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لحرية الرأي وجهان

منح الدستور الشعب الكويتي احلرية 
التام��ة في التعبي��ر وابداء ال��رأي، وهي 
بالش��ك نعمة عظيمة الننا اذا ألقينا نظرة 
على س��يادة النظام القانون��ي في بعض 
الدول فس��نجد ان هنالك حواجز وموانع 
في التعبير وحرية اب��داء الرأي ولن جتد 
اي ج��رأة في نقل اي جهة لها س��لطة في 
املجتمع، فالوجه اجلميل حلرية الرأي هو 
في اصالح وتعديل مسار جهات عديدة في 
املجتمع سواء كانت سياسية او اقتصادية 
او علمية ..الخ، وهي تقوي الدميوقراطية 
بال شك، كما تشجع كتابنا ومفكرينا على 
االبداع واملشاركة في نقد االشياء السلبية 
الت��ي حتدث في املجتمع، اما الوجه القبيح 
حلرية ال��رأي فهو تع��دي القانون وعدم 
احترام��ه، حيث تنتج عن ذلك فوضى عند 
ابداء اآلراء وتدني لغة احلوار، فالدس��تور 
هو الذي نظم حري��ة التعبير وابداء الرأي 
ووضع له��ا قواعد البد م��ن االلتزام بها، 
حيث تن��ص املادة 36 على ان حرية الرأي 
والبحث العلمي مكفولة ولكل انس��ان حق 
التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة 
او غيرهما وذلك وفقا للشروط واالوضاع 
الت��ي يبينه��ا القانون، نعم نص��ت املادة 
على ان حري��ة الرأي مطلق��ة ولكن وفقا 
للش��روط واالوضاع التي يبينها القانون، 
ولك��ن اين احترام القانون عندما نس��مع 
شخصا يريد ان يعبر عن رأيه باستخدام 
عب��ارات بذيئة جدا جترح ذات االنس��ان 
واحيان��ا مت��س خصوصيات��ه؟ فالبعض 
يعتقد ان حرية الرأي تكون بالتطاول على 
الناس واالس��تهزاء بهم، لكن القانون نفى 
ذلك وحس��م تلك التجاوزات بالعقاب على 

جتاوز هذه احلرية.
حرية ابداء الرأي نعمة عظيمة نش��كر 
اهلل عليه��ا، فعلين��ا اال ننش��غل بالوج��ه 
القبيح وجنع��ل حرية الرأي وس��يلة في 
اعاق��ة العالقة االخوية الت��ي بيننا، فعلينا 
ان نس��تثمر الوجه اجلمي��ل لهذه احلرية 
ولنستخدمها ملصلحة هذا الوطن في اطار 

القانون الذي به يتنظم املجتمع.

بقلم: حمد فيصل الكندري

التي قدمت للمؤتمر )70 ورقة( باإلضافة 
إلى أن أكثر من 100 مش���ارك من العلماء 
والباحثين يشاركون في أنشطة المؤتمر، 
كاشفة عن توجه عربي نحو تشكيل الشبكة 
العربية للتنوع البيولوجي بهدف ايجاد 
حلول لمشكالت التغير المناخي التي تؤثر 

على التنمية المستدامة.
بدورها أعلنت مديرة دائرة الزراعة في 
األراضي القحلة والتخضير ورئيس اللجنة 
الناصر عن  التنظيمية للمؤتمر د.عفاف 
تنظيم المؤتمر لورشة عمل خاصة بالعلماء 
الشباب بعنوان »الزراعة المستدامة والتنوع 
الحيوي«، الفتة الى ان هدفها توفير الفرص 
التدريبية للطلبة لكي يتلقوا الخبرة إلعداد 
األوراق العلمية، والمشاركة في األحداث 
العلمية واالحتكاك ب���ذوي الخبرات من 

العلماء المتخصصين.
من جهتها، أشارت مشارك أبحاث في دائرة 
الزراعة في المناطق القاحلة والتخضير 
ليلى المال الى ان ورش���ة العمل الخاص 
بالعلماء الشباب تعد فرصة النشاء شبكة 
معلومات لألنشطة واألحداث التي تخص 

الزراعة المستدامة والتغير المناخي.

الحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخي 
والحلول التي تتضمنها على المستويات 
كافة، باإلضافة إلى تبادل المعلومات الخاصة 
بالقاعدة األساسية لتقييم والمحافظة على 
التنوع األحيائي والممارس���ات الزراعية 
المستدامة التي تس���هم في التوصل إلى 

حلول مناسبة خاصة بالتغير المناخي.
 وأضافت ان المؤتمر يتضمن محاور عدة 
تتناول قضية التغير المناخي من جميع 
جوانبه���ا، حيث يركز المحور االول على 
المناخي  الحالي للتغير  مناقشة الوضع 
في الكويت والوطن العربي، فيما يتطرق 
المحور الثاني إلى الدراس���ات المتعلقة 
بالتأثي���ر العالمي واإلقليم���ي والمحلي 
للتغي���ر المناخي، بينما يتضمن المحور 
الثالث مناقشة التكيف واالستدامة والتغير 
المناخي واألحيائي العالمي وتأثيرها على 
الزراعة، الفتة الى ان المحور الرابع يتطرق 
إلى مناقشة التعاون المستقبلي المتعلق 
باألبحاث المش���تركة والشبكة اإلقليمية 
الخاصة بالمحافظة على التنوع األحيائي. 
وأوضحت أن مستوى المشاركات العلمية 
سيكون مميزا حيث بلغت األوراق العلمية 

النظم المستدامة للزراعة المحافظة على 
التنوع األحيائي.

وأشارت خالل المؤتمر الصحافي الذي 
عقد امس في مقر المعهد الى ان المؤتمر 
سيناقش بعض التجارب العلمية العالمية 
الناجحة، وسبل تعميمها خاصة في مجال 

العلمية في هذا المجال، مما يسهم في تحديد 
المعوقات الت���ي تواجه الزراعة والتنوع 
الحيوي المتأثر بظاهرة التغير المناخي 
والحلول المقترحة لها. الفتة الى انه يهدف 
إلى تبادل المعلومات والخبرات وس���بل 
متابعة أحدث التطورات العلمية في مجال 

دارين العلي
أعلنت مديرة ادارة الموارد الغذائية في 
معهد الكويت لألبحاث العلمية د.سميرة 
الس���يد عمر عن تنظيم المعهد المؤتمر 
المناخي وأثره  العالمي حول »التغي���ر 
على الزراعة والتنوع الحيوي في الوطن 
العربي« تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، ممثال بوزيرة التربية ووزيرة 
الحمود، وذلك  العالي د.موضي  التعليم 
خالل الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 
المقبل، بمشاركة ودعم مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي والمركز الياباني للبترول 
)JCCP( والبنك اإلسالمي للتنمية، والمركز 
العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 
القاحلة )أكساد(، والمركز الدولي للزراعة 
الملحية )ICBA(، ومنظمة األغذية والزراعة 
التابعة لألمم المتحدة )FAO(، باإلضافة 
إلى مشاركة القطاع الخاص ممثال في شركة 
فواز للتبريد، والقنصلية البريطانية، كذلك 
بمشاركة من الهيئة العامة للبيئة والهيئة 

العامة للزراعة والثروة السمكية.
 وأوضحت عمر ان أهمية المؤتمر ترجع 
الى انه يناقش آخر التطورات والمستجدات 

»األبحاث« ينّظم »التغير المناخي وأثره على الزراعة« 30 الجاري
برعاية ولي العهد ومشاركة أكثر من 100 من العلماء والباحثين

)قاسم باشا(د.سميرة السيد عمر ود.عفاف الناصر وليلى املال خالل املؤمتر الصحافي

نظمت مديرية التوجيه املعنوي باحلرس 
الوطني محاضرة بعنوان »املخدرات وتأثيرها 
على الفرد واملجتمع« للطلبة املس���تجدين 
األغرار بالتعاون مع اللجنة الوطنية للوقاية 
من املخدرات، وذل���ك بحضور رئيس فرع 
العالقات العامة والتوعية املقدم عادل صالح 
الفريج وركن أول توعية الرائد خالد عبداهلل 
مبارك في قاعة الشهداء مبعسكر الصمود.

واس���تضافت مديرية التوجيه املعنوي 
د.رأفت عسكر من اللجنة الوطنية للوقاية 
من املخدرات، حيث قدم ش���رحا تفصيليا 
عن اآلث���ار املدمرة للمخ���درات على الفرد 
واملجتمع، كما طرح العدي���د من التجارب 
الواقعية التي تظهر حجم الضرر البالغ الذي 
تلحقه هذه اآلفة اخلطيرة باألفراد على جميع 
املستويات االجتماعية واملهنية والصحية 
واإلنسانية. وتناول د.رأفت عسكر اجلهود 

