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الأمني العام للجمعية يوؤكد على اأن اإعالن النيابة 

تطبيق العقوبات على كل من يت�شاهل يف توفري 

العي�س الكرمي لأفراد اأ�شرته �شي�شاهم يف حماية 

اأفراد الأ�شرة

مجال  احلقوقيني يف  من  عدد  أش��اد 
تصريح  يف  اإلي������ذاء  م���ن  احل��م��اي��ة 
مت  م��ا  على  ال��ري��اض،  لصحيفة  لهم 
العامة  النيابة  قبل  من  عنه  اإلع��ان 
ب���إن���زال ع��ق��وب��ة ال��س��ج��ن مل���دة سنة 
ريال  ألف   50 ل�  تصل  مالية  وغرامة 
لكل شخص امتنع أو قصر يف توفير 
أساسيات احل��ي��اة ألس��رت��ه س��واء يف 
الزوجني وحتمل  االنفصال بني  حالة 
أو  وح��ي��دة،  رعايتهم  مسؤولية  األم 
أثناء وجود كافة أفراد األسرة يف بيت 
واح��د، معتبرين هذا اإلع��ان مبثابة 
التوعية والوقاية لكافة أفراد املجتمع 
من التجاوزات التي تتسبب يف حرمان 
األبناء من العيش حياة كرمية وضياع 
مستقبلهم، ومتنوا من كل عائل أسرة 
لتوفير  نفسه  ت��ل��ق��اء  م��ن  ي��ب��ادر  أن 
ومراعاة  األساسية  أبنائه  احتياجات 
شبح  ع��ن  سيبعدهم  مم��ا  ش��ؤون��ه��م 

االنحرافات واألمراض النفسية.
أوضح  القانوني  املستشار  جانبه  من 
خالد الفاخري األمني العام للجمعية 
تصريح  يف  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 

النيابة  ب���أن  ال��ري��اض  لصحيفة  ل��ه 
العامة تقوم بأدوار كثيرة تشكر عليها 
وخاصة دورها يف نظام احلماية من 
اإليذاء والذي يؤكد على األساسيات 
أفرادها  األس��رة وحتمي  التي حتمي 
سواء  واإلشكاليات،  التجاوزات،  من 
و  األب  أو  األم  ط����رف  م���ن  ك��ان��ت 
وتوفير  والتربية  للرعاية  بالنسبة 
متطلبات احلياة فقد أكد عليها نظام 
أو  األم��ر،  ولي  التزام  وعدم  احلماية 
من  مرحلة  يف  لإليذاء  تعرضوا  حال 
حياتهم تتدخل النيابة العامة للتحقيق 
العقوبات  ويشمل  التجاوز  ه��ذا  يف 

املالية التي حددت يف النظام.
هذه  وج��ود  أن  على  الفاخري  وأك��د 
املتابعة من قبل النيابة العامة سيسهم 
يف ض��ب��ط س��ل��وك األس����رة وخ��اص��ة 
املسؤول عنها وهو ولي األمر والتزامه 
بالقيام بواجباته األساسية وستساهم 
املتابعة يف احترام نظام احلماية من 
وما  املجتمع  أف��راد  قبل  من  اإلي���ذاء 
الذي  اإلع��ان  من  النيابة  بها  قامت 
للمتخاذلني  ال��ع��ق��وب��ة  ش���رح  تضمن 

بواجباتهم  للقيام  األم��ور  أولياء  من 
التصرفات  كيان األسرة من  واحترام 
التوعية  ن��ط��اق  يف  وي��دخ��ل  السلبية 
للمجتمع، والوقاية والتنبيه على عدم 
يتسبب  ال��ذي  السلوك  هذا  ممارسة 
مستقبل  على  عكسية  نتائج  بحدوث 

األبناء.
املقصود  أن  يعتقد  البعض  إن  وق��ال 
لألبناء  والتعنيف  ال��ض��رب  ب��اإلي��ذاء 
مثل  أوج��ه  اإلي��ذاء يشمل عدة  ولكن 
متابعة  وع��دم  عليهم،  الصرف  ع��دم 
حقوقهم  يف  وال��ت��ق��ص��ي��ر  ش��ؤون��ه��م 
وإهمالهم، ولذلك كان ال بد من وجود 
إجراءات نظامية متنع هذه السلوكيات 
واجلهة املعنية لتطبيقه النيابة العامة 
وهي املسؤولة يف التحقيق عن جرائم 
البشرية  التنمية  ووزارة  النظام  هذا 

هي املعنية بتنفيذ أحكام النظام.
ويف سياق متصل ويف تصريح له أيضاً 
ماجد  احمل��ام��ي  ال��ري��اض  لصحيفة 
للمعونة  تكامل  مبادرة  رئيس  ق��اروب 
الذي  التصريح  ب��أن  أف��اد  القضائية 
أعلنته النيابة العامة يدخل يف مسار 

والتوعية  للنشر  اإليجابية  املساهمة 
للثقافة احلقوقية فيما يخص مختلف 
ومن  احلياة  األساسية يف  القطاعات 
وه��ذا  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ش��أن  ضمنها 
ليشرح  م��ه��م  اإلي��ض��اح��ي  ال��ت��ط��ور 
الذي  الكبير  اخللل  ويعالج  ويوضح 
اخلاصة  القضايا  مسألة  يعتري  كان 
باألحوال الشخصية والتي من أهمها 
النفقة  وم���وض���وع  األس�����رة  ق��ض��اي��ا 

والوالية واحلضانة.
عشرة  الثالثة  املادة  أن  ذكره  اجلدير 
تنص  اإلي��ذاء  من  احلماية  نظام  من 
أشد  عقوبة  ب��أي  اإلخ��ال  دون  على 
يعاقب  ن��ظ��ام��اً  أو  ش���رع���اً  م���ق���ررة 
بالسجن مدة ال تقل عن شهر وال تزيد 
على سنة وبغرامة ال تقل عن 5 آالف 
ريال وال تزيد على 50 ألفاً أو بإحدى 
فعًا  ارتكب  كل من  العقوبتني  هاتني 
شكل جرمية من أفعال اإليذاء الواردة 
يف امل���ادة )األول���ى( م��ن ه��ذا النظام 
العقوبة  تضاعف  ال��ع��ودة  ح��ال  ويف 
عقوبة  إص��دار  املختصة  وللمحكمة 

بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
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رئي�س اجلمعية ي�شارك يف احلوار العاملي »لن�شكل 

م�شتقباًل معًا«

ش����ارك رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة ال��دك��ت��ور 
م��ف��ل��ح ب���ن رب��ي��ع��ان ال��ق��ح��ط��ان��ي يف 
مستقبًا  »لنشكل  العاملي:  احل���وار 
املنتدى  م��ن  على دع���وة  ب��ن��اءأً  م��ع��اً« 
ي��وم  اخل���ض���راء،  لألبنية  ال��س��ع��ودي 
املوافق  اخلميس 1442/01/09ه�����  
ش��ارك  وال���ذي   ، م   2020/08/27
للحوار  العزيز  عبد  امللك  مركز  فيه 
ألقى  وق��د  املتحدة،  واألمم  الوطني 
س���ع���ادة ال��دك��ت��ور ك��ل��م��ة اف��ت��ت��اح��ي��ة 
الشكر  خ��ال��ه��ا  م��ن  ق���دم  للجلسة 
هذا  تنظيم  على  للقائمني  اجل��زي��ل 
إلى تعزيز  الهام والذي يهدف  اللقاء 
م��ب��ادئ احل���وار ال��ع��امل��ي، وإل��ى كافة  
املشاركني فيه جميعاً وخص بالشكر 
سعادة الدكتور عبد اهلل الفوزان أمني 
للحوار  عبدالعزيز  امللك  مركز  ع��ام 
ال��ش��ورى،  وع��ض��و مجلس  ال��وط��ن��ي، 
السفيرة  فوستيه  نتالي  السيدة  و 
و  اململكة،  يف  املتحدة  لألمم  املقيمة 
لدى  ممثل  الفضل  فيصل  املهندس 

للمنتدى  العام  األم��ني  املتحدة  األمم 
السعودي لألبنية اخلضراء.

ناقش  ال��ذي  العاملي  احل��وار  ويعكس 
ع��دداً من احمل��اور املهمة رغبة األمم 
املتحدة ومركز امللك عبدالعزيز للحوار 
لألبنية  السعودي  واملنتدى  الوطني 
يف  بدورهم  االضطاع  يف  اخلضراء 
إليها  يصبو  التي  املواطنة  قيم  تعزيز 
من  يشهده  ما  ملواجهة  اليوم  العالم 
تغّيرات هائلة وحتديات معقدة، بدءاً 
من أزمة املناخ وعدم املساواة وأشكال 
بالتغيرات  م���روراً  اجل��دي��دة،  العنف 
التكنولوجيا واالستيطان  السريعة يف 
البشري، وصوالً إلى األوبئة واألزمات 
فيروس  وب��اء  أزم��ة  ومنها  الصحية، 

كورونا الذي اجتاح العالم بأسره.
ك��م��ا اس��ت��ع��رض ال��ل��ق��اء س��ب��ل تعزيز 
ومشاركة  ال��دول��ي  وال��ت��ع��اون  العمل 
امل��ج��ت��م��ع��ات احمل��ل��ي��ة ع��ب��ر احل���دود 
وال���ق���ط���اع���ات احل���ك���وم���ي���ة، وغ��ي��ر 
بوعود  للوفاء  واخلاصة  احلكومية، 

أفضل  العالم  بجعل  املتحدة  األمم 
حاالً، وأيضاً التعهد ببناء عالم ما بعد 
وتعاوناً،  مساواة  أكثر  يكون  كورونا 
فضًا عن حتقيق التقدم نحو مبادئ 
ومنهجيات وتطبيقات أهداف التنمية 
باعتبارها  املتحدة،  لألمم  املستدامة 
متنح  التي  الوحيدة  العاملية  املنظمة 
األمل للكثير من الناس من أجل عالم 
أفضل والقادرة على تقدمي املستقبل 

الذي نريده.
وقد تضمنت كلمة الدكتور التالي:

من  اليوم  أهمية  أكثر  احل��وار  يعتبر 
حقوق  وتعزيز  لدعم  مضى  وقت  أي 
املستوى  على  فقط  ليس  اإلن��س��ان 
احمل��ل��ي ب���ل ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ع��امل��ي 
اجلهود  توحيد  على  يعمل  ف��احل��وار 
ومنع احلروب والتقليل من النزاعات 
ويساهم يف حتسني جودة احلياة مما 
يتطلب املواءمة واملائمة بني التقاليد 
واألع�����راف و ال��ث��ق��اف��ات واألمن���اط 
االجتماعية املختلفة و تقريب وجهات 

النظر املتباينة فيما بينها للوصول إلى 
األهداف املشتركة املرجوة.

أن  نستطيع   وب���احل���وار  ف���احل���وار   
املجتمعات  أرضية مشتركة بني  نبني 
املتباينة  امل��ج��م��وع��ات  و  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
أكثر  مستقبل  بناء  يف  معاً  لنساهم 
اشراقاً للبشرية، فاحلوار هو الوسيلة 
األكثر فعالية لفهم اآلخر ألنه يسمح 
وتشكيل  خافاتهم  ب��ت��ج��اوز  للناس 
فهًما  يعزز  و  مشتركة،  مرجعية  أطر 
األشخاص  بني  أكثر  وتعاوًنا  أفضل 
ويعمل  املتجانسة،  غير  واملجموعات 
على التقليل من سوء الفهم و يخفض 
حياة  ضمان  على  ويساعد  التوترات 
أكثر جناًحا ومجتمعات أكثر تسامحاً 

وتعايشاً يف املستقبل.
عاملي  إلى حوار  نحتاج  أننا  وال شك 
جائحة  ظهور  م��ع  وخ��اص��ة  مشترك 
كورونا التي أثرت على العالم بأكمله 
حقوق  على  الكبيرة  آثارها  لها  وكان 

اإلنسان سلباً وإيجاباً.
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فمن الناحية اإليجابية  أثبتت التقنية 
الرقمية أنها جزء أساسي من احللول 
مما   ، العاملية  اجلائحة  ه��ذه  خ��ال 
واإلقليمية  احمللية  للحكومات  سمح 
العامة  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  مب��واص��ل��ة 
يف  ساهم  مبا  و  للسكان،  األساسية 
على  الناس  وإبقاء  األعمال  مواصلة 
اتصال كما أن التقنيات الرقمية أيًضا 
املستقبلية  االس��ت��دام��ة  يف  م��ح��وري��ة 
ل��ل��دول وامل���دن يف ك��ل م��ك��ان، وظهور 
بعد مما  العمل عن  أمناط من عقود 
التنمية  أه��داف  حتقيق  على  يساعد 
على  ويساعد  ع��ام  بشكل  املستدامة 

تلبية احلق يف العمل بشكل خاص.
ول���ذل���ك ف��إن��ه م���ن األه��م��ي��ة مب��ك��ان 
لتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً أن يكون 
أفضل  واعتناء  وتشارك  تعاون  هناك 
الرقمية  اخلدمات  إلى  الوصول  بحق 
للجميع وخاصة بالنسبة للدول األقل 
التعليم  اعتماد أسلوب  تطوراً يف ظل 
عن بعد لكافة قطاعات التعليم خال 

