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اجلمعية الوطنية حلقوق 

الإن�سان تندد بالهجمات 

الإرهابية احلوثية �سد 

املن�ساآت املدنية يف اململكة

ال��وط��ن��ي��ة حلقوق  اأدان�����ت اجل��م��ع��ي��ة 

ال�سعودية  العربية  اململكة  الإن�سان يف 

الإرهابية  الهجمات  العبارات  باأ�سد 

�سد  احلوثي  ميلي�سيات  ت�سنها  التي 

املن�ساآت املدنية والقت�سادية واحليوية 

ا�ستهداف  اأن  واأك����دت  اململكة،  يف 

م�سايف تكرير النفط وحمطات حتلية 

املياه وحمطات الكهرباء والغاز تك�سف 

احلوثي  مليلي�سات  الإجرامية  الطبيعة 

ان��واع  كافة  مت��ار���س  التي  الإره��اب��ي��ة 

البط�س والتنكيل بحق ال�سعب اليمني 

ال�سلطة  على  ا�ستيالئها  منذ  ال�سقيق 

يف ٢٠١٤ وتهدد اأمن اململكة وا�ستقرار 

املنطقة.  

متثل  الهجمات  ه��ذه  »اإن  واأ���س��اف��ت 

ال��دويل  للقانون  ج��رائ��م ح��رب وف��ق��اً 

 (5٢) امل��ادة  حظرت  حيث  الإن�ساين 

لت��ف��اق��ي��ات  الأول  ال���رت���وك���ول  م���ن 

الأع��ي��ان  ا�ستهداف   (١977) جنيف 

املدنية، كما جَرم نظام روما للمحكمة 

تعّمد   (8) املادة  يف  الدولية  اجلنائية 

توجيه هجمات �سد مواقع مدنية وعّد 

ذلك جرمية حرب«.

ال��ه��ج��م��ات  اأن  اجل��م��ع��ي��ة  واأك�������دت 

امللي�سيات  بها  تقوم  التي  الإرهابية 

اأرواح  ت��ع��ر���س  احل��وث��ي��ة  الإره��اب��ي��ة 

وتهدد  للخطر،  اململكة  يف  املدنيني 

م�سادر اإمدادات الطاقة العاملية. 

جمل�س  ق���رار  اإىل  اجلمعية  وت�سري 

الأمن الأخري رقم ٢6٢٤ الذي اعتر 

اإرهابية،  منظمة  احلوثية  امليلي�سيات 

التي  الإره���اب���ي���ة  ه��ج��م��ات��ه��ا  واأدان 

التحتية،  والبنية  املدنيني  ت�ستهدف 

بانتهاكات  وندد  فوراً،  بوقفها  وطالب 

الدويل  للقانون  احلوثية  امليلي�سيات 

الإن�����س��اين وال��ق��ان��ون ال���دويل حلقوق 

الإن�سان. 

الدولية  ب��الإدان��ة  اجلمعية  ورح��ب��ت   

املجتمع  وت�سامن  للهجمات،  الوا�سعة 

من  تتخذه  فيما  اململكة  مع  ال��دويل 

اجراءات للدفاع عن اأمنها ول�ستعادة 

على  وللحفاظ  اليمن  يف  ال�سرعية 

القت�ساد  وع���ن  املنطقة  ا���س��ت��ق��رار 

العاملي. 

ودعت جمل�س الأمن واملجتمع الدويل 

اإىل التحرك العاجل للوقف بحزم �سد 

الأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه 

امليلي�سيات احلوثية املدعومة من اإيران 

القوانني  لكافة  انتهاكاً  تعتر  والتي 

الدولية و حما�سبتها على  والأع��راف 

ما ترتكبه من جرائم تهدد اأمن اململكة 

وال�سلم والأمن الدوليني.

اجلمعية تعقد اجتماعها 

العمومي الثالث والع�سرون و 

تنتخب رئي�سها

ع���ق���دت اجل��م��ع��ي��ة ي�����وم ال�����س��ب��ت 

امل����واف����ق  ه������   ١٤٤3/٠8/٠٢

جمعيتها  اجتماع  ٢٠٢٢/٠3/٠5م 

العمومية الثالث والع�سرون يف مقرها 

مت  وق��د  الريا�س،  مبدينة  الرئي�سي 

بن  خالد  امل�ست�سار/  �سعادة  انتخاب 

وب��الإج��م��اع  ال��ف��اخ��ري  عبدالرحمن 

حلقوق  ال��وط��ن��ي��ة  للجمعية  رئ��ي�����س��اً 

الإن�سان لالأربع �سنوات القادمة.

الدكتور/ م��ن  ك��اًل  انتخاب  مت  كما 

طار�س ال�سمري والدكتورة وفاء طيبة 

نواباً للرئي�س كما مت انتخاب الأع�ساء 

املجل�س  لع�سوية  اأ�سمائهم  التالية 

التنفيذي يف دورته اجلديدة  :-

رب��ي��ع��ان  ب���ن  م��ف��ل��ح  ال���دك���ت���ور   -١

القحطاين.

٢- الدكتور �سالح بن حممد اخلثالن.

العابدين  زي��ن  �سهيلة  ال��دك��ت��ورة   -3

حماد.

عبدالرحمن  بنت  ن��ورة  الدكتورة   -٤

اليو�سف.

عبداهلل  ب��ن  اإب��راه��ي��م  الأ���س��ت��اذ   -5

العنقري.

ع��وا���س  ب��ن  �سليمان  الأ���س��ت��اذ   -6

الزايدي.

اخلتامي  احل�ساب  اعتماد  مت  كما 

ال��ت��ق��دي��ري��ة  وم��ي��زان��ي��ت��ه��ا  للجمعية 

وتقريرها ال�سنوي.
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رئي�س اجلمعية: تنفيذ الأحكام بحق 81 حمكومًا يوؤكد كفاءة ونزاهة 

الأمن والق�ساء

اجلمعية ترحب باعتماد اخلام�س ع�سر من �سهر مار�س يومًا عامليًا 

ملكافحة “الإ�سالموفوبيا”

رحبت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية، باعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار اعتبار اخلامس عشر من شهر 
مارس من كِل عام يوماً عاملياً ملكافحة “اإلسالموفوبيا”، واعتبرت اجلمعية ذلك خطوة هامة لنبذ خطاب الكراهية، والعنصرية، والتعصب، والتطرف.
وأكد رئيس اجلمعية املستشار خالد بن عبد الرحمن الفاخري بأن هذا القرار سيساهم يف نشر ثقافة التسامح واالعتدال يف العالم لينعم مبزيد من 
األمن واالستقرار والرفاه واالزدهار، ويتصدى خلطر التحريض على الكراهية والتمييز والعنف على أساس الدين، كما يؤكد الدور احملوري الذي 
تقوم به اململكة يف تشجيع احلوار بني األديان واحلضارات، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش واالعتدال على جميع املستويات ويحفظ حقوق اإلنسان 

من أي جتاوزات.

أوضح سعادة املستشار خالد بن عبد 
اجلمعية  رئيس  الفاخري  الرحمن 
الوطنية حلقوق اإلنسان حول موقف 
اجلمعية من تنفيذ األحكام بحق 81 
تطالب  دائماً  اجلمعية  أن  محكوماً، 
بإحالة املتهمني بقضايا اإلرهاب إلى 
لقاء  بحقهم  أحكام  إلصدار  القضاء 
يحضوا  وأن  جرائم  من  ارتكبوه  ما 

مبحاكمة عادلة.

وأكد سعادة رئيس اجلمعية بأن بيان 
وزارة الداخلية يؤكد على ما تتمتع به 
القضائية  واجلهات  األمنية  اجلهات 

م��ن ك��ف��اءة ون��زاه��ة، فقد مت��ت تلك 
النظامية  القواعد  وف��ق  احملاكمات 
لكل  تكفل  التي  العادلة  واإلج��راءات 
متهم احلصول على احملاكمة العادلة 
فالدولة حريصة  العدالة،  يحقق  مبا 
حفظ  ب���دوره���ا يف  ت��ق��وم  أن  ع��ل��ى 
احلقوق وحماية أمن املجتمع، وبتتبع 
اجلمعية لإلجراءات التي مت اتخاذها 
من  بحقهم  صدر  وما  املتهمني  بحق 
احلقوقية  الضمانات  يؤكد  أح��ك��ام 

التي متتعوا بها ومن ذلك:
1-خ����ض����وع احمل���ك���وم���ني ل���درج���ات 

التقاضي الثالث.

2-فحص األحكام لكل محكوم بشكل 
متأن.

توكيل  ح��ق  محكوم  ك��ل  أع��ط��ي   -3
محامي عنه.

4-كانت احملاكمات علنية.
5-بينت األحكام فداحة اجلرم الذي 

ارتكبه كل محكوم.
ال��ذي  للفعل  اجت��ه��ت  األح��ك��ام   -6
هذه  تنظر  ول��م  محكوم  ك��ل  ارتكبه 
األحكام لالنتماء الطائفي او املذهبي 

او العرقي للمتهم.
التي  اإلرهابية  األعمال  ضحايا   -7
يستحقون  عليهم  احمل��ك��وم  ارتكبها 

حت��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة ل��الق��ت��ص��اص من 
اجلناة الذي قتلوا وأرهبوا.

للمحكوم  املنسوبة  اجل��رائ��م  كل   -8
ايقاع  اس��ت��وج��ب  مم��ا  كبيرة  عليهم 

أقصى العقوبات.
اإلنسان  حقوق  حماية  أن  وأض��اف 
تقتضي  اإلره���اب���ي���ة  األع���م���ال  م���ن 
احملافظة  يف  بواجباتها  الدولة  قيام 
على  واحملافظة  املجتمع  أم��ن  على 
املمتلكات العامة واخلاصة، وردع من 
من خالل  األعمال  هذه  مثل  يرتكب 
بعد  بحقهم  املناسبة  العقوبات  إيقاع 

إحالتهم للقضاء.

نفذ فريق من فرع اجلمعية بإشراف 
و م��ت��اب��ع��ة م���ن م��ش��رف ال���ف���رع من 
ال��ش��ري��دة، ض��م كاًل  ال��دك��ت��ور صالح 
اهلل  عبد  األس��ت��اذ  الفرع  مدير  م��ن: 
الفرع  مدير  نائب  الرجيعي،  محمد 
ال��ش��ري��دة، و  ال��رح��م��ن  محمد ع��ب��د 
الباحث القانوني غسان عبد الرحمن 
شارك  وقد  عمل،  ورش��ة  التويجري، 
األستاذ  م��ن:  ك��اًل  املنشآت  أم��ن  م��ن 

الصقري  حمد  ب��ن  س��ع��ود  ال��دك��ت��ور 
األستاذ  القصيم،  بجامعة  األس��ت��اذ 
الدكتور خالد بن عبدالعزيز الشريدة 

األستاذ بجامعة القصيم، والدكتور
 ح��م��د ب��ن ص��ال��ح ال��غ��ن��ي��م األس��ت��اذ 

بجامعة القصيم.

تضمنت الورشة العديد من الفعاليات:
1- ت��ع��ري��ف ك��ام��ل ع��ن م��س��ؤول��ي��ات 

ومهام اجلمعية والعمل التي تقوم به.
حقوق  ضمانات  ع��ن  محاضرة   -2

اإلنسان يف األنظمة العدلية.
الوطنية  ال��وح��دة  ع��ن  محاضرة   -3
مع  الفكري  األم��ن  تعزيز  يف  وأثرها 

مناقشة املوضوع مع احلضور.
4- محاضرة عن مهارات تعامل رجل 

األمن مع اجلمهور.
ومت ت��وزي��ع م��ط��ب��وع��ات وم��ن��ش��ورات 

اجلمعية على احلضور.
من  وتكرمي  شكر  ش��ه��ادات  تقدمي  و 
املنشآت  أمن  ق��وات  قيادة  قائد  قبل 

بالقصيم.
و تسليم قائد قيادة قوات أمن املنشآت 

مطبوعات ومنشورات اجلمعية. 
و االتفاق مع قائد قوات أمن املنشآت 
لفرع  مستقبلية  زي���ارة  ترتيب  على 

اجلمعية.



5
5

رح��ب��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حلقوق 
اإلن���س���ان ب���ق���رار م��ج��ل��س ال�����وزراء 
القاضي باملوافقة على نظام األحوال 
خطوة  ذل��ك  واع��ت��ب��رت  الشخصية، 
هامة لضبط وتنظيم مسائل األحوال 
ام���ت���داداً  ي��أت��ي  وال����ذي  الشخصية 
مجال  يف  امل��س��ت��م��رة  ل��إلص��الح��ات 
وت��ع��زي��ز ح��ق��وق اإلن��س��ان يف  حماية 

اململكة.

وأك����د رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة امل��س��ت��ش��ار 
خ��ال��د ب��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ف��اخ��ري 
نوعية  نقلة  يشكل  النظام  ه��ذا  أن 
يف ج��ه��ود ال��دول��ة حل��م��اي��ة ورع��اي��ة 
يف  احلقوق  وتعزيز  اإلن��س��ان  حقوق 
باألسرة،  املعنية  التشريعات  منظومة 
السلطة  ضبط  يف  سيساهم  وال��ذي 
التقديرية للقاضي ويحد من التفاوت 
على  ويقضي  القضائية  األحكام  يف 
املرأة  منها  تعاني  التي  اإلشكاليات 

والطفل.

نظام  ب��أن  اجلمعية  رئيس  وأوض���ح 
األحوال الشخصية يراعي مستجدات 

إذ جاء  الواقع االجتماعي ومتغيراته 
شمولياً يف معاجلة اإلشكاليات التي 
أُُطر  وفق  األس��رة  منها  تعاني  كانت 
أحكام  من  مستمدة  واضحة  قانونية 
الشريعة اإلسالمية ومقاصدها، مبا 
والوالية  ال��زواج  سن  تنظيم  ذلك  يف 
ومسائل امليراث والتركة وغيرها من 
األح��وال  مسائل  يف  الهامة  القضايا 
احلفاظ  يساهم يف  الشخصية، مما 
ع��ل��ى ك��ي��ان االس�����رة واس��ت��ق��راره��ا 
السعودي  املجتمع  ن��واة  باعتبارها 
والطفل  امل��رأة  وض��ع  ويكفل حتسني 

للعيش يف بيئة أسرية آمنه.

حيث وافق مجلس الوزراء السعودي، 
نظام  على  م��ؤخ��راً،  جلسته  خ��الل 
استكمال  بعد  الشخصية  األح���وال 
اإلج�������راءات ال��ن��ظ��ام��ي��ة ل��دراس��ت��ه، 
يوماً   90 بعد  النفاذ  حيز  وسيدخل 

من نشره باجلريدة الرسمية.

