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دورية شهرية تصدر عن اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
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اآلراء الواردة في النشرة التعبر عن رأي اجلمعية
وإمنا تعبر عن أراء أصحابها
www.nshr.org.sa : á«©ª÷G ™bƒe
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عناوين اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

فرع منطقة اجلوف  :سكاكا  -حي العزيزية  -هاتف - 0146258144 :فاكس - 0146258155 :ص.ب :

املقر الرئيسي :اململكة العربية السعودية  -الرياض  -هاتف  -0112102223 :فاكس0112102202 :

2766

ص.ب  1881الرياض 11321مكتب اجلمعية بجدة  -حي احملمدية  -طريق املدينة النازل -هاتف  -0126222261 :فاكس:

فرع املنطقة الشرقية  :هاتف  - 0138098353:فاكس- 0138098354 :ص.ب  15578الدمام 31454
فرع اجلمعية بالعاصمة املقدسة  :هاتف - 0125545213 :فاكس 0125545212
فرع اجلمعية باملدينة املنورة  :هاتف - 0148664544 :فاكس -0148664549ص.ب  775املدينة

 -0126943095-0126222196ص.ب  116664جدة 21391

املنورة 41421

فرع منطقة جازان  :هاتف - 0173237041 :فاكس - 0173173344 :ص.ب 476

فرع منطقة عسير :هاتف - 0172269186 :فاكس  -0172310349 :ص .ب  4292أبها 61491

2

á«bƒ≤◊G ™«°VGƒŸG øe OóY á°ûbÉæe πLCG øe

á«µjôeC’G á«LQÉÿG øe óaƒH »≤à∏j á«©ª÷G ¢ù«FQ
زار وف��د م��ن اخل��ارج��ي��ة األمريكية
امل��ق��ر ال��رئ��ي��س��ي للجمعية م��ؤخ��راً،
برئاسة السيد ك��ارل فوكس مدير
مراقبة ومكافحة االجت���ار بالبشر
ب��اخل��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة ،وع���دد من
مسؤولي السفارة األمريكية وهيئة
حقوق اإلنسان يف اململكة ،وكان يف
استقبالهم س��ع��ادة رئيس اجلمعية
الوطنية حل��ق��وق اإلن��س��ان الدكتور
مفلح بن ربيعان القحطاني.
يف بداية اللقاء ق��دم سعادة رئيس
اجلمعية ش��رح م��وج��ز ع��ن أنشطة
اجل��م��ع��ي��ة وم��س��اه��م��ت��ه��ا يف نشر
الثقافة احلقوقية ،وآل��ي��ات عملها
ونوعية القضايا التي تتلقاها وما
تقدمه اجلمعية من أعمال يف هذا
ال��ش��أن والتقدم امللحوظ يف مجال
حقوق اإلنسان يف اململكة وعلى وجه
اخل��ص��وص مجال مكافحة االجت��ار
بالبشر.
وق���د ت��ط��رق احل��دي��ث إل���ى ال��ت��ق��دم
امللحوظ يف مكافحة اململكة العربية
السعودية جلرائم االجت��ار بالبشر,
وم��ن ذل��ك ص��دور ( نظام مكافحة
جرائم االجتار باألشخاص ) والذي
ح��دد يف م��ادت��ه الثانية بأنه يحظر
االجت��ار ب��أي شخص ب��أي شكل من

األش��ك��ال مب��ا يف ذل���ك إكراهه ,أو
تهديده ,أو االحتيال عليه أو خداعه
أو خطفه ،أو استغالل الوظيفة ,أو
النفوذ ،أو إساءة استعمال سلطة ما
عليه ،أو استغالل ضعفه ،أو إعطاء

®ƒë∏ŸG Ωó≤àdG ¤EG åjó◊G ¥ô£J
‘ á«Hô©dG áµ∏ªŸG áëaÉµe
ô°ûÑdÉH QÉŒ’G ºFGô÷ ájOƒ©°ùdG

مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل
م��واف��ق��ة ش��خ��ص ل���ه س��ي��ط��رة على
آخر من أجل االعتداء اجلنسي ،أو
العمل أو اخلدمة قسرا ،أو التسول،
أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة
بالرق ،أو االستعباد ،أو نزع األعضاء،
أو إجراء جتارب طبية عليه.
ك��ذل��ك إن��ش��اء جل��ن��ة ل��ه��ذا ال��غ��رض
والعديد من شركات استقدام العمالة
املنزلية واملعنني بالقيام بشؤونهم .
وق��د تطرق احل��دي��ث إل��ى ال��ق��رارات
الصادرة مؤخراً من اإلدارة األمريكية
وما ترتب عليها من احتجاز العديد

من األشخاص يف املطارات األمريكية.
كما ت��ط��رق احل��دي��ث إل��ى استيعاب
اململكة ألع��داد كبيرة من الالجئني
ال��س��وري��ني واليمنني ,ومتكينهم من
التمتع بكثير م��ن احل��ق��وق كالعمل،
والتعليم ،والعالج والتقدم امللحوظ يف
مجال حقوق العمالة يف اململكة.
ح��ض��ر ال��ل��ق��اء م��ن ط���رف اجلمعية
األمني العام للجمعية املستشار خالد
بن عبدالرحمن الفاخري ،وسكرتير
رئ��ي��س اجلمعية األس��ت��اذ أح��م��د بن
محمد احملمود ،وع��دد من منسوبي
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان.
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قامت السيدة ك��الودي��ا روت نائبة
رئ��ي��س ال��ب��رمل��ان األمل���ان���ي ،يرافقها
السيد ميخائيل اومناخت نائب رئيس
البعثة بسفارة أملانيا باململكة ،وعدد
من أعضاء البرملان األملاني بزيارة
للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان،
وك����ان يف اس��ت��ق��ب��ال ال��وف��د س��ع��ادة
رئ��ي��س اجلمعية ال��دك��ت��ور مفلح بن
ربيعان القحطاني وعدد من أعضاء
اجلمعية.
يف ب��داي��ة اللقاء ق��دم س��ع��ادة رئيس
اجل��م��ع��ي��ة ش���رح م��وج��ز ع��ن أنشطة
اجل��م��ع��ي��ة ،وم��س��اه��م��ت��ه��ا يف نشر
الثقافة احلقوقية ،وآل��ي��ات عملها،
ونوعية القضايا ال��ت��ي تتلقاها وما
تقدمه اجلمعية من جهود يف مجال
حقوق اإلن��س��ان ،وق��د هنأت رئيسة
الوفد اململكة مبناسبة إعادة انتخابها
لعضوية مجلس حقوق اإلنسان ،وقد
شكر رئيس اجلمعية رئيسة الوفد على
التهنئة ،وبني أن اململكة تبذل جهود
يف املجاالت اإلنسانية على املستوى
ال��دول��ي ل��ه��ا ان��ع��ك��اس��ات ه��ام��ة على
حماية وتعزيز حقوق اإلن��س��ان ،مما
حظي بتقدير من الدول التي صوتت

4

لصالح إعادة انتخاب اململكة لعضوية
مجلس حقوق اإلنسان.
وق��د ت��س��اءل ال��وف��د ال��زائ��ر ع��ن مدى
شمولية رؤية اململكة 2030م حلقوق
اإلنسان ،وانعكاس ذلك على تعزيزها
وخ��اص��ة فيما يتعلق بحقوق امل���رأة،
وقد أوضح رئيس اجلمعية أن الرؤية
لم تهمل هذا اجلانب فهناك اهتمام
بتمكني ش��رائ��ح املجتمع املختلفة،
ومنها امل��رأة من حقوقها وعلى وجه
اخلصوص احلقوق االقتصادية ،كما
أن التطور احل��ال��ي يف مجال حقوق
املرأة أمر ملحوظ ،وخاصة احلق يف
العمل ،واملشاركة السياسية حيث نالت
عضوية مجلس الشورى وسمح لها
باملشاركة يف االنتخابات البلدية ناخبة
ومنتخبة ودخلت سلك احملاماة.
كما تطرق احلديث لبعض القضايا
احل��ق��وق��ي��ة األخ�����رى وم��ن��ه��ا عقوبة
اإلع���دام ،و موقف أملانيا من أحكام
اإلع���دام وال��ت��ي ب��ني رئ��ي��س اجلمعية
للوفد ال��زائ��ر أنها تستند لنصوص
شرعية وال ي��ص��در احل��ك��م النهائي
فيها إال بعد نظرها من عدد كبير من
القضاة ،مبا يضمن حتقيق العدالة

وأن اجل��م��ع��ي��ة ح��ري��ص��ة ع��ل��ى توفر
شروط احملاكمة العادلة يف مثل هذه
القضايا ،وال تنفذ عقوبة اإلعدام يف
اململكة حالياً يف أي شخص قاصر
والدولة تسعى مع أولياء الدم يف مثل
هذه القضايا لتقدمي العفو على تنفيذ
العقوبة.
وقد استفسر الوفد الزائر عن بعض
األشخاص احملكوم عليهم وبني رئيس
اجلمعية ،بأن هؤالء األشخاص ارتكبوا
ج��رائ��م تضمنت ت��ع��دي ع��ل��ى رج��ال
األمن ،وعلى األنفس ،واملمتلكات ،وأن
هناك دعم ألفعالهم من قبل احلكومة
اإلي��ران��ي��ة ،واجل��م��ع��ي��ة ح��ري��ص��ة أن
يحصلوا على احملاكمة العادلة.
وقد استفسر الوفد الزائر عن أسباب
عدم إبراز أعداد الالجئني السوريني
وال��ي��م��ن��ي��ني امل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى أراض���ي
اململكة ،رغم أعدادهم الكبيرة وملاذا
ال يبرز دور اململكة يف دعمهم إعالمياً.
وقد أوضح رئيس اجلمعية بأن اململكة
استطاعت استيعاب مشكلة الالجئني،
وسهلت لهم ظ��روف احلياة املعيشية
وص��ح��ح��ت أوض���اع���ه���م ال��ن��ظ��ام��ي��ة،
ومكنت أبنائهم من االلتحاق باملدارس

