ظهور 

أمر ال رجعة فيه مبجرد تطوره«.
وم���ن أج���ل م��س��اع��دة األش��خ��اص 
ال��ذي��ن ي��رغ��ب��ون يف اإلق����الع عن 
كذلك  املنظمة  أوص��ت  ال��ت��دخ��ن، 
عن  لإلقالع  مجانية  خدمة  بتنفيذ 
ط��ري��ق ال��ه��ات��ف ت��وف��ر االس��ت��ش��ارة 
يساعد  مما  للمتصلن،  السلوكية 
يف زي���ادة م��ع��دالت اإلق���الع بنسبة 
الهواتف  تطبيقات  أثبتت  وقد   ،٪4
احملمولة لأشخاص الذين يرغبون 
جناحها  التدخن  ع��ن  اإلق���الع  يف 

أيضاً.
إل����ى أن ه��ذه  امل��ن��ظ��م��ة  وت��ش��ي��ر 
التبغ  مستخدمي  تساعد  البرامج 
وتتسم  التدخن  عن  اإلق��الع  على 
بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، 
البرامج  هذه  حققته  مبا  مستدلة 
اإلقالع  معدل  بلغ  حيث  الهند،  يف 
إلى  أربعة  بعد   ٪19 التدخن  عن 
ستة أشهر، مقارنة مبعدل اإلقالع 

األساسي الذي يبلغ ٪5.
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اعرف حقوقك و واجباتك
اجلزء اخلام�ض 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 الرابعة و الستون: األمانة
1- يتولى األمن العام لأمم املتحدة 
توفير خدمات األمانة املناسبة ملؤمتر 

الدول األطراف يف االتفاقية.
2- تقوم األمانة مبا يلي:

األطراف  الدول  مؤمتر  مساعدة  )أ( 
يف  املبينة  باألنشطة  االضطالع  على 
واتخاذ  االتفاقية،  هذه  من   63 املادة 
الدول  مؤمتر  دورات  لعقد  الترتيبات 
الالزمة  اخلدمات  وتوفير  األط��راف 

لها؛
األط��راف، عند  الدول  )ب( مساعدة 
إلى  املعلومات  تقدمي  على  الطلب، 
مؤمتر الدول األطراف حسبما تتوخاه 
الفقرتان 5 و6 من املادة 63 من هذه 

االتفاقية؛

مع  ال��ض��روري  التنسيق  ضمان  )ج( 
واإلقليمية  الدولية  املنظمات  أمانات 

ذات الصلة؛

املادة اخلامسة و الستون: تنفيذ 
االتفاقية

1- ت��ت��خ��ذ ك���ل دول����ة ط����رف، وف��ق��اً 
للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، 
ما يلزم من تدابير، مبا فيها التدابير 
تنفيذ  لضمان  واالداري���ة،  التشريعية 

التزاماتها مبقتضى هذه االتفاقية.
تعتمد  أن  دولة طرف  لكل  يجوز   -2
ت��داب��ي��ر أك��ث��ر ص��رام��ة أو ش���دة من 
هذه  يف  عليها  املنصوص  التدابير 
االت��ف��اق��ي��ة م���ن أج���ل م��ن��ع ال��ف��س��اد 

ومكافحته.

املادة السادسة و الستون: تسوية 
الن�زاعات

1- تسعى الدول األطراف إلى تسوية 
تطبيق  أو  بتفسير  املتعلقة  الن�زاعات 

هذه االتفاقية عن طريق التفاوض.
2- يعرض أي نزاع ينشأ بن دولتن 
األط���راف بشأن  ال���دول  م��ن  أكثر  أو 
تطبيقها،  أو  االتفاقية  ه��ذه  تفسير 
التفاوض  طريق  عن  تسويته  وتتعّذر 
على  معقولة،  زمنية  فترة  يف غضون 
تلك  إح��دى  طلب  على  بناء  التحكيم 
تلك  تتمكن  لم  وإذا  الدول األطراف. 
الدول األط��راف، بعد ستة أشهر من 
تاريخ طلب التحكيم، من االتفاق على 
تلك  م��ن  ألي  ج��از  التحكيم،  تنظيم 
الدول األطراف أن حتيل الن�زاع إلى 

يقدم  بطلب  الدولية  العدل  محكمة 
وفقاً للنظام األساسي للمحكمة.

تعلن،  أن  دول��ة طرف  لكل  يجوز   -3
االتفاقية  ه��ذه  على  التوقيع  وق��ت 
أو  قبولها  أو  عليها  ال��ت��ص��دي��ق  أو 
ال  أنها  إليها،  االنضمام  أو  إقرارها 
من   2 بالفقرة  ملزمة  نفسها  تعتبر 
هذه املادة، وال تكون الدول األطراف 
هذه  من   2 بالفقرة  ملزمة  األخ��رى 
امل����ادة جت���اه أي دول���ة ط���رف أب��دت 

حتفظاً من هذا القبيل.
أب��دت  دول���ة ط���رف  ي��ج��وز ألي   -4
حتفظاً وفقاً للفقرة 3 من هذه املادة 
أن تسحب ذلك التحفظ يف أي وقت 
بإشعار يوّجه إلى األمن العام لأمم 

