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اجلمعية تثمن التوجيه ال�سامي مبراعاة احلاالت 

االإن�سانية للأ�سر امل�سرتكة ال�سعودية القطرية

ثمن رئيس اجلمعية الدكتور مفلح بن 
ربيعان القحطاني صدور توجيه خادم 
امل��ل��ك سلمان  ال��ش��ري��ف��ن  احل��رم��ن 
اهلل  حفظه  سعود  آل  عبدالعزيز  بن 
لألسر  اإلنسانية  احل��االت  مبراعاة 
تقديراً  القطرية،  السعودية  املشتركة 
ال  الشقيق،  ال��ق��ط��ري  للشعب  منه 
سيما و أن الشعب القطري الشقيق 
هو امتداد طبيعي وأصيل إلخوانه يف 

اململكة العربية السعودية.
مسؤول  سعودي  مصدر  ص��رح  وق��د 
البيان  ع��ل��ى  ب��أن��ه ع��ط��ف��اً  م���ؤخ���راً، 
الصادر عن اململكة العربية السعودية 
قطر  دولة  مع  العالقات  قطع  بشأن 
القرار  صيغة  يف  ال���واردة  للمبررات 
وما تضمنه من إج��راءات، وما أشار 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ح���رص  م��ن  إل��ي��ه 

ال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى ال��ش��ع��ب ال��ق��ط��ري 
طبيعي  ام��ت��داد  ه��و  ال���ذي  الشقيق 
العربية  اململكة  يف  إلخ��وان��ه  وأصيل 
خادم  توجيه  ص��در  فقد  السعودية، 
بن  امللك سلمان  الشريفن،  احلرمن 
اهلل-  -حفظه  سعود  آل  عبدالعزيز 
لألسر  اإلنسانية  احل��االت  مب��راع��اة 
تقديراً  القطرية  السعودية  املشتركة 
وأنه  الشقيق،  القطري  للشعب  منه 
فقد  ال��ك��رمي  التوجيه  ل��ه��ذا  إن��ف��اذاً 
رقم  هاتف  الداخلية  وزارة  خصصت 
هذه  لتلقي   )00966112409111(
املناسبة  اإلج��راءات  واتخاذ  احلاالت 

حيالها.
ع��اه��ل  أص�����در  ال��س��ي��اق  ذات  ويف 
ال��ب��ح��ري��ن امل��ل��ك ح��م��د ب���ن عيسى 
مبراعاة  ملكياً  مرسوماً  خليفة  آل 

املشتركة  لألسر  اإلنسانية  احل��االت 
»تقديراً  وذل��ك  القطرية،  البحرينية 
للشعب القطري الشقيق، والذي ميثل 
يف  إلخوانه  وأصياًل  طبيعياً  امتداداً 

مملكة البحرين«.
البحرينية  األنباء  لوكالة  بيان  وأشار 
إلى أنه »إحلاقاً ببيان قطع العالقات 
ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة م����ع دول������ة ق��ط��ر، 
نتيجة  جتاهها  املتخذة  واإلج���راءات 
العدائية  ال��ت��ص��رف��ات  يف  لتماديها 
ف��ق��د ص��در  ال��ب��ح��ري��ن،  ض��د مملكة 
امل��ل��ك حمد  ع��ن  ملكي س��ام��ي  أم���ر 
مملكة  عاهل  خليفة،  آل  عيسى  بن 
البحرين، مبراعاة احلاالت اإلنسانية 
لألسر املشتركة البحرينية القطرية«. 
لهذا  »إن��ف��اذا  أن��ه  الوكالة  وأض��اف��ت 
األمر خصصت وزارة الداخلية هاتفاً 

واتخاذ  احلاالت  هذه  تفاصيل  لتلقي 
اإلجراءات املناسبة حيالها«.

ك��م��ا أع��ل��ن��ت دول����ة اإلم������ارات عن 
إص����دار ت��وج��ي��ه مب��راع��اة احل���االت 
اإلن��س��ان��ي��ة ل��ل��ع��ائ��الت اإلم��ارات��ي��ة 
وكالة  وأف���ادت  املشتركة،  القطرية 
الرسمية(  اإلم��ارات��ي��ة  )الوكالة  وام 
بن  خليفة  الشيخ  الدولة  رئيس  »أن 
زايد آل نهيان وجه مبراعاة احلاالت 
اإلنسانية لألسر املشتركة اإلماراتية 
للشعب  م��ن��ه  ت��ق��دي��راً  وال��ق��ط��ري��ة 

القطري الشقيق«.
لتوجيهات رئيس  تنفيذاً  أنه  وتابعت 
وزارة  »خصصت  اإلم�����ارات،  دول���ة 
هذه  لتلقي  هاتفاً  الهاتف  الداخلية 
احلاالت واتخاذ اإلجراءات املناسبة 

حيالها«.
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اململكة  ل��دى  السويدي  السفير  ق��ام 
للجمعية  بزيارة  كنوتسون  يان  السيد 
رئيس  بسعادة  التقى خاللها  مؤخراً، 
ربيعان  ب��ن  مفلح  ال��دك��ت��ور  اجلمعية 
القحطاني، الذي أطلعه على أنشطة 
اجل��م��ع��ي��ة،  وق����د  ت��ط��رق احل��دي��ث 
بتمكن  القاضي  السامي  األمر  حول 
املرأة من اخلدمات دون موافقة ولي 
اجلمعية   رئ��ي��س  أك��د  حيث  أم��ره��ا، 
إيجاد  األم��ر؛ سيساهم يف  ه��ذا  أن  
كانت  التي  اإلشكاليات  لبعض  حلول 
فيها  السابق مبا  امل��رأة  يف  تواجهها 
مشيراً  السفر؛  ج��واز  على  احلصول 
قد صدرت  سابقة  توجيهات  أن  إلى 
حت���ّث ع��ل��ى ع���دم اش��ت��راط موافقة 
ولي األمر حلصول املرأة على بطاقة 

الهوية الوطنية.
وأض��اف أن ص��دور  ه��ذا األم��ر يعد 
ه��ام��اً يف م��ج��ال دع���م حقوق  رك��ن��اً 
املرأة  يف اململكة ويهدف إلى متكينها 

م��ن احل��ص��ول على اخل��دم��ات ب��دون 
اش���ت���راط احل���ص���ول ع��ل��ى م��واف��ق��ة 
غيرها خاصة إذا كان هناك  تعسف 
من بعض األولياء يف استخدام مفهوم 
الوالية، ولذلك فإن هذا األمر يحاول 
أن يُحدث توازناً يف هذا املجال؛ فمن 
احملافظة  إل��ى  احلاجة  تدعو  ناحية 
على األسرة كنواة للمجتمع كما ينص 
للحكم  األس��اس��ي  النظام  ذل��ك  على 
على  امل��رأة  وبن حصول  اململكة،  يف 
األول��ي��اء  بعض  قيام  وع��دم  حقوقها 

تعسفاً بحرمانها منها.
ك��م��ا ت��ط��رق احل��دي��ث إل���ى ال��ت��ط��ور 
الذي تشهده اململكة يف مجال حقوق 
املرأة ومن ذلك عضويتها يف مجلس 
الشورى، ودخولها االنتخابات البلدية 
ك��ذل��ك ت��ول��ي��ه��ا م��ن��اص��ب ق��ي��ادي��ة يف 
لها مبمارسة  السماح  وأيضاً  الدولة، 
العمل  يف  حقها  ودعم  احملاماة  مهنة 
والتعليم والصحة، وقد أشار السفير 

بن  العالقة  توثيق  أهمية  إلى  الزائر 
اململكة والسويد، وأن هناك وفد من 
سيزور  ال��س��ع��ودي  ال��ش��ورى  مجلس 
احلديث  تطرق  كما  قريباً،  السويد 
واملتزن  اإليجابي  السويد  موقف  إلى 
اإلنسان  حقوق  قضايا  من  وال��ع��ادل 

القضية  رأس��ه��ا   وع��ل��ى  املنطقة  يف 
من  اللقاء  حضر  وق��د  الفلسطينية، 
طرف اجلمعية األمن العام للجمعية 
األس���ت���اذ خ���ال���د ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن 
اجلمعية  رئيس  وسكرتير  الفاخري، 

األستاذ أحمد بن محمد احملمود.

اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�سان ت�ستقبل ال�سفري ال�سويدي لدى 

اململكة

اجلمعية توؤكد باأن ا�ستقلل النيابة العامة و ارتباطها مبا�سرة باملقام 

ال�سامي �سيدعم العمل العديل و احلقوقي باململكة

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئيس  أكد 
ربيعان  ب��ن  مفلح  ال��دك��ت��ور  اإلن��س��ان 
القحطاني بأن استقالل النيابة العامة 
السامي  باملقام  مباشرة  ارتباطها  و 
احلقوقي،  و  العدلي  العمل  سيدعم 
على  السامي  األم��ر  بصدور  مشيداً 
املوافقة بتغيير مسمى هيئة التحقيق 
العامة  النيابة  إل��ى  ال��ع��ام  واالدع����اء 
واعطائها  بامللك،  مباشرة  وربطها 
ال��ص��الح��ي��ات واالس��ت��ق��الل ال��ت��ام يف 
مجال عملها، حيث ميثل ذلك أهمية 
بالغة يف دعم العمل العدلي واحلقوقي 
الفصل  مبدأ  على  ويؤكد  اململكة،  يف 
ب��ن ال��س��ل��ط��ات، وس���وف مي��ك��ن ه��ذا 
األم����ر ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة م���ن ال��ق��ي��ام 
مصالح  ع��ن  ال��دف��اع  نحو  بواجباتها 
نحو  مايلزم  وات��خ��اذ  العليا،  املجتمع 
بالسرعة  واملوقوفن  السجناء  قضايا 
االج��راءات  طول  من  ويحد  املطلوبة، 
كهيئة  ال��ع��ام��ة  ف��ال��ن��ي��اب��ة  االداري������ة، 

قضائية ستؤدي دوراً أساسياً يف عمل 
املنظومة العدلية يف اململكة، من خالل 
عليها  املنصوص  ألعمالها  ممارستها 

يف األنظمة ذات العالقة.
اخلطوة  ه��ذه  اجلمعية  رئيس  وثمن 
تعزز  سوف  التي  التطويرية  العدلية 
ب���ال ش���ك م��س��ي��رة ال��ع��م��ل ال��ع��دل��ي 

واحلقوقي يف بالدنا.
اجلدير ذكره أن األمر امللكي الصادر 
السبت 1438/09/22ه������، نص  ي��وم 

على التالي:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك اململكة العربية السعودية
األساسي  النظام  على  االط��الع  بعد 
للحكم ، الصادر باألمر امللكي رقم ) 

أ / 90 ( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه�.
وبعد االطالع على نظام هيئة التحقيق 
باملرسوم  ال��ص��ادر  ال��ع��ام،  واالدع����اء 
امللكي رقم ) م / 56 ( بتاريخ 24 / 

10 / 1409ه� وتعديالته.