واحل���ص���ول ع��ل��ى ال��ع��ن��اي��ة ال��ط��ب��ي��ة،
واملساعدات العينية ،وتعاملت معهم
على أنهم ضيوف ،ولم تتعامل معهم
على أنهم الجئني مل��ا يربط الشعب
السعودي بهذين الشعبني من عالقات
أخوية ،وج��وار كما أن اململكة تدعم
الالجئني السوريني ،واليمنيني ،يف كل
من األردن ،ولبنان ،وتركيا وغيرها من
الدول إمياناً بدورها اإلنساني.
كما تطرق احلديث لبعض القضايا
األخ��رى ،ومنها قيادة امل��رأة للسيارة
وم���وق���ف امل��ج��ت��م��ع ال��س��ع��ودي منها
باإلضافة إلى بعض القضايا احلقوقية
ذات العالقة.
حضر اللقاء من جانب اجلمعية ك ً
ال
من -:
 نائبة رئيس اجلمعية لشؤون األسرةالدكتورة نورة بنت عبداهلل العجالن.
 عضو اجلمعية الوطنية حلقوقاإلن��س��ان ال��دك��ت��ور إب��راه��ي��م ب��ن حمد
القعيد.
 األمني العام للجمعية الوطنية حلقوقاإلنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري.
 سكرتير رئيس اجلمعية أحمد بنمحمد احملمود.

»Ø«≤ãJ …ƒYƒJ øcQ ∫ÓN øe

¢Vô©e ‘ ∑QÉ°ûj ¿GRÉéH á«©ª÷G ´ôa
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ش���ارك ف��ري��ق م��ن ف��رع اجلمعية يف
ج����ازان ،يف م��ع��رض أس��ب��وع النزيل
اخل��ل��ي��ج��ي امل��وح��د اخل��ام��س ل��دول
مجلس التعاون ،و الذي أقيم يف مجمع
الراشد مول التجاري ،مبشاركة عدد
من اجلهات األمنية و املدنية ،بحضور
وكيل اإلمارة املساعد مبنطقة جازان
األستاذ محمد بن سعيد احلجري.
حمل املعرض عنوان «معاً لتحقيق
اإلص�������الح» ،و ه����دف إل����ى ع��رض
منتجات و مجهودات النزالء.
خ��الل امل��ع��رض جت��ول وكيل اإلم��ارة
املساعد يف أرجائه و التي من ضمنها
جناح فرع اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلن��س��ان مبنطقة ج����ازان ،وك���ان يف
استقبالهم م��دي��ر ال��ف��رع األس��ت��اذ
إبراهيم بن حسني املالكي ،واألستاذ

فهد أحمد ده��ل مسئول العالقات
ال��ع��ام��ة ،وق���دم م��دي��ر ال��ف��رع لوكيل
اإلم����ارة ش��رح ع��ن ج��ن��اح اجلمعية،
وع��ن دوره���ا يف امل��ش��ارك��ة وم��ا تقوم
به من رسالة للمجتمع ،ونشر ثقافة
حقوق اإلنسان جلميع زوار املعرض،
واستمع أيضاً وكيل اإلمارة ما تقوم
به اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
من خدمات للسجناء ،وسبل التعاون
ب��ني اجل��ه��ات األم��ن��ي��ة واجل��م��ع��ي��ات
اخل���ي���ري���ة م���ن م��ت��اب��ع��ة ق��ض��اي��اه��م
ومساعدة أسرهم ورعايتهم ومساندة
املفرج عنهم.
و يف اخل���ت���ام مت ت��ك��رمي اجلمعية
الوطنية حل��ق��وق اإلن��س��ان باملنطقة
وجميع اجلهات املشاركة والداعمة
وشركاء النجاح.
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ش����ارك ف��ري��ق م���ن ف���رع اجلمعية
بالعاصمة املقدسة ضم ك ً
ال األستاذ
سليمان بن ع��واض ال��زاي��دي عضو
اجلمعية ،و امل��ش��رف على فرعها
مبنطقة مكة امل��ك��رم��ة ،و الدكتور
م��ح��م��د ب���ن م��ط��ر ال��س��ه��ل��ي عضو
اجلمعية ،يف ورشة التكامل يف إدارة
القضايا اجلنائية ،و التي ج��اءت
حت��ت ش��ع��ار «وع���ي حقوقي ومتيز
مؤسسي» ،و تهدف الورشة إلى:
 تعزيز الوعي بدور اإلم��ارة ممثلةيف الوكالة املساعدة للحقوق.
 إب���راز اخ��ت��ص��اص اجل��ه��ات ذاتالعالقة يف القضايا اجلنائية.
 التعرف على معوقات سير الدعوىاجلنائية.
 إيجاد احللول لتطوير األداء يفالقضايا اجلنائية.
و قد شهدت الورشة ثمان جلسات،
ح��اض��ر يف األول���ى مستشار خ��ادم
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احلرمني الشريفني صاحب السمو
امللكي األمير عبد العزيز بن سطام
ب��ن عبد العزيز مبحاضرة حملت
عنوان «النظام االجتماعي العدلي
 ..ن��ظ��ري��ات تفسير ال��ف��روق��ات يف
نتيجة القضايا املتشابهة  :مقارنة
بالسياسة الشرعية».
ك��م��ا ع��ن��ون��ت اجل��ل��س��ة ال��ث��ان��ي��ة
ب��� «م��ف��ه��وم ال��ق��ض��اي��ا اجلنائية
وإج������راءات س��ي��ره��ا» ،وال��ث��ال��ث��ة
«مراحل سير القضية اجلنائية:
امل���رح���ل���ة األول�������ى االس����ت����دالل
وال��ض��ب��ط اجل��ن��ائ��ي» ،وال��راب��ع��ة
«مراحل سير القضية اجلنائية:
املرحلة الثانية التحقيق واالدعاء»،
واخلامسة «مراحل سير القضية
اجلنائية:املرحلة الثالثة احملاكمة»،
وأم��ا اجللسة السادسة فبعنوان
«مراحل سير القضية اجلنائية:
املرحلة الرابعة التنفيذ».

وبحثت جلسة الورشة السادسة «دور
وكالة اإلم��ارة املساعدة للحقوق يف
التكامل احلقوقي بني اجلهات ذات
العالقة يف القضايا اجلنائية» ،وأما
اجللسة األخ��ي��رة فكانت بعنوان ب�
«التكامل يف إدارة القضايا اجلنائية»،
وب��ح��ث��ت يف «ال��ت��ع��رف ع��ل��ى سبل
التكامل بني اجلهات احلكومية».
وق���د ق��دم��ت اجل��م��ع��ي��ة مالحظاتها
العامة يف اللقاء والتي مت تلخيصها
فيما يلي:
 -1وج���ود ضعف يف التنسيق بني
جهات القبض ،والتحقيق ،واالطالق
واحملاكمة والسجون ل��ع��دم وج��ود
آليات محددة.
 -2وجود ضعف إن لم يكن انعدام
لتوفير حقوق املوقوفني من حيث:
• مناسبة املكان يف مراكز الشرط.
• االعاشة.
• البت يف معامالت املوقوفني ( ترفع

لهئيه التحقيق أو االمارة أو احملكمة
ويتأخر البت فيها).
 -3ع��دم وج��ود آليات واضحة بني
السجون ،ومراكز الشرط عن االيداع
أو االط��الق مما يجعل السجني أو
املوقوف يذهب ويعود بني اجلهتني
دون أن يُستلم من أحدهما ألسباب
مختلفة بحجة عدم االختصاص.
 -4تأخر البت يف أوضاع املرحلني والبت
يف قضاياهم وحقوقهم لدى الغير.
 -5عدم وجود ضوابط يف حال بيع
سيارات وممتلكات املوقوفني.
 -6البد من حلول لعدم ابعاد أبناء
السعوديات.
 -7متكني هيئة التحقيق واالدع���اء
ال��ع��ام م��ن ال��ق��ي��ام ب���دوره���ا بحسب
ن��ظ��ام��ه��ا ،ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��وق��ي��ف
األشخاص وااللتزام باملدد النظامية
يف األمر باالفراج بدون الرفع لالمارة
ملا ميثله ذلك من بطء يف االجراءات.

 -8تفعيل دور هيئة التحقيق واالدعاء
يف الرقابة على السجون ،وأال يكتفى
ب���امل���رور ع��ل��ى امل��ع��ام��الت ال��ورق��ي��ة
للسجناء لدى ادارة السجن وإمنا:
• الدخول إلى العنابر.
• االستماع إلى شكاوى السجناء.
• معرفة من متت محاكمته.
• حت���دي���د أس����م����اء م����ن ان��ق��ض��ت
محكوميتهم دون اإلفراج عنهم.
• حتديد األسباب وحلها.
• معرفة وضع السجناء املرضى.