ضمان  يتطلب  مم��ا  اجل��ائ��ح��ة  ه���ذه 
الوفاء باحلق يف التعليم للجميع بدون 

استثناء.
كورونا  جلائحة  السلبية  اآلث��ار  وم��ن 
حرية  على  فرضت  التي  القيود  تلك 
الناس بهدف حمايتهم من هذا الوباء 
من  كانت  واألطفال  السن  كبار  ولعل 
هذه  فحياة  تضرراً،  األكثر  الشرائح 
الشرائح املجتمعية لها قيمة متساوية 
العمر  تقدم  مع  تتضاءل  ال  حقوقاً  و 
مبكان  األهمية  من  لذلك  بدايته  أو 
ال��ق��رارات  أن  م��ن  للتأكد  ال��ت��ع��اون 
على  تستند  طبية  لغايات  وال��ق��ي��ود 
بالكرامة واملعايير األخاقية  االلتزام 
واحلق يف الصحة للجميع،  وليس على 
تبنته  الذي  األمر  وهو  العمر  أساس 
اجلائحة  لهذه  مواجهتها  يف  اململكة 
ح���ي���ث ق���دم���ت أف���ض���ل اخل���دم���ات 
عن  النظر  بغض  للجميع  الصحية 
العمر أو اجلنسية أو نظامية اإلقامة.
كما أن التعاون واحلوار املشترك من 

بناء  يف  يساعد  البيئة  حماية  أج��ل 
الناس  فبقاء  إشراقاً  أكثر  مستقبل 
يعتمد  ومنوهم  ورفاهيتهم  وصحتهم 
على توفر بيئة آمنة ونظيفة وصحية 
تركز  أن  ي��ج��ب  ول���ذا  وم��س��ت��دام��ة، 
للتدهور  و  امل��ن��اخ  لتغير  استجابتنا 
ال��ب��ي��ئ��ي ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات وح��ق��وق 
األش���خ���اص وامل��ج��ت��م��ع��ات األك��ث��ر 
إج��راءات  تتخذ  أن  ويجب  ت��ض��رًرا. 
حازمة ملنع التعرض للتلوث والنفايات 
السامة، واألضرار البيئية ملا لها من 

آثار على مستقبل البشرية.
مستقبل  على  التأثيرات  من  أن  كما 
بحقوق  االه��ت��م��ام  ع��دم  املجتمعات 
األشخاص ذوي اإلعاقة يف ظل تزايد 
أعدادهم على املستوى الدولي حيث 
ال��دراس��ات  بعض  بحسب  يشكلون 
العالم  س��ك��ان  م��ن   %15 نسبته  م��ا 
ف��ردا  مليار  ح��وال��ي  يشكل  م��ا  وه��و 
يتطلب  ال��ع��امل��ي مم��ا  امل��س��ت��وى  على 
الكثير من العمل املشترك من الدول 

لدعم  امل��دن��ي  املجتمع  وم��ن��ظ��م��ات 
حقوق هذه الشريحة من األشخاص 
على املستوى الوطني وعلى املستوى 

الدولي.
أه��م��ي��ة  ن���ؤك���د ع��ل��ى  ويف اخل���ت���ام 
لتحقيق  املشترك  واحل���وار  التعاون 
وتقدمي  املستدامة  التنمية  أه��داف 
والشباب  للنساء  االجتماعي  الدعم 
واألطفال وكبار السن واألسرة بشكل 
بناء  املساهمة يف  من  لتمكينهم  عام 
احلرص  مع  تطورا  أكثر  مجتمعات 
بني  اإلنسانية  العاقات  تقوية  على 
بالبيئة احمليطة  الشعوب و االهتمام 
باإلنسان واحليوان للحد من األوبئة 
واألمراض املعدية وتعزيز دور األمم 
لتحقيق  الشعوب  خدمة  يف  املتحدة 
االس���ت���دام���ة يف األم����ن وال��س��ام��ة 
وص��ح��ة اإلن��س��ان واحمل��اف��ظ��ة على 
وتعزيز  ال��ص��راع��ات  وتقليل  البيئة 
احلوار والتقارب لنستطيع ان نساهم 

يف بناء مجتمعات أكثر إشراقاً.
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وزارة العدل تد�شن العديد من اخلدمات 

خلدمة امل�شتفيدين  

»نافذ«  منصة  العدل،  وزارة  أطلقت 
التي تتيح لألفراد واملنشآت خدمات 
إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ 
وموثوقة،  آم��ن��ة  بيئة  يف  إلكترونًيا 
سندات  م��ع  التعامل  م��ن  ومتكنهم 
خدمة  من  ب��دًءا  إلكترونًيا،  التنفيذ 
املرحلة  يف  اإللكتروني  لألمر  السند 

األولى للمنصة يف الوقت احلالي.
مشاريع  م��ن  »ن��اف��ذ«،  منصة  وت��ع��د 
م��ب��ادرة إش��راك القطاع اخل��اص يف 

إحدى  تعتبر  حيث  التنفيذ؛  أعمال 
برنامج  يف  ال��ع��دل  وزارة  م��ب��ادرات 
التحول الوطني احملقق لرؤية اململكة 
نحو  للوزارة  جديدة  وخطوة   ،2030
ال��رق��م��ي واالرت���ق���اء بجودة  ال��ت��ح��ول 

اخِلْدمات اإللكترونية.
وقائية  بيئة  »ن��اف��ذ«،  منصة  ت��وف��ر 
التنفيذ،  سندات  س��وق  على  رقمية 
العبث،  من  األط��راف  حقوق  حتفظ 
ك��م��ا ت��ض��م��ن اك���ت���م���ال م��ت��ط��ل��ب��ات 

السندات، وتعمل على سرعة وسهولة 
إلى أصحابه من خال  إع��ادة احلق 
الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب 
إسهامها يف زيادة موثوقية السندات، 
وعدم استغالها مبا يخالف النظام.

سندات  مراجعة  من  املنصة  ومتكن 
رفع  إلى  إضافة  إلكترونًيا،  التنفيذ 
يف  تسجيلها  ع��ب��ر  اخل��دم��ة  ج����ودة 
املنصة وحفظها من التلف والضياع، 
املرتبطة  التنفيذ  منازعات  وتقليل 

إلى  التنفيذي،  السند  تزوير  بادعاء 
ج��ان��ب حت��ف��ي��ز ال���س���داد م��ن خ��ال 
حتويل  قبل  للمدين،  املبكر  اإلشعار 

السند إلى احملكمة.

ما هي السندات التنفيذية؟
- األح��ك��ام وال����ق����رارات، واألوام����ر 

الصادرة من احملاكم.
بأمر  امل��ذي��ل��ة  أح��ك��ام احمل��ك��م��ني   -

التنفيذ، وفًقا لنظام التحكيم.
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تصدرها  ال��ت��ي  الصلح  محاضر   -
التي  أو  ب��ذل��ك،  امل��خ��ول��ة  اجل��ه��ات 

تصدق عليها احملاكم.
- األوراق التجارية.

- العقود واحملررات املوثقة.
القضائية،  واألوام�����ر  األح���ك���ام،   -
وأحكام احملكمني، واحملررات املوثقة 

الصادرة يف بلد أجنبي.
- األوراق العادية التي يقر باستحقاق 

محتواها كلًيا، أو جزئًيا.
لها  التي  األخ��رى  واألوراق  العقود   -

قوة سند التنفيذ مبوجب نظام.

ما هو السند لألمر؟
يعد السند لألمر، الذي تتيحه املنصة 
م��ح��رًرا مكتوًبا  ال��وق��ت احل��ال��ي،  يف 
وفًقا ألوضاع شكلية معينة نص عليها 
فيه  يتعهد  التجارية،  األوراق  نظام 
محرره بأن يدفع مبلًغا معيًنا مبجرد 
أو قابل  تاريخ معني  أو يف  االط��اع، 
يسمى  آخ���ر  ش��خ��ص  ألم���ر  للتعيني 

املستفيد.
وأوضحت املنصة، أن الدائن هو من 
السند  إنشاء  طلب  إص��دار  له  يحق 
ألمر من خالها، و التحقق من بيانات 

الطرف اآلخر.

إل���غ���اء االخ���ت���ص���اص امل��ك��ان��ي ل��ع��م��وم 
كتابات العدل واملوثقني:

وزير  معالي  وج��ه  السياق  ذات  ويف 
العدل رئيس املجلس األعلى للقضاء 
ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ول��ي��د ب��ن محمد 
الصمعاني، بإلغاء االختصاص املكاني 
وفق  واملوثقني،  العدل  كتابات  لعموم 
بعد  وذل��ك  الضوابط،  من  مجموعة 
تقييم التجربة خال مرحلتها األولى 

يف مدينة الرياض.

بإلغاء  اخلاصة  الضوابط  واشتملت 
توجيه  وف��ق   - املكاني  االختصاص 
للصكوك  تكون  أن   - الوزير  معالي 
ملعلومات  الشامل  بالنظام  الصادرة 
على  تقتصر  وأن  العقارية،  ال��ث��روة 
ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ي��ع وال���ش���راء وال��ه��ب��ة، 
العقار،  لكامل  الرهن  وفك  والرهن، 
أرق��ام  على  ال��ص��ك��وك  تشتمل  وأن 
ضمن  واقعة  وتكون  العقارات  قطع 

مخططات معتمدة.

كما اشتملت الضوابط على أال تزيد 

مربع،  متر  آالف   10 على  املساحة 
من  ال��ص��ادرة  الصكوك  تستثنى  وأن 
مدينتي مكة املكرمة، واملدينة املنورة، 
وأن يكون أطراف العملية من حاملي 

اجلنسية السعودية.

إق�������رار ال���ائ���ح���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ن��ظ��ام 
احملاكم التجارية:

كما أقر معاليه باملوافقة على الائحة 
التجارية،  احملاكم  لنظام  التنفيذية 
م��ن احمل���ددات  ال��ت��ي تضمنت ع���دداً 
واإلج�����راءات وال��ض��واب��ط وال��ق��واع��د 
بهدف  التجارية،  احملاكم  نظام  مل��واد 
وسرعة  التجاري  القضاء  ج��ودة  رفع 
البيئة  لتعزيز  املنازعات،  يف  الفصل 
ال��ت��ج��اري��ة ب��امل��م��ل��ك��ة ورف����ع األم����ان 
االستثمار،  التجاري جلذب  احلقوقي 

مواكبًة لرؤية اململكة 2030.

بها  سيعمل  التي  الائحة  وتضمنت 
الرسمية  اجل��ري��دة  يف  نشرها  بعد 
األطراف  بني  اخلاص  االتفاق  أحكام 
أنواع  بحسب  احملاكم  دوائ��ر  وتنظيم 
النوعي  للتخصص  دع��م��اً  ال��دع��اوى 

للقضايا ذات الوحدة املوضوعية.

ب�  ج��اءت  التي  الائحة  تضمنت  كما 
ألعمال  حت��دي��داً  الئحية  م���ادة   281
االستعانة  وض��واب��ط  القضاء  أع��وان 
االستعانة  وإج���ازة  اخل��اص  بالقطاع 
اخلبراء،  يف  والتوسع  الفنية  ب��اآلراء 
يف  التجار  ب��رأي  االستئناس  لتشمل 
ح���ال ك��ان��ت امل��ن��ازع��ة ب��ني ت��اج��ري��ن، 
ويكون التاجر املستأنس برأيه ممتهناً 

للنشاط محل املنازعة.
إج��راءات  حتديد  الائحة  وتضمنت 
التقاضي اإللكتروني والترافع عن بعد 
التجارية  احملاكم  اختصاص  وحتديد 
يف  التاجر  على  املقامة  ال��دع��اوى  يف 
منازعات العقود التجارية، متى كانت 
الدعوى  يف  األصلية  املطالبة  قيمة 

تزيد على خمسمائة ألف ريال.

وقواعد  مدد  على  الائحة  واشتملت 
ومحددات  االختصاص  بعدم  الدفع 
عدم سماع الدعوى ملضي املدة واملدد 
وحق  التبليغ  وإج����راءات  اإلج��رائ��ي��ة 
االطاع على بيانات الدعاوى التجارية 
على  االط��اع  أو  مثل طلب احلصول 

مستند وقواعد لنشر األحكام.

ونصت الائحة على أن يكون الترافع 
ح��ص��راً على احمل��ام��ني يف ع��دد من 
املرافعة  تكون  أن  ووج��وب  الدعاوى، 
وت��ق��دمي أي م��ذك��رات ل��دى ال��دائ��رة 
التجارية يف احملكمة العليا من محام 

يف جميع األحوال.

من  ع����دداً  ال��ائ��ح��ة  تضمنت  فيما 
إل��ى  فيها  ال��ل��ج��وء  ي��ج��ب  ال���دع���اوى 
نظر  وإج��راءات  والوساطة  املصاحلة 
إلدارة  ووضع خطة  وتهيئتها  الدعوى 
ال��دع��وى وحت��دي��د ن��ص��اب ال��دوائ��ر 
وقواعد  الدعاوى  نظر  يف  القضائية 
بجميع  واإلثبات  املستعجلة  للدعاوى 

طرقه وإجراءات االستعانة باخلبرة.

للتظلم  إج����راءات  ال��ل��وائ��ح  ووض��ع��ت 
ورف��ع  األداء  أم��ر  على  واالع��ت��راض 
األح��ك��ام  وحت��دي��د  االستئناف  طلب 
وال����ق����رارات ال��ت��ي ت��ك��ون مب��راف��ع��ة 
النظر  إع����ادة  وال��ت��م��اس  ب��دون��ه��ا  أو 
وال���ن���ق���ض وم�����دة ن��ظ��ر ال���دع���اوى 
اليسيرة وإجراءاتها وشروط الدعوى 

اجلماعية وقواعدها.

وكان معالي وزير العدل الشيخ الدكتور 
وليد بن محمد الصمعاني، قد أكد أن 
نظام احملاكم التجارية سيكون ذراًعا 
احملاكم  ه��ذه  لعمل  مهًما  تشريعًيا 
وكفاءة  املخرجات  ج��ودة  يحقق  مب��ا 
القضائية،  اإلج��راءات  وتنظيم  األداء 
مبا  ال��رق��م��ي،  التحول  عملية  ودع��م 
يعزز من سرعة الفصل يف املنازعات 
النوع  هذا  ملتطلبات  نظراً  التجارية 
النظام  سيساعد  كما  األقضية،  من 
يف ترسيخ منهجية القضاء املؤسسي، 
ويعطي مرونة يف االتفاقيات التجارية 
على  اخلصومة،  يف  بالفصل  املتعلقة 
وقواعد  العام،  بالنظام  ذلك  أال يخل 

العدالة.