اإلج��راءات  نظام  االط��الع على  وبعد 
امللكي  باملرسوم  ال��ص��ادر  اجل��زائ��ي��ة، 
 /  1  / ب��ت��اري��خ 22   )  2  / م   ( رق��م 
1435ه�، ونظراً إلى الصفة القضائية 
ألعمال هيئة التحقيق واالدعاء العام، 
ومتشياً مع القواعد واملبادئ النظامية 
املتبعة يف العديد من دول العالم، ومبا 
يتفق مع القواعد واألحكام الشرعية، 
وأله���م���ي���ة وض�������رورة ال��ف��ص��ل بن 
والهيئة  الدولة  يف  التنفيذية  السلطة 
وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة 
القضائية، ومنحها االستقالل التام يف 
مزاولة مهاما؛ مبا يضمن لها مباشرة 
تأثير من أي  عملها بكل حياد، ودون 

جهة كانت.
واألوامر  األنظمة  على  االطالع  وبعد 
ذات  وال���ق���رارات  امللكية  وامل���راس���م 
الصلة، وبناًء على ما تقتضيه املصلحة 
الفصل بن  مل��ب��دأ  وإع��م��االً  ال��ع��ام��ة، 

السلطات، أمرنا مبا هو آت:

التحقيق  »ه��ي��ئ��ة  اس���م  يُ��ع��دل  أوالً: 
واالدعاء العام« ليكون »النيابة العامة« 
ويسمى رئيسها »النائب العام«، ثانياً: 
ترتبط »النيابة العامة« مباشرة بامللك، 
وتتمتع باالستقالل التام،  وليس ألحد 
هيئة  تقوم  ثالثاً:  عملها،  يف  التدخل 
باالشتراك  ال��وزراء  مبجلس  اخلبراء 
مع من تراه من اجلهات ذات العالقة، 
مبراجعة نظام هيئة التحقيق واالدعاء 
اجلزائية،  اإلج���راءات  ونظام  ال��ع��ام، 
واملراسيم  واألوامر  واألنظمة األخرى 
تعديلها  واقتراح  الصلة،  ذات  امللكية 
هذا،  أمرنا  يف  ورد  ما  مع  يتفق  مبا 
مدة  يف  إل��ي��ه  التوصل  يتم  م��ا  ورف���ع 
تاريخه،  من  يوماً  تسعن  تتجاوز  ال 
النظامية  وذلك الستكمال اإلجراءات 
رابعاً: يعمل بأمرنا هذا من  الالزمة، 
تاريخ صدوره، ويبلغ للجهات املختصة 

العتماده وتنفيذه.
 سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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الدكتور  اجلمعية  رئيس  وب��ارك  بايع 
مفلح بن ربيعان القحطاني لسمو ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
األمير  امللكي  السمو  الدفاع صاحب 
تعيينه  سعود  آل  سلمان  بن  محمد 
يحفظ  أن  اهلل  س��أل  و  للعهد،  ولياً 
الشريفن  احلرمن  خادم  أمرنا  ولي 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
خير  فيه  ما  لكل  ويوفقه  يعينه  وأن 
شعبه وأمته، كما سأل اهلل أن يجزي 
محمد  األمير  امللكي  السمو  صاحب 
سعود  آل  العزيز  عبد  بن  نايف  بن 
خير اجلزاء على مابذل وقدم لبالدنا 

خالل توليه مهامه السابقة.
امللكي  السمو  لصاحب  ب���ارك  كما 
األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف 
له  ودع���ى  للداخلية  وزي���راً  بتعيينه 

بالتوفيق يف مهام عمله اجلديدة.
وأكد على أن حصول سمو ولي العهد 
الشريفن  احلرمن  خ��ادم  ثقة  على 
األمير  سمو  ومبايعة  البيعة  وهيئة 
محمد بن نايف له والشعب السعودي 
بن  فيما  والتالحم  الترابط  جتسد 

نفسها ويف عالقتها  احلاكمة  األسرة 
مع شعبها، وهي رسالة معبرة للداخل 
واخلارج ودليل على وحدة هذا الكيان 
وفقها  قيادته  الذي حرصت  الشامخ 
اهلل على متكن القيادات الشابة من 
القيام بدورها خلدمة شعبها وليستمر 

العطاء واالجناز.
النحو  على  امللكي  األم��ر  نص  جاء  و 

التالي:
يف يوم  26 رمضان 1438ه� املوافق 

21 يونيو 2017م
فيما  امللكية  األوام��ر  من  عدد  صدر 

يلي بعض من نصوصها:
الرقم : أ / 255

التاريخ 26 / 9 / 1438ه�
بعون اهلل تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك اململكة العربية السعودية

بناًء على ما اطلع عليه أعضاء هيئة 
أعضاء  وتأييد  م��ب��ررات  م��ن  البيعة 
وذلك  العظمى  باألغلبية  البيعة  هيئة 

بأغلبية ) 31 ( من ) 34 (.
اإلسالمية  الشريعة  بتعاليم  وعماًل 

فيما تقضي به من وجوب االعتصام 
ب��ح��ب��ل اهلل وال���ت���ع���اون ع��ل��ى ه���داه، 
واحل�����رص ع��ل��ى األخ����ذ ب��األس��ب��اب 
الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة 
واللحمة الوطنية والتآزر على اخلير، 
التي  الشرعية  املبادئ  من  وانطالقاً 
استقر عليها نظام احلكم يف اململكة 
لكيان  ورع��اي��ة  ال��س��ع��ودي��ة،  العربية 
بعون   - وضماناً  ومستقبلها  الدولة 
اهلل تعالى - الستمرارها على األسس 
ثم  الدين  خلدمة  عليها  قامت  التي 
البالد والعباد، ومافيه اخلير لشعبها 

الويف.
األساسي  النظام  على  االطالع  وبعد 
 ( رقم  امللكي  باألمر  الصادر  للحكم، 
أ / 90 ( بتاريخ 27 / 8 / 1412ه� .

وبعد االطالع على نظام هيئة البيعة 
الصادر باألمر امللكي رقم ) أ / 135 

( بتاريخ 26 / 9 / 1427ه� .
وبعد االطالع على األمر امللكي رقم ) 

أ / 52 ( بتاريخ 3 / 4 / 1436ه� .
وبعد االطالع على األمر امللكي رقم ) 
أ / 160 ( بتاريخ 10 / 6 / 1436ه� 

من  العظمى  األغ��ل��ب��ي��ة  م��ن  وامل��ؤي��د 
الختيار صاحب  البيعة  هيئة  أعضاء 
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
ولياً  ليكون  سعود  آل  عبدالعزيز  بن 

لولي العهد.
املصلحة  تقتضيه  م��ا  ع��ل��ى  وب���ن���اًء 

العامة.
أمرنا مبا هو آت:

امللكي  السمو  ص��اح��ب  يعفى  أوالً: 
األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
آل س��ع��ود م��ن والي����ة ال��ع��ه��د، وم��ن 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  منصب 

ومنصب وزير الداخلية.
ث���ان���ي���اً: اخ���ت���ي���ار ص���اح���ب ال��س��م��و 
بن  سلمان  بن  محمد  األمير  امللكي 
للعهد،  ول��ي��اً  س��ع��ود  آل  عبدالعزيز 
مجلس  لرئيس  نائباً  سموه  وتعين 
للدفاع،  وزي��راً  استمراره  مع  ال��وزراء 
مهام  م��ن  ب��ه  كلف  فيما  واس��ت��م��راره 

أخرى.
للجهات  ه���ذا  أم���رن���ا  ي��ب��ل��غ  ث��ال��ث��اً: 

املختصة العتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رئي�س اجلمعية 

يهنئ �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمري حممد 

بن �سلمان بالثقة 

امللكية باختياره وليًا 

للعهد
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عسير  منطقة  أم��ي��ر  ن��ائ��ب  استقبل 
آل  العزيز  عبد  بن  مقرن  بن  منصور 
باالمارة  مبكتبه  اهلل-  -حفظه  سعود 
وفداً من فرع اجلمعية الوطنية حلقوق 
املشرف  برئاسة  عسير  يف  اإلن��س��ان 
و  الشعبي  علي  الدكتور  الفرع  على 

يرافقه عدد من أعضاء الفرع.
تهنئتهم  الوفد  قدم  الزيارة  بداية  يف 

امللكية  بالثقة  املنطقة  أمير  لنائب 
الكرمية بتعيينه، و بعد ذلك مت تبادل 
عدداً  مناقشة  و  املشتركة  األحاديث 

من املواضيع ذات العالقة.
عن  تفصيلياً  ش��رح��اً  ال��وف��د  ق��دم  و 
و  ورس��ال��ت��ه��ا  وأه��داف��ه��ا،  اجلمعية، 
القضايا  خدمة  يف  دوره��ا  و  رؤيتها 
اإلنسانية، و آلية استقبالها للشكاوى، 

و دوره�����ا ال��رق��اب��ي ع��ل��ى اجل��ه��ات 
األم��ي��ر  أش���اد  م��ن جهته  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
به جمعية حقوق  تقوم  »منصور« مبا 
اإلنسان من أعمال خدمية، وإنسانية، 
داعياً  بها،  املناط  باألعمال  وقيامها 
اجلميع إلى االستمرار يف تعزيز القيم 
اإلسالمي  الدين  عليها  يحثنا  التي 
وتوعية  اإلن��س��ان،  بتنمية  واالهتمام 

املجتمع بحقوقه وواجباته.
»الشعبي«  ال��دك��ت��ور  ق��دم  جهته  م��ن 
أمير  ن��ائ��ب  وت��ق��دي��ره  لسمو  ش��ك��ره 
منطقة عسير على توجيهاته السديدة 
الوطنية  اجلمعية  به  تقوم  ما  بشأن 
دور  م��ن  باملنطقة  اإلن��س��ان  حل��ق��وق 
واج��ت��م��اع��ي جت���اه قضايا  إن��س��ان��ي 

املجتمع.

نائب اأمري منطقة ع�سري ي�ستقبل وفد فرع اجلمعية 

يف ع�سري 
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بهدف التأكد من كافة حقوق اإلنسان 
و املواثيق الدولية، قام فريق من فرع 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
مركز  إل��ى   تفقدية  بزيارة  باجلوف 
رأس  ق��د  و  ه��دي��ب،  ش��رط��ة  مخفر 
الفريق الدكتور طارش الشمري مدير 
األستاذ  من:  كاًل  األعضاء  و  الفرع، 
خليفة  األس��ت��اذ  و  الفهيقي،  ظاهر 
امل��س��ع��ر، و األس��ت��اذ ع��ل��ي ال���دوش، 
فيما كان يف استقبالهم رئيس املخفر 
و  الرويلي،  نايف  فرحان  أول  رقيب 
رقيب  وكيل  املخفر،  رئيس  مساعد 
منور قاعد الرويلي،  ورئيس املناوبن 

جندي أول علي ركيان الرويلي.
و ق���د رص����د ال���ف���ري���ق ع������دداً من 
اإليجابيات و السلبيات و بناءاً عليها 
جاءت  التوصيات  من  عدد  وضع  مت 

على النحو التالي:
- أواًل )اإليجابيات(:

1 ���� وج���ود ع��دد ك��ايف م��ن ال��ك��وادر 
العسكرية باملخفر.

أله��داف  املركز  منسوبي  تفهم   ��  2
اجلهاز واستيعابهم ملهام عملهم.

3 �� يقوم باملناوبة باملخفر على مدار 

الساعة ثالثة من العساكر.
4 �� عدم وجود موقوفن.

امل��ب��ن��ى م��س��ت��أج��ر م��ن��ذ سنتن   ����  5
وحالته نظيفة.

6 �� وجود صيانة باملبنى.
- ثانيًا )السلبيات(:

لتوقيف  م��ك��ان  ���� ض���رورة وج���ود   1
احلاالت الضرورية.

2 �� عدم وجود محققن بل يتم حتويل 
صوير  شرطة  ملركز  عليهم  املقبوض 

التخاذ الالزم من قبلهم.
3 ���� ال ي��وج��د أج��ه��زة ح��اس��ب آل��ي 
وذل��ك  ال��ط��رف��ي��ة  بالنهاية  مرتبطة 
عن  املعرفة  حيال  العمل  ملتطلبات 

املقبوض عليه و سوابقه.
4 �� عدد السيارات باملخفر غير كايف.
5 ���� ع��دم ت��أم��ن امل��خ��ف��ر  س��ي��ارات 
ميدانية   ب��دوري��ات  للقيام  أف���راد  و 
امل������دارس  أم����اك����ن  ويف  ب���امل���دي���ن���ة 
واملناسبات ال سيما و دورها الفعال 
يف احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى األم���ن و راح��ة 

املواطن و املقيم.
أف��راد بحث جنائي  �� عدم وج��ود   6

إلحضار املطلوبن.