الشخصية،  األح���وال  نظام  ويتناول 
األسرية،  للعالقة  املنظمة  األح��ك��ام 

واملهر،  وال��زواج  »اخلطبة  يشمل  مبا 
بينهما،  وال��ف��رق��ة  ال��زوج��ني  وح��ق��وق 
األوالد،  وح���ض���ان���ة  وال���ن���ف���ق���ات، 
والوالية  واإلرث،  والوصية،  والنسب، 
احلفاظ  بهدف  وذل��ك  وال��وص��اي��ة«، 
باعتبارها  األس����رة  اس��ت��ق��رار  ع��ل��ى 
وضبط  للمجتمع،  األساسي  املكون 
السلطة التقديرية للقضاء، مبا يعزز 
ويحد  القضائية،  األحكام  استقرار 
من االختالف يف األحكام، باإلضافة 
إل���ى ت��أط��ي��ر ال��ع��الق��ات ب��ني أف���راد 
وتسريع  حقوقهم،  وحماية  األس���رة 

الفصل يف املنازعات األسرية.
وي��ؤك��د ال��ن��ظ��ام ال����ذي ي��ع��ال��ج ع��دة 
م��وض��وع��ات ح���ق امل�����رأة يف إن��ف��اق 
زوج���ه���ا ع��ل��ي��ه��ا ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر عن 
املادية، ولو كانت غنية، فيما  حالتها 
على  األب��وي��ن  مجهول  نفقة  ستكون 
الدولة ما لم يتبرع بها أحد، وتشمل 
وامللبس  وامل��س��ك��ن  »ال��ط��ع��ام  النفقة 
تقرره  وما  األساسية،  واالحتياجات 
األنظمة ذات الصلة«، كما يلزم بتوثيق 
الوقائع املتعلقة باألحوال الشخصية، 
مدة  خالل  والرجعة،  الطالق  ومنها 

زمنية محددة لذلك، وتعويض الزوجة 
يف  التوثيق  عدم  عند  عادالً  تعويضاً 

حاالت محددة بالنظام.

وبحسب النظام الذي حدد عمر 18 
للمرأة  يحق  للزواج،  أدنى  سناً  عاماً 
منفردة  ب����إرادة  ال����زواج  عقد  فسخ 
يف ع��دد من األح���وال، ومتكينها من 
حتى  وامل��راج��ع��ة  ال��ط��الق  توثيقها 
م��ع ع��دم م��واف��ق��ة ال����زوج، وم��راع��اة 
كيان األسرة  ومصلحة احلفاظ على 
الطلقات، ويحفظ  احتساب عدد  يف 
أيضاً حقوق األوالد كاحلضانة ومنع 
الزوجني  بني  منها  بشيء  املساومة 
مصلحة  وم���راع���اة  ال���ف���راق،  ع��ن��د 
أث��ن��اء  األول  امل���ق���ام  يف  احمل���ض���ون 
تقرير أحكامها، حيث تربط أحقيتها 

باألصلح له.
الشخصية،  األح��وال  نظام  أن  يذكر 
أعلن  التي  األربعة  األنظمة  أحد  هو 
بن  محمد  األم��ي��ر  العهد  ول��ي  عنها 

سلمان بن عبد العزيز سابقاً. 

تتمة ص 7-6

اجلمعية ترحب بقرار جمل�س الوزراء القا�سي 

باملوافقة على نظام الأحوال ال�سخ�سية



بعض من 

أهداف النظام
6

نقلة  حت��دث  أن  املختصون  ويتوقع 
التشريعات  منظومة  كبرى يف  نوعية 
العدلية بالسعودية، حيث صدر منها 
املعامالت  نظام اإلثبات، وبقي نظام 
للعقوبات  اجلزائي  والنظام  املدنية، 

التعزيرية.

ال��دول��ة عضو  ب��نينّ وزي��ر  م��ن جهته، 
ل���ش���ؤون مجلس  ال�������وزراء  م��ج��ل��س 
سعيد  ب��ن  عصام  الدكتور  ال��ش��ورى 
القضائية،  التشريعات  جلنة  رئيس 
»يعكس  النظام  ه��ذا  استحداث  أن 
التطوير  بنهج  ال��دول��ة  قيادة  ال��ت��زام 
التوجهات  بأحدث  أخ��ذاً  واإلص��الح 
القضائية  وامل��م��ارس��ات  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
الدولية احلديثة«، مضيفاً أنه »يشكل 
صون  ج��ه��ود  يف  ك��ب��رى  نوعية  نقلة 
واستقرار  اإلن��س��ان  حقوق  وحماية 
األسرة ومتكني املرأة وتعزيز احلقوق 
امل��ك��ف��ول��ة يف ال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة، 
والنظام األساسي للحكم«، الفتاً إلى 
أن األنظمة األربعة اجلديدة »تستند 
وت��واك��ب  اإلس��الم��ي��ة،  الشريعة  إل��ى 
ال��ت��ط��ورات امل��ع��اص��رة، وال��ت��غ��ي��رات 

املستمرة يف جميع مناحي احلياة«.

ب������دوره، ق���ال وزي����ر ال���ع���دل رئ��ي��س 
املجلس األعلى للقضاء الدكتور وليد 
التشريعات  منظومة  إن  الصمعاني، 
احل��ف��اظ  إل���ى  »ت��ه��دف  املتخصصة 
على احلقوق وترسيخ مبادئ العدالة 
والشفافية، وحماية حقوق اإلنسان«، 
موضحاً أن »نظام األحوال الشخصية 
بُني وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية، 
القضائية  املمارسات  بأفضل  وأخذ 
نظاماً  ليكون  احلديثة؛  وال��دراس��ات 
ويستجيب  امل��ت��غ��ي��رات  م��ع  م��ت��واك��ب��اً 
م��ؤك��داً  وال��ت��ح��دي��ات«،  للتحديثات 
األسرة  كيان  صون  يف  »سيسهم  أنه 
وحقوقها ومراعاة مصاحلها، وتأطير 
أفرادها، وسرعة إجناز  بني  العالقة 
من  وسيعزز  بها،  املتعلقة  القضايا 
القدرة على التنبؤ باألحكام القضائية 
كما  تباينها،  من  ويحد  واستقرارها، 

سيرفع جودة وكفاءة األحكام«.

على  بُ��ِن��ي  النظام  أن  املعجب  وأك��د 
»أس����س وث��ي��ق��ة، وم���ب���ادئ س��ام��ي��ة، 
لتؤكد  ج���اءت  منظمة،  وت��ش��ري��ع��ات 

ع��م��ق وق�����وة وح��ج��ي��ة ال���ق���ان���ون يف 
إجراءات  وحصانة  وسيادته،  اململكة 
التقاضي مبا يحقق األمان املجتمعي 
واالس���ت���ق���رار األس�������ري«، م��ش��ي��داً 
ب��االه��ت��م��ام ال��ب��ال��غ م��ن ال��دول��ة »يف 
ومتتني  كيانها  واحترام  األس��رة،  بناء 
النسيج  وم����راع����اة  خ��ص��وص��ي��ت��ه��ا، 
املجتمعي، وآلية تكوينه، املؤصل وفق 
ومبادئه  اإلسالمية  الشريعة  قواعد 
ال��س��م��ح��ة، واألن��ظ��م��ة امل��رع��ي��ة مبا 
يحقق مجتمعاً مترابطاً ومثمراً يف كل 
امليادين، ولبنة بناء تسمو بالوطن إلى 

الشموخ والرفعة«.

وق���ال رئ��ي��س دي���وان امل��ظ��ال��م رئيس 
ال��دك��ت��ور  اإلداري  ال��ق��ض��اء  مجلس 
خالد اليوسف، إن صدور هذا النظام 
ي��ؤك��د ح���رص واه��ت��م��ام ال��س��ع��ودي��ة 
اإلنسان،  وقيادتها على صون حقوق 
أولى  ونواٍة  كمكونّن  األسرة  واستقرار 
ويحمي  كيانها  ُز  ي��ع��زنّ مبا  للمجتمع، 
مستوى  يعكس  كما  أفرادها،  حقوق 
تقدم يف ظل  م��ن  ال��ب��الد  تشهده  م��ا 
»رؤية 2030« لرفع مستوى الشفافية 
وكفاءة األنظمة، واالرتقاء باخلدمات 
أنه  مضيفاً  احلياة،  ج��ودة  وحتسني 
»سيسهم يف ضبط السلطة التقديرية 
واحلد  مرجعيته  واستقرار  للقاضي، 
القضائية،  األحكام  يف  التفاوت  من 
وسرعة الفصل يف النزاعات املتعلقة 
أفراد  شعور  من  يعزز  مبا  باألسرة، 
بالسلطة  وثقتهم  بالعدالة  املجتمع 

القضائية«.

ال��ع��ام عضو  النائب  أك��د  إل��ى ذل��ك، 
سعود  ال��ش��ي��خ  ال��ع��ل��م��اء  ك��ب��ار  هيئة 
املعجب أن نظام األحوال الشخصية 
يف  مميزاً  وتطوراً  نوعية  نقلة  »يعد 
األس��ري��ة،  العالقة  وتنظيم  حوكمة 
ويعد  األس��ري،  الرباط  ُعرى  وتوثيق 
واملمارسات  التصرفات  لكل  حاكماً 
املتعلقة باألحوال الشخصية، ومؤطراً 
مل��ا ق��د ي��ط��رأ م��ن ن��زاع��ات يف ه��ذا 
الشأن«، مبيناً أن الصيغة التي صدر 
تنظيم  على  القيادة  تؤكد حرص  بها 
فيه  التعامالت  وتقعيد  األم��ر  ه��ذا 
كافة، مشيراً إلى أنه »جاء مستنبطاً 
من الكتاب والسنة اللذينّن أكدا وجوب 

احترام هذا العقد وقدسيته، وراعياً 
بأن  ه  ون��ونّ فيه«،  إج��راءات اخلصومة 
يف  ُش��رع��ت  ال��ت��ي  النظامية  »امل����واد 
جلميع  وكافية  شاملة  جاءت  النظام 
الباب،  هذا  يف  اخلاصة  التعامالت 
وح��ف��ظ��ت ك���ل احل����ق����وق، وراع����ت 
ال��واج��ب��ات ف��ي��ه، ك��م��ا ع��اجل��ت آلية 
بطريقة  العالقة  وإن��ه��اء  اخلصومة 
حقوقية،  ض��م��ان��ات  إي��ج��اد  تضمن 
وأول�����ت أح�����وال ال��وص��ي��ة وال��ت��رك��ة 
الشخصية  األح�����وال  م��ن  وغ��ي��ره��ا 
واضحة  إج����راءات  منظومة  ضمن 
وشفافة ودقيقة، للوصول إلى العدالة 

املنشودة«.
واستعرض نظام األحوال الشخصية 
اجلديد عدداً من النقاط التي تنظم 
ال��ع��الق��ة ب��ني ال��زوج��ني يف م��راح��ل 

مختلفة ومنها:

- اخل��ط��ب��ة وف��س��خ��ه��ا واس���ت���رداد 
الهدايا:

طلب  بأنها  اخلطبة  النظام  ع���رنّف 
أعطى احلق  كما  به،  والوعد  الزواج 
عن  العدول  يف  واملخطوبة  للخاطب 
اخلطبة، وأكد أن جميع ما يقدم من 
ط��رف إل��ى آخ��ر خ��الل اخلطبة يعد 
ه��دي��ة، م��ا ل��م يصرح اخل��اط��ب بأنه 
مهر أو يجِر عرف على أنه من املهر.

أنه يف حال ع��دول أي  النظام  وأك��د 
من الطرفني عن اخلطبة بسبب يعود 
الهدية  يف  ال��رج��وع  ل��ه  فليس  إل��ي��ه، 
التي قدمها، كما يحق للطرف اآلخر 
اس���ت���رداد م��ا ق��دم��ه م��ن ه��دي��ة إذا 
قيمتها  أو  مبثلها  وإال  قائمة  كانت 
مما  الهدية  تكن  لم  ما  قبضها،  يوم 

يستهلك بطبيعته.

أو  بالوفاة  اخلطبة  انتهت  حال  ويف 
فيه،  ال��ط��رف��ني  ألح��د  ي��د  ال  بسبب 
فال يُسترد شيء من الهدايا، أما يف 
حال عدول أي من الطرفني عن إبرام 
عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان 
اخلاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل 
يحق  املهر،  من  أنه  على  م��ااًل  العقد 
للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم 
يوم  بقيمته  أو  قائماً  ك��ان  إن  بعينه 

القبض.

وإذا كانت املخطوبة اشترت باملهر أو 

العدول  وكان  الزواج،  بعضه ملصلحة 
أو  قبلها  من  سبب  بال  اخلاطب  من 
فلها اخليار بني  بسببه،  العدول  كان 
اشترته  م��ا  تسليم  أو  امل��ه��ر  إع���ادة 

بحاله.

- الزواج وأركان عقده وحاالت زواج 
املجنون واملعتوه:

عرنّف النظام الزواج بأنه عقد بأركان 
بني  وواجبات  حقوقاً  يرتب  وشروط 
توثيقه  وج��وب  إلى  وأش��ار  الزوجني، 
كما  أحدهما،  أو  الزوجني  بواسطة 
إثبات  طلب  مصلحة  ذي  لكل  يجوز 

عقد الزواج غير املوثق.

لدى  املسلم  غير  زواج  عقد  وي��وث��ق 
توثيق  مينع  كما  بالتوثيق،  املختص 
ال����18 ع��ام��اً،  مل��ن دون  ال���زواج  عقد 
وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون 
من  التحقق  بعد  بالغاً  كان  إذا  ذلك 

مصلحته بهذا الزواج.

تأذن  أن  إمكانية  إلى  النظام  وأش��ار 
احملكمة بزواج املجنون أو املعتوه بناء 
توافر  بعد  تزويجه  ول��ي  طلب  على 
الولي  ت��ق��دمي  مثل  ال��ش��روط  بعض 
لتقرير طبي معتمد عن حالته، وقبول 
بعد  ال��زواج  اآلخ��ر يف عقد  الطرف 
اطالعه على حالة املجنون، وأن يكون 

هذا الزواج يف مصلحته.

الزواج  النظام لصحة عقد  واشترط 
وشهادة  ال��ول��ي  م��ن  ال��زوج��ني  تعيني 
ش��اه��دي��ن، ب��اإلض��اف��ة إل��ى أال تكون 
حترمياً  ال��رج��ل  على  محرمة  امل���رأة 

مؤبداً أو مؤقتاً.

األق��ارب  من  ذي مصلحة  لكل  وكفل 
بانعدام  يتأثر  الثالثة  الدرجة  حتى 
ال��ك��ف��اءة، احل��ق يف االع��ت��راض على 
ذلك،  احملكمة  وتقدر  ال���زواج،  عقد 
كما أشار إلى أن كفاءة الرجل للمرأة 
ال����زواج ال  ل��ل��زوم عقد  تعد ش��رط��اً 

لصحته.