الدليل االس��ت��رش��ادي خلدمة  إص���دار 
التقاضي اإللكتروني:

الدليل  ال��ع��دل  وزارة  أص���درت  كما 
االس���ت���رش���ادي خل���دم���ة ال��ت��ق��اض��ي 
مفصًا  شرحاً  املتضمن  اإللكتروني، 
خلطوات االستفادة من اخلدمة عبر 

.najiz.sa بوابة ناجز اإللكترونية

مفصًا  ش��رح��اً  ال��دل��ي��ل  وي��ت��ض��م��ن 

على  والرد  املذكرات  تبادل  خلطوات 
القضائية  ال��دائ��رة  وط��ل��ب��ات  أسئلة 
املطلوبة  امل��رف��ق��ات  رف���ع  وط��ري��ق��ة 
الترافع،  م��دة  متديد  طلب  وطريقة 
عبر  الترافع  لطريقة  شرحاً  وكذلك 
للرسائل  ومن���اذج  امل��رئ��ي،  االت��ص��ال 

النصية للخدمة.

ال������وزارة أن اجل��ل��س��ات  وأوض���ح���ت 
القضائية ال حتتاج إلى حجز موعد، 
حيث ستصل للمستفيد رسالة نصية 
قضيته  بتحويل  جواله  على   )SMS(
إل���ى م��س��ار ال��ت��ق��اض��ي اإلل��ك��ت��رون��ي، 
تتضمن املوعد احملدد ورابط حضور 

اجللسة عن بُعد.

خ��دم��ة حجز  أن  ال������وزارة  وأك�����دت 
املواعيد احلالية تتيح للمستفيد طلب 
عند  العدلية  املرافق  حلضور  موعد 
متوفرة  غير  خدمة  إلج��راء  احلاجة 
ضمن اخلدمات اإللكترونية يف بوابة 

.najiz.sa ناجز

وكان معالي وزير العدل رئيس املجلس 
وليد  الدكتور  الشيخ  للقضاء  األعلى 
بن محمد الصمعاني قد وجه بإطاق 
وذلك  اإللكتروني«،  »التقاضي  خدمة 
ض��م��ن ج��ه��ود ال�������وزارة الس��ت��ك��م��ال 
منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة 
اإلجن���از وج���ودة امل��خ��رج��ات، وتفعيل 

وتكامل مسار التقاضي اإللكتروني.
إج���راءات  جميع  اخل��دم��ة  وتتضمن 
التقاضي املنصوص عليها يف األنظمة 
إل��ك��ت��رون��ي��اً،  تطبيقها  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
املستندات  وتقدمي  املذكرات  كتبادل 
ال��ت��راف��ع  جلسة  وع��ق��د  واحمل�����ررات 
عبر  بعد  عن  واملرافعة  اإللكتروني 
وال��ن��ط��ق باحلكم  امل��رئ��ي،  االت��ص��ال 
واالع��ت��راض  احلكم  نسخة  واس��ت��ام 
درج��ة،  األع��ل��ى  احملكمة  أم���ام  عليه 
وذل������ك ع���ب���ر م��ن��ص��ة »ال��ت��ق��اض��ي 

اإللكتروني« اخلاصة بالوزارة.

وأش������ارت ال������وزارة إل���ى أن خ��دم��ة 
على  حتافظ  اإللكتروني  التقاضي 
وف��ق  ك��اف��ة،  القضائية  ال��ض��م��ان��ات 
ح��وك��م��ة م���ن ش��أن��ه��ا حت��ق��ي��ق تلك 
طبيعة  م��ع  يتناسب  مب��ا  الضمانات 

هذا املسار.
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والزراعة  األغذية  منظمة  أص��درت 
ومنظمة  )ال���ف���او(  امل��ت��ح��دة  ل���ألمم 
املشترك  ال��ب��ي��ان  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ص��ح��ة 
ال��دور  على  ال��ض��وء  لتسليط  التالي 
تعزيز  يف  اآلم����ن  ل��ل��غ��ذاء  احل��اس��م 
الصحة والقضاء على اجلوع، مؤكدة 
إنه مما ال شك فيه أنه بدون الوصول 
من  سيكون  اآلم���ن،  للغذاء  الشامل 
أج��ن��دة  أه����داف  حتقيق  املستحيل 
احلصول  يف  احلق  وللجميع   ،2030
والكايف،  واملغذي  اآلمن  الغذاء  على 
ألن الغذاء اآلمن مهم للغاية يف تعزيز 
وهما  اجلوع،  على  والقضاء  الصحة 
أهداف  من  هدفاً   17 بني  من  اثنان 

أجندة التنمية املستدامة 2030.

آم��ن��اً، ال ميكن  ال��غ��ذاء  يكن  ل��م  وإذا 
اع���ت���ب���اره غ������ذاًء، وي��ت��ح��ق��ق األم���ن 
الناس  جلميع  تتاح  عندما  الغذائي 
الفعلية  يف جميع األوقات، اإلمكانية 
الغذاء  على  للحصول  واالقتصادية 
الغذائية  احتياجاتهم  يلبى  ال���ذي 
ونشطة.  صحية  حياة  يعيشوا  لكى 
ال��غ��ذاء  س��ام��ة  ف���إن  احلقيقة  ويف 
األربعة  العناصر  من  مهم  ج��زء  هي 
لألمن الغذائي وهي التوفر، وإمكانية 
واالستقرار.  واالستخدام،  الوصول، 
 55 نحو  يعاني  احلالي،  الوقت  ويف 
العربية من  الدول  مليون شخص يف 

انعدام األمن الغذائي.

 وأضافت منظمة الفاو، أنه يف نهاية 
املطاف، فإن سامة األغذية هي أمر 
بالغ األهمية ليس فقط للوصول إلى 
صحة أحسن وأمن غذائي أفضل، بل 
والتنمية  العيش،  سبل  لتأمني  كذلك 
والسمعة  وال��ت��ج��ارة،  االق��ت��ص��ادي��ة، 
ومن  املنطقة،  يف  بلد  لكل  العاملية 
تنتقل  ال��ت��ي  األم���راض  أن  امل��ع��روف 
التنمية  تعيق  األغ��ذي��ة،  ط��ري��ق  ع��ن 
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة ألن��ه��ا 
تضغط على أنظمة الرعاية الصحية 
وجت��ه��ده��ا، وت��ض��ر ب��االق��ت��ص��ادات 

الوطنية وبالسياحة والتجارة.

الصحة  ومنظمة  الفاو  تعمل  ولذلك 
ملساعدة  املنطقة  يف  م��ع��اً  العاملية 
البلدان على جتنب املخاطر وإدارتها 
سلسلة  ط��ول  على  لها  واالستجابة 
ك��م��ا تعمل  ال��غ��ذائ��ي��ة،  اإلم������دادات 
املنظمتان مع منتجي وبائعي األغذية 
وأص��ح��اب  التنظيمية  وال��س��ل��ط��ات 
سواء  امل��دن��ي،  املجتمع  يف  املصلحة 
حيث يتم إنتاج األغذية محلياً أو يتم 

استيرادها.

وت��س��اع��د »ال��ف��او« ال���دول األع��ض��اء 
امل��خ��اط��ر وإدارت��ه��ا  فيها ع��ل��ى م��ن��ع 

سلسلة  ط��ول  على  لها  واالستجابة 
منظمة  تُيسر  بينما  األغ��ذي��ة،  إنتاج 
والكشف  ال��وق��اي��ة  العاملية  الصحة 
للتهديدات  ال��ع��امل��ي��ة  واالس��ت��ج��اب��ة 
باألغذية  املرتبطة  العامة  الصحية 
على  املنظمتان  وتعمل  اآلمنة،  غير 
املستهلك  ثقة  ب��ن��اء  على  امل��س��اع��دة 
وثقته يف سامة  ب��اده،  يف سلطات 

إمدادات الغذاء.

مسؤولية  ه��ي  ال���غ���ذاء  س��ام��ة  إن 
واملنتجني  احلكومات  ب��ني  مشتركة 
واملستهلكني، فلكل شخص دور يقوم 
الغذاء  سلسلة  على  احلفاظ  يف  به 
امل��ائ��دة، وضمان  امل��زرع��ة حتى  م��ن 
وال  آمناً  املستهلك  ال��غ��ذاء  يكون  أن 
صحتنا.  ع��ل��ى  أض����رار  يف  يتسبب 
التنمية  وشركات  احلكومات  وندعو 
اخلاص  والقطاع  واملانحني  الدوليني 
إلى احداث فرق مستدام يف سامة 
الغذاء، وميكن حتقيق ذلك من خال 

اإلجراءات التالية:

1. ضمان سامة الغذاء، يجب على 
اجلميع  حصول  ضمان  احلكومات 

على غذاء آمن ومغذي.

2. يجب ضمان زراعة الغذاء بشكل 
الزراعني  املنتجني  على  يتعني  آم��ن، 

مم��ارس��ات  تبني  األغ��ذي��ة  ومنتجي 
جيدة.

3. ي��ج��ب احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى س��ام��ة 
األعمال  قطاع  على  يجب  األغ��ذي��ة، 
ضمان نقل وتخزين وإعداد األغذية 

بشكل آمن.

4. يجب التأكد من سامة األغذية. 
يجب ضمان حصول املستهلكني على 
وموثوقة  وواض��ح��ة  آن��ي��ة  معلومات 
ومخاطر  التغذوية  املخاطر  بشأن 
األم������راض امل��رت��ب��ط��ة ب��خ��ي��ارات��ه��م 

الغذائية.

م���ن أج��ل  5. ي��ج��ب ال��ع��م��ل م���ع���اً 
على  يجب  ال��غ��ذاء،  س��ام��ة  حتقيق 
االقتصادية  والهيئات  احل��ك��وم��ات، 
املتحدة،  األمم  ومنظمات  اإلقليمية، 
ووكاالت التنمية واملنظمات التجارية، 
واملنتجني،  املستهلكني  وج��م��اع��ات 
والبحثية،  األك��ادمي��ي��ة  وامل��ؤس��س��ات 
معاً  العمل  اخلاص  القطاع  وكيانات 

يف قضايا سامة األغذية.

وقال عبد السام ولد أحمد، مساعد 
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 
ل����ألمم امل��ت��ح��دة )ال����ف����او( وامل��م��ث��ل 
اإلق��ل��ي��م��ى ل��ل��ش��رق األدن����ى وش��م��ال 

الفاو و ال�شحة العاملية ت�شلطان ال�شوء على الدور احلا�شم للغذاء الآمن 

يف تعزيز ال�شحة

واإطالق برنامج وطني للتاأكد من �شالمة 10 اآلف عينة غذائية يف اململكة
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اأخ��ب��ار اجل��وع يف العامل و جهود املنظمات و  اأه��م  © �شفحة تهتم بن�شر   

املخت�شني و املهتمني بحقوق الإن�شان للق�شاء عليه من اأجل العمل على 

حت�شني حقوق الإن�شان يف العامل

املنظري،  حمد  وال��دك��ت��ور  أف��ري��ق��ي��ا، 
املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 

إلقليم شرق املتوسط.

من  السابع  يعتبر   ،2019 العام  منذ 
يونيو يوماً لتسليط الضوء على فوائد 
اجلمعية  اعتمدت  وقد  اآلمن،  الطعام 
العاملي  ال��ي��وم  املتحدة  ل��ألمم  العامة 
ديسمبر/كانون  يف  األغ��ذي��ة  لسامة 
العاملي  ال��ي��وم  وي��ه��دف   ،2018 األول 
إلى  الثاني  عامة  يف  األغذية  لسامة 
لفت االنتباه وحتفيز العمل للمساعدة 
التي  املخاطر  وإدارة  ورصد  منع  على 
تنتقل عن طريق األغذية بشكل يسهم 
البشر،  وص��ح��ة  ال��غ��ذائ��ي،  األم���ن  يف 
واالزده������ار االق���ت���ص���ادي، وال���زراع���ة 
والسياحة،  األس���واق،  إل��ى  وال��وص��ول 

والتنمية املستدامة.

ب��رن��ام��ج وط��ن��ي للتأكد من  إط���اق 
س��ام��ة 10 آالف ع��ي��ن��ة غ��ذائ��ي��ة يف 

اململكة:
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 
وطنياً  برنامجاً  الهيئة  تنفيذ  عن 
يتضمن  األغ��ذي��ة  ومراقبة  لرصد 
عينة  آالف  عشرة  من  أكثر  حتليل 
التأكد من سامتها  بهدف  غذائية 
م��ن امل��ل��وث��ات، إض��اف��ة إل��ى تكوين 
وكمية  نوعية  ح��ول  بيانات  قواعد 
املجتمع  يستهلكها  التي  األغ��ذي��ة 

السعودي.
وق����ال ال��دك��ت��ور ه��ش��ام ب���ن سعد 
للهيئة  التنفيذي  الرئيس  اجلضعي 

العامة للغذاء والدواء، يف تصريح 
لسامة  العاملي  ال��ي��وم  مبناسبة 
الغذاء الذي يحمل شعار »سامة 
اجلميع«:  تهم  مسألة  األغ��ذي��ة 
للغذاء  العامة  الهيئة  وتنفذ  »تعد 
بالتعاون مع شركائها يف  والدواء 
واخل��اص  احل��ك��وم��ي  القطاعني 
ل��رص��د مختلف  وط��ن��ي��ة  ب��رام��ج 
امللوثات يف األغذية بهدف التأكد 
من سامة األغذية املعروضة يف 
للوائح  ومطابقتها  اململكة  أسواق 
القياسية  وامل��واص��ف��ات  الفنية 
يتم  العام،  هذا  وخال  املعتمدة، 
لرصد  الوطني  البرنامج  تنفيذ 
يستهدف  الذي  األغذية  ومراقبة 
من  ألك��ث��ر  عينة   10225 حتليل 
والكشف عن  124 منتجاً غذائياً 

38 ملوثاً«.