- ثالثًا )التوصيات(:
زي���ادة ع��دد السيارات  ���� ض���رورة   1
العسكرين  األفراد من  وكذلك عدد 
مدار  على  باملدينة  بدوريات  للقيام 
الساعة ويف املدارس واألماكن العامة 
األمن  على  للحفاظ  املناسبات  ويف 

وراحة املواطن واملقيم.
أف��راد بحث  �� احلاجة إلى وج��ود   2

جنائي إلحضار املطلوبن.
باملخفر  إيجاد محققن  �� ضرورة   3
املتهمن  على  الضبط  إلجراء  وذلك 
التخاذ  املختصة  للجهات  وحتويلهم 
اإلجراءات املطلوبة بدالً من حتويلهم 

العمل  وكذلك  صوير،  شرطة  ملركز 
حتويله  قبل  امل��وق��وف  فحص  على 

للسجن.
4 �� ضرورة وجود مكان للتوقيف.

5 ���� ض���رورة وج���ود أج��ه��زة حاسب 
آلي مرتبطة بالنهاية الطرفية وذلك 
املقبوض  على سيرة  التعرف  لغرض 

عليه.
املخفر  أف���راد  التحاق  ض���رورة   ����  6
حقوق  م��ج��ال  يف  تدريبية  ب���دورات 
اإلنسان حيال املقبوض عليهم وحسن 
التعامل مع املواطنن واملقيمن على 

حٍد سواء.

زيارة ميدانية ملخفر �سرطة هديب يف اجلوف

فرع اجلمعية يف العا�سمة املقد�سة ي�سارك يف احلفل 

اخلتامي للتدريب امليداين والذي نظمه ق�سم اخلدمة 

بجامعة اأم القرى

بعد توجيه جامعة أم القرى دعوة لفرع 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف 
يف  للمشاركة  امل��ق��دس��ة،  ال��ع��اص��م��ة 
امليداني«،  للتدريب  اخلتامي  »احلفل 
وذلك على شرف معالي مدير جامعة 
مت  عساس،  بكري  الدكتور  القرى  أم 
و  للفرع،  خاصة  مساحة  تخصيص 
احلقوقية،  الثقافة  نشر  بهدف  ذلك 
و  احمللية،  املناسبات  يف  املشاركة  و 
اصداراتها  و  مطبوعاتها  كافة  توزيع 

احلقوقية على كافة أفراد املجتمع.
من:  ك��اًل  اجلمعية  ف��رع  م��ثَّ��ل  ق��د  و 
الباحثة القانونية للفرع األستاذة دالل 
جنار،  وسكرتيرة الفرع األستاذة نهى 
املعرض(،   النساء يف  ) قسم  احلربي 
و الباحث القانوني للفرع األستاذ عبد 
اهلل فاضل )قسم الرجال يف املعرض(،  
وقد أجابوا على استفسارات احلضور 
 - رسالتها   - نشأتها   ( اجلمعية  عن 
أهدافها - اختصاصاتها - إجنازاتها( 

واملهام  اململكة،  املنتشرة يف  وفروعها 
وآلية عملها  بها  تقوم  التي  واألعمال 
كيفية  و  للقضايا  استقبالها  عند 
العالقة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  التواصل 
واخلطة  لها،  الالزمة  احللول  إليجاد 
تعليم  يف  للجمعية  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
والدفاع  اإلنسان  حقوق  ثقافة  ونشر 
شهادة  اجلامعة  منحت  وق��د  عنها، 
شكر وتقدير لفرع اجلمعية ملشاركته 

الفعالة يف املعرض.
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ال�����ي�����وم ال����ع����امل����ي ل���ل���ب���ي���ئ���ة » أن������ا م��ع 
الطبيعة«:

من  اخلامس  يف  العالم  دول  أحيت 
يونيو اليوم العاملي للبيئة حتت شعار 
السبب  يعود  و  الطبيعة«،  م��ع  »أن��ا 
يف اخ��ت��ي��ار ذل���ك امل��وض��وع إل���ى أن 
الوقت  نفس  ويف  مخلوق،   اإلنسان 
فرصة  له  تتيح  التي  لبيئته،  مطوع 
واألخالقي  الفكري،  والتطور  البقاء 
واالج��ت��م��اع��ي وال���روح���ي، و وص��ل 
اإلنسان على مدى تاريخه على هذه 
العلمي  التسارع  مرحلة  إلى  األرض 
والتكنولوجي اللذان مكناه من سلطة 
حت��وي��ل ال��ب��ي��ئ��ة ب��س��ب��ل ع���دة وعلى 

مستوى غير مسبوق.
حماية  أن  امل��ت��ح��دة  األمم  وت����درك 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ش��ري��ة وحت��س��ي��ن��ه��ا هي 
م��س��أل��ة رئ��ي��س��ي��ة ت��ؤث��ر ع��ل��ى رف���اه 
الشعوب والتنمية االقتصادية يف كل 
 5 يوم  اعتمدت  ول��ذا  العالم،  أنحاء 
العاملي  اليوم  بوصفه  حزيران/يونيو 
للبيئة، ولذا فهذا اليوم ميثل فرصة 
متاحة لتوسيع قاعدة الرأي املستنير 

والسلوك املسؤول لألفراد والشركات 
واملجتمعات يف سبيل احملافظة على 

البيئة.

ال���ن���اس  »رب������ط  ع�����ام 2017  م����وض����وع 
بالطبيعة«:

هذا  املتحدة  األمم  منظمة  اختارت 
اخل��روج  على  حلثها  نظراً  املوضوع 
مع  والتعامل  املغلقة  املساحات  من 
من  ميكننا  مما  حولنا،  من  الطبيعة 
التعرف على جمالها وتعزيز االرتباط 
للبحث  كذلك حتدياً  وهو ميثل  بها، 
عن سبل وجتارب تعزز تلك العالقة 

الرابطة احليوية وتثمينها.

ما هو يوم البيئة العاملي؟
أساسية  آلية  العاملي  البيئة  يوم  يعد 
ل����ألمم امل��ت��ح��دة ل��ت��ش��ج��ي��ع ال��وع��ي 
و  البيئة،  أج��ل  م��ن  والعمل  العاملي 
مع  التنامي  يف  اليوم  ه��ذا  أخ��ذ  قد 
عاملياً  منبراً  ليصبح  األع��وام  م��رور 
به األطراف  العامة وحتتفل  للتوعية 
على  دول��ة   100 من  أكثر  يف  املعنية 

يوم  مبثابة  أن��ه  كما  واس���ع،  ن��ط��اق 
لالحتفال باألشخاص الذين يقومون 
يعطي  و  البيئة،  نحو  إيجابي  بعمل 
قوى  لتكوين  الفردية  لألعمال  ق��وة 
مطرداً  إيجابياً  أث��راً  تولد  جماعية 
ال��ك��وك��ب، وي���دور م��وض��وع يوم  على 
البيئة العاملي هذا العام حول االجتار 

غير املشروع باألحياء البرية.

ن���ب���ذة ت���اري���خ���ي���ة ع����ن ال����ي����وم ال��ع��امل��ي 
للبيئة:

اجلمعية  1972م، خصصت  عام  يف 
يونيو   5 ي��وم  املتحدة  ل��ألمم  العامة 
وكان  العاملي،  البيئة  بيوم  لالحتفال 
هذا هو اليوم األول يف املؤمتر البارز 
حول  ستوكهولم  مبدينة  ُعقد  ال��ذي 
ق��رار  ص��در  وق��د  اإلنسانية،  البيئة 
عن  مت��خ��ض  نفسه  ال��ي��وم  آخ���ر يف 
للبيئة،  املتحدة  األمم  برنامج  إنشاء 
بيوم  االح��ت��ف��ال  مت  بعامن،  بعدها 
مدار  على  م��رة  ألول  العاملي  البيئة 

عامن حتت شعار »أرض واحدة«.
برنامج  العاملي  البيئة  ي��وم  وساعد 

فترتي  خ��الل  للبيئة  املتحدة  األمم 
القرن  من  والثمانينات  السبعينات 
ال��وع��ي،  مستوى  رف��ع  يف  العشرين 

يف اليوم العاملي للبيئة  
األمللللن اللللعلللام لللأمم 
امللللتلللحلللدة أنللطللونلليللو 
إلى  يدعو  غوتيريش 
صلة  تللوثلليللق  إعلللللادة 
و  بالطبيعة  الللبللشللر 
االعلللتلللزاز بللالللكللوكللب 

الذي يحمينا

يف اليوم العاملي للبيئة

جهود دولية و حملية للمحافظة عليها
Jun 5
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ويف توليد زخم سياسي حول املخاوف 
امل��ت��زاي��دة م��ن ق��ب��ي��ل ن��ض��وب طبقة 
السامة  الكيماويات  وانتشار  األوزون، 
والتصحر، واالحتباس احلراري، وقد 
برزت أهمية يوم البيئة العاملي بشكل 
أكبر حن تبادلت الدول واملدن األدوار 
الرسمية  االح��ت��ف��االت  استضافة  يف 
وكوريا  والسويد  املكسيك  فكانت  به، 
بن  م��ن  أفريقيا  وج��ن��وب  اجلنوبية 
من  التسعينات  خالل  املضيفة  الدول 
يوم  أل��ق��ى  عندما  العشرين،  ال��ق��رن 
البيئة العاملي الضوء على موضوعات 
املستدامة  التنمية  قبيل  من  شائكة 

والتغير املناخي.

ال��ع��ام لألمم  ق��ال األم���ن  م��ن جهته 
امل���ت���ح���دة أن��ط��ون��ي��و غ��وت��ي��ري��ش يف 
للبيئة  العاملي  اليوم  مبناسبة  رسالته 
و  الغابات  و  األراض���ي  و  »احمليطات 
الهواء الذي نتنفسه هي حجر الزاوية 
دون  فمن  مستدام  مستقبل  بناء  يف 
بيئة صحية ال نستطيع إنهاء الفقر و 
ال حتقيق االزدهار، و يقع  على عاتقنا 
موطننا  حماية  يف  نؤديه  دور  جميعاً 
اس��ت��خ��دام  تقليل  ميكننا  ال��وح��ي��د، 
و  املركبات،  قيادة  تقليل  و  اللدائن، 
تقليل إهدار الطعام و أن يعلم بعضنا 
توثيق  لنعد  و  بالبيئة،  االهتمام  بعضاً 
العاملي  البيئة  صلتنا بالطبيعة يف يوم 
بالكوكب الذي  بل يف كل يوم و لنعتز 

يحمينا«.

صندوق األمم املتحدة للبيئة:
ومنصات  اإلنترنت  على  موقعه  عبر 
ال��ت��واص��ل امل��خ��ت��ل��ف��ة، وّج���ه ص��ن��دوق 
مفتوحة  دع��وة  للبيئة  املتحدة  األمم 
ل��ل��ح��ك��وم��ات واألف������راد وامل��ؤس��س��ات 
فعالية  يف  ل��ل��م��ش��ارك��ة  وال���ش���رك���ات 
أو  م��دي��راً  كنت  »إذا  قائاًل  االحتفال 
ميكن  مدرسة،  أو  شركة  يف  مسؤوالً 
اعتماد خطط خاصة بتدريس الطلبة، 
أن��واع  إل��ى  وتعريفهم  الطبيعة  وس��ط 
األشجار والطيور«، وأضاف الصندوق 
على موقعه »ربط الناس بالطبيعة تعد 
األطفال  ت��رى  حن  خصوصاً  مهمة، 
أق��ل يف  أج��ي��ال ال��ي��وم يقضون وق��ت��اً 
السابقة،  األجيال  من  الطلق  الهواء 

طفل  أن  ال��ب��اح��ث��ون  ي��ق��در  وه��ن��ا 
متوسط  يقضي  الشمالية  أمريكا 
للعب  ي��وم��ي��اً  دق��ي��ق��ة  م��ن 30  أق���ل 
 7 من  أكثر  يجلس  بينما  ب��اخل��ارج، 
ساعات أمام الشاشات، بن التلفاز 
واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية، 
بأفضل  ل��ي��س��وا  ال��ب��ال��غ��ن  أن  ك��م��ا 
أط��ول يف  أوق��ات��اً  إذ يقضون  ح��االً 
أماكن العمل، والسيارات، والتسوق، 
سوى  أمامهم  يتبقى  وال  وامل��ن��زل، 
الهواء  يف  لقضائه  ج��داً  قليل  وقت 