من  بإيجاب  ال��زواج  انعقاد  واشترط 
الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج 
ب��اإلش��ارة  أو  بالكتابة  أو  ال��ص��ري��ح 
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اإليجاب  يف  يشترط  كما  املفهومة، 
والقبول أن يكونا متوافقني صراحة، 
وأن يكونا مقترنني يف مجلس واحد، 
على  معلقني  ال  منجزين  يكونا  وأن 

شرط وال مضافني إلى مستقبل.

- ترتيب األولياء يف الزواج وشروطه:
حدد النظام ترتيب األولياء يف الزواج 
وصيه،  ث��م  ب���األب،  ي��ب��دأ  نحو  على 
واجلد ألب وإن عال، ثم االبن، وابنه 
وإن نزل، ثم األخ الشقيق، ثم ابن األخ 
ألب وإن نزال، ثم العم الشقيق، والعم 
أقرب  ثم  نزلوا،  وإن  بنيهما  ثم  ألب، 
وأخيراً  اإلرث،  ترتيب  على  عصبة 
األولياء  استواء  ح��ال  ويف  القاضي، 
امل��رأة  عينته  م��ن  تعني  ال��درج��ة،  يف 
منهم، وإن لم تعني جاز تولي أي منهم 

العقد.

كان  وإن  للولي، حتى  ليس  أنه  وذكر 
رضاها  بغير  موليته  ي��زوج  أن  األب، 
على أن يتضمن عقد الزواج ما ثبت 
من  موليته  الولي  منع  وإذا  الرضا، 
املرأة  تزويج  احملكمة  تتولى  ال��زواج، 
ذي  م��ن  أو  منها  بطلب  امل��ع��ض��ول��ة 
مصلحة، وللمحكمة نقل واليتها ألي 
من األولياء ملصلحة تراها أو تفويض 

أحد املرخصني بإجراء العقد.

كما يشترط يف الولي أن يكون ذكراً 
ال��رش��د، موافقاً  س��ن  ب��ال��غ��اً  ع��اق��اًل 
ل��ل��م��رأة يف ال��دي��ن، وح���ال ف��ق��د أي 
يليه، ويف  ال��ذي  ال��ول��ي  زوج  ش��رط، 
حال تعذر حضور ولي املرأة أو تعذر 
تبليغه، فتنقل احملكمة بناًء على طلب 
الذي  الولي  إلى  التزويج  والية  املرأة 

يليه.

أن  يشترط  ال��ش��اه��د  يخص  وفيما 
ع��اق��اًل سامعاً  ب��ال��غ��اً  رج���اًل  ي��ك��ون 
املقصود  وفاهماً  والقبول  اإليجاب 
كان  متى  مسلًما  ي��ك��ون  وأن  بهما، 

الزوج مسلماً.

- حاالت حترمي الزواج:
بسبب  التأبيد  على  ال����زواج  ي��ح��رم 
ال��ق��راب��ة، يف ح��ال ك��ان ال����زواج من 

نزل،  وإن  الفرع  أو  وإن عال،  األص��ل 
أو فروع الوالدين وإن نزلوا، والطبقة 
األول��ى من ف��روع األج��داد واجل��دات، 
ال��ت��أب��ي��د بسبب  ي���ح���رم ع��ل��ى  ك��م��ا 
الزوجة  أمهات  من  الزواج  املصاهرة، 
وإن علون، أو بنات الزوجة التي دخل 
أصوله  أحد  زوج��ة  كانت  من  أو  بها، 

وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.

ويحرم على التأبيد أيضاً زواج الرجل 
القضاء،  أم��ام  التي العنها  امل��رأة  من 
ويحرم بسبب الرضاع يف حال توافر 
شرطني، يتمثالن يف وقوع الرضاع يف 
العامني األولني من الوالدة، أو أن يبلغ 
5 رضعات متبقية متفرقة ولو تقارب 

وقتها.

ال��زواج مؤقتاً يف حاالت زواج  ويحرم 
الرجل من املعتدة من غيره، أو زواجه 
بطالقها  كبرى  بينونة  منه  البائن  من 
ثالًثا، واجلمع بني أكثر من 4 نسوة ولو 
كانت إحداهن يف عدة طالق رجعي أو 
األختني،  بني  واجلمع  فسخ،  أو  بائن 
قبل  العمرة  أو  باحلج  احمل��رم  وزواج 
الكتابية،  بغير  املسلم  وزواج  التحلل، 

وزواج املسلمة بغير املسلم.

- املهر:
يعد املهر هو املال الذي يدفعه الرجل 
للمرأة بسبب عقد الزواج، ويعد ملكاً 
للمرأة والجتبر على أي تصرف فيه، 
كله  املهر  تأجيل  على  االتفاق  ويجوز 
العقد  ينص  لم  ح��ال  ويف  بعضه،  أو 
معني  وق��ت  يحدد  ول��م  التأجيل  على 
لتسليمه، فيجب تسليمه عند املطالبة 

به.

املهر،  تأجيل  على  العقد  نص  وح��ال 
فيحل املهر بحلول األجل إذا ذكر أجل 
ذكر  حال  يف  معجاًل  يكون  أو  معلوم، 
بالفرقة  يحل  كما  معلوم،  غير  أج��ل 
لم  إذا  الزوجني  أحد  وفاة  أو  البائنة 

يذكر وقت األجل.

قبل  املطلقة  أن  على  النظام  ون��ص 
كان  إن  املهر  نصف  تستحق  الدخول 
تتجاوز  ال  متعة  فلها  وإال  مسمى، 
أن  على  ن��ص  كما  امل��ث��ل،  مهر  نصف 
السكوت  ح��ال  يف  املثل  مهر  للمرأة 

عن تسمية املهر أو نفي املهر يف عقد 
الزواج، أو فساد املهر املسمى.

الدخول  ع��ن  االمتناع  للزوجة  يحق 
ال��زوج��ي��ة حتى  إل��ى بيت  واالن��ت��ق��ال 
رضيت  ح���ال  ويف  م��ه��ره��ا،  ت��ق��ب��ض 
بالدخول قبل أن تقبضه، فيبقى ديناً 
ال��زوج لها املطالبة به يف أي  يف ذمة 

وقت شاءت.

- حقوق متبادلة للزوجني:
ال��زوج��ني حقوق  م��ن  ك��ل  ي��ل��زم على 
لآلخر، تشمل حسن املعاشرة وتبادل 
والرحمة،  للمودة  يؤدي  مبا  االحترام 
مادياً  باآلخر  أحدهما  إضرار  وعدم 
أو معنوياً، وعدم امتناع أحد الزوجني 
ع��ن امل��ع��اش��رة ال��زوج��ي��ة أو اإلجن��اب 
والسكن  اآلخر،  الطرف  مبوافقة  إال 
يف ب��ني ال��زوج��ي��ة، واحمل��اف��ظ��ة على 
مصلحة األسرة ورعاية األوالد، وعلى 
بني  والعدل  باملعروف،  النفقة  ال��زوج 
الزوجات يف القسم والنفقة الواجبة، 
وإرضاع  بالطاعة،  الزوجة  تلزم  فيما 

أوالدها ما لم يكن هناك مانع.

- النفقة وحاالت سقوط حق الزوجة 
فيها:

تعد نفقة الزوجة على زوجها، وتشمل 
الطعام والكسوة والسكن واحلاجيات 
تقرره  وما  العرف  بحسب  األساسية 

األحكام النظامية ذات الصلة.

وينص النظام على أال يسمح بدعوى 
قبل مضي  إنقاصها  أو  النفقة  زي��ادة 
بالنفقة  تاريخ صدور احلكم  عام من 
التي  االستثنائية  ال��ظ��روف  يف  إال 
تقدرها احملكمة، كما تستحق النفقة 
والوالدين  واألوالد  للزوجة  املستمرة 
من تاريخ إقامة الدعوى املطالبة بها.

ط��الق  م��ن  للمعتدة  النفقة  وجت���ب 
فيما  عدتها،  انتهاء  حني  إلى  رجعي 
كانت  إذا  إال  البائن  للمعتدة  ال جتب 
حاماًل، فلها النفقة حتى تضع حملها، 
كما أنه ال نفقة للمعتدة من الوفاة إال 
النفقة حتى  إذا كانت حاماًل، فتجب 
من  للمعتدة  يحق  كما  حملها،  تضع 
مدة  الزوجية  بيت  يف  السكن  الوفاة 

العدة.

إذا  النفقة  يف  ال��زوج��ة  حق  ويسقط 
امتنعت  أو  ال��زوج  من  نفسها  منعت 
عن االنتقال إلى بيته أو املبيت به أو 

السفر مع الزوج.

ويف حال تعدد املستحقون للنفقة، ولم 
يستطع من وجب عليه اإلنفاق عليهم 
جميًعا، فتقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة 
نفقة  ثم  الوالدين،  نفقة  ثم  األوالد، 

األقارب، ثم األقرب فاألقرب.

- النسب وشروط إثباته:
نسب  يثبت  أال  على  ال��ن��ظ��ام  ينص 
ب��ال��والدة يف عقد  إال  أبيه  إل��ى  الولد 
بالبينة،  أو  باإلقرار  أو  صحيح  زواج 
فيما يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت 
ألبيه  الولد  نسب  يثبت  كما  ال��والدة، 
ال��زواج  عقد  قيام  ح��ال  يف  ول��د  إذا 
الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء 
إمكان  يثبت  لم  ما  أكثر احلمل،  مدة 

التالقي بني الزوجني.

وي��ش��ت��رط ل��ث��ب��وت ال��ن��س��ب ب��اإلق��رار 
بالبنوة ولو يف مرض املوت، أن يكون 
مجهول  الولد  يكون  وأن  بالًغا،  املقر 
النسب، وأن يصدقه املقر له إن كان 
بالًغا عاقاًل، وأن يكون فارق السن بني 
اإلق��رار،  ص��دق  يحتمل  والولد  املقر 
زواج  عقد  يف  ال���والدة  أن  يثبت  وأن 
صحيح أو فاسد، إذا كان اإلقرار من 
بفحص  االنتساب  يثبت  وأن  األب، 

احلمض النووي.

أو  استثنائية  أح���وال  يف  وللمحكمة 
عند التنازل يف إثبات الولد، أن تأمر 
بإجراء فحص احلمض النووي، وذلك 
وعلى  لذلك،  املنظمة  القواعد  وف��ق 
إليه  تنتهي  مب��ا  حتكم  أن  احملكمة 
نتيجة الفحص، على أال تصدر أمرها 
إال بعد التحقق من أن الولد مجهول 
النسب وأن فارق السن يحتمل نسبة 

الولد.
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يف يومها الدويل، اللغة الأم ترتبع على عر�س 

اللغات ملا لها من دور يف تعزيز التعدد اللغوي 

وبناء اجل�سور

جاءت فكرة االحتفاء باليوم الدولي للغة األم مببادرة من بنجالديش، وأقّرها املؤمتر العام لليونسكو عام 1999 ليبدأ العالم أجمع 
االحتفاء بهذا اليوم اعتبارًا من عام 2000.

املتمثلة يف  إلى إجناز واليتها  الرامية  واللغوي لبناء مجتمعات مستدامة، وضمن اجلهود  الثقايف  التنوع  اليونسكو بأهمية  تؤمن 
حتقيق السالم، تسعى املنظمة إلى احلفاظ على االختالفات يف الثقافات واللغات بغية تعزيز التسامح واحترام اآلخرين.

يتعرض التنّوع اللغوي إلى تهديد متزايد يف ظل اندثار عدد أكبر من الّلغات.  وال يحصل 40% من سكان العالم على التعليم بلغة 
يتحدثون بها أو يفهموها. ولكن، ثّمة تقّدم ملموس يف إطار التعليم املتعدد اللغات القائم على اللغة األم، وما يقترن به من فهم 

متزايد ملا ميثله من أهمية، وال سيما يف مرحلة التعليم قبل املدرسة، فضاًل عن تزايد االلتزام بتطويره يف احلياة العامة.
التقليدية  واملعارف  الثقافات  التي تتيح صون  الوسيلة  والثقافات، فهي  اللغات  أس��اس وج��ود املجتمعات متعددة  اللغات متّثل  ف��إّن 

ونشرها على نحو مستدام.

أشاد رئيس اجلمعية املستشار خالد 
ب��ن عبد ال��رح��م��ن ال��ف��اخ��ري، ب��دور 
دعم  يف  السعودية  العربية  اململكة 
امل���رأة، و ق��ال »حت��رص ال��دول��ة على 
يف  ومتكينها  امل����رأة  دع���م   #حقوق 
املجتمع واليوم العاملي للمرأة مناسبة 
ه��ام��ة ل��ب��ي��ان ه���ذه اجل��ه��ود وال��ت��ي 
يف  العهد  ولي  سيدي  سمو  يدعمها 

ظل رؤية اململكة 2030.

للمرأة  ال��ع��امل��ي  ب�����ال��ي��وم  اح��ت��ف��االً  و 
نُشيد بدور املرأة السعودية وتقدمها 
بعد  التمكني  نحو  ثابتة  ب��خ��ط��وات 
صدور العديد من القرارات واألنظمة 
حقوقها  وحتفظ  مكانتها  تعزز  التي 
وضمان  واالجتماعية،  الشخصية 
التنمية  م��ن��ظ��وم��ة  يف  م��ش��ارك��ت��ه��ا 

وصناعة القرار.

ي��ش��ارك دول  ب��اجل��وف  ف��رع اجلمعية 
باالحتفال باليوم العاملي للمرأة:

 قام فريق من فرع اجلمعية باجلوف 
حت��ت إش���راف م��ش��رف ال��ف��رع نائب 
رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة ال��دك��ت��ور ط���ارش 

اليوم  إحياء  يف  باملشاركة  الشمري  
العاملي للمرأة من خالل توزيع العديد 
و مطبوعات اجلمعية  من إصدارات 
التي تعنى بحقوق املرأة، إضافة إلى 
وضع العديد من اللوحات اإلرشادية 
ال��ع��ام��ة  امل��ي��ادي��ن  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة يف  و 

مبنطقة اجلوف.

ش���ع���ار ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل���ل���م���رأة 2022 
املساواة املبنية على النوع االجتماعي 

اليوم من أجل غٍد مستدام:
على  املبنية  امل��س��اواة  تعزيز  يعتبر 
املناخ  أزمة  االجتماعي يف ظل  النوع 
واحلد من أخطار الكوارث أحد أكبر 
يف  نواجهها  التي  العاملية  التحديات 

القرن احلادي والعشرين.