• كفالة ح��ق االف���راج الصحي عن
املرضى.
 -9احلاجة إلى دليل ارشادي لدى
مراكز الشرط بحيث يحدد كيفية
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ق��ض��اي��ا اجلنائية،
وبالذات التي يكثر وقوعها ،وتلك
التي فيها عنصر نسائي ب��دالً من
االج��ت��ه��ادات ال��ف��ردي��ة ل��ك��ل مدير
مركز.
 -10اصالح بيئة السجون الصحية.
 -11معاجلة التكدس يف السجون.

 -12ت��ط��ب��ي��ق امل��ع��ي��اري��ة ال��ع��امل��ي��ة
لإلصالحيات.
 -13مت��ك��ني س��ج��ن��اء احل��ق��وق من
التواصل ومتابعة نشاطاتهم التجارية
خارج السجن (للوفاء بديونهم).
 -14الفصل يف السجن بني سجناء
احلقوق والقضايا اجلنائية.
 -15التقيد يف ح��ال القبض بنص
النظام.
 -16تدوين رغبة املتهم يف حال يف
توكيل محام من عدمه.

اجلدير ذك��ره أن التكامل احلقوقي
هو مشروع تنموي تقوده إمارة منطقة
مكة املكرمة ،امتداداً لرؤيتها يف بناء
اإلنسان وتنمية املكان ،و يهدف إلى
تطوير وحتسني أداء اجلهات ذات
العالقة بالشأن احلقوقي يف املنطقة،
وضرورة تكامل جهودها لتعزيز البيئة
احلقوقية ،ودورها يف رعاية احلقوق
وازدهار التنمية وفق السياسة العامة
للمملكة العربية السعودية ورؤيتها
الطموحة ملا بعد  15عاماَ 2030م.
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اس��ت��ق��ب��ل ف���رع اجل��م��ع��ي��ة باملنطقة
الشرقية ف��ري��ق م��ن ض��ب��اط ق��وات
أم����ن امل��ن��ش��آت م����ؤخ����راً ،ي��راف��ق��ه��م
م���س���ؤول ال���ت���دري���ب مب��رك��ز ت��دري��ب
قوات أمن املنشآت األستاذ عبداهلل
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بن عبدالرحمن القحطاني ،وكان يف
استقبالهم مدير الفرع األستاذ جمعة
عبد اهلل الدوسري  ،و سكرتير الفرع
األستاذ عبد اهلل محمد آل رمضان ،و
األستاذ سعيد محمد قيدح آل حالي.

يف ب���داي���ة ال���ل���ق���اء مت ال��ت��ع��ري��ف
باجلمعية ،و أهدافها و اختصاصاتها
و زياراتها امليدانية ،ودورها يف نشر
ث��ق��اف��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان م��ن خ��الل
إقامة الفعاليات ،و األنشطة ،و ورش
العمل ،و ال��ن��دوات ،و املشاركة يف
املؤمترات الدولية ،و طباعة و توزيع
اإلصدارات احلوقية.
كما مت استعراض عملية إستقبال
الشكاوى من املواطنني واملقيمني،
س�����واءاً ب��احل��ض��ور ال��ش��خ��ص��ي أو
إرس��ال��ه��ا بالبريد ،أو االمي��ي��ل ،او
الفاكس ،وطريقة تصنيف القضايا،
ومتابعتها م��ع اجل��ه��ات املختصة،
وال��ت��ح��ق��ق م��ن دع����اوى املخالفات
وال����ت����ج����اوزات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��ق��وق
اإلنسان.
و بعد ذلك مت فتح املجال ملناقشة
امل��واض��ي��ع ذات ال��ع��الق��ة ،و ط��رح

األسئلة و اإلج��اب��ة عليها م��ن قبل
فريق اجلمعية.
ويف نهاية اللقاء حت��دث مسؤول
التدريب مبركز تدريب قوات أمن
املنشئات عبداهلل بن عبدالرحمن
ال��ق��ح��ط��ان��ي ،ش���اك���راً اجل��م��ع��ي��ة
ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق اإلن���س���ان على
استقبالها ل��ه��ذا ال��ف��ري��ق ،وعلى
اجل���ه���ود ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي تبذلها
اجلمعية يف نشر الوعي والتثقيف
بني جميع فئات املجتمع ،وتوزيعها
اإلص����دارات ،وقيامها باألنشطة
والفعاليات ،وامل��س��اع��دة الكبيرة
التي تقوم بها اجلمعية ملساعدة
أصحاب القضايا ومعاجلتها لدى
جهات االختصاص.
كما مت تسليم أعضاء الفريق الزائر
مجموعة م��ن اص����دارات اجلمعية
احلقوقية.
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قام فريق من فرع اجلمعية يف اجلوف
بزيارة إل��ى سجن عرعر ،و قد ضم
الفريق ك� ً
ال من املشرف على الفرع
الدكتور ط��ارش الشمري ،واألستاذ
ظ��اه��ر الفهيقي ،وع��ض��وي اللجنة
االستشارية يف الفرع ك ً
ال من األستاذ
خليفة املسعر ،و األستاذ ثاني العنزي
و األستاذ علي الدوش مساعد إداري
يف ال��ف��رع ،فيما ك��ان يف استقبالهم
العقيد عيد مجول اخلمعلي مدير
سجن عرعر.
يف بداية اللقاء مت تبادل األحاديث
ح��ول امل��واض��ي��ع املشتركة ،و م��ن ثم
جتول الفريق يف أنحاء السجن وقد
مت تسجيل عدداً من املالحظات وبناءاً
عليها ت��وص��ي��ات ج���اءت على النحو
التالي:
 -1وج����ود ص��ي��ان��ة ون��ظ��اف��ة دوري���ة
للمبنى.
 -2املستشفى والعالج :يوجد عيادة
فيها طبيب واح���د م��ن��اوب صباحاً
ومسا ًء وممرضني اثنني.
 -3املغسلة .:ال يوجد مغسلة وإمنا
يقوم السجناء بغسل مالبسهم .

 -4متت مقابلة عدد من السجناء
والتحدث معهم ومت نقل مالحظاتهم
إلى إدارة السجن للتعامل معها.
 -5اللقاء مع إدارة السجن ومناقشة
االحتياجات الالزمة والتي تتلخص
باآلتي:
 ��1قلة األفراد.
 ��2عدم وجود طبيب مقيم.
 -6األنشطة بالسجن:
 وجود فصول دراسية :ابتدائية ��متوسطة �� ثانوية.
 وجود مدربني من املعهد املهنيووجود ورش قائمة كصيانة حاسب
آلي كهربائي ،والكترونيات ،حيث
يتم تدريب السجناء على دفعات،
كما أن ال��ت��دري��ب يخفض  %5من
العقوبة.
 -7وج�������ود أن���ش���ط���ة ص��ي��ف��ي��ة
ومحاضرات دينية.
التوصيات :
 -1ي��ج��ب ال��ت��ع��اق��د م��ع مؤسسة
لغسيل مالبس السجناء.
 -2العمل على زي��ادة عدد الكادر
الطبي و أفراد الطاقم العسكري.
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بهدف توفير وقت و جهد املستفيدين
و تسهي ً
ال عليهم يف معرفة جميع
ما يتم بشأن معامالتهم منذ بداية
وروده���ا إل��ى احملكمة ،وحتى وقت
إجن��ازه��ا ،دون احل��اج��ة إل��ى زي��ارة
احمل��ك��م��ة ،و ت��وف��ي��ر ع��ل��ى احمل��اك��م
ذاتها اجلهد املبذول يف تنفيذ تلك
اإلج����راءات ،أطلقت م��ؤخ��راً وزارة
ال��ع��دل رسمياً خ��دم��ة «اإلش��ع��ارات
العدلية» عبر رسائل نص ّية ()SMS
تصل لهواتف املستفيدين من محاكم
ال��درج��ة األول��ى (العامة واجلزائية
واألحوال الشخصية) ،بعد إطالقها
سابقاً يف محاكم التنفيذ.
وأن���ه���ت وزارة ال���ع���دل ،ب��ال��ت��ع��اون
م��ع (م��رك��ز امل��ع��ل��وم��ات ال��وط��ن��ي)،
استعداداتها التقنية لتفعيل خدمة
اإلشعارات اللحظ ّية ،ومجريات سير
م��ع��ام��الت املستفيدين ،وإبالغهم
بتأجيل جلساتهم مع ذكر املبررات
عبر رس��ائ��ل نص ّية على هواتفهم،
وتلك اخلدمة ستمكن املستفيدين من
املرافق العدلية من االطالع املباشر
على كل إجراء يطرأ على معامالتهم.
وت��ت��ض��م��ن اخل��دم��ة  10أن����واع من
اإلشعارات العدلية ،حيث مت تطبيق
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اخلدمة يف محاكم مدينتي الرياض
وال��دم��ام ،على أن يتم تطبيقها يف
بقية محاكم امل���دن األخ���رى خالل
الفترة املقبلة.
وأوض�����ح وك��ي��ل ال�������وزارة ل��ل��ش��ؤون
القضائية الشيخ عبدالرحمن بن
ن��وح ،أن خدمة اإلش��ع��ارات العدلية
ال��ت��ي أطلقت ب��ال��ت��ع��اون م��ع (مركز
املعلومات الوطني) عبارة عن رسائل
نصية ترسل للمستفيد ب��ن��ا ًء على
صدور أمر قضائي ضده ،أو بعض
اإلجراءات من قبل احملكمة ،كتأجيل
مواعيد اجللسات أو حتديد سير
املعاملة وانتقالها بني أقسامها.
وأش����ار إل���ى أن���ه س��ب��ق تفعيل ه��ذه
اخل��دم��ة عملية إع���داد متطلباتها
القضائية ومراجعتها من قبل وكالة
الشؤون القضائية يف وزارة العدل،
كما أن��ه قبل التفعيل متت مراعاة
تطبيق األن��ظ��م��ة ال��ع��دل��ي��ة كنظام
القضاء ،ونظام املرافعات الشرعية
ونظام اإلجراءات اجلزائية ،واللوائح
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ،ل��ل��ت��أك��د م���ن س��الم��ة
اإلج���راءات وضمان عدم مخالفتها
لتلك األنظمة.
وأبان أن الوزارة قسمت اإلشعارات