تبنت  »ال���ه���ي���ئ���ة«  أن  وأض������اف 
سياسات من شأنها تعزيز الصحة 
ال��ع��ام��ة وال��وق��اي��ة م��ن األم���راض 
املزمنة كالسكري وأمراض القلب 
بينها  تشريعات  س��ن  خ��ال  م��ن 
يف  جزئياً  املهدرجة  الدهون  منع 
وتخفيض  الغذائية،  الصناعات 
من  الغذائية  املنتجات  محتوى 
بعرض  واإلل����زام  وامل��ل��ح،  السكر 
قائمة  على  احل��راري��ة  السعرات 

وجبات املنشآت الغذائية.

للغذاء  العامة  الهيئة  وتابع رئيس 
الهيئة  دور  منطلق  »من  وال��دواء: 
املستهلك  حصول  على  وحرصها 

ع��ل��ى غ����ذاء آم���ن ويف ظ��ل رؤي��ة 
اململكة 2030 واجلهود التي تبذلها 
الدولة يف الرقابة والتوعية؛ بدأت 
الهيئة خال العام احلالي يف تكوين 
نوعية  حول  وطنية  بيانات  قواعد 
يستهلكها  ال��ت��ي  األغ��ذي��ة  وكمية 
املجتمع السعودي وذلك من خال 
يف  نأكل  »م��اذا  البحثي  مشروعها 
جمع  يتضمن  ال��ذي  السعودية؟« 
البيانات عن طريق إجراء دراسات 
اس��ت��ط��اع��ي��ة ل��ع��ي��ن��ة مم��ث��ل��ة من 
املجتمع، وتسهم هذه النتائج بشكل 
أساسي يف تقييم املخاطر احملتملة 
التي قد يسببها الغذاء للمستهلك 
يف اململكة وتعزيز سامة األغذية 
الازمة  التدابير  وضع  خال  من 
املتعلقة  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات  وب��ن��اء 

باحلد من املخاطر«.

أن  إل��ى  اجلضعي  الدكتور  وأش��ار 
مركز اإلنذار السريع للغذاء رصد 
ال��دول��ي��ة  ال��ب��اغ��ات  ع��ل��ى صعيد 
 ،2019 عام  وباغا  إن��ذارا   5386
منها 4939 إنذارا رصدتها الهيئات 
العاقة،  ذات  اخلارجية  واجلهات 
بشأن  للمركز  وردت  باغا  و447 
املنافذ  من  رفضها  منتجات جرى 
دول  يف  أو  اململكة  يف  احل��دودي��ة 

مجلس التعاون اخلليجي.
ول��ف��ت إل��ى أن »ال��غ��ذاء وال���دواء« 
نفذت أيضاً 51756 زيارة تفتيشية 
ل��ل��م��ن��ش��آت ال��غ��ذائ��ي��ة وج��م��ع��ت 
من  أك��ث��ر  وأج���رت  عينة   29645
73 ألف حتليل مخبري، كما متت 
دراسة وإعداد 136 رأياً علمياً يف 
موضوعات متفرقة تتعلق بسامة 
تقييم  وكذلك  الغذائية،  املنتجات 

منتجاً   277 م���ن  أك��ث��ر  س��ام��ة 
غذائياً.

هي  األغ��ذي��ة  بسامة  وامل��ق��ص��ود 
غياب األخطار )أو وجود مستويات 
مقبولة منها( يف األغذية التي قد 
تضر بصحة املستهلكني. ميكن أن 
تكون املخاطر التي تنقلها األغذية 
كائنات ميكروبيولوجية أو كيميائية 
غير  تكون  ما  وغالباً  فيزيائية،  أو 
مرئية للعني البسيطة، على سبيل 
أو  الفيروسات  البكتيريا،  املثال 
األغذية  ولسامة  املبيدات،  بقايا 
دور حاسم يف ضمان بقاء األغذية 
مراحل  م��ن  مرحلة  ك��ل  يف  آم��ن��ة 
اإلن��ت��اج  م��ن  ال��غ��ذائ��ي��ة  السلسلة 
والتخزين  والتجهيز  احلصاد  إلى 
وال��ت��وزي��ع، وص����والً إل���ى اإلع���داد 

واالستهاك.
وت���ؤث���ر ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ي��ت��م بها 
ومعاجلته  وتخزينه  الطعام  إنتاج 
طعامنا.  سامة  على  واستهاكه 
ف��االم��ت��ث��ال ل��ل��م��ع��اي��ي��ر ال��غ��ذائ��ي��ة 
العاملية، وإنشاء نظم رقابية فعالة 
ل��ل��رق��اب��ة ال��غ��ذائ��ي��ة مب��ا يف ذل��ك 
واالستجابة،  للطوارئ  االستعداد 
وتوفير الوصول إلى املياه النظيفة، 
وت��ط��ب��ي��ق امل��م��ارس��ات ال��زراع��ي��ة 
اجليدة )األرضية، املائية، املاشية، 
أنظمة  استخدام  تعزيز  البستنة(، 
قبل  م��ن  األغ��ذي��ة  س��ام��ة  إدارة 
وبناء  الغذائية  األع��م��ال  مشغلي 
اتخاذ  على  املستهلكني  ق���درات 
خيارات غذائية صحية هي بعض 
احلكومات  بها  تعمل  التي  الطرق 
وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة وال��ع��ل��م��اء 
املدني  واملجتمع  اخلاص  والقطاع 

لضمان سامة األغذية. 

العمل من اأجل الق�ضاء
على اجلوع

أطلقت مؤخرًا منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(  
وال��ت��ح��ال��ف ال��ع��امل��ي لتحسني ال��ت��غ��ذي��ة، وحت��ال��ف ج��ون��ز هوبكنز 
لعالم أكثر صحة، أداة إلكترونية جديدة سهلة االستخدام تهدف 
إلى مساعدة صانعي القرار على فهم أنظمتهم الغذائية وحتديد 
آل��ي��ات التغيير ل��دي��ه��م واخ��ت��ي��ار األن��س��ب م��ن��ه��ا، وت��ش��م��ل النظم 
ال��غ��ذائ��ي��ة مجموعة ك��ام��ل��ة م��ن اجل��ه��ات ال��ف��اع��ل��ة، مب��ا يف ذل��ك، 
على سبيل املثال ال احلصر، املزارعني والتجار وصانعي األغذية 
باإلضافة  واملستهلكني،  التجزئة  واملوزعني وجتار  وجتار اجلملة 
إلى العمليات التي تنقل املواد الغذائية من احلقول إلى األسواق 

وصواًل إلى مائدة الطعام.
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من أجل إعداد جميع اليافعني لفرص العمل املستقبلية بحلول عام 2030

 مبادرة عاملية جديدة لتوفير التعليم اجليد 
والتدريب لليافعني

أط��ل��ق ق���ادة ال��ع��ال��م م���ؤخ���راً، أث��ن��اء 
للجمعية  والسبعني  الثالثة  ال���دورة 
العامة لألمم املتحدة، شراكة جديدة 
ت��ه��دف إل��ى ت��زوي��د ك��ل ي��اف��ع بتعليم 
بحلول  عمل  فرصة  أو  وتدريب  جيد 
»جيل  م��ب��ادرة  وستعمل   ،2030 ع��ام 
العاملية  لألزمة  التصدي  على  طليق« 
تعيق  ال��ت��ي  وال��ت��دري��ب  التعليم  يف 
التقدم  وتهدد  اليافعني حالياً  مايني 

واالستقرار.

مجال  ويف  العامليني  ال��ق��ادة  بني  من 
األعمال والتعليم وقطاع الشباب من 
والذين  طليق‘  ’جيل  م��ب��ادرة  داعمي 
سيحتشدون يف هذه الفعالية الرفيعة 
املتحدة  العام لألمم  األمني  املستوى، 
روان��دا  ورئيس  غوتيريش؛  أنطونيو 
مجموعة  ورئ���ي���س  ك��اغ��ام��ي؛  ب���ول 
البنك الدولي جيم يونغ كيم؛ واملمثل 
بالشؤون  املعني  ل��احت��اد  ال��س��ام��ي 
اخلارجية والسياسة األمنية، االحتاد 
األوروبي، السيدة فيديريكا موغريني؛ 
واملديرة التنفيذية لليونيسف، السيدة 

العام  األم��ني  ومبعوث  ف��ور؛  هنرييتا 
جاياثما  ال��س��ي��دة  بالشباب،  املعني 
التنفيذي  وامل��س��ؤول  ويكرامانياك؛ 
بوملان؛  ب��ول  يونيليفر،  لشركة  األول 
احلسنة  للنوايا  اليونيسف  وسفيرة 
ليلي سينغ؛ وفرقة املوسيقى الشعبية 

العاملية ’بي تي إس‘.

وإذا لم نخصص استثماراً مستعجًا 
املهارات،  على  والتدريب  التعليم  يف 
يف  وال��ش��ب��اب  امل��راه��ق��ون  فسيظل 
باطراد  عددهم  يزيد  والذين  العالم، 
عام 2030  بحلول  البليونني  سيبلغ   –

– غ��ي��ر م��س��ت��ع��دي��ن ل���ان���خ���راط يف 

ميتلكوا  ول��ن  املستقبلية،  العمل  ق��وة 
املهارات الازمة لها، ومع وجود أكثر 
من 200 مليون يافع يف سن االلتحاق 
وغير  والثانوية  املتوسطة  ب��امل��دارس 
سيواجه  حالياً،  باملدارس  امللتحقني 
الشباب – ال سيما األشد ضعفاً بينهم 
والتمييز  احل��رم��ان  م��ن  مستقبًا   –

يف  يسهموا  أن  من  ب��دالً  املتفاقمني، 
حتقيق التقدم القائم على املساواة.

والتي   – طليق‘  ’جيل  مبادرة  ستعمل 
تشكل جزءاً من استراتيجية الشباب 
األم��ني  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي  ل��ع��ام 2030 
على استكمال  العالم لألمم املتحدة – 
البرامج احلالية التي تدعم املراهقني 
وستركز  إليها،  وستستند  والشباب 
م��ن��ص��ة ال��ش��راك��ة ه���ذه ع��ل��ى ثاثة 
سن  يف  التعليم  رئ��ي��س��ي��ة:  م��ج��االت 
أجل  من  واملهارات  الثانوية؛  املرحلة 
للتوظيف  القابلية  وحتسني  التعلم 
واحلصول على عمل كرمي؛ والتمكني. 
وسيُنّظم يف هذا العام ’حتٍد للشباب‘ 
العالم،  أنحاء  جميع  من  بلداً   16 يف 
إلبداع  تطبيقات  تقدمي  منهم  يتطلب 
ملبادرة  الثاثة  األرك��ان  تدعم  حلول 

’جيل طليق‘.

ال��ع��ام ل��ألمم املتحدة،  وق���ال األم���ني 
آمالنا  »إن جميع  أنطونيو غوتيريش، 
على  تعتمد  أف��ض��ل  ع��ال��م  ب��إق��ام��ة 
أكبر  حالياً  يضم  فالعالم  الشباب. 
 1.8 التاريخ:  يف  اليافعني  من  جيل 
بليون يافع، وال ميكن حتقيق التنمية 

والسام  اإلنسان  وحقوق  املستدامة 
ه��ؤالء  بتمكني  قمنا  إذا  إال  واألم���ن 
إطاق  لهم  وأحتنا  كقادة،  اليافعني 

كامل طاقاتهم«.

كاغامي،  ب��ول  روان����دا،  رئيس  وق��ال 
ما  ب��أن  بتذكيرنا  ي��ب��دأ  دورك���م  »إن 
أهميته  رغم  اآلن،  لغاية  حتقيقه  مت 
واجلهود الكبيرة التي بذلت لتحقيقه، 
أن نطمح  ك��اٍف، فعلينا  ي��زال غير  ال 
إلى ما هو أعلى وأن منضي أبعد. وما 
واملتسق.  املُرّكز  التنفيذ  هو  نحتاجه 
أن نستفيد من األشياء  أيضاً  وعلينا 
والتي  بسرعة،  إجنازها  ميكننا  التي 
ال يتطلب حتقيقها سوى وجود اإلرادة 
ال��س��ي��اس��ي��ة. وم��ه��م��ا ك���ان م��ا ن��ري��ده 
نكافح  أن  فيجب  لقارتنا،  كأفريقيني 
ازده��ار  وسيُبنى  حتقيقه.  أج��ل  م��ن 
الصبور  العمل  خ��ال  م��ن  أفريقيا 
وااللتزام. يا شباب أفريقيا، فلتنهضوا 
مبستقبلنا اجلمعي من خال التقنيات 
وريادة األعمال، واألهم من كل ذلك، 

انهضوا بكرامتنا«.
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الدولي،  البنك  رئيس مجموعة  وقال 
نستثمر  »ع��ن��دم��ا  ك��ي��م،  ي��ون��غ  ج��ي��م 
م��س��اواة  مننحهم  فإننا  شبابنا،  يف 
ل��ت��ح��ق��ي��ق  وف����رص����ة  ال����ف����رص،  يف 
اقتصادياً  ومستقبًا  طموحاتهم، 
أولوياتها  البلدان  ركزت  وإذا  أفضل، 
امل��ال  رأس  االس��ت��ث��م��ارات يف  ع��ل��ى 
املستقبل  حتويل  فبوسعها  البشري، 
الق��ت��ص��ادات��ه��ا، وأس���ره���ا، ومل��اي��ني 
يُ��ض��اه��ي سمو  ال���ذي���ن ال  ال��ش��ب��اب 
أح��ام��ه��م س���وى ق���وة إرادت���ه���م على 

حتقيقها«.