أن النساء أكثر عرضة لتأثيرات تغير 
املناخ من الرجال، فهن يشكلن غالبية 
فقراء العالم وهن أكثر اعتماداً على 
تغير  يهددها  التي  الطبيعية  امل��وارد 

املناخ بشكل خاص.

والفتيات  النساء  آخر،  صعيد  وعلى 

ه���ن ق���ائ���دات ف���ع���االت وص��ان��ع��ات 
من  بالتخفيف  يتعلق  كلما  يف  تغيير 
معه؛  والتكيف  املناخي  التغير  ح��دة 
امل���ب���ادرات  مختلف  يف  فينخرطن 
العالم،  ح��ول  ب��االس��ت��دام��ة  املتعلقة 
تثمر  ما  دائًما  وقيادتهن  ومشاركتهن 

عن عمل مناخي أكثر فعالية.

كما جاء يف رسالة األمني العام لألمم 
مبناسبة  غوتيريش  أنطونيو  املتحدة 
اليوم العاملي للمرأة »يف الوقت الذي 
لالحتفال  ُق��دم��اً  العالم  فيه  ميضي 
عقارب  نلحظ  للمرأة،  العاملي  باليوم 
ساعة حقوق املرأة تسير إلى الوراء. 

وهو تراجع ندفع جميعاً ثمنه.

ول��ق��د أب���رزت األزم���ات ال��ت��ي توالت 
السنوات  يف  ببعض  بعضها  مدفوعاً 
املرأة  اضطالع  أصبح  كيف  األخيرة 
أي  يف  منه  أهمية  أكثر  قيادي  بدور 

وقت مضى.

ف���ق���د ت���ص���دت ال���ن���س���اء جل��ائ��ح��ة 

كوفيد-19 تصدي األبطال كطبيبات 
مجالي  يف  وع���ام���الت  ومم���رض���ات 
الصحة العامة والرعاية االجتماعية.

ومع ذلك، فقد كانت النساء والفتيات، 
اخل��اس��ري��ن  أول  ن��ف��س��ه،  ال��وق��ت  يف 
حيث  والتعليم،  الوظائف  مجالي  يف 
تولني املزيد من أعمال الرعاية غير 
مستويات  وواجهن  األج��ر،  املدفوعة 
فائقة االرتفاع من اإلساءات املنزلية 

والسيبرية والزواج يف سن الطفولة.

أكثر  نحو  على  اجلائحة  أبرزت  وقد 
عهود  م��ن��ذ  ق��ائ��م��ة  حقيقًة  س��ف��ورا 
األب��وي  النظام  أن  وه��ي  أال  طويلة، 
يف  نعيش  زلنا  فما  اجل���ذور.  عميق 
عالم يُهيمن عليه الرجال وتطغى فيه 

الثقافة الذكورية.

وبات من األرجح نتيجة لذلك أن تقع 
املرأة يف براثن الفقر سواء يف أوقات 
التضحية  يتم  إذ  العسر.  أو  اليُسر 
برعايتهن الصحية وتقليص تعليمهن 

والفرص املتاحة لهن.

يف اليوم العاملي للمراأة

رئي�س اجلمعية ي�سيد بدور املراأة ال�سعودية 

وتقدمها بخطوات ثابتة يف ظل روؤية اململكة 

2030
يحتفل العالم بيوم املرأة يف الثامن من شهر مارس من كل عام، وال يقتصر االحتفال فقط على هذا التاريخ، حيث تشجع 

جميع دول العالم على االستمرار بتكرمي املرأة ورفع مكانتها وتشجيعها على العمل طوال العام، واالحتفال باليوم العاملي 

للمرأة يعني االعتراف بالنساء ودورهن الكبير يف حتمل املسئولية بالرغم من كافة الظروف التي تتعرض لها يف حياتها، 

كذلك لتكرميهن لقيادتهن احلكيمة يف مراكز العمل، وملساهمتهن يف حتقيق مستقبل مستدام.

مت االحتفال باليوم العاملي للمرأة ألول مرة يف عام 1911 من قبل دولة النمسا والدمنارك وأملانيا وسويسرا، ويف عام 1975م 

اعترفت األمم املتحدة به، حتى مت تخصيص يوم 8 مارس ليكون تاريخًا لالحتفال مبدى تقدم املرأة يف املجتمع والسياسة 

واالقتصاد وكافة املجاالت األخرى.
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التي تعاني من نزاعات،  البلدان  ويف 
ك��م��ا ن���رى يف ب���ل���دان م��ث��ل إث��ي��وب��ي��ا 
النساء  تكون  وأوكرانيا،  وأفغانستان 
والفتيات هن األضعف ولكنهن أيضاً 
األص����وات األش���د إق��ن��اع��اً م��ن أج��ل 
إلى  نتطلع  ونحن  السالم، وال ميكن، 
املستقبل، أن نحقق انتعاشا مستداما 
بالتساوي  اجلميع  على  بالنفع  يعود 
 - امل��رأة  لصالح  انتعاشاً  كان  إذا  إال 
حتقيق  منه  القلب  يف  يكون  انتعاشاً 

التقدم لصالح الفتيات والنساء.

إننا نحتاج إلى حتقيق تقدم اقتصادي 
من خالل االستثمارات التي تستهدف 
وت��دري��ب��ه��ا  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  امل����رأة  تعليم 
أن  وينبغي  لها،  الالئق  العمل  وإتاحة 
تكون املرأة يف صدارة املستفيدين من 
ال� 400 مليون وظيفة التي ُدعينا إلى 

إتاحتها بحلول عام 2030.

ون��ح��ن ب��ح��اج��ة إل���ى حت��ق��ي��ق ت��ق��دم 
االستثمارات يف  اجتماعي من خالل 
واقتصاد  االجتماعية  احلماية  نظم 

حتقق  االستثمارات  فهذه  ال��رع��اي��ة، 
عمل  ف��رص  تتيح  إذ  ضخمة،  عوائد 
خ���ض���راء وم���س���ت���دام���ة، وت���دع���م يف 
الذين  مجتمعاتنا  أفراد  نفسه  الوقت 
فيهم  مبن  املساعدة،  إل��ى  يحتاجون 

األطفال وكبار السن واملرضى.

على  تقدم  حتقيق  إلى  بحاجة  ونحن 
نظام  إص���الح  إل��ى  امل��ال��ي،  الصعيد 
أخ��الق��ي��اً، حتى  ع��امل��ي مفلس  م��ال��ي 
االستثمار  من  البلدان  جميع  تتمكن 
يف انتعاش اقتصادي يركز على املرأة. 
الديون  أع��ب��اء  تخفيف  يشمل  وه��ذا 
وتطبيق نظم ضريبية أكثر عدالً توجه 
الهائلة يف جميع  الثروة  بعض مكامن 
َم��ن ه��م يف أمس  إل��ى  العالم  أن��ح��اء 

احلاجة إليها.
إج���راءات  ات��خ��اذ  إل��ى  بحاجة  ونحن 
ل��ي��ة يف م��ج��ال امل��ن��اخ،  ع��اج��ل��ة وحت��ُونّ
يف  املتهورة  الزيادة  اجت��اه  عكس  إلى 
بني  املساواة  عدم  وأوج��ه  االنبعاثات 
اجلنسني التي جعلت النساء والفتيات 
معرضات للخطر بشكل جائر، ويجب 
تفي  أن  النمو  املتقدمة  البلدان  على 

بشأن  بالتزاماتها  السرعة  وجه  على 
التمويل والدعم التقني من أجل

االن���ت���ق���ال امل���ن���ص���ف م����ن ال���وق���ود 
اخلضراء  فاالقتصادات  األح��ف��وري، 
هي  واملستدامة  للجنسني  والشاملة 
واالستقرار  النجاح  لها  سيكتب  التي 

يف املستقبل.

ونحن بحاجة إلى إحراز تقدم سياسي 
األه��داف  محددة  تدابير  خ��الل  من 
ت��ك��ف��ل ل��ل��ن��س��اء امل����س����اواة يف ت��ول��ي 
جميع  على  والتمثيل  القيادية  املواقع 
مستويات صنع القرار السياسي، من 
خالل تخصيص حصص جريئة لهن«.

يف ال����ي����وم ال����ع����امل����ي ل����ل����م����رأة.. امل������رأة 
ال���س���ع���ودي���ة مت���ك���ن ي���ت���واص���ل وث��ق��ة 

تتزايد:
عهد  منذ  السعودية  امل���رأة  حظيت 
بن  عبدالعزيز  امللك  املؤسس  امللك 
اهلل- -رحمه  سعود  آل  عبدالرحمن 

الشريفني  احلرمني  خادم  عهد  حتى 

امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
مظاهر  م��ن  بالكثير  اهلل-  -حفظه 
التمكني والبناء حتى أصبحت شريكاً 
ف���اع���اًل يف رف��ع��ة ال���وط���ن ومن��ائ��ه، 
تباينت  ن��وع��ي��ة  جن��اح��ات  وح��ق��ق��ت 
وسياسياً  واقتصادياً  علمياً  مجاالتها 

واجتماعياً.
اجلهود   2030 اململكة  رؤي��ة  وتكرس 
املجتمعية  التنمية  يف  للمرأة  الالزمة 
مؤثر  كعنصر  وإبرازها  واالقتصادية 
ك��اف��ة؛ حيث خصص  األص��ع��دة  على 
الرؤية  مستقل يف  إستراتيجي  هدف 
مشاركتها  وزي��ادة  امل��رأة  كفاءة  برفع 

االقتصادية يف سوق العمل.

ثقة  السعودية على  املرأة  وقد حازت 
منها  رفيعة  مناصب  وتولت  قادتها 
تعيني معالي الدكتورة حنان األحمدي 
كأول مساعد لرئيس مجلس الشورى 
املؤمترات  يف  معاليها  شاركت  حيث 
عدد  لدى  مستشارة  وعملت  الدولية 
امل��ؤس��س��ات احل��ك��وم��ي��ة، إضافة  م��ن 
الشخصيات  لقوائم  ترشيحها  إل��ى 

القيادية.

8
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DAY
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لإلغاثة  سلمان  امل��ل��ك  م��رك��ز  دش��ن 
بنادر  إقليم  يف  اإلنسانية  واألعمال 
مقديشو،  ال��ص��وم��ال��ي��ة  بالعاصمة 
م��ش��روع دع���م األم����ن ال��غ��ذائ��ي يف 
ج��م��ه��وري��ة ال��ص��وم��ال ال��ف��ي��درال��ي��ة، 
ال��س��الل  م��ن  ط��ن��اً  ل��ت��أم��ني 2.838 
 67 ال��واح��دة  السلة  ت��زن  الغذائية 
كيلوغراماً، لتوزيعها على 254.184 
ف�����رداً م���ن امل��ت��ض��رري��ن م���ن م��وج��ة 

اجلفاف هناك.

وت��ق��دم ن��ائ��ب دول���ة رئ��ي��س ال���وزراء 
بالشكر  جوليد  م��ه��دي  الصومالي 
السعودية  العربية  للمملكة  اجلزيل 
لإلغاثة  سلمان  امللك  مبركز  ممثلة 
على مساعداته املتواصلة للمحتاجني 
ببالده ومده يد العون لهم يف مختلف 
املركز  دعم  مثمناً  واحمل��ن،  األوق��ات 
املواد  بتأمني  الصومالي  لالقتصاد 
من  الغذائية من السوق احمللي بدالً 

استيرادها من اخلارج.

م���ن ج��ان��ب��ه أوض�����ح س��ف��ي��ر خ���ادم 
الصومال  ل��دى  الشريفني  احلرمني 
حكومة  من  إمياناً  أنه  املولد  أحمد 
بالواجب  السعودية  العربية  اململكة 

جتاه  والديني  واألخالقي  اإلنساني 
وإنفاذاً  الشقيق،  الصومالي  الشعب 
الشريفني  لتوجيهات خادم احلرمني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
-حفظهما  األمني  عهده  ولي  وسمو 
بتقدمي  ب���ادرت  اململكة  ف��إن  اهلل- 
وإغاثية  إنسانية  مساعدات  حزمة 
لإلسهام  الصومالي  للشعب  عاجلة 
يف التخفيف من حدة أزمة اجلفاف، 
تنفيذ عدد من املشاريع  إلى  إضافة 
الصحية  امل���ج���االت  يف  ال��ت��ن��م��وي��ة 
والتعليمية واالجتماعية خالل الفترة 

القادمة مبشيئة اهلل.

وي��أت��ي ذل���ك يف إط���ار امل��س��اع��دات 
اإلن��س��ان��ي��ة امل��ق��دم��ة م���ن امل��م��ل��ك��ة 
معاناة  من  للتخفيف  باملركز  ممثلة 
اجلفاف  موجة  آث��ار  من  املتضررين 
ال��ت��ي ض��رب��ت ب��ع��ض احمل��اف��ظ��ات و 

األقاليم يف الصومال.

أس��وأ موسم جفاف  الصومال تواجه 
منذ 40 عاًما وحتذيرات من مجاعات 

العام املقبل:
البريطانية  أفادت منظمة “أوكسفام” 
اخليرية  ل�لمنظمات  دول��ي  )احت���اد 

التي تركز على تخفيف حدة الفقر يف 
العالم( مؤخراً، بأن الصومال تواجه 
عاماً،   40 منذ  جفاف  موسم  أس��وأ 
حيث سيعاني ماليني األشخاص من 

املجاعة يف عام 2022.

وبحسب التقرير الصادر عن املنظمة: 
الصومال  من  باملئة   90 نحو  »يشهد 
تأخر  بسبب  ش��دي��دة  جفاف  موجة 
على  الثالث  للموسم  األمطار  هطول 
أكثر  املناطق  بعض  وتواجه  التوالي، 
املواسم جفافاً منذ 40 عاماً   ، وحوالي 
نقصاً  يعانون  شخص  مليون   3.5
ماليني  وسيواجه  ال��غ��ذاء،  يف  ح��اداً 

آخرين اجلوع أوائل العام املقبل«.

وأشار إلى أن هذا يرجع إلى حقيقة 
إيجاد  أو  زراع��ة احملصول  أن فرص 
املوسم  يف  املاشية  لرعاية  أراض���ي 

املقبل تقلص إلى الصفر.

وأضاف التقرير أن اجلفاف املستمر 
ال��ن��اج��م ع��ن تغير امل��ن��اخ  واحل���رب 
الطويلة يف الصومال واألوبئة اجلراد 
تسبب يف حدوث  كوفيد -19  ووب��اء 

مجاعة يف البالد.

 7.7 أن  “أوكسفام”،  منظمة   وتقدر 
م��ل��ي��ون ش��خ��ص، أي ح��وال��ي نصف 
إلى  سيحتاجون  ال��ص��وم��ال،  س��ك��ان 
عام  يف  عاجلة  إنسانية  مساعدات 
، بزيادة قدرها 30 باملئة عن   2022

عام 2021.