ال���ع���دل���ي���ة إل�����ى ق���س���م���ني :األول
«اإلش���ع���ارات العدلية املبنية على
أوام��ر قضائية يتطلب فيها الربط
م��ع وزارة ال��داخ��ل��ي��ة لتنفيذ تلك
اإلجراءات ،وهذه تنقسم إلى  8أنواع،
أما الثاني فيعتمد نوعني يختصان ب�
اإلشعارات العدلية لبعض اإلجراءات
داخل احملكمة.
وفيما يتعلق ب��اإلش��ع��ارات العدلية
املبن ّية على أوام��ر قضائية يتطلب
فيها ال��رب��ط م��ع وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
أوض��ح بن ن��وح ،أنها تشمل :خدمة
التبليغ ب��ح��ض��ور جلسة قضائية،
خدمة رفع التبليغ ،خدمة املنع من
السفر وذلك بعد حتقيق الضمانات
الواردة يف نظام املرافعات الشرعية،
خدمة رفع املنع من السفر ،خدمة
إي��ق��اف اخل��دم��ات احلكومية طبقاً
ألح��ك��ام امل����ادة ( )4/57م��ن نظام
امل��راف��ع��ات ال��ش��رع��ي��ة ،خ��دم��ة رف��ع
إيقاف اخلدمات احلكومية ،أوامر
ال��ق��ب��ض فيمن تخلف ع��ن حضور
اجل��ل��س��ات بعد تبليغه ب��امل��وع��د أو
ظهر تهربه وتخفيه طبقاً ألحكام
املادتني (10/57و  )15/57من نظام
املرافعات الشرعية واملادة ( )140من

نظام اإلج��راءات اجلزائية ،وخدمة
رفع أوامر القبض.
أم���ا اإلش����ع����ارات ال��ع��دل��ي��ة لبعض
اإلج���راءات داخ��ل احملكمة ،فتشمل
إشعار املستفيد بتأجيل اجللسات
يف حال وجود سبب للتأجيل ،وإشعار
امل��س��ت��ف��ي��د ب��ح��رك��ة امل��ع��ام��ل��ة داخ��ل
احملكمة منذ تقييدها لدى صحائف
ال��دع��وى حتى حفظها يف أرشيف
احملكمة.
وك��ان��ت ال������وزارة مم��ث��ل��ة يف وك��ال��ة
الشؤون القضائية ووكالة التخطيط
وال��ت��ط��وي��ر وامل��ع��ل��وم��ات ،ق��د أمت��ت
إع���داد خدمة اإلش��ع��ارات العدلية
ال��ت��ي تتيح حمل��اك��م ال��درج��ة األول��ى
تنفيذ بعض األوامر القضائية آلياً،
وإشعار املعني ب� «رسالة نص ّية» ،مبا
مت من إجراء متخذ من قبل الدائرة
القضائية.
وأشارت الوزارة إلى أنه إمياناً بأهمية
تفعيل التقنية واالس��ت��ف��ادة منها يف
املنظومة العدلية ،سعت إلى إيجاد عدد
من الشراكات مع اجلهات احلكومية
وتفعيل ال��رب��ط اإلل��ك��ت��رون��ي م��ع تلك
اجل��ه��ات اخ��ت��ص��اراً ل��ل��وق��ت واجل��ه��د
ولتحقيق سرعة إجناز القضايا.
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يف ال��وق��ت ال���ذي ي��ب��دأ ف��ي��ه العالم
تنفيذ خطة  2030للتنمية املستدامة
وأهدافها السبعة عشر ،ال يزال 13
يف املئة م��ن سكان العالم يعيشون
يف فقر مدقع ،ويتضور  800مليون
شخص من اجلوع ،ويعيش  2.4بليون
نسمة دون خدمات جيدة للصرف
الصحي.
وي��ح��دد أول ت��ق��ري��ر ح���ول أه���داف
التنمية امل��س��ت��دام��ة ،ال���ذي أطلقه
األم����ني ال��ع��ام ل���أمم امل��ت��ح��دة ب��ان
كي مون مؤخراً ،الوضع العاملي يف
بداية هذه املسيرة اجلماعية ويسلط
الضوء على التحديات احلاسمة أمام
حتقيق هذه األهداف.
وخالل إطالق التقرير قال كي مون
إن���ه «م���ن األه��م��ي��ة مب��ك��ان أن نبدأ
التنفيذ ون��ح��ن ن���درك أهمية هذه
الفرصة ،والغرض منها ،وذلك على
أس��اس تقييم دقيق للوضع العاملي
الراهن».
مؤكداً أن أهداف التنمية املستدامة،
التي أقرها باإلجماع زعماء العالم
يف مقر األمم املتحدة يف سبتمبر
 ،2015مت��ث��ل خ��ط��ة ع��امل��ي��ة جريئة
وطموحة للقضاء على الفقر وعدم

امل���س���اواة ،وم��ع��اجل��ة ق��ض��ي��ة تغيير
املناخ ،فهذه األه��داف عاملية وتشكل
دع��وة إل��ى العمل للبلدان املتقدمة
والنامية على السواء ،وكذلك جلميع
الشعوب كي حتشد اجلهود من أجل
ضمان التنمية االقتصادية ،والتقدم
االجتماعي ،واالستدامة البيئية يف
جميع أنحاء العالم.
ويقدم هذا التقرير األول حملة عامة
عن األهداف السبعة عشر ،من خالل
اس��ت��خ��دام البيانات امل��ت��اح��ة ،حالياً
لتسليط الضوء على بعض الثغرات
والتحديات الكبيرة.
ورغ���م أن��ه ل��م يتم إط���الق األه���داف
س��وى قبل سبعة أش��ه��ر ،وه��ي مدة
قصيرة ل��وض��ع تقييم واف للتقدم
احمل����رز ،إال أن ال��ت��ق��ري��ر يبحث يف
االجت���اه���ات امل���رص���ودة ع��ل��ى م��دى
السنوات املاضية يف بعض املجاالت،
ف��ض� ً�ال ع���ن ال��ث��غ��رات ال��ق��ائ��م��ة يف
التصدي للتحديات العاملية ،ويقدم
صورة واضحة ملا هو مطلوب من أجل
حتقيق هذه األه��داف وضمان عدم
تخلف أي أحد عن الركب.
البناء على ما حتقق من جناحات:
تبنى أهداف التنمية املستدامة على ما

حتقق من جناحات يف تنفيذ األهداف
اإلمنائية لألفية ،والتي أفرزت أجنح
حملة يف التاريخ ملكافحة الفقر خالل
الفترة .2015-2000
ووف���ق���اً ل��ت��ق��ري��ر أه�����داف التنمية
امل��س��ت��دام��ة ل��ع��ام  ،2016انخفضت
نسبة سكان العالم ال��ذي��ن يعيشون
حتت خط الفقر ،املدقع بأكثر من
النصف ب��ني عامي  2002و.2012
وان��خ��ف��ض��ت نسبة األط��ف��ال ال��ذي��ن
يعانون من التقزم حتت سن اخلامسة
من  33يف املائة عام  2000إلى  24يف
املائة عام  ،2014ويف الفترة ما بني
عامي  1990و ،2015انخفض املعدل
العاملي لوفيات األمهات بنسبة  44يف
املائة ،ومعدل وفيات األطفال حتت
سن اخلامسة بأكثر من النصف.
و يف عام  ،2015أصبح  6.6بليون
نسمة ،أو  91يف امل��ائ��ة م��ن سكان
العالم ،يستخدمون مصادر أفضل
ملياه ال��ش��رب ،مقارنة بنسبة  82يف
املائة عام .2000
وبلغ مجموع امل��س��اع��دات اإلمنائية
ال��رس��م��ي��ة  131.6ب��ل��ي��ون دوالر يف
ع��ام  ،2015وبذلك ارتفعت القيمة
احلقيقية لهذه امل��س��اع��دات بنسبة