موغريني،  فيديريكا  السيدة  وقالت 
امل��م��ث��ل ال��س��ام��ي ل���احت���اد امل��ع��ن��ي 
بالشؤون اخلارجية والسياسة األمنية، 
االحتاد األوروب��ي، »دعونا نعمل على 
حتقيق ما يلي: أن نضمن أن كل شاب 
عبر  وشابة يجد مكانه يف املجتمع – 
الكرمي  العمل  أو  التدريب  أو  التعليم 
بحلول عام 2030، وها هي مبادرة   –

’جيل طليق‘، وأنا فخورة بأن االحتاد 

األوروبي شريك فيها مع اليونيسف«.

لليونيسف،  التنفيذية  املديرة  وقالت 
التغيير  »ميثل  ف��ور،  هنرييتا  السيدة 
وما  العالم،  يشهده  الذي  الدميغرايف 
يرافقه من تقدم تقني سريع، حلظة 
ما  إذا  وبوسعنا  التاريخ،  يف  حاسمة 
ننشئ  أن  وس��رع��ة  بحكمة  تصرفنا 
مجموعة ماهرة من الشباب األفضل 
استعداداً إلقامة اقتصادات مستدامة 
ورمبا  ومزدهرة،  مساملة  ومجتمعات 
املئة من سكان  الشباب 25 يف  ميثل 
املئة  يف   100 ميثلون  ولكنهم  العالم، 
أن  ب��وس��ع��ن��ا  ول��ي��س  مستقبله.  م��ن 

نخّيبهم«.

وقالت السيدة جاياثما ويكرامانياك، 
العام املعني بالشباب،  مبعوث األمني 
»يف الوقت الذي توفر فيه استراتيجية 
لعمل  مظلة  للشباب  املتحدة  األمم 
األمم املتحدة مع الشباب ومن أجلهم، 
اجلديدة  األنشطة  بواكير  م��ن  ف��إن 
طليق‘.  ’جيل  ش���راك���ة  إط����اق  ه���و 
التي  الطريقة  لرؤية  متحمسة  وأن��ا 
كوسيلة  الشراكة  هذه  فيها  ستنتشر 

على  ال��ش��ب��اب  استراتيجية  لتنفيذ 
نطاق منظومة األمم املتحدة«.

وقال املسؤول التنفيذي األول لشركة 
حالياً  »لدينا  ب��ومل��ان،  ب��ول  يونيليفر، 
التاريخ  يف  الشباب  م��ن  جيل  أك��ب��ر 
وه��م ق��وة مؤثرة من أج��ل التغيير.   –

وهناك 84 يف املئة من ’جيل األلفية‘ 
بجعل  مسؤولية  عليهم  بأن  مقتنعون 
منهم  والعديد  أفضل،  مكاناً  العالم 
نهدف  ونحن  حالياً،  بذلك  يقومون 
إلى  طليق‘  ’جيل  م��ب��ادرة  خ��ال  م��ن 
ضمان عدم تخلف أي شاب أو شابة 
املساعدة يف  خ��ال  من  ال��رك��ب،  عن 
متكينهم كي يخلقوا مستقبًا مشرقاً 

ألنفسهم ولألجيال القادمة«.

للنوايا  اليونيسف  س��ف��ي��رة  وق��ال��ت 
شهدُت  »لقد  سينغ،  ليلي  احلسنة، 
الشباب  إل��ى  االس��ت��م��اع  أن  بنفسي 
الطرق  أفضل  من  هو  منهم  والتعلم 
املبدعة  احل��ل��ول  إي��ج��اد  يف  للتعاون 
نواجهها.  التي  للتحديات  والتصدي 
وحينما يُتاح للشباب إيصال صوتهم، 
جند لديهم العديد من األفكار املبتكرة 
بإلهام ال حدود  وأنا أشعر  واملبدعة. 
ملتزمة  أنني  كما  له من هذا اجليل، 
بالقيام بكل ما يف وسعي ملساعدتهم 

على حتقيق مستقبل أكثر إشراقاً«.

وقال أعضاء فرقة املوسيقى الشعبية 
نتحدث  »نحن  إس‘،  تي  ’بي  العاملية، 
ذاتي‘  ’أحب  ندعوها  التي  يف حملتنا 
ونحن  احلقيقي،  احل��ب  معنى  ع��ن 
نشجع كل شاب وشابة على اكتشاف 
احلب يف دواخلهم ومن ثم نشره إلى 
الدعم  أن  نعتقد  ون��ح��ن  اآلخ��ري��ن، 
امل��ت��ب��ادل ب��ني ال��ش��ب��اب ه��و اخل��ط��وة 

األولى إلظهار هذا احلب«.

مبادرة ’جيل طليق‘:
لعام  الشباب  استراتيجية  إط��ار  يف 
طليق‘  ’جيل  م��ب��ادرة  تنطلق   ،2030
النقص  إل��ى  التصدي  يف  للمساعدة 
والتدريب  التعليم اجليد،  الشديد يف 

على املهارات، وفرص العمل للشباب. 
طائفة  طليق‘  ’جيل  م��ب��ادرة  وجتمع 
ح��ك��وم��ات،  واس��ع��ة م��ن ال��ش��رك��اء – 
وال���ق���ط���اع اخل�������اص، وم���ؤس���س���ات 
أكادميية، ومنظمات دولية ومنظمات 
املقام  ويف  وك��ذل��ك  امل��دن��ي،  املجتمع 
أجل  م��ن  أنفسهم،  ال��ش��ب��اب  األول، 
املبتكرة  احل��ل��ول  إب����داع  يف  ال��ت��آزر 
توسيع  بغية  بها  واالرت��ق��اء  ومتويلها 

الفرص لشباب العالم.

ال��ش��ب��اب  تستثمر يف  ال��ع��ط��اء«  »دب����ي 
عبر »جيل طليق«:

أعلنت دبي العطاء، جزء من مبادرات 
العاملية،  مكتوم  آل  راش��د  بن  محمد 
اجلهود  بدعم  التزامها  جتديد  عن 
العاملي  بالتعليم  ل��ارت��ق��اء  امل��ب��ذول��ة 
م��ن خ���ال إع��ان��ه��ا ع��ن ش��راك��ات 

استراتيجية.

وذلك على هامش اجتماعات الدورة 
73 للجمعية العامة لألمم املتحدة يف 
تعهدت  الصدد،  هذا  ويف  نيويورك، 
دب���ي ال��ع��ط��اء ب��دع��م م��ب��ادرة »جيل 
األمم  منظمة  أطلقتها  التي  طليق« 
وهي  )يونيسيف(،  للطفولة  املتحدة 
شراكة عاملية جديدة تهدف إلى زيادة 
املخصصة  واالس��ت��ث��م��ارات  ال��ف��رص 

للشباب.

وي��ه��دف ه���ذا االل���ت���زام، إل���ى دع��م 
»األفكار الواعدة« التي لديها القدرة 
إلحداث تغيير إيجابي يف خلق القيم 
املميزة وحتقيق أهداف جدول أعمال 
ال��ش��ب��اب ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل، مع 
التركيز بشكل خاص على املعّرضني 
خلطر التهميش، مبن فيهم الفتيات، 
وأصحاب  فقراً،  األكثر  واألشخاص 
يواجهون  ال��ذي��ن  وال��ش��ب��اب  ال��ه��م��م، 
ال��ّن��زاع��ات  م��ن  واملتضررين  ال��ن��زوح 

والكوارث الطبيعية.

حلول ابتكارية:
وقد شّكل إطاق مبادرة »جيل طليق« 
بنيويورك  امل��ت��ح��دة  األمم  م��ق��ر  يف 
مناسبة اجتمع خالها وزراء حكومات 

اخل��اص  والقطاع  التنمية  ووك���االت 
واملنظمات  األك��ادمي��ي��ة  واألوس����اط 
املدني  املجتمع  ومنظمات  الدولية 
حتديد  ب��ه��دف  أنفسهم  وال��ش��ب��اب 
احللول االبتكارية واملشاركة يف توفير 
املوارد الازمة لها وتوسيعها، لزيادة 

الفرص املتاحة جليل الشباب.

امل��ب��ادرة، شاركت  وبعد إط��اق ه��ذه 
دب���ي ال��ع��ط��اء أي��ض��اً يف االج��ت��م��اع 
»جيل  ل�  العاملي  للمجلس  االفتتاحي 
ط��ل��ي��ق«، ال����ذي ج��م��ع مُم��ث��ل��ني عن 
إلى جانب  العام واخلاص  القطاعني 
ممثلني عن الشباب من جميع أنحاء 

العالم.

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ق����رار دب���ي ال��ع��ط��اء 
التابعة  طليق«  »جيل  م��ب��ادرة  لدعم 
ل��ل��ي��ون��ي��س��ي��ف، ق���ال ط����ارق ال��ق��رق، 
»نشعر  للمؤسسة:  التنفيذي  الرئيس 
ه��ذه  ب��دع��م  ت��ع��ه��دن��ا  إزاء  ب��ال��ف��خ��ر 
على  اليونيسف  ون��ح��ي��ي  امل���ب���ادرة، 
خال  من  الشباب  دعم  يف  جهودها 
إتاحة الفرصة لهم لتولي موقع القيادة 
على  ومساعدتهم  مصيرهم  لتحديد 

حتقيق أقصى إمكاناتهم.

ومن خال دعمنا االستراتيجي لهذه 
املبادرة، ستضع دبي العطاء الشباب 
يف محور برامجها التعليمية وستعمل 
معهم لتحديد وتعزيز الطرق املبتكرة 
لزيادة فرصهم للحصول على التعليم 
العمل  وف���رص  وال��ت��دري��ب  السليم 

بحلول عام 2030«.

التعليم ال ميكن أن ينتظر:
وقد أعلنت دبي العطاء جتديد دعمها 
لصندوق »التعليم ال ميكن أن ينتظر«، 
لتأمني  يسعى  ع��امل��ي  ص��ن��دوق  وه��و 
الطوارئ.  ح��االت  يف  التعليم  ف��رص 
يتماشى  ال��ذي  الدعم  ه��ذا  ويهدف 
للتعليم  العطاء  دبي  استراتيجية  مع 
يف ح����االت ال���ط���وارئ إل���ى ض��م��ان 
لألطفال  التعليم  توفير  استمرارية 
وال��ش��ب��اب ال��ذي��ن ي��واج��ه��ون ال��ن��زوح 
والكوارث  واألوبئة  الّنزاعات  بسبب 

الطبيعية.
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األمم املتحدة تطالب ببذل املزيد من اجلهود 
ملكافحة االجتار بالبشر و اململكة تتخذ خطوات 

رائدة يف مكافحته
يُعد االجتار بالبشر جرمية تستغل من خالها النساء واألطفال والرجال ألغراض عديدة مبا يف ذلك السخرة واجلنس، ومنذ عام 2003، يجمع 
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية معلومات عن ما يقرب من 225 ألفاً من ضحايا االجتار بالبشر الذي كشفت عنه التحقيقات يف 
جميع أنحاء العالم، وعلى الصعيد العاملي، تكتشف البلدان مزيد الضحايا وتبلغ عنهم ، وتدين مزيد املتجرين بالبشر، ويعود ذلك رمبا إلى زيادة 

القدرة على حتديد الضحايا، أو رمبا بسبب زيادة عدد الضحايا املُتاجر بهم.
وقدخصصت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم 30 يوليو من كل عام لاحتفال باليوم العاملي ملكافحة االجتار باألشخاص، ليكون مبثابة نافذة 
للتوعية بحالة ضحايا االجتار بالبشر و تعزيز حقوقهم و حمايتهم، ومساعدة الضحايا و االعتراف باهمية عمل الناشطني و الناشطات يف هذا 

املجال.

ج��م��ي��ع ب����ل����دان ال���ع���ال���م ت���ع���ان���ي م��ن 
االجتار بالبشر:

تستغل  بالبشر جرمية  االجت��ار  يُعد 
م���ن خ��ال��ه��ا ال���ن���س���اء واألط���ف���ال 
وال����رج����ال ألغ�����راض ع���دي���دة مبا 
يف ذل��ك ال��س��خ��رة واجل��ن��س، ومنذ 
األمم  م��ك��ت��ب  ي��ج��م��ع   ،2003 ع���ام 
باملخدرات واجلرمية  املعني  املتحدة 
معلومات عن ما يقرب من 225 ألفاً 
ال��ذي  بالبشر  االجت���ار  ضحايا  م��ن 
جميع  يف  التحقيقات  عنه  كشفت 
أنحاء العالم. وعلى الصعيد العاملي، 
تكتشف البلدان مزيد الضحايا وتبلغ 
عنهم، وتدين مزيد املتجرين بالبشر. 
ويعود ذل��ك رمب��ا إل��ى زي��ادة القدرة 
على حتديد الضحايا، أو رمبا بسبب 

زيادة عدد الضحايا املُتاجر بهم.

باالجتار  العالم  يف  بلد  كل  وتتأثر 
بالبشر، سواء أكانت من بلدان املنشأ 
بلدان  م��ن  أو  العبور  ب��ل��دان  م��ن  أو 
املقصد، و يواصل املتجرون بالبشر 
استهداف  العالم  أن��ح��اء  جميع  يف 
الغالبية  أن  والفتيات، وظهر  النساء 
العظمى من ضحايا االجتار بالبشر 
الذين ُكشف عنهم يف إطار مكافحة 
االستغال اجلنسي هم من النساء، 
كما ظهر أن 35% من ضحايا الُسخرة 

من  هن  اجلبري/القسري(  )العمل 
اإلناث، ويزيد النزاع من تفاقم أوجه 
اجلماعات  تستغل  حيث  الضعف، 
يستهدف  حني  يف  املدنيني  املسلحة 
امل��ت��ج��رون ب��األش��خ��اص ال��ن��ازح��ني 
إلى  كذلك  البيانات  تشير  ق��س��راً، 
كل  يف  ي��ح��دث  بالبشر  االجت���ار  أن 
نسبة  تضاعفت  حيث  حولنا  مكان 
األشخاص املُتَّجر بهم داخل بادهم 
من   %58 إلى  األخيرة  السنوات  يف 
عنهم،  ُكشف  الذين  الضحايا  جميع 
األمم  مكتب  تقرير  ذكر  ما  بحسب 
باملخدرات واجلرمية  املعني  املتحدة 
باألشخاص  االجت��ار  بشأن  العاملي 

لعام 2018.