الطلق«.
املتحدة  األمم  صندوق  موقع  ونقل 
علمية  دراس���ات  ع��دة  نتائج  للبيئة 
أشارت إلى الفوائد املتعددة لقضاء 
أوقات أطول وسط الطبيعة وأهمها 
زيادة املناعة، ورفع مستويات الطاقة 
على  وال��ق��درة  والفضول  واإلب���داع، 
ح��ل امل��ش��اك��ل، إض��اف��ة إل��ى خفض 
مستويات هرمونات التوتر وأعراض 
اض��ط��راب نقص االن��ت��ب��اه، وأش��ار 
التي  الفعاليات  عشرات  إلى  املوقع 
اليوم بدءاً من  تشهدها مدن عاملية 
ومن  تشيلي،  إل��ى  ووص���والً  الصن 
ومن  إفريقيا،  وحتى جنوب  السويد 
هذه الفعاليات تنظيف الشواطئ، أو 
املشي  عن  فضاًل  األشجار،  زراع��ة 
حدائق  وس��ط  الطبيعة  الك��ت��ش��اف 
والبرية،  الطبيعية  واحملميات  املدن 
بن  م��ن  معلماً   20 ب��إن��ارة  وان��ت��ه��اًء 
األخضر  باللون  دولياً  شهرة  األكثر 
بهذه املناسبة وأهمها برج خليفة يف 
اإلم��ارات وأه��رام اجليزة يف مصر 
بالواليات  ستيت«  »إمباير  ومبنى 

املتحدة وغيرها. 
ومبناسبة اليوم العاملي للبيئة أطلقت 
 »Inaturalist« تطبيق  املتحدة  األمم 
الطلبة  آلالف  الفرصة  يتيح  ال��ذي 
أنحاء  واملشاهير يف جميع  والعلماء 
باألنواع احلية  العالم إلعداد قائمة 
ال��ت��ي ش��اه��دوه��ا يف ال��ف��ت��رة ب��ن 1 
بهدف  اجل����اري  ل��ل��ع��ام  ي��ون��ي��و  و12 
توثيق أكثر من ربع مليون كائن، من 
تعيش يف احلدائق  طيور وحيوانات 

الوطنية أو احملميات الطبيعية.

اح��ت��ف��ال امل��م��ل��ك��ة يف ال���ي���وم ال��ع��امل��ي 

للبيئة و تكرمي الشركات األفضل أداء 
يف احملافظة على البيئة:

فوز  باجلبيل  امللكية  الهيئة  أعلنت 
اجلبيل  مدينة  يف  عاملة  شركات   8
وذلك  البيئية،  بجائزتها  الصناعية 
خالل حفل نظمته مؤخراً يف النادي 
البحري مبناسبة اليوم العاملي للبيئة.
التنفيذي  ال��رئ��ي��س  احل��ف��ل  ورع����ى 
ال��دك��ت��ور  ب��اجل��ب��ي��ل  امل��ل��ك��ي��ة  للهيئة 
اجلوائز  سلم  ال��ذي  العتيبي  مصلح 
اخلمسة  اجلائزة  فروع  يف  للفائزين 
وامل��دارس  الشركات  استهدفت  التي 
شركة  أفضل  إل��ى  إضافة  والطالب 

راعية لألنشطة البيئية.
امللكية  الهيئة  ج��وائ��ز  صعيد  وعلى 
الهيئة  )ج���ائ���زة  األول  ال���ف���رع  يف 
للصناعات  بيئي  أداء  ألفضل  امللكية 
األول  املركز  قد جاء يف  األساسية(، 
للبتروكيماويات،  ال��ف��اراب��ي  ش��رك��ة 
املتقدمة  الشركة  الثاني  املركز  ويف 
ل��ل��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات، وف�����ازت ش��رك��ة 
)كيميا(  للبتروكيماويات  اجل��ب��ي��ل 

باملركز الثالث.

ويف الفرع الثاني من اجلائزة )أفضل 
جاء  الثانوية(  للصناعات  بيئي  أداء 
العربية  ال��ش��رك��ة  األول   امل��رك��ز  يف 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة احمل������دودة )الت���ك���س( 
ويف امل���رك���ز ال��ث��ان��ي ش��رك��ة زج���اج 
احملدودة  الدولية  السعودية  جارديان 
)جلفجارد( ويف املركز الثالث الشركة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ط��الء امل���ع���ادن احمل����دودة 

)يونيكويل(.

الثالث  ال��ف��رع  يف  اجل��ائ��زة  وت��س��ل��م 
لألنشطة  راع���ي���ة  ش��رك��ة  )أف���ض���ل 
ص����دارة  ش���رك���ة   )2016 ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
اجلائزة  تسلم  بينما  للكيميائيات، 
البيئية  )امل���ب���ادرة  ال��راب��ع  ال��ف��رع  يف 
لعام 2016( شركة اجلبيل لألسمدة 
)البيروني(، وتسلم اجلائزة يف الفرع 
املدرسية(  البيئية  )الريادة  اخلامس 
والصديق  الثانوية  األحساء  م��دارس 
وابتدائيتا حراء واجلزيرة،  املتوسطة 
الطالب  التنفيذي  الرئيس  كرم  كما 
املدرسية  البيئية  باملسابقة  الفائزين 

لعام 2017م.

رس����ال����ة امل����دي����رة ال���ع���ام���ة ل��ل��ي��ون��س��ك��و 
السيدة إيرينا بوكوفا مبناسبة اليوم 

العاملي للبيئة:
»قد يبدو االعتقاد بأن أفضل وسيلة 
املجموعات  إبعاد  هي  البيئة  حلماية 
عجيباً  أمراً  عنها  البشرية  السكانية 
يف يومنا هذا، لكن صّدق أو ال تصّدق 
السائد  االعتقاد  هو  ه��ذا  ك��ان  فقد 

قبل خمسن عاماً.

أما اليوم فقد أصبحنا أدرى بحقيقة 
ن��درك اآلن أن كلما  بتنا  األم��ر، لقد 
اشتدت أواصر الصلة بن بني البشر 
احتمال  زاد  بهم  احمليطة  والطبيعة 
تقديرهم ألهمية الطبيعة وما حتتويه 
وم���وارد  وت���راث  بيولوجي  ت��ن��وع  م��ن 
الشخصي  رفاههم  لتحقيق  مائية، 

وملستقبل كوكب األرض.
بها  تسترشد  التي  ال���روح  ه��ي  ه��ذه 
والتي  أنشطتها،  جميع  يف  اليونسكو 
من  ف��ري��دة  عاملية  شبكة  يف  تتجلى 
مواقعها  اليونسكو  ح���ّددت  نوعها 
البشر من  وأنشأتها من أجل تقريب 
جديدة  خريطة  فرسمت  الطبيعة، 
وال��س��الم«،  ال��وح��دة  »خريطة  للعالم 
بن  القائمة  احل���دود  تتجاوز  ال��ت��ي 
النساء والرجال والبيئة احمليطة بهم.

فمحميات اليونسكو للمحيط احليوي 
واحل���دائ���ق اجل��ي��ول��وج��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة 
لليونسكو ومواقع التراث العاملي، التي 
كثيراً ما تغطي موارد مائية سطحية 
استراتيجية   أهمية  ذات  جوفية  أو 
استثنائي  موقع  ألفي  من  أكثر  تضم 

منتشرة يف جميع أنحاء العالم.
احملميات  ه���ذه  جميع  يف  وي��ع��م��ل   
محليون  سكان  وامل��واق��ع  واحل��دائ��ق 
بتنا  ألن��ن��ا  للجمهور  مفتوحة  وه��ي 
بها  اجل��م��ه��ور  ان��ت��ف��اع  أن  اآلن  نعلم 
بالتنمية  لالرتقاء  سبيل  أضمن  هو 
املستدامة والشاملة للجميع، القائمة 

على احترام حدود كوكبنا.
ومت��ّث��ل م��ح��م��ي��ات احمل��ي��ط احل��ي��وي 
املجتمعات  ف��ي��ه��ا  ت��ت��ص��دى  أم��اك��ن 
احمللية للتحديات اإلمنائية من خالل 
ش��ق ط���رق اج��ت��م��اع��ي��ة واق��ت��ص��ادي��ة 

جديدة لتقودها نحو االستدامة«.
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اليوم الدويل للأ�سرة

حتت �سعار »االأ�سر والتعليم والرفاه« دول العامل 

حتتفل باليوم الدويل للأ�سرة

لألمم  العامة  اجلمعية  من  اعترافاً 
تشكل  كونها  األسرة  بأهمية  املتحدة 
النواة األساسية للمجتمع، فقد أقرت 
يف عام 1993 يوم 15 مايو/أيار، من 
بهدف  لألسرة،  دولياً  يوماً  ع��ام  كل 
ت��ع��زي��ز ال��وع��ي ب��ال��ق��ض��اي��ا اخل��اص��ة 
مبئات املالين من األسر حول العالم، 
بالعمليات االجتماعية  وزيادة املعرفة 
املؤثرة  والدميوغرافية  واالقتصادية، 
احتفالية  املتحدة  األمم  فيها، عقدت 
هذا العام حتت شعار »األسر والتعليم 
أعمال  جدول  من  انطالقاً  والرفاه«، 
املنظمة  تعده  ال��ذي  الدولية  التنمية 
خطة طريق دولية للقضاء على الفقر، 
وتعزيز املشاركة يف الرفاه االقتصادي 
تنمية  ظل  يف  االجتماعية،  والتنمية 
األسرة  البيئة، وألن  مستدامة حتمي 
هي مركز احلياة االجتماعية؛ ركزت 
رف���اه  ع��ل��ى ض��م��ان  امل��ت��ح��دة  األمم 
لألطفال  تعليم  توفير  عبر  أفرادها، 

يف مرحلة مبكرة،

الدولي  »ال��ي��وم  ب�  االحتفال  ويهدف 
ومبادئ  أهداف  تنفيذ  إلى  لألسرة«، 
املعلنة عام  الدولية لألسرة«،  »السنة 

1994 والتي تشمل العمل على:
1- زيادة الوعي بقضايا األسرة لدى 
والتنظيمات  والهياكل  القرار  صانعي 

األهلية.
أدائها  األس��رة يف  ومساندة  دعم   -2
مل��ه��ام��ه��ا ووظ��ائ��ف��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة، 

واإلمنائية.
ق���درة احل��ك��وم��ات على  ت��ع��زي��ز   -3
الكامنة  اإلمن��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة  إط���الق 

لألسرة.
والعمل  األس��رة  احتياجات  تلبية   -4
ع��ل��ى م��راج��ع��ة وت��ق��ي��ي��م أوض��اع��ه��ا، 
ل���ل���ت���ع���رف إل������ى أه������م امل���ش���ك���الت 

والتحديات التي تواجهها.
التعاون يف مجال  أواصر  توطيد   -5
املجتمع  منظمات  بن  األسرة  متكن 
امل���دن���ي واحل���ك���وم���ات، ع��ل��ى جميع 

املستويات. 

والتعليم  األس���ر   :2017 ع��ام  م��وض��وع 
والرفاه:

يهدف اليوم الدولي لألسرة هذا العام 
إلى:

املعارف  اكتساب  أهمية  مناقشة   -1
التنمية  ل��دع��م  ال��الزم��ة  وامل���ه���ارات 
من  بجملة  ذل��ك  يف  مب��ا  املستدامة، 
لتحقيق  التعليم  بينها  م��ن  ال��ُس��بُ��ل 

التنمية املستدامة.
املستدامة،  العيش  أساليب  اّتباع   -2
وح���ق���وق اإلن���س���ان، وامل����س����اواة بن 

اجلنسن.
3-  الترويج لثقافة السالم والالعنف 
التنوع  وت��ق��دي��ر  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��واط��ن��ة 
يف  الثقافة  مساهمة  وتقدير  الثقايف 

التنمية املستدامة.