املتحدة.
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اعرف اأكرث عن اجلمعية ال�سعودية اخلريية ملر�سى الف�سام

»اجلمعية السعودية ملرضى الفصام«: 
إحدى روافد اخلير وصاحبة السبق يف 
التخصص يف هذا النوع من الرعاية، 
بتاريخ  اجلمعية  ه��ذه  أُِس��س��ت  حيث 
1431/5/12ه���  يف سجل اجلمعيات 
األهلية من قبل وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية برقم )571(  كأول جمعية 
والوطن  السعودية  العربية  اململكة  يف 
ال��ع��رب��ي م��ع��ن��ي��ة مب��رض��ى ال��ف��ص��ام 

وأسرهم.
األول  امل��ق��ام  اجل��م��ع��ي��ة يف  وت��ه��دف 

واخلجل  الصمت  ح��اج��ز  كسر  إل��ى 
وفتح  النفسي،  امل��رض  وصمة  بسبب 
خدمًة  ب��امل��رض  للمعرفة  م��س��اح��ات 
بشأنهم،  واملهتمن  وذويهم  للمرضى 
القرار  ملتخذي  يلزم  م��ا  ك��ل  وتوفير 
كي يدركون أبعاد املرض وتأثيره على 
للوصول  عالجه  وتكاليف  املجتمع، 
للمصابن  رعاية  أفضل  تقدمي  إل��ى 
بالفصام ليتمكنوا من االندماج داخل 

املجتمع ويعيشون حياًة كرمية.
اجل��م��ع��ي��ة  إدارة  م��ج��ل��س  ي�����رأس  و 

بنت  سميرة  األميرة  السمو  صاحبة 
سعود،  آل  الفرحان  الفيصل  عبداهلل 
من  مجموعة  عضويتها  يف  وت��ض��م 
االستشارين، واألخصائين النفسين 
واالجتماعين املتميزين يف هذا املجال 
من أبناء الوطن ومتد جسور التواصل 
اجلهات  مع  اخلبرات  وتبادل  املعريف 

املتخصصة داخل الوطن وخارجه.

الرؤية:
ومتميزة  متخصصة  جهة  ت��ك��ون  أن 
ل��ت��ق��دمي ال���دع���م وامل�������ؤازرة مل��رض��ى 

الفصام.

الرسالة:
والتوعية  امل��ع��رف��ة  ن��ش��ر  ع��ل��ى  تعمل 
التعريف  خ��الل  من  الفصام  مب��رض 
اجلهات  مع  والتعاون  املشكلة  بحجم 
ذات العالقة وحتسن حياة هذه الفئة 

ودمجها يف املجتمع.

األهداف:
- ال��ت��ع��ري��ف ب��امل��رض ون��ش��ر ال��وع��ي 

الثقايف عن مرض الفصام.
مع  بالتعامل  وتدريبهم  األسر  دعم   -

املريض.
ملتابعة  م��راك��ز  إي��ج��اد  على  العمل   -

مرضى الفصام.
اجلمعيات  م��ع  امل��ع��ريف  ال��ت��ب��ادل   -
وتبادل  املتقدمة  ال���دول  يف  املماثلة 

اخلبرات.
- إي���ج���اد ن��ظ��ام مل��س��اع��دة م��رض��ى 

الفصام لضمان حقوقهم االعتبارية.
للدراسات  معلومات  مركز  إنشاء   -

والبحوث اخلاصة مبرض الفصام.



 كاريكاتير

امل�ست�سار القانوين
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نقالً عن صحيفة
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العدل والعمل توقعان مذكرة انتقال 
القضاء العمالي وإطالق محاكمه

ال��ع��دل رئ��ي��س املجلس  وق���ع وزي����ر 
األع���ل���ى ل��ل��ق��ض��اء ال���دك���ت���ور ول��ي��د 
والتنمية  العمل  ووزي���ر  الصمعاني 
االجتماعية املهندس أحمد الراجحي 
م��ذك��رة  ال���ع���دل،  وزارة  يف  م���ؤخ���راً 
انتقال  بشأن  ال��وزارت��ن  بن  تعاون 
العمالية  القضايا  نظر  اختصاص 
من هيئات تسوية اخلالفات العمالية 
احملاكم  وإط��الق  العام؛  القضاء  إلى 

العمالية.
مشترك  بيان  يف  الوزارتان  وشددت 
على ضرورة التنسيق املستمر بينهما؛ 
العمالية  احمل���اك���م  جن���اح  ل��ض��م��ان 
وتذليل جميع الصعوبات، مبا يحقق 
التميز القضائي، ومبا ينعكس إيجاباً 

على سوق العمل.
العدل  وزارة  أن  الصمعاني  وأوض��ح 
ما  ك��ل  اهتمامها  مقدمة  يف  تضع 
وأن  ش��رائ��ح��ه،  بكل  املجتمع  يخدم 