التي تبذلها اللجن���ة الوطنية للوقاية من 
املخدرات بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة 
للتوعية بآثار املخدرات والس���بل الكفيلة 
بحماية املجتمع من أضرارها، مشيدا بتجربة 
احلرس الوطني وبرامج التوعية املباشرة 
التي تنظمها مديرية التوجيه املعنوي بصفة 
دورية لنش���ر الفكر التوعوي السليم لدى 
العسكريني من قطاع الشباب عن هذه اآلفات 
التي تستهدف  السلبية  الضارة والظواهر 

املجتمع بجميع قطاعاته.
من جانبه، أكد رئيس فرع العالقات العامة 
والتوعية املقدم عادل صالح الفريج االهتمام 
البالغ الذي توليه قيادة احلرس الوطني ممثلة 
بسمو الشيخ س���الم العلي رئيس احلرس 
الوطني والشيخ مشعل األحمد نائب رئيس 
احلرس الوطني ووكيل احلرس الوطني اللواء 
ناصر الدعي باحلمالت التي تنظمها مديرية 

التوجيه املعنوي لتوعية املنتسبني بالظواهر 
السلبية واآلفات الضارة باملجتمع، مشيرا الى 
ان برامج التوعية باحلرس الوطني مستمرة 
بخطط ومناهج موضوعية وبالتعاون مع 
األجهزة املختصة في الدولة لتحقيق أهداف 
التوعية الوقائية على أسس علمية سليمة، 
كما وجه الشكر للمحاضر د.رأفت عسكر على 
املعلومات القيمة التي قدمها خالل احملاضرة 
وثمن األدوار البارزة التي تقوم بها اللجنة 
الوطنية للوقاية من املخ���درات وتعاونها 

املثمر مع احلرس الوطني.
عل���ى هامش احملاض���رة أقامت مديرية 
التوجيه املعنوي بالتعاون مع اللجنة الوطنية 
للوقاية من املخدرات معرضا اش���تمل على 
العديد من البروشورات والوسائل التوعوية 
التي تكش���ف م���دى األضرار  واملعلومات 

اجلسيمة للمخدرات وسبل الوقاية منها.

الفريج: خطتنا مستمرة لتوعية منتسبي الحرس بالظواهر السلبية
»التوجيه المعنوي« بالحرس الوطني نظمت محاضرة »المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع«

جانب من املعرض

)كرم ذياب(سحر الشوا وعلي البغلي ومبارك العدواني وعايدة أبوراس خالل اللقاء

البغلي: دور المرأة شهد تطورًا في المجتمع
وبعض المجاالت بحاجة لمعالجة أشكال التمييز ضدها

ندى أبونصر
أكد رئيس جمعية حقوق 
اإلنسان د.علي البغلي أن دور 
المجتمع يش���هد  المرأة في 
تطورا ملحوظا في مختلف 
المجاالت اال ان هناك العديد 
التي مازالت  المج���االت  من 
تتطلب معالجات حتى تتأكد 
أن أشكال التمييز ضد المرأة 
في هذه البالد ولت الى غير 

رجعة.
كما ش���كر برنامج األمم 
المتحدة االنمائي على تقديم 
الدعم المالي وتوفير المكان 

لعقد الورشة.
وأع���رب البغلي عن أمله 
في ان تكون الورشة فرصة 
للتعرف على مواد ونصوص 
العهد الدول���ي للقضاء على 
التمييز ضد المرأة وكذلك إلقاء 
الضوء على التحفظات التي 
العربية ومن  الدول  أبرمتها 
بينها الكويت وكيفية العمل 
على تطبيق العهد بما يحقق 

للمرأة كرامتها.
جاء ذلك خالل الورشة التي 
أقيمت في مقر األمم المتحدة 
بش���أن اتفاقية القضاء على 
جميع أش���كال التمييز ضد 
المرأة )سيداو( والتي يقوم بها 
برنامج األمم المتحدة االنمائي 
من خالل الجهود التي يبذلها 
لتمكين المرأة وذلك بالتعاون 
مع الجمعية الكويتية لحقوق 
االنسان واللجنة االقتصادية 
واالجتماعي���ة لغرب آس���يا 

)األسكوا(.
بدوره قال الممثل المقيم 
المساعد لبرنامج األمم المتحدة 
بالكويت مبارك العدواني ان 
ت���م اعتمادها من  االتفاقية 
جانب الجمعية العامة لألمم 
المتحدة لتحديد ووضع جدول 
التمييز  اعمال للقضاء على 

على أساس الجنس.
وأض���اف ان االتفاقي���ة 
تحتوي على 30 مادة توجه 
األمم لتعزيز وإنفاذ حقوق 
المرأة بما في ذلك المشاركة 
السياسية والصحة والتعليم 