ال��ع��ام مبناسبة اليوم  رس��ال��ة األم��ني 
العاملي ملكافحة االجتار باألشخاص 

:2020
االجتار  ملكافحة  العاملي  اليوُم  يكّرم 
املستجيبني  العام  هذا  باألشخاص 
أج��ل  م��ن  يعملون  ال��ذي��ن   األوائ����ل 
ال���ق���ض���اء ع��ل��ى ج���رمي���ة االجت����ار 
القانون،  إنفاذ  بالبشر، وهم موظفو 
واألخ���ص���ائ���ي���ون االج��ت��م��اع��ي��ون، 
ال��رع��اي��ة  وال���ع���ام���ل���ون يف م���ج���ال 
غير  املنظمات  وموظفو  الصحية، 
ممن  غيرهم  وك��ث��ي��رون  احلكومية، 

على  العالم  أنحاء  يعملون يف جميع 
حماية الضعفاء.

أب��ط��ال اخلطوط  إن��ه��م، على غ��رار 
األرواح  ي��ن��ق��ذون  ال��ذي��ن  األم��ام��ي��ة 
مواجهة  يف  مجتمعاتنا  وي��دع��م��ون 
على  يحافظون  كوفيد-19،  جائحة 
استمرارية اخلدمات احليوية خال 
الضحايا-،  فيكشفون عن   - األزمة 
إلى  الوصول  إمكانية  لهم  ويكفلون 
العدالة والرعاية الصحية واملساعدة 
ومينعون  واحل��م��اي��ة،  االج��ت��م��اع��ي��ة 
وق��وع��ه��م ف��ري��س��ًة مل��زي��د م��ن األذى 

وأشكال االستغال.

إنني أشكر هؤالء املستجيبني األوائل 
وأحث جميع احلكومات واملجتمعات 
ع��ل��ى االص��ط��ف��اف وراءه�����م دع��م��اً 
خال  م��ن  ذل��ك  يف  مب��ا  لرسالتهم، 
املتحدة  املساهمة يف صندوق األمم 
لضحايا  ل��ل��ت��ب��رع��ات  االس��ت��ئ��م��ان��ي 

االجتار باألشخاص.

لقد كشفت جائحة كوفيد-19 النقاب 
ال��ام��س��اواة  أوج���ه  م��ن  الكثير  ع��ن 
العاملية وزادت من تفاقمها، وخلقت 
ت��ع��ت��رض حتقيق  ع��ق��ب��اٍت ج���دي���دة 
وجعلت  املستدامة،  التنمية  أه��داف 
ملن  مناالً  أسهل  فريسة  املايني  من 

يتجرون بالبشر ألغراض االستغال 
وال��زواج  القسري  والعمل  اجلنسي 

باإلكراه وغير ذلك من اجلرائم.

بالفعل  يُشّكلن  والفتيات  والنساء 
م��ن ضحايا  امل��ائ��ة  م��ن 70 يف  أكثر 
االجتار بالبشر الذين يتم اكتشافهم، 
من  املتضررين  أشد  من  اليوم  وهن 
هذه اجلائحة، ويف ضوء االنتكاسات 
تواجه  املرأة  أن  بّينَت  التي  السابقة 
صعوبًة أكبر يف احلصول على عمل 
األزم��ات،  أعقاب  يف  األج��ر  مدفوع 
يف  اليقظة  توخي  للغاية  املهم  م��ن 

وقتنا هذا.

يف  الثاني  للمستوى  تتقدم  اململكة 
مكافحة جرائم االجتار بالبشر:

تقرير  يف  ت��ق��دم��اً  اململكة  حققت 
املستوى  م��ن  ب��األش��خ��اص  االجت���ار 
الثالث إلى املستوى الثاني )w(، وفقا 
للتقرير الصادر من وزارة اخلارجية 
األمريكية املتعلق بتصنيف الدول يف 
مجال مكافحة االجتار باألشخاص، 
اململكة  مواصلة  يعكس  الذي  األمر 
السير قدما يف حماية وتعزيز حقوق 
مجال  ويف  ع���ام،  بشكل  اإلن���س���ان 
بشكل  باألشخاص  االجتار  مكافحة 

خاص.
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اليوم العاملي ملكافحة االجتار 
باألشخاص

30 متوز/يوليه
اإلنسان  حقوق  هيئة  رئيس  وأك��د 
رئيس جلنة مكافحة جرائم االجتار 
باألشخاص الدكتور عواد بن صالح 
اململكة  تصنيف  حتسن  أن  ال��ع��واد 
يأتي على خلفية اإلصاحات الكبيرة 
احلرمني  خ��ادم  بقيادة  تبنتها  التي 
الشريفني وولي عهده األمني، والتي 
انعكست على تطوير البنية القانونية 
من  واملؤسساتية يف مجال احلماية 
االجت���ار ب��األش��خ��اص امل��ع��زز لبيئة 

العمل وحماية العمالة.

ج��ه��وداً  ت��ب��ذل  اململكة  أن  وأوض���ح 
جرائم  ملكافحة  ومستمرة  متواصلة 
االجت���ار ب��األش��خ��اص ان��ط��اق��اً من 
التزامها بأحكام الشريعة اإلسامية 
االمتهان  أشكال  كافة  حت��ّرم  التي 
لكرامة اإلنسان، وتؤكد على احترامه 
اململكة  تولي  كما  حقوقه،  وحفظ 
جرائم  مبكافحة  ك��ب��ي��راً  اه��ت��م��ام��اً 
منظومة  عبر  باألشخاص  االجت��ار 
نظام  إص���دار  يف  تتمثل  متكاملة 
مكافحة جرائم االجتار باألشخاص، 
واالن����ض����م����ام إل�����ى االت���ف���اق���ي���ات 
بتلك  تعنى  ال��ت��ي  وال��ب��روت��وك��والت 
ملكافحة  جلنة  وتشكيل  اجل��رائ��م، 
جرائم االجتار باألشخاص، وإنشاء 
إدارة ملكافحة تلك اجلرائم يف وزارة 

املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، 
بناء  يف  املنظومة  ه��ذه  أسهمت  وق��د 
األشخاص  جميع  حماية  يكفل  سياج 
من تلك اجلرائم دون متييز، وتقدمي 

املساعدة للضحايا، وتعويضهم.
وث��ّم��ن ال��ع��واد اه��ت��م��ام وت��وج��ي��ه ولي 
ال��ع��ه��د ال����ذي ق���اد ع��ج��ل��ة اإلص���اح 
مرافق  لكافة  والتحديث  والتطوير 
اإلنسان،  حقوق  هيئة  ومنها  الدولة، 
من خال توجيهه ودعمه غير احملدود 
به جلنة  تقوم  مبا  منوهاً  واملتواصل، 
مكافحة جرائم االجتار باألشخاص يف 
البرامج  العديد من  تنفذ  التي  الهيئة 
واألنشطة التدريبية املوجهة للمكلفني 
ورصد  اكتشاف  على  النظام  بإنفاذ 
باألشخاص،  االجتار  وقضايا  حاالت 
والتعامل األمثل معها وتطوير وتنمية 
مكافحة  مجال  يف  الوطنية  القدرات 
االجتار باألشخاص، إذ مت العمل على 
»برنامج اإلحالة الوطني« بهدف توثيق 
باألشخاص  االجت��ار  وقضايا  ح��االت 
فيها،  الفصل  حتى  من رصدها  بدءاً 
املعنية  اجلهات  يف  العاملني  وإرش��اد 
يف  اتباعها  ينبغي  التي  ب��اإلج��راءات 
كل مرحلة وفقا لنظام مكافحة جرائم 

االجتار باألشخاص.

بعض من أنواع اإلجتار بالبشر:

- اإلجت����ار ب��ال��ب��ش��ر ألغ����راض العمل 
القسري:

ال��واس��ع  الشكل  ه��ذا  ضحايا  ت��أت��ي 
االنتشار من اإلجتار يف املقام األول 
يتم استقدامهم  النامية.  البلدان  من 
واإلجت����ار ب��ه��م ب��اس��ت��خ��دام اخل���داع 
واإلكراه ويجدون أنفسهم محتجزين 
يف ظروف العبودية للقيام مبجموعة 

متنوعة من األشغال.
وميكن أن تشارك الضحايا يف أعمال 
أو صيد األسماك  تعدين  أو  زراعية 
جانب  إل���ى  ال��ب��ن��اء،  أع��م��ال  يف  أو 
عبودية منزلية وغيرها من الوظائف 

الكثيفة العمالة.

- اإلجت��ار بالبشر من أجل األنشطة 
اإلجرامية القسرية:

ي��س��م��ح ه����ذا ال���ن���وع م���ن اإلجت����ار 
أرب��اح  بجني  اإلج��رام��ي��ة  للشبكات 
م��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن األن��ش��ط��ة 
امل��خ��اط��رة.  دون  امل���ش���روع���ة  غ��ي��ر 
مجموعة  تنفيذ  الضحايا  تضطر 
والتي  القانونية،  غير  األنشطة  من 

بدورها تولد اإليرادات.
ومي��ك��ن أن ت��ش��م��ل ه���ذه األن��ش��ط��ة 
السرقة، أو زراعة املخدرات، أو بيع 
القسري.  التسول  أو  املقلدة،  السلع 
حصص  للضحايا  يكون  ما  وغالباً 

عقوبة  ي��واج��ه��وا  أن  ومي��ك��ن  نسبية 
قاسية إذا لم يؤدوا أداًء كافياً.

ب����ال����ب����ش����ر الس���ت���ئ���ص���ال  - اإلجت�����������ار 
األعضاء:

قوائم  تكون  البلدان،  من  العديد  يف 
االنتظار لعمليات الزرع طويلة جداً، 
الفرصة  ه��ذه  املجرمون  انتهز  وق��د 
واجلهات  امل��رض��ى  ي��أس  الستغال 
املانحة احملتملة. إن صحة الضحايا، 
وحتى حياتهم، معرضة للخطر حيث 
ظ��روف  يف  العمليات  اج���راء  ميكن 

سرية دون متابعة طبية.
السكان  شيخوخة  أن  امل��رج��ح  م��ن 
وزي������ادة ح����االت اإلص���اب���ة مب��رض 
ال��س��ك��ري يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان 
زرع  متطلبات  ت��زي��د  ق��د  امل��ت��ق��دم��ة 
أكثر  اجلرمية  هذه  األعضاء وجتعل 

ربحية.

- تهريب املهاجرين:
املهاجرين  تهريب  اشكالية  ترتبط 
حيث  وثيق،  بشكٍل  بالبشر  باإلجتار 
املهاجرين  من  العديد  يقع  أن  ميكن 
ض��ح��ي��ة ال��ع��م��ل ال���ق���س���ري ط���وال 
رحلتهم. قد يجبر املهّربون املهاجرين 
انسانية  غير  ظروٍف  العمل يف  على 
لدفع ثمن مرورهم غير القانوني عبر 

احلدود.
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�أفكار وم�شاريع

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

وجبل  الكبرى  بيروت  سكان  يواجه 
وتتوقع  املياه،  يف  ح��اداً  نقصاً  لبنان 
بأن  املناخ  تغير  حول  تقديرات  عدة 
سيقدم  س���وءاً،  النقص  ه��ذا  ي���زداد 
الفائدة ألكثر من 1.6  هذا املشروع 
جميع  يف  يعيشون  ش��خ��ص  م��ل��ي��ون 
وجبل  الكبرى  بيروت  منطقة  أنحاء 

م�رشوع للبنك الدويل من اأجل تعزيز 
اإمدادات املياه ملنطقة بريوت 
الكربى وجبل لبنان ) �ضد ب�رشي(

املتاحة ملنطقة  املياه  زي��ادة حجم  إلى  اللبنانية  ال��ذي تقوده احلكومة  املياه  إم��دادات  يهدف مشروع دعم 
الدولي  البنك  املشروع  ه��ذا  ومي��ول  لبنان،  يعيش حوالي نصف سكان  لبنان حيث  وجبل  الكبرى  بيروت 
والبنك اإلسامي للتنمية واحلكومة اللبنانية. يف هذه املقابلة، يشرح ساروج كومار جاه، املدير اإلقليمي، 
دائ��رة الشرق األوس��ط،  يف البنك الدولي، أهمية مشروع سد بسري حلل مشكلة نقص املياه التي طال 

أمدها يف بيروت.