 6.9يف املائة عن عام  ،2014وهو ما
ميثل أعلى مستوى وصلت إليه من أي
وقت مضى.
الثغرات والتحديات احلرجة
ومع ذلك ،يتعني بذل املزيد من اجلهود
إذا أردن���ا حتقيق أه���داف التنمية
املستدامة ،ففي حني انخفضت نسبة
الفقر إلى النصف ،كان ال يزال واحد
م��ن ك��ل ثمانية أش��خ��اص يف العالم
يعيش يف فقر مدقع يف عام .2012
ويقدر أن  5.9مليون طفل دون سن
اخلامسة قد توفوا يف ع��ام ،2015
معظمهم ألسباب ميكن الوقاية منها،
وتوفيت  216امرأة أثناء الوالدة لكل
 100ألف والدة حية.
ويف عام  ،2013كان  59مليون طفل يف
سن التعليم االبتدائي خارج املدارس،
و 26يف املائة من النساء الذين تتراوح
أع��م��اره��ن ب��ني  20و 24أبلغن عن
زواج��ه��ن قبل بلوغهن سن  ،18ويف
ع��ام  ،2015ك��ان نحو  663مليون
نسمة ال يزالون يستخدمون مصادر
مياه دون املستوى أو يستخدمون مياه
سطحية .ويف عام  ،2012كان 1.1
بليون نسمة ال يزالون محرومني من
هذه اخلدمة الضرورية.
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أح��ي��ا العالم يف السابع عشر من
تشرين األول  2016م ،اليوم الدولي
للقضاء على الفقر ،و ال��ذي جاء
حت��ت ش��ع��ار «اخل�����روج م��ن دائ���رة
املهانة واإلقصاء إلى أفق املشاركة:
القضاء على الفقر بجميع مظاهره»
وذل��ك لتأكيد على ض���رورة األخ��ذ
بعني اإلعتبار ما يعانيه األشخاص
األك��ث��ر ف��ق��راً ،م��ن إذالل وتهميش،
وقال األمني العام لأمم املتحدة يف
رسالته بتلك املناسبة «لقد شارفنا
على نهاية ال��ع��ام األول م��ن بداية
تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام
2030م ،وه���ذه اخل��ط��ة بأهدافها
السبعة عشر هي عبارة عن رؤية
ع��امل��ي��ة لتحقيق ال��س��الم وال��رخ��اء
والكرامة جلميع البشر فوق كوكب
سليم ،وال ميكن تصور بلوغ هذا
الهدف دون حتقيق الهدف األول من
أهداف التنمية املستدامة ،أال وهو
القضاء على الفقر بجميع مظاهره.
وهناك يف الوقت ال��راه��ن زه��اء 1
ب��ل��ي��ون ش��خ��ص مم��ن ي��ع��ي��ش��ون يف
فقر مدقع وأك��ث��ر م��ن  800مليون
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آخرين يعانون وي��الت اجل��وع وسوء
التغذية .غير أن الفقر ليس يقاس
بقلة الدخل فحسب ،وإمنا يتجلى يف
قلة االستفادة من الرعاية الصحية،
وال��ت��ع��ل��ي��م وغ��ي��ره��ا م���ن اخل��دم��ات
األس��اس��ي��ة ،كما يتجلى ،يف األغلب
األعم ،يف احلرمان من حقوق اإلنسان
األساسية األخرى أو انتهاكها.
والفقر هو سبب للتهميش واإلقصاء
االجتماعي ونتيجة لهما يف آن معاً.
في بوعد خطة عام  2030أال
ولكي نَ َ
يُترك أي أحد خلف الركب ،فإن علينا
أن نتصدى للمهانة التي يتجرع كأسها
الفقراء ولإلقصاء الذي يتعرضون له.
والشعور باملهانة واإلق��ص��اء هو من
ال��ع��وام��ل ال��ق��وي��ة امل��س��ب��ب��ة للقالقل
االج��ت��م��اع��ي��ة ب��ل إن����ه ،يف احل���االت
ال��ق��ص � ّي��ة ،س��ب��ب ال��ت��ط��رف العنيف
الذي يبتلي بقاعاً عديدة من عاملنا.
لكن األشخاص الذين يعانون الفقر
يواجهون هاتني اآلفتني االجتماعيتني
يف معظم احل��االت ،برباطة اجلأش
وهم يك ّدون من أجل إخراج أنفسهم
م��ن واق��ع ال��ه��وان ال��ذي يعيشونه يف

ä’ó©e â°†ØîfG

ô≤ØdG
™bóŸG

∞°üædG

¤EG

1990 ΩÉY òæe

حياتهم اليومية.
وم��ن واج��ب احلكومات واملجتمعات
قاطبة أن تتصدى ألوج��ه التفاوت
االجتماعي ،واالقتصادي ،وأن تيسر
جلميع األشخاص الذين يعانون الفقر
ف��رص��ة العمل لكي يعينوا أنفسهم
وأس��ره��م ومجتمعاتهم احمللية على
بناء مستقبل أكثر ع��دالً واستدامة
ورخاء للجميع.
وال��ش��ع��ار ال����ذي اخ��ت��ي��ر لالحتفال
باليوم ال��دول��ي للقضاء على الفقر
ه��ذا ال��ع��ام ه��و «اخل����روج م��ن دائ��رة
املهانة واإلقصاء إلى أفق املشاركة:
القضاء على الفقر بجميع مظاهره».
ويجب علينا أن نحطم جدران الفقر
واإلقصاء التي تطوق حياة العديد من
األشخاص يف كل منطقة من مناطق
ال��ع��ال��م ،وعلينا أن نبني مجتمعات
حتتضن اجلميع ،وتشجع مشاركة
اجلميع ،وعلينا أن نكفل اإلصغاء
ألصوات كل من يقاسي الفقر.
فلنعمل ونحن نحتفل باليوم الدولي
للقضاء على الفقر على اإلص��غ��اء
ألصوات الفقراء واالهتمام مبطالبهم.

ولنلتزم ب��اح��ت��رام ح��ق��وق اإلن��س��ان
املفروضة للبشر كافة وبالذب عنها
وإنهاء املهانة واإلقصاء االجتماعي
اللذين يقاسيهما الفقراء كل يوم
بإشراكهم يف اجلهود العاملية من
أج��ل ال��ق��ض��اء على الفقر املدقع
قضاء مبرماً.
ووف���ق���اً مل��ق��اي��ي��س م���ؤش���ر ال��ف��ق��ر
امل��ت��ع��دد األب��ع��اد ل��ع��ام  ،2016بلغ
ع��دد األش��خ��اص املستبان حالياً
أنهم فقراء 1.6مليار ويكشف هذا
الرقم الهائل مستويات من احلرمان
البشري جتاوز إلى حد بعيد كل ما
ميكن أن تعبر عنه فئات األج��ور
احملددة إعتباطياً.
وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدت
القرار  196/47يف يناير عام 1992
 ،يوم  17أكتوبر يوماً دولياً للقضاء
ع��ل��ى ال��ف��ق��ر ودع����ت ال�����دول إل��ى
تخصيص ذل��ك اليوم لالضطالع،
ح��س��ب االق��ت��ض��اء ع��ل��ى الصعيد
الوطني ،بأنشطة محددة يف مجال
القضاء على الفقر والعوز وللترويج
لتلك األنشطة.

á«ªgCG ≈∏Y ócDƒJ h ∞æ©dG òÑæH ÖdÉ£J á«dhO äÉª¶æe
¢VQC’G ≈∏Y IÉ«◊Gh á©«Ñ£dG ΩGÎMG

أكد يان الياسون نائب األم��ني العام
لأمم املتحدة ،على أهمية الوقوف
م��ع �اً ض��د ال��ع��ن��ف بجميع أش��ك��ال��ه
ملواجهة التهديدات التي تواجه العالم.
ج�����اء ذل�����ك يف ك��ل��م��ت��ه ب��امل��ج��ل��س
االق��ت��ص��ادي ،واالجتماعي مبناسبة
ال��ي��وم ال��دول��ي لنبذ للعنف ،وال��ذي
يصادف أيضاً مولد املهامتا غاندي،
و بتلك املناسبة قامت الهند بإيداع
ص��ك تصديقها على ات��ف��اق باريس
بشأن تغير املناخ.
وذكر الياسون أن ثقافة الالعنف تبدأ
يف األساس باالحترام بني بني البشر
ولكنها ال تنتهي ع��ن��د ه���ذا احل��د،
مشيراً إلى أنه ولتعزيز السالم يجب
أيضا احترام الطبيعة واحلياة على
األرض.
وهنأ الياسون الهند نيابة عن األمني

العام لأمم املتحدة على ما حققته يف
املضي قدما على مسار دخ��ول اتفاق
باريس حيز التنفيذ قبل نهاية العام ،وقال
« األم��ني العام يشيد بالهند ويشكرها،
وي��ح��ث ج��م��ي��ع ال����دول ع��ل��ى استكمال
عملياتها احمللية للتصديق على اتفاق
باريس ...يجب أن نحول اتفاق باريس
إلى واقع حي يف أقرب وقت ممكن من
أج��ل األج��ي��ال القادمة وصحة كوكبنا،
وهذا أمر ضروري إذا أردنا أن نبني عاملاً
أكثر أماناً ،وأكثر صحة وسلماً».
م��ن جهته ق��ال األم���ني ال��ع��ام لأمم
امل��ت��ح��دة يف رس��ال��ت��ه مبناسبة اليوم
الدولي لنبذ العنف «يف اليوم الدولي
لنبذ العنف من كل عام ،جندد التزامنا
بقضية السالم ،وهي قضية جتسدها
حياة املهامتا غاندي الذي ولد يف مثل
هذا اليوم منذ  147عاماً.