ووفقاً ملؤشر اجلوع العاملي، أصبحت 
معدل  أعلى  ذات  ال��دول��ة  الصومال 

للجوع يف عام 2021.

ي��ش��ار إل����ى أن م��ن��ظ��م��ة أوك��س��ف��ام 
اخليرية تأسست عام 1942، بهدف 
احلد من الفقر حول العالم ، وغيرت 

حياة الكثيرين من الناس.

ويف عام 1948، فتحت أول متاجرها 
تضم  وال��ي��وم  امل��ت��ح��دة.  اململكة  يف 
املنظمة 23 ألف متطوع يعملون بجد 
وبدون مقابل يف 650 متجراً منتشراً 

حول العالم.
اخليرية  أوكسفام  منظمة  واحتلت 
املرتبة الرابعة يف اململكة املتحدة من 
بني أفضل 100 جمعية خيرية جلمع 
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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

 م���ش���روع دع���م األم����ن ال��غ��ذائ��ي يف ج��م��ه��وري��ة ال��ص��وم��ال 
الفيدرالية ، لتأمن 2.838 طنًا من السالل الغذائية تزن 
 254.184 على  لتوزيعها  كيلوغرامًا،   67 ال��واح��دة  السلة 

فردًا من املتضررين من موجة اجلفاف هناك

التبرعات اخليرية عام 2017.

فيما يلي بعض حقائق تسلط الضوء 
ال��غ��ذائ��ي وم���ا يتعلق  ال��وض��ع  ع��ل��ى 
ميكنكم  الصومال،  يف  اجل��وع  بحالة 
العاملي  األغ��ذي��ة  ب��رن��ام��ج  م��س��اع��دة 
الوعي عن طريق مشاركة  على نشر 
التواصل  مواقع  على  احلقائق  ه��ذه 

االجتماعي.
مدى  على  املستمر  الصراع  أدى   )1
عقدين إلى نزوح 1.1 مليون صومالي 
يف بلدهم، وجلوء ما يقرب من مليون 
ش��خ��ص إل���ى ال�����دول امل����ج����اورة. ال 
الغذائية،  امل��واد  أسعار  ارتفاع  ي��زال 
اجلفاف  موجات  مع  إلى جنب  جنبا 
املتكررة، والفيضانات، وتفاقم الفقر، 

يهدد سبل العيش.

2( ي��ق��در ع���دد س��ك��ان ال��ص��وم��ال 
يعاني  نسمة،  مليون   12 ببحوالي 
الصوماليني  من  املئة  يف   82 حوالي 
م���ن س����وء اخل���دم���ات يف م��ج��االت 
ومستوى  والتعليم  )الصحة  متعددة 
املعيشة(. وبشكل عام، يعيش 73 يف 
املئة من الصوماليني على أقل من 2 

دوالر أمريكي يف اليوم الواحد.

من  أج���زاء  يف  املجاعة  أس��ف��رت   )3
عن   2011 عام  يف  الصومال  جنوب 
وك��ان��ت  م��ل��ي��ون ش��خ��ص،  رب���ع  مقتل 
فيها  يتم  التي  األول��ى  املرة  هذه هي 
اإلعالن عن وجود مجاعة يف منطقة 
من  يقرب  ما  منذ  األفريقي  القرن 

ثالثني عاماً.
يف  املتوقع  ال��ف��رد  ُعمر  متوسط   )4
الصومال هو 51 سنة، بزيادة عن 47 

سنة والتي كانت يف عام 2001.

جاراتها  ع��ن  ال��ص��وم��ال  تختلف   )5

بارتفاع معدالت سوء التغذية املزمن. 
أطفال  ثمانية  كل  من  واح��د  يعاني 
التغذية  اخلامسة من سوء  دون سن 
التغذية  م��ش��اري��ع   وت��ه��دف  احل���اد، 
إلى  العاملي  األغذية  لبرنامج  التابعة 
لدى  احلاد  التغذية  ومنع سوء  عالج 
احلوامل  والنساء  الصغار  األطفال 

واألمهات املرضعات.

6( يف الوقت الراهن، يحتاج ما يقرب 
مساعدات  إل��ى  شخص  مليون  م��ن 
غذائية طارئة، هناك مليوني شخص 
ي��ك��اف��ح��ون م��ن أج���ل تلبية  آخ��ري��ن 
الغذاء  م��ن  األس��اس��ي��ة  احتياجاتهم 
ومعرضون خلطر الوقوع يف أزمة يف 
لم  إذا  والتغذية  الغذائي  أمن  األمن 
يتلقوا مساعدات إنسانية مستدامة.

ال��ص��وم��ال واح���د من  ي��وج��د يف   )7
أدن���ى م��ع��دالت االل��ت��ح��اق ب��امل��دارس 
سن  يف  لألطفال  بالنسبة  العالم  يف 
املدرسة االبتدائية، 42٪ من األطفال 
باملدرسة. ومن بني هؤالء،  ملتحقون 
36٪ فقط من الفتيات. يقدم برنامج 
املدرسية  الوجبات  العاملي  األغذية 
وزي���ادة  اجل���وع  ح���دة  م��ن  للتخفيف 
معدالت االلتحاق باملدارس، وخاصة 
احلصص  تقدمي  خالل  من  للفتيات 
الغذائية األسرية ألخذها إلى املنزل 
يحضرن  ال��الت��ي  للفتيات  بالنسبة 

املدارس لتحفيز أولياء األمور.
 14( الصومال  يف  الشباب  ميثل   )8
إلى 29 سنة( نسبة 42٪ من السكان. 
يبلغ معدل البطالة بني الشباب 67 ٪ 
العالم.  يف  املعدالت  أعلى  أحد  وهو 
يوفر مشروع  الغذاء مقابل التدريب 
ال��ت��اب��ع ل��ب��رن��ام��ج األغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي 
التدريب املهني لألشخاص املعرضني 
للخطر، وتزويدهم باملهارات الالزمة 

لدخول سوق العمل.

كثيراً  ال��ص��وم��ال  تصنيف  ي��ت��م   )9
كواحدة من أسوأ األماكن التي ميكن 
أن تعيش فيها املرأة. يف عام 2014، 
الترتيب  أدن��ى  يف  الصومال  ج��اءت 
ال��ع��امل��ي م��ن ح��ي��ث ص��ح��ة األم��ه��ات 
ووفيات األطفال والتعليم ومستويات 

الدخل للمرأة ومكانتها السياسية.

العاملي  األغ��ذي��ة  ب��رن��ام��ج  ب��دأ   )10
 ،1967 ع��ام  يف  الصومال  يف  العمل 
التنموية  املشاريع  على  التركيز  مع 
ال���ري���ف وال��ت��غ��ذي��ة  ال���زراع���ي���ة يف 
الصراع  ان��دالع  أدى  وقد  املدرسية. 
األساسية  االحتياجات  تصاعد  إلى 
وقام برنامج األغذية العاملي بتوسيع 
عام  يف  البرنامج  ويخطط  أنشطته. 
الغذائية  املساعدة  لتقدمي   ،2015
وإغاثة، وتغذية، وتوفير شبكة األمان 
من  مليون   1.9 حلوالي  االجتماعي 
الصوماليني األكثر ضعفاً، على الرغم 
من التحديات األمنية واملخاطر التي 

ينطوي عليها ذلك.

مليون   41 ال��ع��امل��ي:  األغ��ذي��ة  برنامج 
السقوط  وش��ك  على  حاليًا  شخص 
ي��ت��وف��ر  ل����م  إذا  امل���ج���اع���ة  ب����راث����ن  يف 
الفورية  واإلت��اح��ة  ال��ع��اج��ل  التمويل 

إليصال املساعدات اإلنسانية:
التابع  العاملي  األغذية  برنامج  حذر 
لألمم املتحدة مؤخراً من أن املجاعة 
بلدان -  أربعة  بالفعل  التي جتتاح   -
ميكن أن تصبح حقيقة واقعة ملاليني 
العالم،  أنحاء  جميع  يف  األشخاص 

العاجل  التمويل  يتوفر  لم  إذا  وذلك 
يتاح  لم  وإذا  احملدقة،  الكارثة  لدرء 
جراء  املعزولة  األس��ر  إل��ى  ال��وص��ول 

النزاعات.

ومن جانبه، قال ديفيد بيزلي، املدير 
العاملي،  األغذية  لبرنامج  التنفيذي 
لبرنامج  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل��س  أم���ام 
األغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي »أش��ع��ر ب��األس��ف 
 .2021 ع��ام  يف  نواجهه  مل��ا  العميق 
فنحن اآلن بصدد أربعة بلدان تعيش 

يف ظروف شبيهة باملجاعة«.
 

وح����ذر ق���ائ���اًل: »يف ال���وق���ت ال���ذي 
أحدثكم فيه، يقف 41 مليون شخص 
وإذا  امل��ج��اع��ة،  أع��ت��اب  على  حرفياً 
نظرنا إلى األرق��ام، سنجد أن األمر 
حقيقيون  أن���اس  ف��ه��ؤالء  م��أس��اوي��اً 
بالقلق  أشعر  وأن��ا  حقيقية،  بأسماء 

البالغ إزاءهم«.

أنه  إل��ى  األخيرة  التقييمات  وتشير 
 584000 ه��ن��اك  أن  امل��أس��اوي  م��ن 
ظ��روف  م��ن  بالفعل  يعانون  شخص 
اخلامس  )املستوى  باملجاعة  شبيهة 
من التصنيف املرحلي املتكامل لألمن 
يف  وذلك  الكارثة(،  مستوى  الغذائي 
السودان  وجنوب  ومدغشقر  إثيوبيا 
وبوركينا  نيجيريا  وت��ع��د  وال��ي��م��ن، 
فاسو أيًضا مصدر قلق خاص حيث 
األخيرة  األش��ه��ر  خ��الل  بهما  يوجد 
مجموعات من الفئات احملتاجة التي 
من  اخلامس  املستوى  ضمن  تصنف 
لألمن  املتكامل  املرحلي  التصنيف 

الغذائي.
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لتاسيس  التاريخي  ال��ي��وم  مبناسبة 
ال��دول��ة ال��س��ع��ودي��ة األول����ى امل��واف��ق 
يجسد  وال����ذي  1727/11/22م، 
واعتبار  للمملكة  التاريخي  العمق 
إع��ادة  ع��ام  كل  من  22/نوفمبر  ي��وم 
لنتذكر  بها  يحتفل  التاسيس  لذكرى 
ورق��ي  ت��ط��ور  م��ن  ب��الدن��ا  ماحققته 

وجناح وإزدهار.

ملقام  بالتهنئة  تتقدم  اجلمعية  ف��إن 
خادم احلرمني الشريفني و سمو ولي 
إلى  و  عهده األمني -حفظهما اهلل- 
الشعب السعودي الكرمي مبناسبة يوم 
التأسيس ، حفظ اهلل وطننا وقيادتنا 

وشعبنا من كل مكروه.

اجلمعية  ف��رع  من  فريق  ش��ارك  كما 
مبنطقة اجلوف حتت إشراف الدكتور 
ط���ارش ال��ش��م��ري م��ش��رف ال��ف��رع و 
باحتفاالت  اجلمعية،  رئ��ي��س  ن��ائ��ب 

وزارة  أقامتها  التي  و  التأسيس  يوم 
امل��ن��ط��ق��ة،  اإلع�����الم يف  و  ال��ث��ق��اف��ة 
ت��وع��وي تثقيفي مت  م��ن خ��الل رك��ن 
خالله توزيع العديد من اصدارات و 

مطبوعات اجلمعية احلقوقية.

الشريفني  خ��ادم احلرمني  أك��د  وق��د 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
اململكة،  احتفاء  أن  اهلل-،  -حفظه 
ب���ذك���رى ي����وم ت��أس��ي��س ال��س��ع��ودي��ة 
هو  ع��ام،  كل  من  فبراير   22 املوافق 
شعب،  وتالحم  دول��ة،  بتاريخ  احتفاء 
والصمود أمام كل التحديات، والتطلع 

للمستقبل.

امل��ل��ك س��ل��م��ان ع��ب��ر حسابه  وق����ال 
ال���ت���واص���ل  م����وق����ع  ال���رس���م���ي يف 
بذكرى  »نعتز  »تويتر«:  االجتماعي 

تأسيس هذه الدولة املباركة فى العام 
1139ه� )1727م(، ومنذ ذلك التاريخ 
وح��ت��ى ال��ي��وم؛ أرس���ت رك��ائ��ز السلم 
واالستقرار وحتقيق العدل«، مختتماً 
كل  »احلمد هلل على  بقوله:  تغريدته 

النعم«.

ذك��رى  ه��و  السعودي  التأسيس  ي��وم 
ويوافق  السعودية،  ال��دول��ة  تأسيس 
22 فبراير من كل عام. يف 27 يناير 
عبد  بن  سلمان  امللك  أص��در   2022
يوم  ي��ك��ون  ب��أن  ملكياً  أم���راً  العزيز 
لذكرى  يوماً  عام  كل  من  فبراير   22
يوم  باسم  السعودية،  الدولة  تأسيس 
رسمية،  إج���ازة  ويصبح  التأسيس، 
30 جمادى  تاريخ  اليوم  ويوافق هذا 
بناًء على  اآلخ��رة من عام 1139ه���، 
ملعطيات  وفقاً  املؤرخون  استنتجه  ما 
الفترة  تلك  خ��الل  حدثت  تاريخية 
وش��ه��دت ت��ول��ي اإلم����ام م��ح��م��د بن 

سعود احلكم يف الدرعية والعديد من 
اإلجنازات يف عهده.

يوافق هذا اليوم ذكرى تأسيس الدولة 
السعودية األولى قبل نحو 3 قرون مع 
حكم  سعود  بن  محمد  اإلم��ام  تولي 
للدولة  األول���ى  )العاصمة  الدرعية 
العاصمة  الرياض  مركز  عن  وتبعد 
عام  منتصف   ) كيلومتراً   20 حالياً 

1139ه� )1727م(.

ال��دول��ة  عاصمة  ال��درع��ي��ة  وحظيت 
من  كبير  باهتمام  األول��ى  السعودية 
األمير  عهده  وولي  السعودي  العاهل 
م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان وجت��س��د ه��ذا 

االهتمام يف العديد من احملطات.