لبنان، مبا يف ذلك 460,000 شخص 
يعيشون على أقل من 4 دوالرات يف 
هؤالء  جميع  سيتمكن  حيث  ال��ي��وم، 
نظيفة  مياه  ب��إم��دادات  التمتع  م��ن 
إضافية  تكاليف  أية   دون  ومحسنة 

على مصادر املياه البديلة. 
ندرة املياه:

عقود  مدى  على  لبنان  سكان  عانى 
من نقٍص شديٍد يف إم��دادات املياه، 
ألكثر  املياه  على  يحصلوا  لم  حيث 
غالب  يف  يومياً  س��اع��ات   3-1 م��ن 
األح���ي���ان، وذل����ك ن��ظ��راً حمل��دودي��ة 
املوارد املائية للبلد والعجز يف البنية 
للموارد  الضعيفة  واإلدارة  التحتية 
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السكان  اع��ت��م��د  وب��ال��ت��ال��ي  امل��ائ��ي��ة، 
وصهاريج  املكلفة  املعبأة  املياه  على 
غير  تأثير  ذات  أم���ور  وه��ي  امل��ي��اه، 
لبنان  يعتبر  الفقراء،  على  متناسب 
مائية  مصادر  ذي  املياه  شحيح  بلداً 
غير مؤكدة احلجم، وقد مت استغال 
امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة مل��س��ت��وي��ات يصعب 
املياه  تعاني  تعويضها، يف حني  معها 
مياه  تسرب  من  الساحلية  اجلوفية 
البحر، ويقدر إجمالي اآلبار الفردية 
 20,000 بحوالي  اخلاصة  املرخصة 
وجبل  ال��ك��ب��رى  ب��ي��روت  منطقة  يف 
اآلبار  من  ع��دٌد  إليها  يضاف  لبنان، 
عددها  ي��ق��در  ال��ت��ي  القانونية  غير 
بحوالي 60,000 بئر، إن سعة تخزين 
يف  ج��داً  منخفضة  السطحية  املياه 
من  أكثر  تخزين  يتم  ال  حيث  لبنان، 
امل��وارد  إجمالي  من  املئة فقط  6 يف 
املائية، مقارنًة مع املتوسط اإلقليمي 
األوسط  )الشرق  املئة  يف   85 البالغ 

وشمال أفريقيا(. 

الفوائد املتوقعة للناس يف لبنان: 
سيؤمن املشروع املياه لسكان منطقة 
حيث  لبنان،  وجبل  الكبرى  ب��ي��روت 
املياه  السكان من خدمات  سيستفيد 
مائية  إم��دادات  من  وحتى  احملسنة، 
غير منقطعة يف بعض املناطق، حيث 
لن يعودوا بحاجة إلى االعتماد على 
وسيشهدون  ب��دي��ل��ة،  م��ي��اه  م��ص��ادر 
املنزلية  نفقاتهم  يف  توفيراً  بالتالي 
املياه  إم���دادات  م��ع  باملياه،  املتعلقة 
لن  احمل��س��ن��ة،  الشبكة  م��ن  امل��ت��اح��ة 
على  االعتماد  إل��ى  السكان  يضطر 
اآلبار مما سيقلل الضغط على املياه 
مياه  باستعادة  وسيسمح  اجلوفية 
املياه  تسرب  وتقليل  اجلوفية  بيروت 

املاحلة من الساحل.
وسيساهم املشروع يف تعزيز مشاريع 
يف  احمللية  املجتمعات  يف  التنمية 
سيتمتع  حيث  ب��س��ري،  س��د  منطقة 
املجتمعات  يف  احمل��ل��ي��ون  ال��س��ك��ان 
برنامج  من  بالسد  احمليطة  احمللية 
تعزيز  يف  ي��س��ه��م  امل��ن��اف��ع  ل��ت��ق��اس��م 
م��ص��ادر دخ��ل ج��دي��دة، مب��ا يف ذلك 

السياحة البيئية.
وهنا يشرح ساروج كومار جاه، املدير 
اإلقليمي، دائرة الشرق األوسط،  يف 

سد  مشروع  أهمية  ال��دول��ي،  البنك 
التي  املياه  بسري حلل مشكلة نقص 

طال أمدها يف بيروت.
س 1: مل������اذا ت���وج���د ح���اج���ة ل���س���د يف 

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

واملزمن يف املياه.
فأكثر من 1.6 مليون شخص يعيشون 
يف أنحاء بيروت الكبرى وجبل لبنان، 
من بينهم 460 ألف شخص يعيشون 
اليوم،  يف  دوالرات   4 من  أق��ل  على 
عند  و  النظيفة.  مياه  لهم  ستتوفر 
ال��س��د، ستتمكن  ب��ن��اء  اإلن��ت��ه��اء م��ن 
األس����ر م���ن االع��ت��م��اد ع��ل��ى شبكة 
إلى  بحاجة  تعود  ول��ن  العامة  املياه 
فإنهم  ثم  البديلة، ومن  املياه  مصادر 
س��ي��ش��ه��دون ت��خ��ف��ي��ض��ات ك��ب��ي��رة يف 

إنفاقهم على املياه.

س 2: ما هي سعة تخزين السد؟ هل 
سيتم معاجلة املياه قبل وصولها إلى 

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

حني تشتد حاجة الناس إلى املياه.
وسيتم بناء سد بسري يف أعالي قرية 
وسيخّزن  ب��س��ري،  نهر  على  بسري 
امل��ي��اه،  م��ن  مكعب  متر  مليون   125
الشتاء  بشكل طبيعي يف فصل  مُتأل 
الصيف  خال  الستخدامها  والربيع 
الى  واخل��ري��ف. وم��ن دون احل��اج��ة 
عمليات ضخ، سوف تتدفق املياه إلى 
لبنان  وجبل  الكبرى  بيروت  منطقة 
املياه  وستمر  اجل��اذب��ي��ة.  طريق  ع��ن 
طوله  يبلغ  األرض  حت��ت  نفق  عبر 
معاجلتها  جتري  حيث  كيلومترا   26
قبل  الوردانية  التكرير يف  يف محطة 
يجري  التي  الشبكات  عبر  توزيعها 
ح��ال��ي��ا إص��اح��ه��ا ض��م��ن م��ش��روع 

إمدادات املياه يف بيروت الكبرى.

س 3: ما املدة التي سيستغرقها بناء 
السد؟

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

س 4: هل سد بسري آمن؟
نعم،  السؤال،  هذا  على  شكراً  ج��اه: 

سد بسري سيكون آمناً.
سد  اللبنانية  احلكومة  صممت  لقد 
وتصميم  تقييم  ألحدث  وفقاً  بسري 
واستعرضت  ال��زل��زال��ي��ة،  للمخاطر 
الدوليني  اخلبراء  من  مستقلة  جلنة 
تصميم السد والدراسات اجليولوجية 
فنيون  آم��ن، وهم خبراء  أنه  وأك��دت 
مشهود لهم دوليا يف هندسة السدود 
وعملوا  ال��زالزل  وعلم  واجليولوجيا 
على سدود يف مختلف أنحاء العالم، 
مب��ا يف ذل���ك ال���س���دود ال��واق��ع��ة يف 
أكد  باختصار،  زالزل.  تشهد  مناطق 
اخلبراء أن سد بسري مصمم ملقاومة 
أقوى الزالزل، ولن يؤدي يف حد ذاته 
إلى التسبب فيها، وسيتم تزويد سد 
التي  ال���زالزل  ب���أدوات رص��د  بسري 
والتغييرات  ال��س��د  هيكل  ستراقب 

اجليوجلية بشكل مستمر.

س5: هل ستعالج املياه قبل أن تصل 
إلى البيوت؟ 

جاه: ستكون املياه من سد بسري آمنة 
للشرب بكل تأكيد.

سد  من  ستتدفق  التي  املياه  ستصل 
بسري إلى بحيرة اجلون التي ستمأل 
نهر  مياه  وهي  مختلفة،  مصادر  من 
وينابيع  بسري(  يف  )املخزنة  األول��ي 
عني الزرقا وجزين وبحيرة القرعون. 
ستعالج مياه بحيرة اجلون يف محطة 
امل��ي��اه،  ملعاجلة  امل��ت��ط��ورة  ال��وردان��ي��ة 
على بعد 30 كيلومتراً جنوب بيروت 
)ان��ظ��ر اخل��ري��ط��ة(، وس���وف تتدفق 
األنابيب  خ��ال  م��ن  املعاجلة  امل��ي��اه 
إلى نظام توزيع املياه احملسن ملنطقة 
بيروت الكبرى وجبل لبنان، مبا يكفل 
إمدادات مياه ثابتة وموثوقة ملا يصل 
يف  تعيش  نسمة  م��ل��ي��ون   1.6 إل���ى 
املنطقة، وبذلك ستصبح املياه صاحلة 
ال��ش��رب  معايير  وت��س��ت��ويف  ل��ل��ش��رب 
و/أو   )161  LIBNOR NL( اللبنانية 
/83/98( األوروب��ي  االحت��اد  معايير 
EC(، أيهما األكثر صرامة. وسترصد 
نوعية املياه يف بحيرة اجلون، وأيضاً 

الوردانية  محطة  من  خروجها  عند 
ملعاجلة املياه لضمان نوعيتها. 

ل���ل���م���واق���ع  امل���خ���ط���ط  ه�����و  م�����ا   :8 س 
الثقافية واألثرية يف املنطقة؟

جاه: يدرك البنك الدولي جيداً، نظراً 
لعمله منذ فترة طويلة يف لبنان، مدى 
انتشار وقيمة الثروة الثقافية واألثرية 
وزارة  البنك  يدعم  لذلك   لبنان،  يف 
الثقافة لضمان احلفاظ على املواقع 
ش��ام��ل.  بشكل  واألث���ري���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وسيتم نقل كنيسة مار موسى وبقايا 
دير القديسة صوفيا الى مكان قريب 
والسائحني  املصلني  وص���ول  ميكن 
من  وثيق  إش��راف  وذل��ك حتت  إليه، 
املارونية.  الكنيسة  سلطات  جانب 
جترى  األثرية،  باملواقع  يتعلق  وفيما 
حديثة  استقصائية  دراس���ة  ح��ال��ًي��ا 
يعتبرها  ال��وادي،  تاريخ  عن  للكشف 
تتبعه  ان  يجب  منوذًجا  اآلث��ار  عالم 
امل��ش��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة. وس��ي��ت��م مسح 
وحفظ أي اكتشافات أثرية بالتنسيق 
ال��وث��ي��ق م��ع امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة لآلثار 
املشروع  وسيقوم  إش��راف��ه��ا.  وحت��ت 

بتمويل األعمال األثرية.

أب��س��ط  ه����ن����اك ط������رق  أل����ي����س   :9 س 
وأرخ����ص ل���زي���ادة إم�����دادات امل��ي��اه إل��ى 

منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان؟
ج�����اه: ع��ل��ى م����دى ع���ق���ود، درس���ت 
املدني  واملجتمع  اللبنانية  احلكومة 
واألوس�����اط األك��ادمي��ي��ة وش��رك��اؤه��ا 
من  فعالية  األكثر  الطريقة  الدوليون 
واألق��ل  واالس��ت��دام��ة  التكلفة  حيث 
املأمونة  الشرب  مياه  لضمان  تأثيرا 
لسكان لبنان. وخلصت االستراتيجية 
الوطنية اللبنانية للمياه، التي استندت 
إلى عملية جرت حتت إشراف وطني، 
إلى أن بناء سد يف موقع بسري هو 
متّكن  التي  االساسية  االركائز  أحد 
املائية  م���وارده  إستغال  م��ن  لبنان 

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

املياه يف لبنان.
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منظمة العمل الدولية توؤكد �شرورة 

تكاثف اجلهود من اأجل مكافحة عمل 

الأطفال

يعملون  األط���ف���ال  م��اي��ني  ه��ن��اك 
تنطوي  ال  بطرق  أس��ره��م  ملساعدة 
ذلك،  وم��ع  استغال،  أو  ض��رر  على 
أن  إل��ى  اليونيسف  تقديرات  تشير 
طفل  م��ل��ي��ون   150 ح���وال���ي  ه��ن��اك 
و14  أع��وام   5 بني  أعمارهم  تتراوح 
وحوالي  النامية،  البلدان  يف  عاماً 
يف  األطفال  جميع  من  املائة  يف   16
يف  ينخرطون  العمرية،  الفئة  ه��ذه 
عمالة األطفال، وتقدر منظمة العمل 
مليون   215 نحو  هناك  أن  الدولية 
يعملون  ع��ام��اً   18 س��ن  دون  ط��ف��ل 
يف  كامل،  ب��دوام  منهم  كثير  ويعمل 
أفريقيا  ويف  ال��ع��ال��م،  أن��ح��اء  جميع 
جنوب الصحراء الكبرى يعمل واحد 
من كل 4 أطفال تتراوح أعمارهم بني 
5 أعوام 17 عاماً، مقارنة بواحد من 
كل 8 أطفال يف آسيا واحمليط الهادي 
وواحد من كل 10 أطفال يف أمريكا 

الاتينية.
أك��د تقرير ج��دي��د ص���ادر عن  وق��د 
مكافحة  أن  الدولية  العمل  منظمة 
ي��ت��ط��ل��ب حتسني  ع��م��ل األط����ف����ال 

س��وق  وإدارة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  احل��م��اي��ة 
وفرص  االجتماعية  واحلماية  العمل 
واحل��وار  جيد  تعليم  على  احلصول 
االجتماعي بني احلكومات والشركاء 
أصحاب  من  وغيرهم  االجتماعيني 

املصلحة املهتمني.
القضاء  عنوان  حمل  ال��ذي  التقرير 
ع��ل��ى ع��م��ل األط���ف���ال ب��ح��ل��ول ع��ام 
2025: مراجعة للسياسات والبرامج 
تضمن أربع ركائز رئيسية للسياسات 
األط��ف��ال  ع��م��ل  مكافحة  م��ج��ال  يف 
القانونية،  احل��م��اي��ة  ت��ع��زي��ز  وه���ي: 
ال��ع��م��ل  أس�������واق  إدارة  وحت���س���ني 
الرعاية  وتدعيم  األسرية،  واملنشآت 
التعليم  يف  واالستثمار  االجتماعية، 
منظمة  دعت  قد  و  واجليد  املجاني 
ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة يف ت��ق��ري��ر ص��در 
الرابع  الدولي  املؤمتر  مع  بالتزامن 
املستدام على عمل األطفال  للقضاء 
الذي ُعقد يف بوينس آيرس يف الفترة 
إلى  الثاني/نوفمبر  تشرين   16-14
عمل  »إرسال  بغية  اجلهود  مضاعفة 

األطفال إلى مزبلة التاريخ«.