إننا نعلم أن ثقافة نبذ العنف تبدأ
باحترام اآلخرين ،ولكنها ال تنتهي عند
هذه النقطة .فمن أجل تعزيز السالم،
ال بد لنا من احترام الطبيعة ،ويسرني
يف اليوم الدولي لنبذ العنف من هذا
العام أن أر ّكز االهتمام على االستدامة
والبيئة.
فغاندي ،يف ك��ل م��ا فعله ،إمن��ا وفى
بالتزامنا جتاه جميع الكائنات احلية.
تزودنا مبا يكفي
وذ ّكرنا أن ”األرض ِ ّ
لتلبية احتياجات ال��ك� ّل ،ولكن ليس
إلرض��اء جشع الك ّل“ ،كما أن غاندي
حت ّدانا ”لنكون التغيير ال��ذي نود أن
نراه يف العالم“.
واليوم ،يتجلّى هذا االلتزام بطريقة
بالغة األه��م��ي��ة .فالهند ت���ودع صك
تصديقها على ات��ف��اق ب��اري��س بشأن
تغير امل��ن��اخ ،وه��ل من طريقة أفضل

إلحياء ذكرى املهامتا غاندي واإلرث
الذي خلّفه للناس والكوكب؟.
وأود أن أه��ن��ئ ال��ه��ن��د تهنئة ح��ارة
على ما تتحلى به من روح قيادية يف
القضايا املتعلقة باملناخ ،وعلى بنائها
على الزخم القوي ال��ذي ن��راه ينطلق
من جميع أنحاء العالم ،لتكفل سريان
االتفاق بأسرع وقت ممكن هذا العام.
ويش ّكل تصديق الهند على االتفاق
خطوة هامة ،تق ّرب العالم من حتقيق
ذلك الهدف.
وإنني أحث جميع البلدان على إنهاء
العمليات احمللية للتصديق وكذلك
ع��ل��ى ب���ذل اجل��ه��ود يف إط���ار جميع
األنشطة الرامية إلى حتقيق التقدم
م��ن خ���الل ن��ب��ذ ال��ع��ن��ف .ف��ه��ذا أم��ر
أساسي لبناء عالم أكثر أماناً وصحة
وسالماً.
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أع��ل��ن��ت م��وس��وع��ة غينيس ل��أرق��ام
القياسية ،أن اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان يعد أكثر وثيقة ترجمت يف
نوفمبر تشرين الثاني ع��ام 1999
عندما ترجمت إل��ى  298لغة ،ومت
جتديد هذا األمر عام  2009عندما
وصلت الترجمات إلى  ،370واليوم
ت��ت��اح ال��وث��ي��ق��ة ب��ل��غ��ات ول��ه��ج��ات من
مختلف أنحاء العالم ،من األبخاز إلى
ال��زول��و ،كما متت ترجمتها إل��ى لغة
اإلشارة البريطانية واإلسبانية.
وكانت ترجمة اإلعالن رقم خمسمائة
و واح����د ،إل���ى لهجة ل��غ��ة الكيشوا
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للسكان األص��ل��ي��ني ،وال��ت��ي يتحدث
بها نحو مئة ألف شخص يف اجلزء
الشمالي الغربي من عاصمة بوليفيا،
ال باز.
وتعد وثيقة اإلع��الن العاملي حلقوق
اإلن��س��ان األك��ث��ر ترجمة يف العالم،
ح��ي��ث ت��ت��وف��ر اآلن يف أك���ث���ر من
خمسمائة ترجمة م��ع إض��اف��ة لغة
السكان األصليني يف شمال بوليفيا
(ال��ك��ي��ش��وا) إل���ى امل��ج��م��وع��ة ،وف��ق�اً
للمفوضية العليا حلقوق اإلنسان.
ويعد النص الشهير واملكون من ست
صفحات ،وال��ذي اعتمدته اجلمعية

العامة لأمم املتحدة يف العاشر من
ديسمبر  ،1948وثيقة هامة حددت
وألول مرة حقوق اإلنسان األساسية
التي يتعني حمايتها عاملياً.
ويف ه���ذا ال���ش���أن ،ق���ال زي���د رع��د
احل��س��ني ،امل��ف��وض السامي حلقوق
اإلن���س���ان «إن ال��ع��دد امل��ت��زاي��د من
ال��ت��رج��م��ات ي��ؤك��د ال��ط��اب��ع ال��ع��امل��ي
ل��إلع��الن العاملي حل��ق��وق اإلن��س��ان،
وقوة كلماته التي يتردد صداها بقوة
يف جميع الثقافات واللغات».
وت��ب��دأ أول م���ادة ل��إلع��الن العاملي
املكون من ثالثني مادة بالقول «يولد

جميع ال��ن��اس أح���راراً متساوين يف
الكرامة واحلقوق ،وقد وهبوا العقل
والضمير وعليهم أن يعامل بعضهم
بعضا بروح اإلخاء».
بينما تنص امل��ادة الثانية على «لكل
إن��س��ان ح��ق التمتع بكافة احلقوق
واحلريات ال��واردة يف هذا اإلعالن،
دون أي متييز كالتمييز بسبب العنصر
أو اللون ،أو اجلنس ،أو اللغة أو الدين
أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر،
أو األصل الوطني أو االجتماعي أو
الثروة ،أو امليالد ،أو أي وضع آخر،
دون أية تفرقة بني الرجال والنساء».

á«µª°ùdG IhÌ∏d ôFÉ÷G ó«°üdG ™æe ¤EG ƒYóJ hÉØdG áª¶æe
ب��ني تقرير «ح��ال��ة امل���وارد السمكية
وتربية األحياء املائية يف العالم» الذي
نشرته منظمة األغ��ذي��ة وال��زراع��ة
(الفاو) مؤخراً أن االستهالك العاملي
من األسماك ،لكل شخص ارتفع إلى
أكثر من  20كيلوجراماً سنوياً ألول
مرة بفضل حتسن إم��دادات األحياء
املائية ،والطلب ال��ق��وي ،والكميات
القياسية لبعض أنواع األحياء املائية
وانخفاض الهدر.
ول��ك��ن رغ��م ال��ت��ق��دم امل��ل��ح��وظ ال��ذي
أح��رز يف بعض املجاالت ،فإن حالة
امل��وارد البحرية العاملية لم تتحسن،
حيث أشار التقرير إلى أن نحو ثلث
املخزونات التجارية ،من األسماك
يتم صيدها حالياً عند مستويات غير
مستدامة بيئياً مبعدل ثالثة أضعاف
امل��س��ت��وى يف ال��ع��ام  ،1974ه��ذا ما
أوضحه السيد مانويل باراهنجي،
مدير شعبة مصايد األسماك وتربية
األحياء املائية يف السياسة وامل��وارد
مبنظمة األغذية والزراعة ،يف حوار
مع قسم اإلعالم بالفاو «االستدامة
هي الوجه اآلخر للعملة ،فمن ناحية،
ن��ح��ن س��ع��داء ج����داً ألن األس��م��اك
تتواجد بكثرة على القائمة الغذائية،

وأنها تسهم كثيراً يف حتقيق األمن
الغذائي ،ومن ناحية أخرى ،يجب أن
نتأكد من أن املوارد ال تزال املستدامة.
عندما يتعلق األمر مبصائد األسماك
البرية ،فاخلبر األق��ل إيجابية هو
أنه على الرغم من التقدم يف بعض
املجاالت إال أن احلالة العامة للموارد
لم تتحسن ،إذ مت اصطياد حوالي
ثلث املخزون السمكي التجاري بشكل
غير مستدام من الناحية البيولوجية.
هذا الرقم يعادل ثالثة أضعاف الرقم
الذي كان لدينا يف عام  ،1974وعلى
الرغم من أن ه��ذا يعني أن حوالي
 %60من تلك املخزون السمكي ،يتم
اصطياده على نحو مستدام ،فإن
عدد مصائد األسماك غير املستدامة
ال يزال مرتفعا جداً» ،وش ّكلت نسبة
األسماك التي مت اصطيادها بالصيد
اجل��ائ��ر يف  2013نحو  %31.4من
مخزونات األسماك الطبيعية التي
ترصدها بانتظام منظمة الفاو ،وهو
املستوى الثابت منذ  ،2007وتتطابق
منهجية منظمة الفاو مع االتفاقيات
الدولية التي تقضي باحلفاظ على
مخزونات األسماك ،أو إعادة بنائها
بحيث تصل إلى حجم ميكن أن يدعم

«اإلنتاج األقصى املستدام» ،وبالتالي
فإنه يتم تصنيف املخزون على أنه يتم
اصطياده مبستويات غير مستدامة
بيولوجيا – ص��ي��د ج��ائ��ر – عندما
تكون وفرتها أقل من املستوى الذي
ميكن أن ينتج عنه «اإلنتاج األقصى
املستدام».
ك��م��ا ل��وح��ظ ان��خ��ف��اض يف عمليات
إن���زال األس��م��اك يف بعض املناطق
بفضل تطبيق قوانني اإلدارة الفعالة،
وم���ن ب��ي��ن��ه��ا م��ن��ط��ق��ة ش��م��ال غ��رب
األطلسي حيث أصبح إجمالي الصيد
السنوي اآلن أقل من نصف مستواه،
يف مطلع السبعينات ،وب��دأت تظهر
مؤشرات على تعايف مخزونات سمك
الهلبوت والسمك املفلطح ،وسمك
احل����دوق رغ���م أن ذل���ك ال ينطبق
على سمك القد ،ويبدو أن إجراءات
اإلدارة بدأت تؤتي ثمارها ،بالنسبة
لسمك باتاغونيا املسنن الغالي الثمن
وهو نوع من األسماك البيضاء التي
تعيش يف القطب اجلنوبي ويباع عادة
(يف املطاعم األم��ري��ك��ي��ة) ،على أنه
سمك باس البحر التشيلي ،حيث أن
صيد هذا النوع من األسماك يف مياه
القطب اجلنوبي مستقر منذ .2005