مكانة و أهمية األسرة:
تعتبر األسرة الِلّبنة األساسّية يف بناء 
املجتمع فهي كاخللّية احلّية، وهي أَوّل 
األبناء،  يَحتَِضن  وثقايف  تربوي  وعاء 
َواألُسرة هي بيئَة الطفل األولى، وهي 

إنَّ��ه��ا  ح��ي��ُث  املجتمع،  أس���اس  حجر 
األشخاص  ِم��ن  مجموعة  من  تتكون 
حم  الَرّ رواب��ط  بينهم  ترتبط  الذين 
وال��ق��راب��ة، وامل��ق��ي��اس ال���ذي تُ��ق��اس 
أو ضعفه  املجتمع  متاُسك  قّوة  عليه 
هَو متاُسك األسرة، كما أَنّ لها دوراً 
وي املتكامل  فّعاالً يف بناء املجتمع الَسّ
واملُ��ت��راب��ط، ف��األب��ن��اء ه��م ُق���ّرة عن 
فاألسرة  سعاَدتُُهما،  وسبب  اآلب���اء، 
هذه  كانت  وإذا  الصاحلة  كالتُّربة 
الّتربة صاحلة يصلح نباتُها، والعكس 
األب��وان صاحلان  ك��ان  ف��إذا  صحيح، 

كان أوالدهم صاحلن.

العنف األسري:
مظاهر  اإلنسانية  املجتمعات  عرفت 
فالعنف  الِقدم،  منذ  األس��ري  العنف 
كافة  منها  تعاني  اجتماعية  ح��ال��ة 
مستوياتها  مبختلف  امل��ج��ت��م��ع��ات، 
االجتماعية، والثقافية، واالقتصادية، 
ون��ح��ن ج���زء م��ن ه���ذا ال��ع��ال��م، وإن 

اختلفت األسباب واملؤثرات.
العنف األس��ري يف  إن بعض مظاهر 
مجتمعنا بدأت يف البروز على السطح 
خالل األعوام املاضية نتيجة ملا طرأ 
على مجتمعنا من حتوالت يف اجلوانب 
واالقتصادية،  والثقافية  االجتماعية 
مختلفة  وأشكال  أمن��اط  ب��رزت  فقد 
من  مألوفة  تكن  لم  األس��ري  للعنف 
بعض  مثل  املجتمع،  ثقافة  يف  قبل 
مظاهر اإلساءة يف معاملة األطفال أو 
الزوجات، وغيرهم من أفراد األسرة.

تعريف العنف واإليذاء:
هو كل شكل من أشكال االستغالل أو 
إساءة املعاملة اجلسدية، أو النفسية 
بأحدها  التهديد،  أو  اجلنسية،  أو 
اجتاه شخص  يرتكبه شخص  والذي 
آخر مبا له عليه من والية أو سلطة 
يربطهما  ما  بسبب  أو  مسؤولية  أو 

األسرة هي خط 
الدفاع األول حلماية 

املجتمع من كل ما 
يهدد أمنه



11

May 15

من عالقة أسرية، أو عالقة إعالة أو 
كفالة، أو وصاية، أو تبعية معيشية.

امتناع  امل��ع��ام��ل��ة  إس����اءة  يف  وي��دخ��ل 
شخص أو تقصيره يف الوفاء بواجباته 
ت��وف��ي��ر احل��اج��ات  ال��ت��زام��ات��ه يف  أو 
األس��اس��ي��ة لشخص آخ��ر م��ن أف��راد 
أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعاً أو 

نظاماً توفير تلك احلاجات له.

ت���ع���ري���ف م��ن��ظ��م��ة ال���ص���ح���ة ال��ع��امل��ي��ة 
للعنف:

ه����و االس���ت���ع���م���ال امل��ت��ع��م��د ل��ل��ق��وة 
بالتهديد  القدرة سواء  أو  احملسوسة، 
ضد  احلقيقي  امل��ادي  االستعمال  أو 
أو ضد  آخ��ر  أو ضد شخص  ال��ذات 
مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى 
حدوث )أو رجحان حدوث( إصابة أو 
موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء 

أو احلرمان.

تعريف العنف ضد األطفال:
يعّرض  االمتناع عن فعل،  أو  أي فعل 
ح���ي���اة ال��ط��ف��ل وس���الم���ت���ه وص��ح��ت��ه 
للخطر:  والنفسية  والعقلية  اجلسدية 
ال��ق��ت��ل،  يف  ال����ش����روع  أو  ك��ال��ق��ت��ل، 
واإليذاء، واإلهمال، وكافة االعتداءات 

اجلنسية.
وقد عّرفت جلنة اخلبراء االستشارية 
الدولية  احلكومية  غير  للمنظمات 
العنف  ح��ول  املتحدة  األمم  ل��دراس��ة 
)العنف  ب��أن��ه  العنف  األط��ف��ال  ض��د 
)النفسي(  )اجل��س��دي(  الفيزيائي( 
واجلنسي ضد  االجتماعي(  )النفسي 
أو  املعاملة  األط��ف��ال من خ��الل س��وء 
غير  أو  متعمدة  كأفعال  االستغالل 
متعمدة مباشرة أو غير مباشرة تؤدي 
أو  للمخاطر  ع��رض��ة  الطفل  ل��وض��ع 
اإلضرار بكرامته وجسده وبنفسيته أو 

مركزه االجتماعي أو منوه الطبيعي.

اململكة العربية السعودية و األسرة:
أولت حكومة اململكة العربية السعودية 
الشريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  ب��ق��ي��ادة 
أّيدهما   - األم��ن  عهده  ول��ي  وسمو 
االجتماعية  احلماية  ب��رام��ج   - اهلل 
انطالقاً  السخي،  وال��دع��م  االهتمام 
من  اإلسالمي  ديننا  عليه  يحث  مما 

تعاون، وتكافل، ومودة، ورحمة.
كانت  االجتماعية  ال��ش��ؤون  ف����وزارة 
العنف  مشكلة  م��ع  للتعامل  سباقة 
الرعاية  وكالتيها  طريق  عن  األس��ري 
الضمان  أو  االج��ت��م��اع��ي��ة  والتنمية 
االجتماعي، وفروع الوزارة املنتشرة يف 
جميع أنحاء اململكة املختلفة، وقد كان 
االهتمام ينصب على تقدمي اخلدمات 
ال����وزارة  تقدمها  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي��ة 
س���واء ع��ن ط��ري��ق ال��دراس��ة والبحث 
ال��وزارة  بفروع  اإلي��واء  أو  االجتماعي 
اخليرية  اجل��م��ع��ي��ات  ط��ري��ق  ع��ن  أو 
أو  العينية  أو  امل��ادي��ة  املساعدات  أو 

بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.

برنامج األمان األسري:
إن��ش��اء برنامج األم���ان األس��ري  ج��اء 
السامي  األم���ر  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  ال��وط��ن��ي 
ال����ص����ادر  ب  11471/م  رق�������م 
ب��ت��اري��خ 16/10/1426ه���������� امل��واف��ق 
وط��ن��ي  ك��ب��رن��ام��ج  18/11/2005م 
يحظى بدعم مادي من حكومة خادم 
إش��راف  حت��ت  الشريفن،  احل��رم��ن 

الشؤون الصحية باحلرس الوطني.

تتركز أنشطة برنامج األمان األسري 
الوطني على :

الطبية واالجتماعية  تقدمي اخلدمات 
لضحايا سوء معاملة األطفال والعنف 
األس�����ري ال��ت��ي ي��رع��اه��ا ال��ب��رن��ام��ج 
املعنية  اجلهات  مختلف  مع  بالتعاون 
إضافة  واأله��ل��ي��ة،  احلكومية  س���واء 
ال��ب��رن��ام��ج تفعيل  ي��ت��ول��ى  إل���ى ذل���ك 
واالجتماعي  الطبي  العلمي  البحث 
للعاملن  املتخصص  التدريب  وكذلك 
بتوفير  األس����ري  ال��ع��ن��ف  م��ج��ال  يف 
لذلك، وال  املالئمة  وامل��وارد  اخلبرات 
الوطني  األسري  األمان  برنامج  يغفل 
دور التوعية واإلعالم يف مكافحة هذه 

الظاهرة والوقاية منها.

وف���ي���م���ا ي���ل���ي ع�����رض م��ب��س��ط ل��ب��ع��ض 
أنشطة البرنامج يف هذه املجاالت:

1- تلقي البالغات واالستشارات من 
مراكز مكافحة العنف األسري وإساءة 
الساعة،  م��دار  على  األطفال  معاملة 
والتواصل مع املراكز بشأنها فورياً مع 

إبداء الرأي واملشورة املتخصصة.
الكفيلة  اإلج�����راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ   -2
بضمان حقوق ضحايا العنف وحمايتهم 
ت��ع��دي��ات  وأف�������راد أس���ره���م ض���د أي 
مستقبلية بالتنسيق مع اجلهات األمنية 
والقضائية إضافة إلى التعاون مع وزارة 
الشؤون االجتماعية واجلمعيات اخليرية 

وفق اإلجراءات املعتمدة.
األك��ادمي��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع  التنسيق   -3
اململكة  داخ���ل  وال��ه��ي��ئ��ات  وامل��ن��ظ��م��ات 
وخارجها فيما يخص البرامج العالجية 
واإلرشادية واألبحاث العلمية يف مجالي 
األطفال  معاملة  وإساءة  األسري  العنف 

أو إهمالهم، ومن األمثلة على ذلك:
وطني  سجل  تأسيس  يف  املساهمة   -
إلساءة معاملة األطفال والعنف األسري 
يف  البيانات  قاعدة  استخدام  وكذلك 

إجراء الدراسات واألبحاث العلمية.
- إن��ش��اء ب��رام��ج ال��ت��دري��ب األس��اس��ي��ة 
امل��ؤمت��رات وال����دورات  وامل��ت��ط��ورة مثل 

التدريبية وورش العمل.
يف  واملنشورات  العلمي  البحث  دع��م   -
معاملة  وس���وء  األس���ري  العنف  م��ج��ال 
السعودية  العربية  اململكة  يف  األطفال 
هذا  يف  احل��ال��ي  النقص  ه��ذا  لتغطية 
إل��ى وض��ع القواعد  ب��اإلض��اف��ة  امل��ج��ال 
واملبادئ التي حتكم الدراسات والبحوث 

العلمية ومعايير التقييم.
- يعمل برنامج األمان األسري الوطني 
اإلجتماعي  ال��وع��ي  مستوى  رف��ع  على 
ال��ع��ن��ف األس����ري وس���وء معاملة  ح���ول 
الضوء  وتسليط  منها  والوقاية  األطفال 
على دور برنامج األمان األسري الوطني 

وبذل اجلهود يف هذا الصدد.
األس��������رة يف ع���ه���د خ������ادم احل���رم���ن 
ال��ش��ري��ف��ن امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ب��ن عبد 

العزيز آل سعود »رحمه اهلل«:
الطفل  ح��م��اي��ة  ن��ظ��ام  ص���دور   -1
الطفل من  ينص على حماية  الذي 
أي إيذاء أو عنف و تقدمي الرعاية 

الالزمة له.
قضائية  دوائ���ر   5 اس��ت��ح��داث   -2
الشخصية  األح��وال  يف  متخصصة 
ل��ل��ب��ت يف ال��ق��ض��اي��ا ال���زوج���ي���ة و 

األسرية.
األسرية  القضايا  أحكام  تنفيذ   -3
ف����وراً و إم��ك��ان اس��ت��خ��دام ال��ق��وة 

اجلبرية عند احلاجة.
4- اعتماد الالئحة التنفيذية لنظام 
احل��م��اي��ة م��ن اإلي����ذاء و ال��ب��دء يف 

تطبيقها يف اململكة.
5- زمن النظر يف القضايا األسرية 

ال يتعدى أسبوعن كحد أقصى.
النظر  عند  اخلصوصية  توفير   -6
الزوجية  و  األس��ري��ة  القضايا  يف 

مبعزل عن القضايا اجلنائية.
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وفعالية  وب��دق��ة  ح��دة  على  حالة  ك��ل 
على  التعديالت  بعض  وإدخ��ال  أكثر، 
مادة )إلغاء الرحالت( مبا ال يخالف 
والتعليمات  األن��ظ��م��ة  ي��ع��ارض  أو 
املرعية عاملياً وداخلياً يف هذا الشأن، 
ولتضمن حماية أكثر حلقوق املسافر 
عند  وب��ال��ذات  رحلة  إل��غ��اء  حالة  يف 
تواجد املسافر يف املطار قبيل موعد 

إقالع الرحلة.
 