كانت تلك احملطات خير شاهد على 

اجلمعية تتقدم بالتهنئة ملقام خادم احلرمني ال�سريفني 

و �سمو ويل عهده الأمني -حفظهما اهلل- و اإىل ال�سعب 

ال�سعودي الكرمي مبنا�سبة يوم التاأ�سي�س
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يوم التأسيس السعودي هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل 

عام. يف 27 يناير 2022 أصدر امللك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بأن يكون يوم 22 

فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح 

إجازة رسمية، ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى اآلخرة من عام 1139هـ، بناًء على 

ما استنتجه املؤرخون وفقًا ملعطيات تاريخية حدثت خالل تلك الفترة وشهدت تولي 

اإلمام محمد بن سعود احلكم يف الدرعية والعديد من اإلجنازات يف عهده.

قدرة اململكة على الوصول إلى االزدهار 
والتقدم بكافة املناحي لتحصد جناحاً 
املجتمع  بها أن حتوذ تقدير  استحقت 
مرموقة  مكانة  لها  وليكون  ال��دول��ي، 
يف امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي، وف���ق م��ا أك��د 
األحمد،  ن��واف  الشيخ  الكويت  أمير 
بهذا  سلمان  للملك  تهنئته  سياق  يف 
بدميومة  اعتزازه  عن  معرباً  املناسبة، 
العالقات األخوية احلميمة والراسخة 
بني الكويت واململكة العربية السعودية 
الشقيقة، مشيداً باملكانة املرموقة التي 
السعودية  العربية  اململكة  بها  حتظى 
اكتسبتها  والتي  الدولي  املجتمع  لدى 
م���ن خ����الل إس��ه��ام��ات��ه��ا احل��ض��اري��ة 
وبدورها  املتعددة  التنموية  وإجنازاتها 
واالستقرار  األم��ن  تعزيز  يف  احليوي 

والسالم يف املنطقة.

شعار يوم التأسيس:
التأسيس  ش��ع��ار  رم���وز  حملت  ل��ق��د 

أهمية  ع��ك��س��ت  ع��م��ي��ق��ة،  دالالت 
املناسبة، وقيمة االحتفاء بها؛ فجاء 
للتكوين  رام���زاً  ال��س��ع��ودي«  »ال��َع��لَ��ُم 
االنتماء  على  وداللة  للتوحيد،  ورايًة 
باللون  تخضبت  راي���ة  وال��وط��ن��ي��ة، 
والعطاء،  النماء،  عاكسة  األخضر 
زت ب� »ال إله إال اهلل  والرخاء، وتطرنّ
محمد رسول اهلل« دستوراً ومنهجاً. 
وقد توسط الَعلَم السعودي منتصف 
الشعار، ليكون مبثابة القلب النابض 
حوله.  ت��دور  التي  العناصر  لبقية 
وحضرت »الننّخلة« باسقة يف الشعار؛ 
راسخة  وال��ع��ط��اء،  ال��ن��م��اء  لتعكس 
قدمية  اجل��ذور،  األرض، ممتدة  يف 
واالت��زان،  الثبات  على  دالة  الغرس، 
رام����زة ل��ل��ظ��ل، واألم�����ان، وال��رف��اه، 
قر«  والطموح. كما حوى الشعار »الصنّ
ليمثل  عالياً؛  محلقاً  جناحيه  ف��ارداً 
العميقة  والرؤية  والسمو،  الشموخ، 
املنطلقة عبر ثالثة قرون، لتَعبر إلى 

ة وثبات. املستقبل بكل همنّ

نات التأسيس؛  ِكنّ ولم تغب أحد أهم مُمَ
م��ن رم��وز  فحضرت »اخل��ي��ل« رم���زاً 
شعار يوم التأسيس، دالة على أصالة 
احل�����دث، وف��روس��ي��ة أه���ل���ه، رام���زة 
نشر  وعاكسة  واإلق����دام،  للشجاعة 
اخلير يف أرجاء البالد؛ فاخليل معقود 
القيامة.  ي��وم  إل��ى  اخلير  بنواصيها 
العناصر  خامس  هو  »ال��س��وق«  وك��ان 
التأسيس،  يوم  شعار  لرموز  لَِة  املَُشَكنّ
داالً على الرخاء واالستقرار، وممثاًل 
واالزدهار.  والنمو،  االقتصاد،  لدائرة 
على  التأسيس  ي��وم  شعار  ���َد  أَكنّ كما 
مسألة غاية يف األهمية، مثَنّلَت هدفاً 
من أهداف الدولة السعودية، أال وهو 
اً ُعِبنَّر به  الِْعلُْم؛ فقد حوى الشعار نصنّ
عن »يوم التأسيس« من خالل اخلط 
وتأكيداً  للحرف،  تأسيساً  العربي، 
والقراءة  والكتابة،  الِْعلِْم،  أهمية  على 

يف حياة الدول والشعوب.

على  بوضوح  التأكيد  مت  الشعار  ويف 
متثَنّل  وقد  السعودية،  الدولة  عروبة 
منها:  ع��دة مظاهر،  خ��الل  من  ذل��ك 
حضور النخلة، وقد كانت مما تشتهر 
ال��ع��رب، حتى غدت  ب��ه شبه ج��زي��رة 
والثقافة،  الهوية،  من  أصياًل  ج��زءاً 
املظهر  ال��س��ع��ودي، وج���اء  وال���ت���راث 
ارتبط  فقد  بالصقر؛  ��ثَ��اًل  مُمَ الثاني 
كما  األزل،  م��ن��ذ  ب��ال��ص��ق��ر  ال��ع��رب��ي 
بالصقور يف  الصيد  رياضة  اشتهرت 
ويحضر  العربية.  اجل��زي��رة  مجتمع 
من خالل صورة  جلياً  الثالث  املظهر 
مع  اخليل  ت��الزم  إذ  العربي؛  اخليل 
اجلزيرة  العربي يف صحراء  اإلنسان 
العربية، يف عالقة ذات جذور عميقة 
ال��راب��ع  املظهر  وي��أت��ي  ال��ِق��دم،  منذ 
متمثاًل يف استخدام اخلط العربي يف 

كتابة نص الشعار.
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ال�سعودية رئي�سًا للمجل�س 

التنفيذي ملنظمة حظر 

الأ�سلحة الكيميائية

ملنظمة  التنفيذي  املجلس  انتخب 
ح��ظ��ر األس��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ي��وم 
املوافق  1443ه���،  شعبان   6 األربعاء 
العربية  اململكة  2022م،  م��ارس   9
التنفيذي  للمجلس  رئيساً  السعودية 

للمنظمة للفترة 2022 - 2023.

التنفيذي  املجلس  رئاسة  وسيتولى 
الشريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  سفير 
الدائم  واملندوب  هولندا  لدى مملكة 
األسلحة  لدى منظمة حظر  للمملكة 
معاشي  بن  زياد  السفير  الكيميائية، 

العطية.

وي��ع��د امل��ج��ل��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي اجل��ه��از 
التنفيذي للمنظمة، ويعمل على تعزيز 
على  لها  واالمتثال  االتفاقية،  تنفيذ 
أنشطة  على  يشرف  كما  فعال،  نحو 
يف  وينظر  للمنظمة،  الفنية  األمانة 
مشروع ميزانية املنظمة، ويف مشروع 
اخلاصة  والتقارير  املنظمة،  تقرير 
األطراف  الدول  ملؤمتر  يقدمها  التي 

يف االتفاقية.

وي��أت��ي اخ��ت��ي��ار ال��س��ع��ودي��ة رئ��ي��س��اً 
نظير  للمنظمة  التنفيذي  للمجلس 
حققتها  التي  املستمرة  اإلجن����ازات 

منظمة حظر األسلحة الكيميائية هي الهيئة املنفذة 
الت��ف��اق��ي��ة األس��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ، ال��ت��ي دخ��ل��ت حيز 
وت��ش��رف منظمة   ،1997 أب��ري��ل   / نيسان   29 النفاذ يف 
البالغ  األعضاء  بدولها   ، الكيميائية  األسلحة  حظر 
عددها 193 دولة ، على املسعى العاملي إلزالة األسلحة 

الكيميائية بشكل دائم وميكن التحقق منه.

املنظمات  يف  ال��ع��م��ل  ص��ع��ي��د  ع��ل��ى 
احملوري  دورها  يعكس  كما  الدولية، 
بكل  التعامل  يف  احلثيثة  وجهودها 
معطيات  م��ع  وم��ص��داق��ي��ة  شفافية 
ال��دول��ي��ة يف ه��ذا املجال،  األح���داث 
وم���دى ت��ق��دي��ر ال����دول األع��ض��اء يف 

املجلس واملنظمة لهذا الدور.

العربية  اململكة  أن  بالذكر  اجلدير 
ال��س��ع��ودي��ة م���ن ال�����دول امل��ؤس��س��ة 
للمنظمة، وعضو منتخب يف املجلس 
التنفيذي منذ تأسيسها عام 1997م.

ما هي األسلحة الكيميائية؟
األس��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ه���ي م���واد 
باملوت  للتسبب  تستخدم  كيميائية 
خالل  من  املتعمد  الضرر  إحل��اق  أو 
كل  تندرج  كما  ية.  السمنّ خصائصها 
من  وغيرها  والنبائط  الذخائر  من 
لتحويل  خصيًصا  املصممة  املعدات 
سالح  إلى  السامة  الكيميائية  امل��واد 

حتت تعريف األسلحة الكيميائية.

 املفهوم الشائع لألسلحة الكيميائية 
سامة  كيميائية  مواد  عن  عبارة  أنها 
القنبلة  مثل  تسليم  نظام  يف  توضع 

هذا  كان  رمبا  املدفعية،  القذيفة  أو 
ولكن  التقنية،  الناحية  من  صحيحاً 
هذا التعريف املستند على هذا املفهوم 
ال يغطي سوى مجموعة صغيرة من 
األشياء الكثيرة املتنوعة التي متنعها 
الكيميائية  األسلحة  حظر  اتفاقية 

بوصفها »أسلحة كيميائية«.

الكميائية  األسلحة  اتفاقية  تنص 
الكيميائية  األسلحة  تعريف  أن  على 
السامة  الكيميائية  املواد  يتضمن كل 
وسالئفها، عند استخدامها ألغراض 
بكميات  االتفاقية  وفق هذه  ممنوعة 

تتوافق مع هذا الغرض.

التي  الكيميائية  األسلحة  عن  أمثلة 
تشمل ما يلي دون أن تقتصر عليه:

التطور  فائقة  الكيميائية  األسلحة 
يتم  عندما  األسلحة  ه��ذه  ومكونات 
)مثل  منفصل  نحو  على  تخزينها 

الذخائر مزدوجة االستخدام(.
إنتاج  يف  الكيميائية  امل��واد  تستخدم 

األسلحة الكيميائية )السالئف(.
تستخدم األسلحة الكيميائية لتسبب 

املوت املتعمد أو إحلاق الضرر.
تستعمل  التي  املواد  تستخدم  عندما 

إنتاج  يف  املدنية  السلمية  لألغراض 
)م���وادنّ  ت��غ��دو  الكيميائية  األس��ل��ح��ة 

مزودوجة االستخدام(.
تستخدم  ال��ت��ي  والنبائط  ال��ذخ��ائ��ر 

إلطالق املواد الكيميائية السامة.
مباشر«  بشكل  تتصل  التي  املعدات 

بالذخائر والنبائط املذكورة أعاله.

كان يوم 29 نيسان/ أبريل 1997 يوماً 
األسلحة  اتفاقية  دخول  مع  تاريخياً 
الكيميائية حيز النفاذ  باعتبارها أول 
السالح  لنزع  األطراف  متعدد  اتفاق 
على  القضاء  على  ينص  العالم  يف 
فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل 

ضمن إطار زمني محدد. 

الكيميائية  األسلحة  اتفاقية  دخلت 
أبريل  نيسان/   29 يف  النفاذ  حيز 

.1997
وقد جاء هذا احلدث تتويجاً لسنوات 
املضنية  امل���ف���اوض���ات  م���ن  ع���دي���دة 
يف م��ؤمت��ر ن���زع ال���س���الح وال��ل��ج��ن��ة 
التحضيرية وكذلك نشأة نظام دولي 
لنزع السالح الكيميائي بقيادة منظمة 

حظر األسلحة الكيميائية.

ت��س��ع��ى م��ن��ظ��م��ة ح��ظ��ر األس��ل��ح��ة 

منظمة حظر

الأ�سلحة الكيميائية
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نبذة عن منظمة حظر األسلحة الكيميائية:
- رسالتها:

عالم خاٍل من األسلحة الكيميائية

- مهمتها:
تنفيذ  يف  الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة  مهمة  تتمثل 
لعالم  رؤيتها  لتحقيق  الكيميائية  األسلحة  اتفاقية  أحكام 
باستخدامها،  التهديد  وم��ن  الكيميائية  األسلحة  من  خ��اٍل 

وُتستخدم فيه الكيمياء لتحقيق السالم والتقدم واالزدهار.

- نهجها:
ه��ن��اك م��ب��دآن أس��اس��ي��ان ُي���ب���رزان ن��ه��ج��ه��ا، األول ه��و م��رك��زي��ة 
امل��س��اواة يف  هو  والثاني  لالتفاقية،  األط��راف  املتعدد  الطابع 

تطبيق أحكام االتفاقية على جميع الدول األطراف.
ت��ق��وم ب��ذل��ك ب��ن��زاه��ة وب��ط��ري��ق��ة ت��ت��س��م ب��ال��ك��ف��اءة واجل�����دارة 

والفعالية من حيث التكلفة، ويف بيئة عمل صحية.

نوعًا  باعتبارها  الكيميائية   األسلحة    ب��رزت منظمة حظر 
ج���دي���دًا م���ن امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى امل��ع��اه��دات 
واملسؤوليات عن نزع السالح وعدم االنتشار، وغيرها من األمور 
األخ����رى، وآل��ي��ات م��ح��اي��دة  ض��روري��ة للتحقق م��ن االمتثال 
وم��ع��اجل��ة ح���االت ع��دم االم��ت��ث��ال، إذا ح��دث��ت. يف ع��ام 2013، 
ال��ن��ط��اق للقضاء ع��ل��ى األسلحة  وت��ق��دي��رًا جل��ه��وده��ا واس��ع��ة 
الكيميائية، ُمنحت منظمة حظر األسلحة الكيميائية جائزة 
العشرين  ب��ال��ذك��رى  واحتفلت   ،2017 ع��ام  ويف  للسالم،  نوبل 

لتأسيسها.

الكيميائية إلى الوفاء مبا تنص عليه 
مواد االتفاقية إلنهاء تطوير األسلحة 
ونقلها  وتخزينها  وإنتاجها  الكيميائية 
ظهورها؛  ع��ودة  ملنع  واستخدامها؛ 
املخزونات احلالية من  إزالة  وضمان 
هذه األسلحة؛ مما يجعل العالم آمناً 

من تهديد احلرب الكيميائية.