يف  الدولية  العمل  منظمة  وأش���ارت 
القضاء  عنوان  حمل  ال��ذي  التقرير 
على عمل األطفال بحلول عام 2025: 
»نحن  والبرامج:  للسياسات  مراجعة 
ولكن  الصحيح،  االجت��اه  يف  منضي 
أس��رع  بخطوة  ال��ت��ح��رك  لنا  ينبغي 

بكثير«.
أن  وح��ده��ا  للتشريعات  ميكن  ال  و 
ولكن  األط��ف��ال،  عمل  على  تقضي 
يف الوقت نفسه لن يكون من املمكن 
فعالة.  تشريعات  دون  عليه  القضاء 
فأكثر من 99.9 يف املائة من أطفال 
تشملهم  عاماً   17-5 سن  يف  العالم 
رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية 
أسوأ  حظر  بشأن   1999 لعام   182
أش��ك��ال عمل األط��ف��ال واإلج���راءات 
الفورية للقضاء عليها والتي صادقت 
عليه 181 دولة، كما حظيت االتفاقية 
احلد  بشأن   1973 لعام   138 رق��م 
االس��ت��خ��دام مبصادقة  لسن  األدن���ى 
واسعة، إذ صادقت عليها 170 دولة. 
ولكن حتويل هذه املعايير إلى قوانني 
كبيراً،  حتدياً  يشكل  ي��زال  ال  وطنية 

والتطبيق  ال��رص��د  ض��م��ان  وك��ذل��ك 
ملكافحة  النافذة  للقوانني  الفعالني 
حاجة  أي��ض��اً  وث��م��ة  األط��ف��ال،  عمل 
العمل ألنه  لتفتيش  أنظمة قوية  إلى 
العمل يف  أماكن  إلى  ما يصل  ن��ادراً 
يعمل  حيث  املنظم  غير  االق��ت��ص��اد 

معظم األطفال العاملون.
البالغون  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  العمل  إن 
القانونية  العمل  س��ن  يف  وال��ش��ب��اب 
أن  يعني  عادلني  وأمناً  دخ��ًا  ويوفر 
إلى  اللجوء  إل��ى  تضطر  ل��ن  األس��ر 
الحتياجاتها  تلبيًة  األط��ف��ال  عمل 
األساسية أو للتعامل مع عدم اليقني 
وضع  من خال  وميكن  االقتصادي، 
تركز  العمل  لسوق  جيدة  سياسات 
معظم  فيه  يعمل  ال��ذي  املكان  على 
األطفال العاملون – االقتصاد الريفي 
واالقتصاد غير املنظم – املساعدة يف 
كبح جماح الطلب على عمل األطفال. 
أطر  وض��ع  يُعد  نفسه،  ال��وق��ت  ويف 
بغية  األه��م��ي��ة  ب��ال��غ  أم���راً  تنظيمية 
ساسل  يف  األطفال  لعمل  التصدي 

التوريد.
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اجلزء التاسع من »اتفاقية حقوق الطفل«اعرف حقوقك و واجباتك

* دخلت اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق الطفل  (OHCHR) حيز النفاذ يف 2 اأيلول/ �صبتمرب 1990م، و هي تُعد االتفاقية التي توؤكد على حقوق الطفل يف احلماية و التعليم و الرعاية ال�صحية و 
املاأوى و التغذية ال�صليمة، وان�صمت اململكة لهذه االتفاقية بتاريخ 1996/1/26م، مع حتفظ عام على كل ما يتعار�ض مع اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية.

املادة السادسة و العشرون
لكل  األط����راف  ال���دول  تعترف   -1  
الضمان  االنتفاع من  طفل باحلق يف 
اإلج��ت��م��اع��ي مب��ا يف ذل���ك ال��ت��أم��ني 
الازمة  التدابير  وتتخذ  اإلجتماعي 
احلق  لهذا  الكامل  اإلعمال  لتحقيق 

وفقاً لقانونها الوطني.
2- ينبغي منح اإلعانات عند االقتضاء 
م��ع م��راع��اة م���وارد وظ���روف الطفل 
واألش���خ���اص امل��س��ؤول��ني ع��ن إع��ال��ة 
الطفل فضًا عن اي اعتبار آخر ذي 
صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو 

نيابة عنه للحصول على إعانات.

املادة السابعة و العشرون
1- تعترف الدول األط��راف بحق كل 

طفل يف مستوى معيشي مائم لنموه 
واملعنوي  وال��روح��ي  والعقلي  البدني 

واإلجتماعي.
أو  أحدهما  أو  ال��وال��دان  يتحمل   -2
عن  املسؤولون  االخ���رون  األش��خ��اص 
الطفل املسؤولية األساسية عن القيام 
يف حدود امكانياتهم املالية وقدراتهم 
لنمو  الازمة  املعيشة  ظروف  بتأمني 

الطفل.
3- ت��ت��خ��ذ ال����دول األط�����راف وف��ق��اً 
ح����دود  ويف  ال���وط���ن���ي���ة  ل���ظ���روف���ه���ا 
أجل  من  املائمة  التدابير  امكانياتها 
م��س��اع��دة ال��وال��دي��ن وغ��ي��ره��م��ا من 
اعمال  على  الطفل  ع��ن  االش��خ��اص 
ه���ذا احل���ق وت��ق��دم ع��ن��د ال��ض��رورة 
وال  الدعم  وبرامج  املادية  املساعدة 

والكساء  بالتغذية  يتعلق  فيما  سيما 
واإلسكان.

4- تتخذ الدول األطراف كل التدابير 
الطفل  املناسبة لكفالة حتصيل نفقة 
م���ن ال���وال���دي���ن أو م���ن األش��خ��اص 
اآلخرين املسؤولني مالياً عن الطفل، 
س���واء داخ���ل ال��دول��ة ال��ط��رف أو يف 
يعيش  عندما  خ��اص  وبوجه  اخل��ارج 
الطفل  عن  مالياً  املسؤول  الشخص 
يف دولة أخرى غير الدولة التي يعيش 
األطراف  الدول  تشجع  الطفل،  فيها 
االنضمام الى اتفاقات دولية أو إبرام 
اتفاقات من هذا القبيل وكذلك اتخاذ 

ترتيبات أخرى مناسبة.

املادة الثامنة و العشرون )2/1(

بحق  األط����راف  ال���دول  تعترف   -1
لإلعمال  التعليم وحتقيقاً  الطفل يف 
وعلى  تدريجياً  احل��ق  لهذا  الكامل 
بوجه  ت��ق��وم  ال��ف��رص  تكافؤ  أس���اس 

خاص مبا يلي:-
الزامياً  االب��ت��دائ��ي  التعليم  جعل  ا( 

ومتاحاً مجاناً للجميع؛
أش��ك��ال  ش��ت��ى  ت��ط��وي��ر  تشجيع  ب( 
التعليم الثانوي سواء العام أو املهني، 
األطفال  جلميع  واتاحتها  وتوفيرها 
املناسبة مثل إدخال  التدابير  واتخاذ 
املساعدة  وت��ق��دمي  التعليم  مجانية 

املالية عند احلاجة اليها؛
ج( جعل التعليم العالي بشتى الوسائل 
أساس  على  للجميع  متاحاً  املناسبة 

القدرات؛
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من نحن:
ارتقاء هي جمعية خيرية مسجلة لدى 
االجتماعية،  التنمية  و  العمل  وزارة 
تُ��ع��ن��ى ب��ج��م��ع احل���اس���ب���ات اآلل��ي��ة 
املستخدمة وإعادة تأهيلها ثم توزيعها 
على اجلهات االجتماعية والتعليمية، 
»اكسترا«.  بالشراكة مع شركة  وذلك 
و هي إحدى مبادرات الفوزان خلدمة 

املجتمع.

الرؤية:
ال����رواد يف  م��ن   ت��ك��ون اجلمعية  أن 

اآللي  احلاسب  أجهزة  تأهيل  إع��ادة 
تطوير  ب��رام��ج  ل��دع��م  امل��س��ت��خ��دم��ة 

املجتمع وحماية البيئة.

الرسالة:
احترافية  اجتماعية  خ��دم��ة  ت��ق��دمي 
مستدامة تدعم برامج الرقي العلمي 
تأهيل  إع���ادة  عبر  البيئة،  وحماية 
أجهزة احلاسب املستخدمة و توزيعها 
والتعليمية  االجتماعية  اجلهات  على 

يف اململكة العربية السعودية.

أهدافها:
نشر مفهوم حفظ النعمة الرقمية، من 
تدعم  احترافية  خدمة  تقدمي  خال 
البيئة،  وحماية  العلمي  الرقي  برامج 

احلاسب  أج��ه��زة  تأهيل  إع���ادة  عبر 
اآلل���ي امل��س��ت��خ��دم��ة، وت��وزي��ع��ه��ا على 

اجلهات االجتماعية والتعليمية.

قيمها يف خدمة مجتمعنا
- املستفيدون

بكافة  للمستفيدين  اخل��دم��ة  ت��ق��دم 
اجل��ودة،  معايير  وبأعلى  شرائحهم 
دون انتقاص أو إشارة أو تلميح لفئتهم 

فهم جميعاً شركاء يف خدماتنا.

- اجلودة
معايير  أع��ل��ى  تطبيق  على  حت��رص 
ونيل  ومنتجاتنا  خدماتنا  يف  اجل��ودة 
ش���ه���ادات ع��امل��ي��ة م��ع��ت��م��دة يف ه��ذا 

املجال.

- املهنية
عالية  مهنية  مبعايير  للعمل  تسعى 
ديننا  علينا  ميليه  ما  أول��ى  يحكمها 
احل���ن���ي���ف، ث���م ات���ب���اع ال��س��ي��اس��ات 
عاملياً  املرعية  والقوانني  واألنظمة 

للحفاظ على مهنية عالية املستوى.

- املجتمع
وطننا  جتاه  مسؤوليتها  عليها  حتتم 
البرامج  تقدمي  يف  خبراتنا  كل  ب��ذل 
مستوى  من  ترفع  التي  واملساهمات 
بإذن  ومعيشياً  ومهنياً  املجتمع ثقافياً 

اهلل تعالى وعونه وتوفيقه.

اعرف أكثر عن جمعية ارتقاء اخليرية
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وزارة العدل ُتعلن مدة احلد الأق�شى 

للف�شل يف الق�شايا التجارية

احل��د  ع���ن  ال���ع���دل  وزارة  أع��ل��ن��ت 
األقصى للفصل يف القضية التجارية 
وفق الائحة التنفيذية لنظام احملاكم 

التجارية.
وأوضحت الوزارة،  أن احلد األقصى 
 180 التجارية  القضية  يف  للفصل 
يوًما يف الدعاوى املقامة أمام الدرجة 

االبتدائية عدا الدعاوى اليسيرة.
للفصل  األق��ص��ى  احل���د  وأض���اف���ت 
يف  ي��وًم��ا   20 التجارية  القضية  يف 
ب��االس��ت��ئ��ن��اف على  االع���ت���راض���ات 
بنظر  فيها  يُ��ك��ت��َف��ى  ال��ت��ي  األح��ك��ام 
تصل  فيما  مرافعة،  دون  االستئناف 
مدة الفصل يف القضية التجارية 90 
باالستئناف  االع��ت��راض��ات  يف  ي��وًم��ا 
بالفقرة  املشمولة  غير  األحكام  على 

)ب( من هذه املادة.
رئيس  العدل  وزير  أصدر  ذلك،  إلى 

الشيخ  ل��ل��ق��ض��اء  األع���ل���ى  امل��ج��ل��س 
الصمعاني،  محمد  بن  وليد  الدكتور 
ق������راًرا ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ال��ائ��ح��ة 

التنفيذية لنظام احملاكم التجارية.
ن الائحة عدًدا من احملددات  وتتضَمّ
والقواعد  وال��ض��واب��ط  واإلج����راءات 
بهدف  التجارية،  احملاكم  نظام  ملواد 
وسرعة  التجاري  القضاء  جودة  رفع 
البيئة  لتعزيز  املنازعات،  يف  الفصل 
ال��ت��ج��اري��ة ب��امل��م��ل��ك��ة ورف����ع األم���ان 
احلقوقي التجاري جلذب االستثمار، 

مواكبًة لرؤية اململكة 2030.
بها  سيُعمل  التي  الائحة  نت  وتضَمّ
الرسمية،  اجل��ري��دة  يف  نشرها  بعد 
أحكام االتفاق اخلاص بني األطراف، 
أنواع  بحسب  احملاكم  دوائر  وتنظيم 
النوعي  للتخصص  دعًما  ال��دع��اوى، 

للقضايا ذات الوحدة املوضوعية.

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��ام��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 تشكيًا سليماً طبقاً 

ملا نص عليه نظاماً.

3- صدور احلكم من محكمة أو 
دائرة غير مختصة.

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

تربية
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ثقافة حقوق اإلنسان

حرصت حكومة خادم احلرمني الشريفني 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 خال 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 تعاماتها، و مبا ال يتعارض مع أطر الشريعة 

اإلسامية، حيث سيتيح هذا النهج متكني املرأة السعودية واشراكها يف صنع القرار.
من  العمل على متكينها  و  السعودية  باملرأة  اهتماماً  الشريفني  أولت حكومة خادم احلرمني  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 بإطاق 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 االنطاق 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 واالطاع 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 والعاقات 

العامة والعاقات الدولية وغيرها من املجاالت.
وما حتقق للمرأة السعودية يف عهد خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه 
اهلل- من آمال وتطلعات، وما سيتحقق سواًء على صعيد فتح مجاالت عمل جديدة لها، من خال 
مشاركتها يف صنع القرار، وتقلدها للمناصب العليا يف القطاعني احلكومي واخلاص سيساهم يف 
حتقيق تنمية شاملة ومستدامه للوطن، حيث أن قيادة بادنا 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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