املذكرة مع وزارة العمل تأتي لتطوير 
التعاون يف هذا الشأن، ومبا ال يخل 

بصالحيات ومهام كل منهما.
من جانبه أفاد الراجحي أن الوزارة 
ت��ع��م��ل وف���ق ش���راك���ة اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
مبا  العدل  وزارة  مع  فعال  وتكامل 
متيز  أن  إل��ى  مشيراً  الوطن،  يخدم 
سينعكس  ال��ع��م��ال��ي��ة  احمل��اك��م  أداء 

إيجاباً على سوق العمل.
تأهيل  على  ال��ع��دل  وزارة  وتعكف 
ال��الزم��ة  العدلية  ال��ك��وادر  وتطوير 
العمالية،  والدوائر  احملاكم  النطالق 
التدريبي  البرنامج  ومن ذلك إطالق 
العمالي،  ال��ق��ض��اء  يف  املتخصص 
املخصصن  القضاة  جميع  وإحل��اق 
يف ال��ق��ض��اء ال��ع��م��ال��ي ب����ه، وذل���ك 
القضاة  لدى  الكفاءة  مستوى  لرفع 
الشرعية  الناحية  م��ن  املخصصن 

والنظامية واملهارية واإلدارية.

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

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

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

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

ملا نص علية نظاماً.

3- صدور احلكم من محكمة أو 
دائرة غير مختصة.

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

* عنف أسري ... 
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ثقافة حقوق اإلنسان

حرصت حكومة خادم احلرمن الشريفن على دعم حقوق املرأة السعودية يف العديد من املجاالت 
إمياناً من الدولة، بأن املرأة عنصر أساسي، وفاعل لدفع عجلة التنمية فقد فتحت األبواب أمام املرأة 
لتساهم يف بناء املجتمع ، حيث حرص املشرع أن يكون للمرأة وجود يف خطط التنمية من خالل زيادة 
فرص عملها، و زيادة إسهاماتها يف سوق العمل، وإزالة العوائق التي كانت حتد من حق املرأة يف 
حتديد مصيرها، كاشتراط ولي األمر يف الغالب من تعامالتها، و مبا ال يتعارض مع أطر الشريعة 

اإلسالمية، حيث سيتيح هذا النهج متكن املرأة السعودية واشراكها يف صنع القرار.
من  العمل على متكينها  و  السعودية  باملرأة  اهتماماً  الشريفن  أولت حكومة خادم احلرمن  حيث 
املجتمع  السعودية يف  املرأة  مكانة  تعزيز  والذي سينعكس على  اململكة 2030  رؤية  حقوقها ضمن 
يف إطار شراكة فاعلة مع الرجل لبناء الوطن، وصنع التقدم فيه ألنها أثبتت جدارتها يف املجاالت 
التي عملت فيها، وهي فوق ذلك مربية األجيال الذين تنعقد عليهم اآلمال يف احملافظة على مكتسبات 

الوطن.
إّن املرأة السعودية نالت التقدير والدعم من القيادة الرشيدة مما سمح لها بإطالق طاقاتها، وإثبات 
ذاتها، ومشاركتها الفاعلة يف كافة امليادين واملواقع التي يحتاجها املجتمع إلى جانب الرجل، بل إنها 
أثبتت وجودها يف احملافل العاملية وحصدت العديد من اجلوائز بعد أن تسلحت بالصبر والعزمية 
واإلصرار، والتمسك بحجابها، وتعاليم دينها، وتقدمي كل ما حتتاجه من تشجيع، ومساندة من الرجل 
سواء كان زوًجا أو أًخا، أو ابًنا لتتمكن من االنطالق وإبراز قدراتها اإلبداعية، باإلضافة ملا تتميز به 

من احلنان والقدرة على التحمل والصبر والقيام بواجباتها وادوارها املتعددة بتفاٍن وجناح. 
و لو عرفت املرأة حقوقها، وواجباتها، ومتكنت من التسلح بالعلم واالطالع على التجارب الناجحة 
والتواصل الذكي مع اآلخرين، ستصبح إنسانة متميزة وقادرة على اقتناص الفرص، وإزالة العقبات 
من طريقها والتواجد يف أي مكان يف العالم لتحقيق أهدافها يف ظل فتح العديد من املجاالت أمامها، 
فاملرأة التي دافعت عن حقوقها حققت اليوم ذاتها يف عدة تخصصات كالهندسة واحملاماة والعالقات 

العامة والعالقات الدولية وغيرها من املجاالت.
وما حتقق للمرأة السعودية يف عهد خادم احلرمن امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه 
اهلل- من آمال وتطلعات، وما سيتحقق سواًء على صعيد فتح مجاالت عمل جديدة لها، من خالل 
مشاركتها يف صنع القرار، وتقلدها للمناصب العليا يف القطاعن احلكومي واخلاص سيساهم يف 
حتقيق تنمية شاملة ومستدامه للوطن، حيث أن قيادة بالدنا تؤكد يف أكثر من مناسبة على أن الدولة 
ترفض تهميش دور املرأة يف املجتمع السعودي يف ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وتعتبر 

املرأة ركيزة أساسية لبناء هذا الوطن.
ختاماً ،،

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

متكني املرأة
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