أم��ا صيد الكريل (ق��ري��دس البحر)
الذي يتم اصطياده من مياه القطب
اجلنوبي ،والذي يقتات مباشرة على
العوالق النباتية ،فقد ارتفع بشكل
كبير إل��ى مستويات لم يصلها منذ
التسعينات ،ولكن يتم احلفاظ عليه
عند مستويات مستدامة.
ك��م��ا وص����ف ال��ت��ق��ري � ُر ال���وض��� َع يف
ال��ب��ح��ر األب��ي��ض امل��ت��وس��ط والبحر
األس��ود  -حيث يتم صيد  %59من
امل��خ��زون��ات اخلاضعة للتقييم عند
مستويات غير مستدامة بيولوجياً
– بأنه «مقلق» ،وينطبق ذل��ك بشكل
خاص على األسماك األكبر حجماً،
مثل النازلي وسمك البوري وسمك
موسى والشبوط ،ويف شرق املتوسط
يشكل التوسع احملتمل ألنواع السمك
الغازية املرتبطة بالتغيرات املناخية،
مصدر قلق .وتواصل منظمة (الفاو)
العمل مع جميع الدول لتحسني نوعية
وموثوقية أرق���ام اإلن���زال السنوية.
وي��ش��ي��ر ت��ض��اع��ف ع���دد األن�����واع يف
ق��اع��دة بيانات ال��ف��او منذ 1996 ،
وال��ذي بلغ اآلن  ،2033إل��ى حتسن
إجمالي يف نوعية جمع البيانات،
بحسب التقرير.
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حت��ت رع��اي��ة معالي وزي���ر التعليم
الدكتور أحمد العيسى ،وبالشراكة
بني كل من اللجنة الوطنية للطفولة
باململكة العربية السعودية ،واملجلس
العربي للطفولة والتنمية وبرنامج
اخلليج ال��ع��رب��ي للتنمية «أجفند»
وج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ومكتب
يونيسف اخل��ل��ي��ج ،ان��ط��ل��ق منتدى
اإلع�����الم ص���دي���ق ل��ل��ط��ف��ول��ة حول
املبادئ املهنية ملعاجلة اإلعــام
العربي قضايا حقوق الطفل العربي.
و ي��ه��دف إل��ى اك��س��اب اإلعالميني
امل���ب���ادئ امل��ه��ن��ي��ة مل��ع��اجل��ة اإلع���الم
ال��ع��رب��ي ل��ق��ض��اي��ا ح��ق��وق ال��ط��ف��ل
مبشاركة عدد من اخلبراء املختصني
من اململكة العربية السعودية ،ومن
خ��ارج��ه��ا وي��س��ت��ه��دف ع���دد محدد
م��ن اإلع��الم��ي��ني يف ك��اف��ة الوسائل
االعالمية لتمكينهم من نشر ثقافة
حقوق الطفل.
وق����د ج����اء ه����ذا امل��ن��ت��دى ت��ن��ف��ي��ذا
لتوصيات جلنة الطفولة العربية يف
اجتماعها لعام  ،2016وإدراك��اً من
الشركاء بأهمية اإلع���الم كشريك
استراتيجي ل��ه ال���دور ال��ف��اع��ل يف
التوعية بقضايا األط��ف��ال ،ونصرة
ال وتكاتفاً
حقوفهم وحمايتهم ،وتواص ً
مع اجلهود الوطنية والعربية املبذولة
من أجل نشر ثقافة حقوق األطفال،
ومب��ا يستهدف إكساب اإلعالميني
خلفية معرفية ومهنية وحقوقية حول
حقوق األطفال ،وقضاياهم امللحة،
ومتكينهم من مهارات تفعيل وسائل
اإلع����الم حل��م��اي��ة ح��ق��وق األط��ف��ال
ورعايتهم ،وتضمني ذلك يف الرسائل
والبرامج اإلعالمية.
و دار ح��ول ث��الث م��ح��اور رئيسية
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أولها االتفاقيات واملواثيق املعنية
ب��ح��ق��وق ال��ط��ف��ل وواق����ع تطبيقها،
فيما تناول احمل��ور الثاني للمبادئ
املهنية اخل��اص��ة مبعاجلة اإلع��الم
العربي لقضايا الطفل وحقوقه ،أما
احملور الثالث فقد دار حول متكني
األطفال من أخالقيات اإلعالم ،كما
استعرض املنتدى جتارب ومبادرات
إلع���الم وث��ق��اف��ة ال��ط��ف��ل ،وتضمن
تسعة ج��ل��س��ات علمية وع���دد من
ال��ورش التي خصصت لإلعالميني
واألطفال مبشاركة أكثر من  25خبير
وم��ت��خ��ص��ص يف مختلف م��ج��االت
اإلع����الم وح��ق��وق ال��ط��ف��ل ،إض��اف��ة
إلى ما صاحبه من فعاليات أخرى
متثلت يف معرض ثقايف مصاحب،
وف��ق��رات لأطفال وأف��الم وثائقية
حول اإلعالم صديق للطفولة.

و من أهم التوصيات التي جنمت عن
املنتدى:
 -1تفعيل القوانني وأنظمة احلماية
ذات الصلة بالطفولة ،مع االلتزام
مببادئ الشريعة اإلسالمية وكذا
املعايير املعنية بحقوق الطفل،
كما نصت عليها إتفاقية حقوق
الطفل واالتفاقيات األخ��رى التي
ص��ادق��ت عليها اململكة العربية
ال��س��ع��ودي��ة ،مب��ا يحقق احملاسبة
جتاه االنتهاكات اإلعالمية لقضايا
حقوق األطفال.
 -2الدعوة إلى إدماج حقوق الطفل
وحمايته ،ضمن مناهج التعليم
ال��ع��ام وم��ق��ررات كليات ومعاهد
متخصصة
اإلعالم وإنشاء أقسام
ّ
يف إعالم الطفل يف اجلامعات.
 -3اإلهتمام بالتربية اإلعالمية

بني األطفال واألسر ،وذوي العالقة
بتنشئة الطفل ،مبا يسهم يف القدرة
على التعامل الواعي مع اإلعالم
خاصة اإلع��الم االلكتروني ،لكي
تصب يف التربية السليمة وتفادي
االستخدامات املسيئة والضارة،
ع���ن ط��ري��ق مت��ك��ي��ن��ه��م ب��ال��ث��ق��اف��ة
الوقائية والبرامج اإلرشادية.
 -4دعم مشاركة األطفال أنفسهم
يف إعداد وبث البرامج اإلعالمية
املقدمة لهم أو يف القضايا التي
تخص حقوقهم ،وإتاحة الفرصة
املناسبة لهم ،مب��ا يضمن تعزيز
مبدأ وحق املشاركة.
 -5العمل على تعزيز الشراكة بني
امل��ؤس��س��ات اإلع��الم��ي��ة والتربوية
واالجتماعية يف مجاالت حماية
الطفولة وصون حقوقها.
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تأسيس اجلمعية:
إحساساً من أهالي مدينة الرياض
بأهمية رعاية األي��ت��ام ،ورغبتهم يف
أن تكون هناك جمعية خيرية تُعنى
بهم ،مت الرفع بذلك خلادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
 عندما كان أميراً ملنطقة الرياض -بطلب إنشاء اجلمعية وقد رحب

س��م��وه ب��ه��ذه ال��ف��ك��رة .وب��ع��د إع���داد
النظام األساسي للجمعية مت رفعه
ل��وزارة العمل وال��ش��ؤون االجتماعية
التي قامت ب��دوره��ا بالرفع للمقام
السامي ،وص��درت املوافقة السامية
الكرمية بتأسيس اجلمعية اخليرية
ل��رع��اي��ة األي���ت���ام مبنطقة ال��ري��اض
(إن���س���ان) ب��رئ��اس��ة ص��اح��ب السمو
امللكي أم��ي��ر منطقة ال��ري��اض ،ومت
ت��س��ج��ي��ل��ه��ا يف ال�������وزارة حت���ت رق��م
( )166وتاريخ 1420/8/28ه��� طبقاً
ألحكام الئحة اجلمعيات واملؤسسات

∂JÉÑLGh h ∂bƒ≤M ±ôYG

املادة الثالثون :املالحقة واملقاضاة
واجلزاءات ()2-2
 -4يف حالة األفعال املج ّرمة وفقاً لهذه
االتفاقية ،تتخذ كل دولة طرف تدابير
مناسبة ،وفقاً لقانونها الداخلي ومع
إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع،
لضمان أن تراعي الشروط املفروضة
بخصوص ق���رارات اإلف���راج إل��ى حني
احملاكمة ،أو االستئناف ضرورة حضور
املدعى عليه يف اإلج���راءات اجلنائية
الالحقة.
 -5تأخذ كل دولة طرف بعني االعتبار
جسامة اجلرائم املعنية لدى النظر يف
إمكانية اإلف���راج املب ّكر أو املشروط
عن األشخاص املدانني بارتكاب تلك
اجلرائم.
 -6تنظر كل دولة طرف ،مبا يتوافق مع
املبادئ األساسية لنظامها القانوني ،يف