يف  األسلحة  هذه  آث��ار  مشاهدة  بعد 
احلرب العاملية األولى، بدا أن القليل 
أول  أن تكون  أرادت  الدول فقط  من 
من يدخل األسلحة الكيميائية األكثر 
احلرب  يف  القتال  ساحات  إلى  فتكاً 
استعدت  ذل��ك،  ومع  الثانية،  العاملية 
العديد من البلدان للرد باملثل يف حالة 
يف  الكيميائية  األس��ل��ح��ة  اس��ت��خ��دام 
الكيميائية  األسلحة  نُشرت  احل��رب، 
ميادين  جميع  يف  واس��ع  نطاق  على 
العامليتني  احلربني  يف  تقريباً  القتال 
تركة  وراءها  ُمخِلنّفًة  والثانية،  األولى 
القدمية  الكيميائية  األس��ل��ح��ة  م��ن 
مشكلة  متثل  ت��زال  ال  التي  املهجورة 

لكثير من البلدان.

احتفظت  ال���ب���اردة،  احل���رب  وخ���الل 
واالحت���اد  املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  ك��ل 
ال��س��وف��ي��ات��ي مب��خ��زون��ات ه��ائ��ل��ة من 
األس��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، ت��ص��ل إل��ى 
كانت  األط��ن��ان.  من  اآلالف  عشرات 
املوجودة  الكيميائية  األسلحة  كمية 
لدى هذين البلدين كافية لتدمير جزء 
واحليوانية  البشرية  احلياة  من  كبير 

على األرض.

القضاء على األسلحة الكيميائية:
األسلحة  أَننّ  على  أجمع  العالم  اتفق 
يف  م��ك��ان  ل��ه��ا  ي��ع��د  ل��م  الكيميائية 
يف  املستخدمة  األس��ل��ح��ة  ت��رس��ان��ات 
حظر  منظمة  وت��ل��ت��زم  ال��ي��وم.  ع��ال��م 
األسلحة الكيميائية، إلى جانب الدول 
على  التام  بالقضاء  فيها،  األعضاء 
مخزونات األسلحة الكيميائية يف ظل 
املتبع  التحقق  لنظام  اليقظة  الرقابة 

لدى املنظمة.

للقضاء  ال��ن��ط��اق  واس��ع��ة  ”جلهودها 
على األسلحة الكيميائية“:

ُمنحت جائزة نوبل للسالم لعام 2013 
الكيميائية  األسلحة  حظر  ملنظمة 

 2013 ديسمبر  األول/  كانون   10 يف 
القضاء  سبيل  يف  احلثيثة  ”جلهودها 
على األسلحة الكيميائية“،  وصرنّحت 
فت االتفاقيات  جلنة جائزة نوبل: ”عرنّ
وأع���م���ال م��ن��ظ��م��ة ح��ظ��ر األس��ل��ح��ة 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة اس���ت���خ���دام األس��ل��ح��ة 
وفقاً  محظور  عمل  بأنه  الكيميائية 
���دت األح��داث  ال��دول��ي،  وأكنّ للقانون 
استُخدمت  حيث  سوريا،  يف  األخيرة 
احلاجة  مجدداً،  الكيميائية  األسلحة 
للتخلنّص  املبذولة  اجلهود  تعزيز  إلى 
من هذه األسلحة. )…( وتسعى اللجنة 
من خالل منح اجلائزة ملنظمة حظر 
األسلحة الكيميائية إلى املساهمة يف 

القضاء على األسلحة الكيميائية“.

ج�����ائ�����زة م���ن���ظ���م���ة ح����ظ����ر األس���ل���ح���ة 
الكيميائية – مدينة الهاي– إرث دائم 

ومتجدد:
يف عام 2014، أنشأت منظمة حظر 
منظمة  جائزة  الكيميائية  األسلحة 
مدينة   – الكيميائية  األسلحة  حظر 
واملؤسسات  األف���راد  لتكرمي  اله��اي 
ب���ارزة يف  مساهمات  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 
من  ال����دوام  على  خ���اٍل  ع��ال��م  سبيل 
األسلحة الكيميائية وتقدير جهودهم. 
وت��ش��م��ل ه����ذه امل��س��اه��م��ات ت��ع��زي��ز 
االستخدامات السلمية للكيمياء ومنع 
إساءة استخدامها، ومُتثل هذه اجلائزة 
حظيت  التي  احلفاوة  د  يجسنّ تكرمياً 
بها منظمة حظر األسلحة الكيميائية 
عام  يف  للسالم  نوبل  ج��ائ��زة  بنيلها 
2013، وهي مدعومة مبساهمة مالية 

سخية من مدينة الهاي.

حظر  منظمة  جائزة  وأُنِشئ صندوق 
الهاي  مدينة   – الكيميائية  األسلحة 
جلائزة  النقدية  املكافأة  باستخدام 
التي منحت  نوبل للسالم لعام 2013 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، ال��ب��ال��غ ق���دره���ا ح��وال��ي 

900,000 يورو.

وي��س��ت��ك��م��ل ال��ص��ن��دوق اح��ت��ي��اج��ات��ه 
مب��س��اه��م��ات م���ن م��دي��ن��ة اله����اي. 
األسلحة  حظر  منظمة  جوائز  ومتنح 
مكافآت  اله��اي  مدينة   – الكيميائية 
 90,000 قدرها  سنوية قصوى  مالية 
ي����ورو، ومُت��ن��ح م��ع اجل���ائ���زة ش��ه��ادة 
وميدالية تذكارية حتِمل شعار املنظمة 
وشعار النبالة اخلاص مبدينة الهاي.
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الأمم املتحدة تدعو اإىل اللتزام مبواجهة العديد من 

التهديدات للحياة الربية

املتحدة،  ل��ألمم  ال��ع��ام  األم���ني  دع��ا 
أن��ط��ون��ي��و ج��وت��ي��ري��ش، يف رس��ال��ة 
مبناسبة اليوم العاملي لألحياء البرية، 
احلالية  األجيال  نفع  نلتمس  أن  إلى 
واملقبلة وسعادتها من خالل التزامنا 
باحلفاظ على األحياء البرية لكوكبنا 
ميكن  ال  وال��ت��ي  بثمن  تقدر  ال  التي 

تعويضها.

اليوم  ب��ه��ذا  املتحدة  األمم  وحتتفل 
العاملي سنوياً يف 3 مارس.

لالحتفاء  فرصة  ال��ي��وم  ه��ذا  وميثل 
احليوانات  يف  واجلمال  التنوع  بغنى 
التي  باملزايا  الوعي  وزيادة  والنباتات 
على  احلفاظ  من  الناس  على  تعود 

ذلك الغنى والتنوع.

تذكرنا  فرصة  الوقت  ذات  يف  وه��و 
اجلرمية  ملكافحة  امل��اس��ة  باحلاجة 
ضد األحياء البرية، واحلد من تسبب 
األن���واع،  أع���داد  تقليل  اإلن��س��ان يف 
وتلك مسألة لها آثار اقتصادية وبيئية 

واجتماعية كبيرة.

اجلانبية  اآلث���ار  تلك  إل��ى  وبالنظر 
السلبية، يركز الهدف 15 من أه�داف 
فقدان  وقف  على  املستدامة  التنمية 

© un.org

النوع البيولوجي.

وقال األمني العام، أنطونيو جوتيريش 
يف رسالته:

من  البرية  لألحياء  العاملي  اليوم  يف 
النباتات  تبديه  مبا  نحتفل  ع��ام،  كل 
من  كوكبنا  على  البرية  واحليوانات 
جمال وعجائب، فلماذا نهتم باألحياء 
ال��ب��ش��ري، إلى  ال��ب��ري��ة؟ إن اجل��ن��س 
جانب واجبه األخالقي جتاه احلفاظ 
املنتجات  على  يعتمد  األرض،  على 
توفرها  التي  األساسية  واخل��دم��ات 
الطبيعة، من الغذاء واملياه العذبة إلى 
الكربون.  وتخزين  التلوث  مكافحة 
ويف إضرارنا بالعالم الطبيعي تهديٌد 

لسالمتنا.

اخلطر  يتهددها  ال��ب��ري��ة  واألح��ي��اء 
اليوم يف جميع أنحاء العالم، فخطر 
االنقراض يواجه ربع األنواع، ويرجع 
ذلك إلى حد كبير إلى أننا دمرنا ما 
اإليكولوجية  النظم  من نصف  يقرب 
أن  اآلن  وعلينا  فيها،  تعيش  ال��ت��ي 

نتحرك لعكس هذا االجتاه.

البرية  لألحياء  العاملي  اليوم  ويؤكد 
هذا العام أهمية عقد األمم املتحدة 

إلصالح النظم اإليكولوجية، 

النظم  وع��اف��ي��ة   .)2030-2021(
ازده���ار  على  تتوقف  اإلي��ك��ول��وج��ي��ة 
نوع  اختفى  فإذا  لها،  املكونة  األن��واع 
األساسية،  الكائنات  من  فقط  واحد 
فمن املمكن أن يبدأ نظام إيكولوجي 
هو  وهذا  والفناء،  الذبول  بأكمله يف 
الرامية  اإلج����راءات  أن  يف  السبب 
إل��ى حماية ف��رادى األن��واع يجب أن 
تسير جنباً إلى جنب مع إصالح نظم 

إيكولوجية بأكملها.

وب��ح��س��ب امل���وق���ع ال��رس��م��ي ل��ألمم 
للحياة  العاملي  ال��ي��وم  يُعد  املتحدة، 
بالعديد  لالحتفال  ف��رص��ة  ال��ب��ري��ة 
م��ن األش���ك���ال اجل��م��ي��ل��ة وامل��ت��ن��وع��ة 
وزيادة  البرية،  والنباتات  للحيوانات 
الوعي باملزايا التي تعود على الناس 
من احلفاظ على ذلك الغنى والتنوع. 
يف ال���وق���ت ن��ف��س��ه، ي��ذك��رن��ا ال��ي��وم 
مكافحة  تكثيف  إلى  امللحة  باحلاجة 
األنواع  وتقليل  البرية  احلياة  جرائم 
والتي  اإلن��س��ان،  فيها  يتسبب  التي 
لها آثار اقتصادية وبيئية واجتماعية 
واسعة النطاق. بالنظر إلى هذه اآلثار 
السلبية املختلفة، يركز الهدف 15 من 
أهداف التنمية املستدامة على وقف 

فقدان التنوع البيولوجي.
لألحياء  العاملي  باليوم  االحتفال  يتم 

شعار  2022 حت��ت  ع��ام  ال��ب��ري��ة يف 
الرئيسية الستعادة  األنواع  »استعادة 
ال��ن��ظ��ام ال��ب��ي��ئ��ي«، ك��وس��ي��ل��ة جل��ذب 
أنواع  بعض  حالة حفظ  إلى  االنتباه 
املهددة  البرية  والنباتات  احليوانات 
املناقشات  ودف��ع  باالنقراض،  بشدة 
نحو التخيل، وتنفيذ احللول للحفاظ 

عليها.

ي��ت��م��اش��ى ه���ذا م���ع أه�����داف األمم 
امل���ت���ح���دة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل���س���ت���دام���ة، 
بشأن  النطاق  الواسعة  والتزاماتها 
وضمان  الفقر،  ح��دة  من  التخفيف 
االستخدام املستدام للموارد، وصون 

احلياة على األرض.
ن���وع من  م��ن 8400  أك��ث��ر  وه��ن��اك 
معرضة  البرية  والنباتات  احليوانات 
أن ما يقرب  خلطر شديد، يف حني 
م���ن 30 أل����ف ن����وع آخ����ر م��ع��رض��ة 
التقديرات،  وبناًء على هذه  للخطر. 
نوع  مليون  م��ن  أكثر  ح��وال��ي  هناك 
عام  يف  لذلك،  باالنقراض.  مهددة 
للحياة  العاملي  اليوم  سيقود   ،2022
امللحة  احلاجة  نحو  النقاش  البرية 
املهددة  األن���واع  أكثر  مصير  لعكس 
أنظمتها  استعادة  ودعم  باالنقراض، 
املستدام  استخدامها  وتعزيز  البيئية 

من قبل البشرية.
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اجلزء التاسع من »اتفاقية العمل اجلبري أو اإللزامي«اعرف حقوقك و واجباتك

* اتفاقية العمل اجلري اأو الإلزامي ذات الرقم ٢9 لعام ١93٠م التي اأقرتها منظمة العمل الدولية، ان�سمت لها املمملكة العربية ال�سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/١5 وتاريخ 
١٢/٠3/١398ه�، املوافق: ٢٠/٠٢/١978م.

املادة الثالثون
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت 
بعد  تنقضها  أن  االتفاقية  هذه 
بدء  على  س��ن��وات  عشر  مضي 
ترسلها  بوثيقة  وذل��ك  نفاذها، 
العمل  ملكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  إل��ى 
الدولي لتسجيلها، وال يكون هذا 
النقض نافذا إال بعد مضي سنة 
العمل  لدى مكتب  على تسجيله 

الدولي.
2- كل دولة عضو صدقت هذه 
حقها  تستعمل  ول��م  االتفاقية، 
يف  عليه  املنصوص  النقض  يف 
التالية  السنة  خالل  امل��ادة  هذه 

النقضاء فترة السنوات املذكورة 
يف الفقرة السابقة، تظل ملتزمة 
أخ��رى  مل��دة خمس س��ن��وات  بها 
وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه 
فترة  كل  انقضاء  لدى  االتفاقية 
للشروط  وف��ق��ا  س��ن��وات  ع��ش��ر 

املنصوص عليها يف هذه املادة.

املادة اإلحدى و الثالثون
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل 
الدولي إلي املؤمتر العام تقريرا 
كلما  االتفاقية  هذه  تطبيق  عن 
تراءت له ضرورة لذلك، وينظر 
فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى 

أو  كلياً  مراجعتها  مسألة  إدراج 
جزئياً يف جدول أعمال املؤمتر.

املادة الثانية و الثالثون
اتفاقية  امل��ؤمت��ر  اعتمد  إذا   -1
االتفاقية  لهذه  مراجعة  جديدة 
تصديق  ف���إن  ج��زئ��ي��اً،  أو  ك��ل��ي��اً 
اجلديدة  لالتفاقية  عضو  دول��ة 
هذه  نقض  ق��ان��ون��اً،  امل��راج��ع��ة، 
مدة  أي  اشتراط  دون  االتفاقية 
امل��ادة  أح��ك��ام  ع��ن  النظر  بغض 
ت��ك��ون  أن  ش��ري��ط��ة  أع����اله   30
قد  املراجعة  اجلديدة  االتفاقية 

بدأ نفاذها.