والعمالة والزواج.
وزاد ان ال���دول بمج���رد 
الموافقة على االتفاقية تلتزم 

باتخ���اذ خط���وات لوضع حد 
للتمييز ضد الم���رأة وقال ان 
الكويت انضمت الى االتفاقية 
في عام 1994 وأصبحت ملزمة 
بها قانونيا ويجب تقديم تقارير 
وطنية مرة كل اربع س���نوات 
إلظهار التزامها بهذه االتفاقية، 
عل���ى الرغم م���ن ان الكويت 
التحفظات  كان لديها بع���ض 
عل���ى االتفاقية على أس���س 
دينية ووطني���ة وباعتبارها 
ملزم���ة قانونيا بجميع المواد 
األخ���رى، فتوعية الرأي العام 
بهذه االتفاقية تعتبر أمرا بالغ 
األهمية، وأعرب العدواني عن 
المتحدة  سعادة برنامج األمم 

بالتعاون مع »األسكوا«.
وأش���ار الى ان مركز المرأة 
ف���ي »االس���كوا« يعم���ل على 
تعزيز وتمكين المرأة اجتماعيا 
واقتصاديا وس�ياسيا وتحسين 
وضع الم���رأة العربية، كما ان 
المرك���ز يقدم ال�دع���م ال�فني 
لل�بل���دان األعضاء في صياغة 
تدابي���ر عملية ورف���ع الوعي 
وتوفي���ر المس���اعدة التقنية 
وبناء قدرات األجهزة الوطنية 
للم���رأة والمنظم���ات غي���ر 
الحكومية والدع���وة لتمكين 
العربية والنهوض بها  المرأة 

التمييز  القضاء على  من أجل 
ضد المرأة وتقليص الخلل في 

التوازن بين الجنسين.
ان  العدوان���ي  وأوض���ح 
أداة قيمة لتمكين  »س���يداو« 
المرأة وتحقيق المساواة بين 
الجنس���ين فهي تحتوي على 
المعلومات التي يمكن ان تساعد 
النساء على التقدم في الحياة 
العامة والخاص���ة وتقييد أي 
ممارسات تمييزية بما في ذلك 
العنف ضد المرأة وهذه الورشة 
تتزامن مع اليوم العالمي للقضاء 
على العنف ضد المرأة والذي 
يصادف 25 نوفمبر من كل عام 
للتصدي للعن���ف ضد المرأة 
وإدراك أهمي���ة هذا اليوم فهو 
خطوة للمساعدة في معالجة 
التمييز ويمكن  جميع أشكال 
للوعي بهذه االتفاقية وتنفيذها 
المساعدة على القضاء على هذا 
العنف ضد النساء وتمكينهن من 
فهم حقوقهن وحماية أنفسهن 
في جميع أنواع العنف ألن هذا 
جزء أساس���ي في أي مجتمع 

وتطوره.
وم����ن ج�ه�ت�ه���ا، أك����دت 
المستشارة اإلقليمية لقضايا 
النوع االجتماعي »االس���كوا« 
عايدة أبوراس ان هذه الورشة 

أقيمت بالتعاون مع البرنامج 
االنمائي لألمم المتحدة وجمعية 
حقوق االنس���ان لرفع درجة 
الوعي التفاقية »سيداو« للقضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد 

المرأة.
وأوضحت ان بنود االتفاقية 
ملزمة للدول التي وقعت عليها 
وعلى ال���دول تقديم تقاريرها 
الوطنية على اربع س���نوات، 
تذك���ر فيها االنجازات التي تم 
عملها لرفع التمييز ضد المرأة، 
باالضافة الى ذكر التشريعات 

التي تمت لتنفيذ االتفاقية.
وبينت ان بعض النساء هن 
الالتي يصنع���ن التمييز ضد 

المرأة بجهلهن بحقوقهن.
الكويتية  المرأة  ان  وأكدت 
اس���ت�طاعت تحق�يق انجازات 
على شتى المستويات خاصة 
التعليم كما انه يحسب االنجاز 
بوصولها البرلمان بأربعة مقاعد 
دون »كوتا« بعد فت�رة بسيطة 
م���ن حصولها عل���ى حقوقها 
الس�ياسية وهو دليل واضح 
على وج���ود ارادة سياس���ية 
داعمة باالضافة الى وعي المرأة 
بحقوقها داخل الكويت، منوهة 
بوجود ثقافة اجتماعية تتقبل 

المرأة في العمل السياسي.

خالل ورشة عمل حول أشكال التمييز ضد المرأة