إرساء إجراءات جتيز للسلطة املختصة،
عند االقتضاء ،تنحية املوظف العمومي
املتهم بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه
االتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله،
مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة.
 -7تنظر كل دولة طرف ،حينما تس ّوغ
جسامة اجل��رم ذل��ك ،ومبا يتوافق مع
املبادئ األساسية لنظامها القانوني ،يف
اتخاذ إجراءات إلسقاط األهلية ،بأمر
قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى،
ولفترة زمنية يحددها قانونها الداخلي،
عن األشخاص املدانني بارتكاب أفعال
مج ّرمة وفقا لهذه االتفاقية ،للقيام مبا
يلي:
(أ) تولي منصب عمومي؛
(ب) تولي منصب يف منشأة مملوكة
كليا أو جزئيا للدولة.
 -8ال مت���س ال���ف���ق���رة  1م���ن ه��ذه

اخليرية وقواعدها التنفيذية ،وجرى
نشر نظامها األس��اس��ي بجريدة أم
ال��ق��رى (ال��ع��دد  )3783ال��ص��ادر يف
1420/11/12ه�.
الرؤية:
أن نضع املستفيد على طريق االكتفاء
ال��ذات��ي م��دع��وم��ني مب���وارد متجددة
وخدمات عصرية.
الرسالة:
رع��اي��ة وت��أه��ي��ل األي���ت���ام احملتاجني
ومن يف حكمهم يف منطقة الرياض
بأسلوب يحفظ كرامتهم وبشفافية

وأمانة تكسبنا ثقة احملسنني.
القيم:
 -1احملافظة على كرامة اليتيم.
 -2التميز.
 -3الفاعلية.
 -4الشفافية.
األهداف:
 -1غرس مبادئ الدين احلنيف لدى
اليتيم.
 -2توفير الرعاية املادية واملعنوية.
 -3ت��ق��دمي امل��س��اع��دات يف مواجهة
املشكالت التي تعترض اليتيم.

IóëàŸG ·C’G á«bÉØJG{ øe ô°ûY ™°SÉàdG Aõ÷G
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امل���ادة مبمارسة السلطات املختصة
صالحياتها التأديبية جتاه املستخدمني
املدنيني.
 -9ليس يف ه��ذه االتفاقية ما ميس
باملبدأ القاضي ب��أن ي��ك��ون توصيف
األفعال املج ّرمة وفقا لهذه االتفاقية
وتوصيف الدفوع القانونية املنطبقة
أو املبادئ القانونية األخرى التي حتكم
مشروعية السلوك محفوظاً حصراً
ل��ل��ق��ان��ون ال��داخ��ل��ي ل��ل��دول��ة ال��ط��رف،
وبوجوب املالحقة واملعاقبة على تلك
اجلرائم وفقا لذلك القانون.
 -10ت��س��ع��ى ال�����دول األط�����راف إل��ى
ت��ش��ج��ي��ع إع�����ادة إدم�����اج األش��خ��اص
املدانني بارتكاب أفعال مج ّرمة وفقاً
لهذه االتفاقية يف مجتمعاتهم.
املادة الواحد و الثالثون ()2-1
التجميد واحلجز واملصادرة

 -1تتخذ كل دولة طرف ،إلى أقصى
م���دى مم��ك��ن ض��م��ن ن��ط��اق نظامها
القانوني ال��داخ��ل��ي ،م��ا ق��د يلزم من
تدابير للتمكني من مصادرة:
(أ) العائدات اإلجرامية املتأتية من
أفعال مج ّرمة وفقا لهذه االتفاقية،
أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك
العائدات؛
(ب) املمتلكات أو املعدات أو األدوات
األخرى التي استُخدمت أو كانت مع ّدة
لالستخدام يف ارتكاب أفعال مج ّرمة
وفقاً لهذه االتفاقية.
 -2تتخذ كل دول��ة طرف ما قد يلزم
من تدابير للتمكني من كشف أي من
األشياء املشار إليها يف الفقرة  1من
هذه امل��ادة أو اقتفاء أث��ره أو جتميده
أو حجزه ،لغرض مصادرته يف نهاية
املطاف.
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نظمت الشريعة اإلسالمية مسائل
املواريث وحقوق الورثة نسا ًء كانوا
أو رج����ال م���ن خ���الل م���ا ج����اء يف
ن��ص��وص ال���ق���ران ال���ك���رمي وال��س��ن��ة
النبوية واإلجماع واجتهاد الصحابة،
مما تَ َر َك
يب ِ َّ
ِلر َجالِ نَ ِص ٌ
قال تعالى {ل ِ ّ
َ
ِ
ِ
اءِ
يب
ص
ن
ّس
ن
ِل
ل
و
ن
و
ب
ر
ق
َ
الْ َوا ِل َدانِ َواألَ ْ َ ُ
ٌ
َ َ
َ
مما َق ّلَ
ْ
مما تَ َر َك الْ َوا ِل َدانِ َواألق َربُو َن ِ َّ
ِ َّ
مِ نْ ُه أَ ْو َكثُ َر نَ ِصي ًبا َم ْف ُر ً
وضا ( َ ) 7و ِإ َذا
َح َ
ض َر الْقِ ْس َم َة أُولُو الْ ُق ْربَى َوالْ َيتَا َمى
َ
ُ
ُ
ُ
ني َفا ْر ُزقو ُه ْم مِ نْ ُه َوقولوا ل ُه ْم
َو ْامل َ َساكِ ُ
َق ْوال َم ْع ُرو ًفا (  ،}) 8سورة النساء -
ومن السنة النبوية ما روى عن عبادة
بن الصامت أن النبي صلى اهلل عليه
وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن
دونها أم ،و نظراً ألن دستور اململكة

العربية السعودية هو الكتاب والسنة
وتطبق ما جاء يف الشريعة اإلسالمية
فإن حق امليراث ثابت ،ومضمون لكل
وارث شرعي وال يحق ألي شخص
حرمان وارث من هذا احلق إال إذا
ت��وف��رت األس��ب��اب الشرعية املانعة
للميراث والتي نذكر منها:
 -1قتل الوارثة عمداً ملورثها.
 -2إذا ارت��دت الوارثة عن اإلسالم
بكامل أهليتها.
أم��ا إذا لم يكن هناك مانع شرعي
للحرمان من امليراث فيعتبر منع أي
وارث من حقه يف امليراث منع جائر
حتى لو كان املنع من املورث نفسه يف
حياته ،كما أنه ال يجوز إجبار احد
ال��ورث��ة على التنازل عن نصيبه يف

امليراث ،إال انه قد يتم أحياناً تنازل
امل��رأة عن حقها يف امل��ي��راث نتيجة
الضغط عليها من أسرتها ،أو قد
تتنازل عنه طواعي ًة مجامل ًة منها

ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸG
…ôNÉØdG øªMôdG óÑY øH ódÉN

وحياء من اخوتها الذكور أو لتتفادي
اخل��الف��ات األس��ري��ة فحق امل���رأة يف
متلك نصيبها من اإلرث والتصرف
به مسائلة ال ميكن االختالف حولها.

èeÉfôH ø°TóJ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áÄ«g

ÒJÉµjQÉc

QÉŒE’G ºFGôL áëaÉµŸ »ÑjQóJ
¢UÉî°TC’ÉH
ضمن جهودها يف مكافحة جرائم
االجت��ار بالبشر ،ق��ام الدكتور بندر
بن محمد العيبان ,رئيس هيئة حقوق
اإلنسان ,بإفتتاح البرنامج التدريبي
ال���ذي أق��ام��ت��ه الهيئة ب��ال��ت��ع��اون مع
مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات
واجل��رمي��ة حت��ت ع��ن��وان «املنظومة
ال��ع��امل��ي��ة حل��م��اي��ة ض��ح��اي��ا ج��رائ��م
اإلجتار باألشخاص» ،حيث يقوم هذا
البرنامج بإستهداف تطوير القدرات
لدي املسؤولني أصحاب العالقة فى
اجلهات ذات العالقة.
وق��د استعرض خ��الل كلمة ألقاها
أثناء افتتاح البرنامج جهود اململكة
العربية السعودية يف مكافحة جرائم
اإلجت����ار ب��األش��خ��اص ،م��ب��ي��ن�اً ب��أن
اململكة قد حققت النتائج اإليجابية

نقا ً عن صحيفة
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واألهداف املنشودة فى منع ومكافحة
جرائم اإلجتار باألشخاص.
و ق��ال «إنطالقاً من إل��ت��زام اململكة
العربية السعودية بأحكام الشريعة
اإلسالمية الغراء التي تقوم بتحري
ك���اف���ة أش���ك���ال اإلم���ت���ه���ان ل��ك��رام��ة
اإلنسان ،وتؤكد على احترامه وحفظ
حقوقه ،وفقاً لنصوص القرآن الكرمي
والسنة النبوية ،فقد كانت اململكة من
أوائل الذين قاموا باملبادرة لإللتزام
باإلتفاقيات الدولية التي تنص على
جترمي هذه التجارة وتكافحها بكل
ص��رام��ة وح����زم» ،م��ش��ي��راً إل��ى أنها
عملت على أداء األنظمة واللوائح
وال��ق��رارات التي تعمل على تعزيز
جهودها ملكافحة جرائم اإلجتار ومنع
حدوثها.

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áaÉ≤K
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