نفاذ  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً   -2
امل��راج��ع��ة،  اجل��دي��دة  االتفاقية 
ي��ق��ف��ل ب����اب ت��ص��دي��ق ال����دول 

األعضاء لالتفاقية احلالية.
مع  احلالية  االتفاقية  تظل   -3
ذلك نافذة يف شكلها ومضمونها 
احل���ال���ي���ني ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ل���دول 
األع���ض���اء ال��ت��ي ص��دق��ت��ه��ا ول��م 

تصدق االتفاقية املراجعة.

املادة الثالثة و الثالثون
والفرنسي  اإلجنليزي  النصان 
ل��ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة م��ت��س��اوي��ان يف 

احلجية.
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اجلوية  ل��ألرص��اد  العاملية  املنظمة 
من  متخصصة  وك��ال��ة  ه��ي   )WMO(
تضم   )UN( املتحدة  األمم  وك���االت 
193 ع��ض��واً م��ن ال���دول واألق��ال��ي��م. 
املتحدة  األمم  منظومة  ص��وت  وه��ي 
وسلوك  حالة  بخصوص  احلجينّة  ذو 
وتفاعله  ل����ألرض  اجل����وي  ال��غ��الف 
والطقس  واحمليطات،  األراض���ي  مع 
التفاعل،  ه��ذا  عن  الناجمني  واملناخ 
وتوزيع املوارد املائية الناجت عن ذلك.

أنشطتها:
ل��ألرص��اد  ال��ع��امل��ي��ة  املنظمة  ت��ك��رس 

بوصفها  جهودها،   )WMO( اجلوية 
وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة، 
بشأن  ال��دول��ي��ني  والتنسيق  للتعاون 
حالة الغالف اجلوي لألرض وسلوكه، 
واحمل��ي��ط��ات،  األرض  م��ع  وتفاعلها 
والطقس واملناخ الذي تنتجه، وما ينتج 

عن ذلك من توزيع للموارد املائية.

اخلطة االستراتيجية:
للمنظمة  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة   اخلطة 

)WMO(  للفترة 2023  -2020  :
ي��س��ت��ن��د ال��ت��خ��ط��ي��ط االس��ت��رات��ي��ج��ي 
إلى   )WMO( للمنظمة  والتشغيلي 
النتائج  على  القائمة  اإلدارة  مفهوم 
العاملي اخلامس  الذي أسسه املؤمتر 
أداة  باعتباره  اجلوية  لألرصاد  عشر 
ال��ب��رام��ج  تخطيط  إلدارة  أس��اس��ي��ة 
ورفع  ومراقبتها  وتنفيذها  وميزنتها 
عملية  وت��س��ت��ن��د  ب��ش��أن��ه��ا.  ت��ق��اري��ر 

إلى   )WMO( املنظمة  يف  التخطيط 
ثالثة عناصر مترابطة:

للمنظمة  االستراتيجية  اخل��ط��ة   -
امل��ن��ظ��م��ة  رؤي�����ة  ت���وض���ح   )WMO(
ورسالتها وقيمها األساسية وأولوياتها 
حتدد  كما  املستوى،  رفيعة  الرئيسية 
األجل  األه��داف طويلة  مجموعة من 
وغايات استراتيجية لتحقيقها يف أفق 
مجاالت  أي��ض��اً  وحت��دد   ،2030 ع��ام 

التركيز للفترة املالية 2020-2023  .
للمنظمة  ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة  اخل���ط���ة   -
تترجم  للفترة 2020-2023     )WMO(
محددة  أنشطة  إل��ى  االستراتيجية 
يُتوخى  مخرجات  حتديد  طريق  عن 
إجنازها )أي نتائج من مستوى أدنى( 
يتعني حتقيقها.  بارزة  سنوية  ومعالم 
ك��م��ا أن��ه��ا ت��ب��ني األن��ش��ط��ة امل��ق��ررة، 
وحت����دد امل������وارد امل��ت��اح��ة، وت��وض��ح 
قياس  بها  املقصود  األداء  مؤشرات 
األه��داف  حتقيق  يف  احمل��رز  التقدم 

االستراتيجية.
القائمة   )WMO( املنظمة  ميزانية   -
لإلنفاق  األقصى  )احلد  النتائج  على 
امل��وارد  املؤمتر( حتدد  اعتمده  ال��ذي 
االستراتيجية، مبا يف  لتنفيذ اخلطة 
التأسيسية  الهيئات  عمل  سير  ذلك 

واألمانة.

الرؤية و الرسالة:
توفر املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
العامليتني  واخلبرة  الريادة   )WMO(
يف التعاون الدولي يف تقدمي خدمات 
الستخدام  وم��وث��وق��ة  اجل���ودة  عالية 
األعضاء يف مجاالت األرصاد اجلوية 
واملناخ والهيدرولوجيا، وما يتصل بها 
حتسني  أجل  من  بيئية،  خدمات  من 

رفاه املجتمعات يف الدول كافة.

اعرف أكثر عن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
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النيابة توؤكد باأن عقوبة الجتار بالب�سر 

ال�سجن 1٥ عامًا وغرامة مليون

جرمية  م��ن  ال��ع��ام��ة  النيابة   ح���ذرت 
االجت��ار ب��أي شخص ب��أي شكل من 
أو  إحلاقه،  أو  باستخدامه،  األشكال 
نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل 
العقوبات  وتصل  االستغالل،  إس��اءة 
يف هذا الشأن إلى السجن مدة )15( 

سنة، غرامة )مليون( ريال.

وتُعد جرمية كبيرة موجبة للتوقيف،
النيابة أن جرمية االجتار  وأوضحت 
احل��دود  عبر  شكل  ب��أي  لها  بالبشر 
أكثر  يف  ارتكبت  إذا  وذل��ك  الوطنية 
دولة  ارتكب يف  أو  واح��دة  دول��ة  من 
واحدة ولكن جانب كبير من اإلعداد 
يف  مت  عليها  واإلش��راف  والتخطيط 

ارتكبت  أو  م��ن دول���ة واح����دة،  أك��ث��ر 
ولكن اضطلعت يف  واح��دة  دول��ة  يف 
منظمة  إج��رام��ي��ة  جماعة  ارت��ك��اب��ه 
متارس أنشطة إجرامية يف أكثر من 
ارتكبت يف  إذا  وكذلك  واح��دة،  دولة 
دولة واحدة وكان لها آثار شديدة يف 

دولة أخرى.

ونوهت النيابة أن اجلماعة اإلجرامية 
من  مكونة  جماعة  أي  هي  املنظمة 
مدبر  بفعل  ت��ق��وم  فأكثر  شخصني 
باألشخاص  االجتار  الرتكاب جرمية 
أو  مباشر  بشكل  احل��ص��ول  ب��غ��رض 
أو  م��ادي��ة  منفعة  على  مباشر  غير 

مالية أو غيرها.

ما املق�سود بالطابع واملحرر وما عقوبة تزويرهم؟

النظام  األول��ى من  امل��ادة  عرفت 
اجلزائي جلرائم التزوير الصادر 
باملرسوم امللكي رقم م/11 وتاريخ 
1435/2/18ه���، الطابع واحملرر 
هو:  الطابع  التالي:  النحو  على 
مما  مقامه  يقوم  ما  أو  امللصق 
يُطبع آلياً أو إلكترونياً ويستخدم 
لتحصيل  أو  ال��ب��ري��د  ألغ����راض 
اإلي����رادات ال��ع��ام��ة، أم��ا احمل��رر 
فهو: كل مسطور يتضمن حروفاً 
ب��ق��راءت��ه��ا  ي��ن��ت��ق��ل  ع���الم���ات  أو 
بصرف  معني  معنى  إل��ى  الفكر 
كتبت  ال���ذي  ال��وع��اء  ع��ن  النظر 
ف��ي��ه، مب��ا يف ذل��ك  أو ح��ف��ظ��ت 
أم��ا  امل��ع��ل��وم��ات.  تقنية  وس��ائ��ل 
الطابع فقد جاءت  تزوير  عقوبة 
والسابعة  ال��س��ادس��ة  امل����واد  يف 

املادة  نصت  التالي:  النحو  على 
طابعاً  زونّر  م��ن  على  السادسة 
تتجاوز  ال  مدة  بالسجن  يعاقب 
خ��م��س س���ن���وات، وب���غ���رام���ٍة ال 
ريال،  ألف  تزيد على خمسمائة 
على  فوته  م��ا  بدفع  إل��زام��ه  م��ع 
أما  مبالغ،  من  العامة  اخلزينة 
على:  نصت  فقد  السابعة  املادة 
ط��اب��ٍع سبق  استعمال  أع��اد  م��ن 
بالسجن  يعاقب  قيمته،  حتصيل 
م���دة ال ت��ت��ج��اوز ث��الث��ة أش��ه��ر، 
ثالثني  على  ت��زي��د  ال  وب��غ��رام��ٍة 
ب��إح��دى هاتني  أو   ، ري���ال  أل��ف 
ما  بدفع  إلزامه  مع  العقوبتني، 
من  العامة  اخلزينة  على  فوته 
مبالغ. أما عقوبة تزوير احملررات 
النحو  على  النظام  يف  ف��ج��اءت 

التالي: أوالً: الصور العادية املادة 
منسوباً  زونّر محرراً  الثامنة: من 
إلى جهة عامة أو أحد موظفيها 
أحد  إل��ى  أو  الوظيفية،  بصفته 
أش���خ���اص ال���ق���ان���ون ال���دول���ي 
بصفته  موظفيه  أح��د  أو  ال��ع��ام 
الوظيفية إذا كان للمحرر حجية 
من  بالسجن  يعاقب  اململكة؛  يف 
سنة إلى خمس سنوات وبغرامة 
أل��ف  خمسمائة  ع��ل��ى  ت��زي��د  ال 
ر  زونّ م��ن  التاسعة:  امل���ادة  ري���ال، 
بالسجن  يعاقب  عرفًينّا،  محرراً 
م���دة ال ت��ت��ج��اوز ث���الث س��ن��وات 
ثالثمائة  على  تزيد  ال  وبغرامة 
هاتني  ب��إح��دى  أو  ري����ال،  أل���ف 
العقوبتني، ثانياً: الصور املشددة 
محرراً  زونّر  من  العاشرة:  امل��ادة 

منسوباً إلى امللك، أو ولي العهد، 
أو  ال�����وزراء،  مجلس  رئ��ي��س  أو 
من  بالسجن  يعاقب  نوابه؛  أحد 
ثالث إلى عشر سنوات وبغرامة 
املادة  ري��ال،  مليون  تزيد على  ال 
احلادية عشرة: من زونّر سنداٍت 
أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره 
اخلزينة العامة، يعاقب بالسجن 
م��ن س��ن��ت��ني إل���ى س��ب��ع س��ن��وات 
مليون  ع��ل��ى  ت��زي��د  ال  وب��غ��رام��ة 
فوته  ما  بدفع  إلزامه  مع  ري��ال، 
ع��ل��ى اخل��زي��ن��ة ال��ع��ام��ة. امل���ادة 
عاٍمنّ  موظٍف  كل  عشرة:  الثانية 
زونّر محرراً مما يختص بتحريره، 
إلى  سنة  م��ن  بالسجن  يعاقب 
تزيد  ال  وب��غ��رام��ة  س��ن��وات  سبع 

على سبعمائة ألف ريال.
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ثقافة حقوق اإلنسان

االتفاق  إلى نقاط  الوصول  واحترامه، ومحاولة  اآلخ��ر  واستيعاب  والتفاوض  يعد احل��وار 
اإلنساني، هذا  والتطور  الرقي احل��ض��اري  ركائز  ركيزة من  أه��م  االخ��ت��الف، هي  عوضًا عن 
عوضا عن أن احلوار هو وسيلة خالقة لتبادل األفكار وتطويرها والوصول إلى أفضل السبل 

للتعايش مع اآلخر، باإلضافة إلى كونه وسيلة للتعلم وتوسيع األفق وتقبل االختالف.
حاجة  إلش��ب��اع  البناء  احل���وار  أساليب  باستخدام  أهميته  تتمثل  إنساني،  مطلب  ف��احل��وار 
التوازن بن حاجة  اآلخرين، فاحلوار يحقق  والتواصل مع  اإلنسان لالندماج يف جماعة، 
اإلنسان لالستقاللية، وحاجته للمشاركة والتفاعل مع اآلخرين، كما يعكس احلوار الواقع 
احلضاري والثقايف لألمم والشعوب، حيث تعلو مرتبته وقيمته وفقًا للقيمة اإلنسانية لهذه 
احلضارة وتلك، وتعد الندوات واللقاءات واملؤمترات إحدى وسائل ممارسة احلوار الفع�ال، 

الذي يعالج القضايا واملشكالت التي تواجه اإلنسان املعاصر.
وقد جاء اإلسالم مرسخًا للقيم اإلنسانية النبيلة ومؤكدًا عليها، فنجد احلث على حسن 
تقبل اآلخر واحترامه و حفظ حقوقه، حيث إن اإلسالم هو دين السالم والتسامح، ويشكل 
ا َخَلْقَناُكْم  اُس ِإَنّ َها الَنّ التعايش السلمي واحلوار أحد أهم دعائم هذا املفهوم، قال تعالى ) َيا أَُيّ
ِ أَْتَقاُكْم(، حيث حتمل  ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإَنّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد الَلّ
هذه اآلية دعوة للتقارب ولتقبل االختالف وكيف يكون ذلك إال باحلوار، وجند أن الدين 
اإلسالمي قد كفل لغير املسلمن كافة احلقوق اإلنسانية وحرص على احترامها وصيانتها، 
ومن ذلك احترام كافة األديان السماوية وعدم املساس بقدسيتها، قال الل تعالى )ال َيْنَهاُكُم 
وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم  يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم أَْن َتَبُرّ ِذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم يِف الِدّ ُ َعِن اَلّ الَلّ
ِذيَن  ِتي ِهَي أَْحَسُن ِإاَلّ اَلّ اِدُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإاَلّ ِباَلّ َ ُيِحُبّ امْلُْقِسِطَن( وقال تعالى )َواَل ُتَ ِإَنّ الَلّ
َلُه  َوَنْحُن  َواِح��ٌد  َوِإلُهُكْم  َوِإلُهَنا  ِإَلْيُكْم  َوُأن��ِزَل  ِإَلْيَنا  ُأن��ِزَل  ِذي  ِباَلّ ا  آَمَنّ َوُقوُلوا   ، ِمْنُهْم  َظَلُموا 
ُمْسِلُموَن( ولنا يف رسول الل أسوة حسنة، حيث كان جاره صلى الل عليه وسلم يهوديًا ورغم 
أذيته للرسول إال أنه لم يتعرض له بل على عكس ذلك متاما فقابل اإلساءة باإلحسان حتى 

كان ذلك سببًا يف إعجابه بهذا الدين وتعاليمه السمحة ومن ثم اعتناقه اإلسالم.

احلوار حق من حقوق اإلنسان
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