وتختص إدارة حماية العمالء باستالم 
من  اجلوين  الناقلن  ضد  الشكاوى 
نطاق  يف  يدخل  فيما  العمالء  قبل 
الشكاوى  مبراجعة  والقيام  احلماية، 
العمالء وشركات  وحتليلها ومساعدة 
الطيران على حل اإلشكاالت املرتبطة 

بهدف حفظ حقوق امل�سافرين يف اإلغاء الرحلة اأو فقدان احلقائب و تلفها

هيئة الطريان املدين تبداأ العمل باللئحة اجلديدة حلماية 

حقوق امل�سافرين

أشعرت الهيئة العامة للطيران املدني 
املشغلة يف  اجل���وي  ال��ن��ق��ل  ش��رك��ات 
الالئحة  تطبيق  يف  بالبدء  اململكة، 
التنفيذية حلماية حقوق العمالء، التي 
يف  الهيئة  إدارة  مجلس  عليها  واف��ق 
اجتماعه العشرين الذي ترأسه معالي 
األستاذ سليمان بن عبداهلل احلمدان 
وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة 
بعد  وذل��ك  امل��دن��ي،  للطيران  العامة 
الالئحة  نشر  تاريخ  من  يوماً  تسعون 
يف اجلريدة الرسمية يوم اجلمعة 11 
املوافق 10  األخ��رة 1438ه���  جمادى 
مارس 2017م العدد )4661(، وحثت 
العمالء االطالع على الالئحة  الهيئة 
خالل  وواجباتهم  حقوقهم  ومعرفة 
وااللتزام  اجل��وي  الناقل  مع  تعاملهم 

أكثر  حماية  ضمنت  التي  بالالئحة 
حل��ق��وق امل��س��اف��ري��ن، ك��م��ا مت إع���ادة 
حلماية  التنفيذية  الالئحة  صياغة 
أحكام  م��ع  لتتوافق  العمالء  ح��ق��وق 
واألنظمة  1999م  مونتريال  معاهدة 
املرعية باململكة، وتعديل نطاق تطبيق 
نطاق  م��ع  يتعارض  ال  لكي  الالئحة 
معاهدة  يف  عليه  املنصوص  احلماية 
هو  ما  كل  ح��ذف  مت  كما  مونتريال، 
متعلق ب� »مشغلي ومقدمي اخلدمات 
يف املطارات« من كامل أحكام الالئحة 
مباشرة  تعاقدية  عالقة  وج��ود  لعدم 
إلى  باإلضافة  املسافر،  وب��ن  بينهم 
تعديل عنوان مادة )احلجز الفائض( 
إل����ى )رف�����ض اإلرك�������اب وت��خ��ف��ي��ض 
ملعاجلة  مادتن  يف  وفصلها  الدرجة( 

الالئحة  على  بناء  العمالء  بحماية 
ومتابعة  العمالء،  حلماية   التنفيذية 
ت��ن��ف��ي��ذ ال��ن��اق��ل��ن اجل���وي���ن ألح��ك��ام 
يف  والتحقيق  العمالء،  حماية  الئحة 
وإحالة  وال��ش��ك��اوى  املخالفات  ش��أن 
املختصة  اجل��ه��ات  إل���ى  امل��خ��ال��ف��ات 
داخ����ل ال��ه��ي��ئ��ة ل��ف��رض ال��غ��رام��ات 
التنفيذية  ل��الئ��ح��ة  وف��ق��اً  امل��ن��اس��ب��ة 
التعاميم  وإص��دار  العمالء،  حلماية  
والتقارير  التفصيلية  وال��س��ي��اس��ات 
الئحة  أحكام  تنفيذ  ملتابعة  الالزمة 
ح��م��اي��ة ال��ع��م��الء، واإلش�����راف على 
العاملة  واجل��ه��ات  ال��ع��م��الء  إرش����اد 
يتعلق  فيما  اجل��وي  النقل  قطاع  يف 
بحقوقه وآلية التعامل معهم بناء على 

الالئحة التنفيذية حلماية العمالء.
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امل��واد  على  الالئحة  م���واد  نصت  و 
التالية:

املادة األولى »تعريف املصطلحات«:
يقصد  ال���الئ���ح���ة،  ه����ذه  ألغ�����راض 
املعاني  اآلتية  والعبارات  بالكلمات 
ال�س�ي�اق  ي�ق�تض  مالم  أمامها  املبينة 

خالف ذلك:
1. اململكة: اململكة العربية السعودية.
للطيران  العامة  الهيئة  الهيئة:   .2

املدني.
إدارة  مجلس  اإلدارة:  مجلس   .3

الهيئة العامة للطيران املدني.
رئ��ي��س مجلس  امل��ج��ل��س:  رئ��ي��س   .4

إدارة الهيئة العامة للطيران املدني.
العامة  الهيئة  رئ��ي��س  ال��رئ��ي��س:   .5

للطيران املدني.
6. النظام : نظام الطيران املدني.

التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  ال��الئ��ح��ة:   .7
حلماية حقوق العمالء.

8. إدارة حماية العمالء: هي اإلدارة 
على  باإلشراف  الهيئة  يف  املختصة 
حقوق  بحماية  املتعلقة  األم��ور  كافة 

العمالء.
مع  املتعاقد  الراكب  هو  العميل:   .9
رحالت  يشغل  ال��ذي  اجل��وي  الناقل 
خاضعة لنطاق تطبيق هذه الالئحة.

االحتياجات  ذوي  من  العمالء   .10
احملتاجن  ال���رك���اب  ه��م  اخل���اص���ة: 
مل��س��اع��دة وع��ن��اي��ة خ��اص��ة إلن��ه��اء 
إلى  وص��ع��وده��م  سفرهم  إج����راءات 

الطائرة.
واخل��دم��ات  الرعاية  ال��رع��اي��ة:   .11
ال���الزم���ة ال��ت��ي ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ن��اق��ل 
اجلوي تقدميها للعمالء مبوجب هذه 

الالئحة.
12. املتطوع: الراكب الذي يستجيب 
لطلب الناقل اجلوي متطوعاً للتنازل 
إرادت���ه  مبحض  ويقبل  مقعده  ع��ن 
الناقل  من  عليه  املعروض  التعويض 
احملجوز  مقعده  ع��ن  تخليه  مقابل 

حجزاً مؤكداً.
له  م��ن  ك��ل  الناقل اجل���وي: ه��و   .13
نظاماً  املعتبرة  القانونية  الشخصية 
النقل  قطاع  يف  العمل  له  واملرخص 
ويقوم  اململكة  أنظمة  وف��ق  اجل���وي 
أو  منتظمة  جوية  خطوط  بتشغيل 
والبريد  الركاب  لنقل  منتظمة  غير 

والبضائع أو أي منها.
14. احلجز املؤكد: احليز الذي يطلبه 
رحلة  على  اجل��وي  الناقل  من  الراكب 
معينة بتاريخ معن ودرجة خدمة معينة 
بإشارة مميزة  اجلوي  الناقل  ويؤكدها 
على تذكرة السفر أو بأي طريقة أخرى 
يستخدمها الناقل اجلوي لذلك مفادها 

أن احليز محجوز لصالح العميل.
15. م��وع��د اإلق����الع: امل��وع��د احمل��دد 
الرحالت  جلدول  وفقاً  الرحلة  ملغادرة 
الناقل  من  واملعلن  الهيئة  من  املعتمد 

اجلوي.
الرحلة  تأخير   : الرحالت  تأخير   .16
الهيئة  من  املعتمد  اإلق��الع  موعد  عن 

واملعلن عنه من الناقل اجلوي.
يف  العميل  تواجد  السفر:  حالة   .17
الناقل اجلوي من حلظة  نطاق خدمة 
إلى  الطائرة  صعود  بطاقة  استالمه 
واستالم  الطائرة  من  مغادرته  حلظة 

أمتعته.
18. القوة القاهرة: احلدث أو الظرف 
االستثنائي الذي ال ميكن للناقل اجلوي 
جتنبه  ميكن  وال  ب��ه  التنبؤ  أو  توقعه 
الالزمة  املعقولة  التدابير  كافة  باتخاذ 
على  استحال  أن��ه  أو  الضرر  لتفادي 
الناقل اجلوي اتخاذ مثل هذه التدابير.
قسيمة  ه��ي  ت��ب��ادل��ي��ة:  قسيمة   .19
العميل  حق  تثبت  يدوية  أو  إلكترونية 

املالي لدى الناقل اجلوي.
20. وحدة حقوق سحب خاصة: املعيار 
ويتم  الدولي،  النقد  لصندوق  النقدي 

حتويلها مبا يعادل الريال السعودي.

املادة الثانية »نطاق التطبيق«:
املعاهدات  بأحكام  اإلخ��الل  ع��دم  مع 
ال���دول���ي���ة امل��ن��ض��م��ة إل��ي��ه��ا امل��م��ل��ك��ة 
وتعديالتها، تطبق أحكام هذه الالئحة 

على:
1. ال��رح��الت امل���غ���ادرة م��ن م��ط��ارات 
اململكة سواًء كان الناقل اجلوي وطنياً 

أو أجنبياً.
ناقل  بواسطة  القادمة  ال��رح��الت   .2
جوي وطني، مالم يتم تعويض املسافر 
أو مساعدته وفق أنظمة دولة املغادرة.

حماية  إدارة  »اختصاص  الثالثة  امل��ادة 
العمالء«:

تطبيق أحكام الالئحة ووضعها موضع 
التنفيذ، ولها يف ذلك على سبيل املثال 

ال احلصر الصالحيات التالية:
1. إصدار التعليمات واآلليات الالزمة 

لتطبيقها.
العمالء  إرش�����اد  على  اإلش����راف   .2
النقل  ق�ط�اع  يف  الع�املة  اجلهات  و 
بحقوق  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف  ال�����ج�����وي 

العمالء وآلية التعامل معها.
ال��ع��م��الء ضد  3. اس��ت��الم ش��ك��اوى 
الناقلن اجلوين فيما يدخل يف نطاق 
ومراجعتها  ال��ع��م��الء  ح��ق��وق  حماية 
من  م��ع��ط��ي��ات  أي  وط��ل��ب  وحتليلها 
اإلشكاليات  حل��ل  اجل��وي��ن  الناقلن 

املرتبطة بتلك الشكاوى.
الصلة  ذات  ال��س��ي��اس��ات  وض���ع   .4
الالئحة  ه��ذه  وف��ق  العمالء  بحقوق 

واعتمادها من صاحب الصالحية.
5. اقتراح أي تعديل يف أحكام الالئحة 
إلى الرئيس للنظر يف إحالتها ملجلس 

اإلدارة.
الالئحة  أحكام  مخالفات  إحالة   .6
للجنة املشار إليها يف املادة )174( من 

النظام للبت فيها.

املادة الرابعة »العالقة التعاقدية«:
الناقل  بن  التعاقدية  العالقة  تنشأ 
إصدار  اكتمال  عند  والعميل  اجل��وي 
ويكون  املؤكد،  احلجز  اجلوي  الناقل 
العميل  ع��ن  م��س��ؤوالً  اجل��وي  الناقل 
نطاق  يف  العميل  ت��واج��د  حلظة  م��ن 
خدمة الناقل اجلوي مبا يف ذلك حالة 

السفر.

املادة اخلامسة »التزامات العميل«:
يجب على العميل أن يلتزم مبا يلي:

1. اإلطالع على شروط وأحكام عقد 
النقل قبل إمتام عملية احلجز املؤكد.

2. اإلفصاح عن أي احتياجات خاصة 
إمت���ام عملية  ق��ب��ل  وج����دت،  إن  ب���ه، 

احلجز املؤكد.
3. احلضور للمطار يف الوقت احملدد 
إج���راءات  الناقل اجل��وي إلن��ه��اء  م��ن 
اجلوي  الناقل  تعليمات  واتباع  السفر 

املعلنة لذلك.
4. إستكمال كافة مستندات ومتطلبات 

السفر النظامية.

امل������ادة ال���س���ادس���ة »ال����ت����زام����ات ال��ن��اق��ل 
اجلوي«:

يجب على الناقل اجلوي االلتزام مبا 
يلي:

1. تطبيق كافة أحكام الالئحة.
بجميع  تأخير  دون  الهيئة  تزويد   .2
واملستندات  وال��س��ج��الت  املعلومات 
تطبيق  لغرض  تطلبها  التي  الالزمة 

أحكام الالئحة.
3. تقدمي تقارير شهرية إلدارة حماية 
العمالء عن الرحالت املتأخرة وامللغاة 
وحاالت رفض االركاب والشكاوى التي 
تلقاها من العمالء، ويعد عدم تقدميه 
منه  إقراراً ضمنياً  الشهرية،  التقارير 
االحتياطات  وموظفيه  اتخاذه  بعدم 
تعرض  التي  األض��رار  لتاليف  الالزمة 

لها العميل.
والتعليمات  ب��األن��ظ��م��ة  ال��ت��ق��ي��د   .4
الهيئة  قبل  م��ن  ال��ص��ادرة  والتعاميم 

واألنظمة والتعليمات ذات العالقة.
5. تقدمي أي تغيير أو إضافة أو حذف 
حقوق  مت��س  سياسة  ألي  تعديل  أو 

العمالء للهيئة العتمادها.
6. إيضاح شروط وأحكام عقد النقل 
للعميل قبل إمتام عملية احلجز املؤكد 

بأي وسيلة.
كافة  العميل  استيفاء  من  التأكد   .7
مستندات ومتطلبات السفر النظامية 
تعليمات يف هذا  م��ن  ل��دي��ه  م��ا  وف��ق 

الشأن.

املادة السابعة »الرعاية واملساندة«:
حالة  يف  اجل���وي،  الناقل  على  يجب 
قيامه برفض إركاب أو إلغاء رحلة أو 
تأخيرها، أن يقدم الرعاية واملساندة 
مراحل  م��ن  مرحلة  أي  يف  للعمالء 

الرحلة وذلك على النحو التالي:
من  اب��ت��داء  وم��ش��روب��ات  مرطبات   .1

الساعة األولى.

مدة  جت���اوزت  إذا  مالئمة  وج��ب��ة   .2
التأخير )3( ثالث ساعات من الوقت 

األصلي احملدد للمغادرة.
3. سكن فندقي ومواصالت من وإلى 
 )6( التأخير  مدة  إذا جتاوزت  املطار 
س��ت س��اع��ات م��ن ال��وق��ت األص��ل��ي 

احملدد للمغادرة.



14

املادة الثامنة »رفض االركاب«:
من  باحلد  اجل��وي  الناقل  يلتزم   .1
عدد الركاب املرفوضن على الرحلة.
عدم  اجل��وي  الناقل  على  يجب   .2
الرحلة  إرك��اب أي عميل على  رفض 
ذات  على  بديلة  مقاعد  توفر  عند 
ال��رح��ل��ة ب���درج���ة أع��ل��ى م���ن درج���ة 
العميل،  م��ع  عليها  املتفق  االرك���اب 
إلى  االرك���اب  درج��ة  بترقية  ويلتزم 

الدرجة األعلى دون مقابل.
3. يجب على الناقل اجلوي، يف حالة 
عدم  بسبب  عميل  أي  إرك��اب  رفض 
توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلة، 

أن يقوم، وبصورة فورية، بالتالي:
أ- تقدمي معلومات وافية للعميل عن 
بطريقة  االرك��اب  حقوقه عند رفض 
له  ي��ق��دم  وأن  وواض���ح���ة  م��ك��ت��وب��ة 

اإلرشاد الالزم يف هذا الشأن.
ب- إتاحة حق االختيار للعميل بن أن 
يقوم بالسفر على رحلة أخرى لذات 
الناقل اجلوي أو على ناقل جوي آخر 
فارق  اجلوي  الناقل  يتحمل  أن  على 

تكلفة االركاب إن وجد.
إركاب  اجل��وي  الناقل  رفض  إذا  ج- 
التعاقد،  فسخ  العميل  وقرر  العميل، 
قيمة  ب��إع��ادة  اجل���وي  الناقل  يلتزم 
التذكرة )خط السير غير املستخدم(، 
باإلضافة إلى تعويض يعادل )%100( 

من تلك القيمة.
عن  تعويضاً  العميل  يستحق  ه���-ال 
رف����ض االرك������اب ع��ل��ى ال��رح��ل��ة يف 

احلاالت التالية:
1. ع���دم ال��ت��زام��ه ب��أح��ك��ام امل���ادة 

اخلامسة من هذه الالئحة.
2. إذا قام الناقل اجلوي بتوفير نقل 
جوي مشابه خالل )6( ست ساعات 

من الوقت األصلي احملدد للمغادرة.
للناقل اجلوي اإلعالن عن  و- يجوز 
عن  للتنازل  متطوعن  رك��اب  طلب 

مقاعدهم مقابل عرض يقدم لهم.

املادة التاسعة »تخفيض الدرجة«:
1. ال يعد تخفيض الدرجة على ذات 

الرحلة رفضاً لإلركاب.
رفض  بعدم  اجلوي  الناقل  يلتزم   .2
عند  الرحلة  على  عميل  أي  إرك��اب 
توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلة 

بدرجة أدنى من درجة االركاب املتفق 
عليها مع العميل، ويجب عليه يف هذه 
مقاعد  بتوفر  العميل  إب��الغ  احلالة 
ب��دي��ل��ة ع��ل��ى ال��درج��ة األدن����ى، وتتم 

املعاجلة وفق اآلتي:
تخفيض  على  العميل  واف��ق  إذا  أ- 
عن  تعويضه  يجب  االرك����اب،  درج��ة 
االركاب  السعر بن درجة  كامل فرق 
األصلية وبن الدرجة التي مت السفر 
عليها للجزء الذي مت تخفيض درجة 
أق��ل سعر  وف��ق  الرحلة  اإلرك���اب من 
التخفيض  مت  ال��ت��ي  ال���درج���ة  ع��ل��ى 
يعادل  تعويض  إلى  باإلضافة  عليها، 
)50%( من تلك القيمة، وال يكون هذا 
تعويضات  أي  ع��ن  ب��دي��اًل  التعويض 
ن���اجت عن  ع��ن أي ض���رر  أو  أخ����رى 

تخفيض درجة االركاب.
التعاقد،  فسخ  العميل  ق��رر  إذا  ب- 
ال��ت��ذك��رة )خ��ط  إع����ادة قيمة  ي��ج��ب 
باإلضافة  املستخدم(،  غير  السير 
تلك  من   )%100( يعادل  تعويض  إلى 
القيمة، وال يكون هذا التعويض بدياًل 
أي  عن  أو  أخ��رى  تعويضات  أي  عن 

ضرر ناجت عن رفض االركاب.
واخل���دم���ات  ال���رع���اي���ة  ت���ق���دمي  ج- 
املنصوص عليها يف املادة السابعة من 

هذه الالئحة.

املادة العاشرة »إلغاء الرحالت«:
القاهرة، ال  القوة  1. يف غير حاالت 
الرحالت  إلغاء  اجل��وي  للناقل  يجوز 

املنتظمة.
إب��الغ  اجل��وي  الناقل  على  يجب   .2
موعد  قبل  ال��رح��ل��ة  ب��إل��غ��اء  العميل 

إقالعها، مع مراعاة اآلتي:
أ- بالنسبة للرحالت الدولية:

1( إذا أبلغ الناقل اجلوي العميل بإلغاء 
املوعد  م��ن  ي��وم��اً   )14( قبل  الرحلة 
األصلي احملدد للمغادرة للسفر، يُعفي 
الرعاية  متطلبات  من  اجلوي  الناقل 
قيمة  إع��ادة  عليه  ويجب  واملساندة، 
التذكرة أو اجلزء املتبقي من الرحلة 
 )%100( يُعادل  مبا  وتعويضه  للعميل 
من قيمة خط السير غير املستخدم.

العميل  اجل���وي  الناقل  أب��ل��غ  إذا   )2
بإلغاء الرحلة من )14( يوماً إلى )24( 
س��اع��ة م��ن امل��وع��د األص��ل��ي احمل��دد 

الناقل  على  يتعن  ف��إن��ه  ل��ل��م��غ��ادرة، 
إيجاد  بن  العميل  يخّير  أن  اجل��وي 
رحلة بديلة خالل أقل من )24( ساعة 
للمغادرة،  احملدد  األصلي  املوعد  من 
أو فسخ التعاقد وفقاً للفقرة )6( من 

هذه املادة.
ب-بالنسبة للرحالت الداخلية:

العميل  اجل���وي  الناقل  أب��ل��غ  إذا   )1
بإلغاء الرحلة قبل )7( أيام من املوعد 
يُعفى  ل��ل��م��غ��ادرة،  احمل����دد  األص��ل��ي 
الرعاية  متطلبات  من  اجلوي  الناقل 
قيمة  إع��ادة  عليه  ويجب  واملساندة، 
التذكرة أو اجلزء املتبقي من الرحلة 
 )%100( يُعادل  مبا  وتعويضه  للعميل 
من قيمة خط السير غير املستخدم.

العميل  اجل���وي  الناقل  أب��ل��غ  إذا   )2
بإلغاء الرحلة من )7( أيام إلى )24( 
س��اع��ة م��ن امل��وع��د األص��ل��ي احمل��دد 
الناقل  على  يتعن  ف��إن��ه  ل��ل��م��غ��ادرة، 
إيجاد  بن  العميل  يخّير  أن  اجل��وي 
رحلة بديلة خالل أقل من )24( ساعة 
للمغادرة،  احملدد  األصلي  املوعد  من 
أو فسخ التعاقد وفقاً للفقرة )6( من 

هذه املادة.
العميل  اجل���وي  الناقل  أب��ل��غ  إذا   .3
الداخلية(  أو  )الدولية  الرحلة  بإلغاء 
ساعات   )4( إل��ى  س��اع��ة   )24( م��ن 
للمغادرة  احمل��دد  األصلي  املوعد  من 
توفير  من  اجل��وي  الناقل  يتمكن  ولم 
ساعات  ست   )6( خالل  بديلة  رحلة 
للمغادرة،  احملدد  األصلي  املوعد  من 
و إضطرار العميل للحجز على ناقل 
جوي آخر، يجب على الناقل األصلي 
إعادة قيمة التذكرة )خط السير غير 
يعادل  لتعويض  باإلضافة  املستخدم( 
دون  وذلك  القيمة،  تلك  من   )%100(
متطلبات  يف  العميل  بحق  اإلخ���الل 
الرعاية واملساندة املنصوص عليها يف 

املادة السابعة من هذه الالئحة.
لرحلة  العميل  اخ��ت��ي��ار  ح��ال  يف   .4
إلغاؤها  مت  التي  الرحلة  ع��ن  بديلة 
)2/ب/2(  )2/أ/2(  للفقرات  وفقاً 
م��ن ه���ذه امل����ادة، وت��رت��ب ع��ل��ى ذل��ك 
ملدة  الفندق  يف  العميل  إقامة  متديد 
البديلة،  الرحلة  موعد  حتى  إضافية 
يتحمل الناقل اجلوي تكاليف اإلقامة 
من  واملواصالت  والوجبات  الفندقية 

لكل  اإلضافية  املدة  عن  املطار  وإلى 
عميل حتى موعد السفر اجلديد.

تواجد  أث��ن��اء  الرحلة  ألغيت  إذا   .5
على  يتعن  فإنه  امل��ط��ار،  يف  العميل 
الناقل اجلوي تأمن رحلة بديلة للتي 
مت إلغاؤها والتعامل مع العميل وفقاً 

للتالي:
أ- إذا كانت الرحلة البديلة على درجة 
على  أو  اجل��وي  الناقل  ل��ذات  أعلى 
ناقل جوي آخر على أي درجة يتحمل 

الناقل اجلوي قيمة فارق التكلفة.
ب- إذا كانت الرحلة البديلة على ذات 
الناقل اجلوي أو على ناقل جوي آخر 
على درجة إركاب أدن����ى، يلتزم الناقل 
قيمة  ف��رق  ب��إع��ادة  املتعاقد  اجل���وي 
الدرجة  على  سعر  أقل  وفق  الدرجة 
االرك����اب  درج����ة  تخفيض  مت  ال��ت��ي 
عليها، إضافة إلى تعويض العميل مبا 

يعادل )50%( من تلك القيمة.
الناقل  يلتزم  األح��وال  ج- ويف جميع 
املنصوص  ال��رع��اي��ة  بتأمن  اجل���وي 
ه��ذه  م��ن  ال��س��اب��ع��ة  امل����ادة  عليها يف 
امل��غ��ادرة على  ال��الئ��ح��ة حتى م��وع��د 

الرحلة البديلة.
6. مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )4( 
من هذه املادة، إذا قرر العميل فسخ 
التعاقد مع الناقل اجلوي بسبب إلغاء 
أن  اجل��وي  الناقل  على  فإن  الرحلة، 
يقوم بإعادة قيمة التذكرة )خط السير 
لتعويض  باإلضافة  املستخدم(  غير 

يعادل )50%( من تلك القيمة.
الفقرات  يف  ورد  مم��ا  اس��ت��ث��ن��اًء   .7
السابقة من هذه املادة، فإنه يف حالة 
إل��غ��اء رح��الت يف امل��ط��ارات التي ال 
منتظمة  أخ��رى  رح��الت  فيها  تتوفر 
على  يترتب  يومي،  بشكل  ومستمرة 

اإللغاء ما يلي:
أ- على الناقل اجلوي أن يؤمن رحلة 
الناقل  امللغاة على ذات  للرحلة  بديلة 
اجلوي أو على ناقل جوي آخر خالل 
تتجاوز )6( ست ساعات من  مدة ال 

موعد إقالع الرحلة امللغاة.
الرحلة  بن  الفرق  كان  حال  يف  ب- 
تتجاوز  مدة  البديلة  والرحلة  امللغاة 
)6( ست ساعات، يلتزم الناقل اجلوي 
يف  عليها  املنصوص  الرعاية  بتقدمي 
إلى  الالئحة  هذه  من  السابعة  امل��ادة 
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موعد إقالع الرحلة البديلة.
موافقة  وبعد  اجلوي  الناقل  على  ج- 
برية  ن��ق��ل  وس��ي��ل��ة  ي��وف��ر  أن  العميل 
لتأمن وصول العميل إلى مقصده أو 
منه  يغادر  أن  مطار ميكن  أقرب  إلى 
يعيد كامل  أن  الوصول، وعلى  لنقطة 
قيمة التذكرة لذلك اجلزء من الرحلة 
إضافة  الشراء،  درجة  حسب  للعميل 
تلك  م��ن   )%50( ي��ع��ادل  تعويض  إل��ى 

القيمة.
د- يف احلالتن املنصوص عليهما يف 
هذه  من  )7/ج(  و  )7/ب(  الفقرتن 
التعاقد،  العميل فسخ  قرر  إذا  املادة، 
إعادة  اجلوي  الناقل  على  يجب  فإنه 
ق��ي��م��ة ال��ت��ذك��رة ل��ك��ام��ل ال��رح��ل��ة أو 
إضافة  للعميل  منها  املتبقي  اجل��زء 
تلك  من   )%100( يعادل  تعويض  إلى 

القيمة.

املادة احلادية عشرة »تأخير الرحالت«:
تأخير  اجل���وي  للناقل  ي��ج��وز  ال   .1
ال���رح���الت ع���ن م��واع��ي��ده��ا، م���ا لم 
ذلك  والسالمة  األمن  دواعي  تقتضي 
من  معتمدة  م��ي��دان��ي��ة  ت��ق��اري��ر  وف���ق 

الهيئة.
إب��الغ  اجل���وي  الناقل  على  يجب   .2
ال��ع��م��ي��ل ب��ت��أخ��ر ال��رح��ل��ة ق��ب��ل وق��ت 
اإلقالع بحد أقصى )45( دقيقة وعلى 
اجلديد  الوقت  اإلب��الغ  يف  يحدد  أن 

لإلقالع.
3. يف حال تأخر الرحلة أثناء تواجد 
الناقل  على  يجب  الفندق،  العميل يف 
متديد  تكاليف  يتحمل  أن  اجل���وي 
موعد  حتى  للعميل  الفندقية  اإلقامة 
اإلقالع البديل، وإبالغ العميل مبوعد 

اإلقالع البديل و إرشاده مبا سيتم.
احتمال  أو  الرحلة  تأخر  حال  يف   .4
ت��زي��د ع���ن )6( ست  مل���دة  ت��أخ��ره��ا 
مطالبة  للعميل  يحق  فإنه  س��اع��ات، 
على  الرحلة  مبعاملة  اجل��وي  الناقل 
إلغاء  ألحكام  وفقاً  ملغاة  رحلة  أنها 
الرحالت الواردة يف املادة العاشرة من 

هذه الالئحة.
5. يف حال امتداد التأخير عن املوعد 
اجلديد لإلقالع ملدة تتجاوز )6( ست 
اجل��وي  الناقل  على  يتعن  س��اع��ات، 
متديد الرعاية الواجب عليه تقدميها 

امل��ادة  يف  عليها  وامل��ن��ص��وص  للعميل 
السابعة من هذه الالئحة.

املادة الثانية عشرة »العمالء من ذوي 
االحتياجات اخلاصة«:

أن يرفض  للناقل اجلوي  1. ال يجوز 
االحتياجات  ذوي  من  العميل  إرك��اب 
ت��ذك��رة مؤكدة  بعد إص���دار  اخل��اص��ة 

احلجز له.
ال��ن��اق��ل اجل�����وي م���راع���اة  2. ع��ل��ى 
ذوي  م����ن  ال���ع���م���الء  اح���ت���ي���اج���ات 
مقابل  وبدون   �� اخلاصة  االحتياجات 
امل��ث��ال ال  ذل��ك على سبيل  ���� مب��ا يف 

احلصر:
أ- توفير الكراسي املتحركة والعالمات 
اإلرشادية الواضحة يف املطارات أثناء 

الصعود للطائرة والنزول منها.
قبل  من  املعاينة  منصات  توفير  ب- 
من  العمالء  الستقبال  اجلوي  الناقل 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
الصعود  خدمة  توفر  من  التأكد  ج- 

إلى الطائرة والنزول منها.
ات��خ��اذ  ال���ن���اق���ل اجل�����وي  ع��ل��ى  د- 
اإلج�������راءات ال��ك��ف��ي��ل��ة ب���إع���الم ذوي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة وحت��دي��داً يف 
عن  الصمم  أو  البصر  فقدان  حالة 
أو  إل��غ��ائ��ه��ا  أو  ال���رح���الت  م��واع��ي��د 

تأخيرها أو تغييرها.
ه���- ت��ق��دمي ال��رع��اي��ة اخل��اص��ة التي 
إلغاء أو تأخير  أثناء  يحتاجها العميل 
الرحالت أو تغيير مسارها باإلضافة 
والتعويضات  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  إل��ى 

املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
3. يف حالة رفض االركاب أو تخفيض 
االحتياجات  ذوي  من  للعميل  الدرجة 
اخل��اص��ة، ف��إن على ال��ن��اق��ل اجل��وي 

االلتزام باآلتي:
غير  أو  مباشرة  رحلة  أول  تأمن  أ- 
م��ب��اش��رة م���غ���ادرة م��ن امل��ط��ار جلهة 
للرحلة  موعدها  يف  موافقة  املقصد 

األصلية.
ب- يف حالة عدم توفير الناقل اجلوي 
ذوي  م��ن  للعميل  امل��ن��اس��ب��ة  ال��رح��ل��ة 
االحتياجات اخلاصة أو عدم التزامه 
املنصوص  الالزمة  اخلدمات  بتوفير 
يعوض  أع����اله،  ال��ف��ق��رات  يف  عليها 
قيمة  من   )%200( يعادل  مبا  العميل 

إجمالي تذكرة السفر.

املادة الثالثة عشرة »فقدان األمتعة«:
تعويض  اجل��وي  الناقل  على  يجب   .1
وح��دة   )350( ع��ن  يقل  ال  مب��ا  العميل 
يتجاوز  ال  ومب��ا  خ��اص��ة  ح��ق��وق سحب 
خاصة  سحب  ح��ق��وق  وح���دة   )1131(
عن فقدان أو تلف أو تأخر األمتعة لكل 

عميل يحمل تذكرة سفر.
مستوى  رف��ع  يف  العميل  رغ��ب  إذا   .2
على  األمتعة  اح��ت��واء  بسبب  التعويض 
فإن  القيمة،  مرتفعة  أو  ثمينة  متعلقات 
عليه أن يفصح للناقل اجلوي عنها وعن 
خالل  من  الطائرة  صعود  قبل  قيمتها 
الناقل  قبل  م��ن  لذلك  امل��ع��دة  النماذج 

اجلوي.
تعويض  اجل��وي  الناقل  على  يجب   .3
العميل عن تلف أو فقدان األمتعة خالل 
ت��اري��خ استالم  م��ن  ي��وم��اً  ث��الث��ون   )30(

الناقل اجلوي املطالبة بالتعويض.
تعويض  اجل��وي  الناقل  على  يجب   .4
العميل عن تأخر أمتعته مبا يعادل )20( 
يوم  وحدة حقوق سحب خاصة عن كل 
تأخير وبحد أقصى )100( وحدة حقوق 
سحب خاصة للرحالت الداخلية، و)40( 
يوم  وحدة حقوق سحب خاصة عن كل 
أقصى  وبحد  الدولية  للرحالت  تأخير 
)200( وحدة حقوق سحب خاصة وذلك 

عند استالم األمتعة املتأخرة.
)األمتعة  إضافية  قطعة  كل  تعامل   .5
لها  تعريف  بطاقة  إصدار  يتم  الزائدة( 
م��ادي،  مبقابل  اجل��وي  الناقل  قبل  من 

على حده وفقاً ألحكام هذه املادة.

املادة الرابعة عشرة »تقدمي الشكاوى«:
يضع  أن  اجل��وي  الناقل  على  يجب   .1
آلية معلنة الستالم الشكاوى والرد عليها 

وفقاً لنماذج يتم اعتمادها من الهيئة.
بشكوى  التقدم  يف  الرغبة  حالة  يف   .2
إلدارة حماية العمالء، يجب على العميل 
الناقل  ل��دى  ب��داي��ة  ش��ك��واه  يسجل  أن 

اجلوي للحصول على رقم مرجعي لها.
3. ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ن��اق��ل اجل���وي ت��زوي��د 

العميل برقم مرجعي لشكواه.
إدارة  إل��ى  العمي��ل  يتقدم  أن  يجب   .4
ضد  بشكواه  بالهيئ��ة  العمالء  حماية 
ال��ن��اق��ل اجل���وي مل��خ��ال��ف��ة أح��ك��ام ه��ذه 

الالئحة خالل ستن يوماً من تاريخ 
وقوع املخالفة محل الشكوى.

على  اجل���وي  ال��ن��اق��ل  رد  ع���دم   .5
شكوى العميل خالل )15( يوماً من 
الهيئة،  قبل  من  بها  إخطاره  تاريخ 

يعتبر إقراراً منه بصحة الشكوى.

»إع���ادة قيمة  امل��ادة اخلامسة عشرة 
التذاكر و التعويضات«:

1. يجب ع�لى ال�ناق�ل ال�جوي إع�ادة 
التعويضات  أو دفع  ال�تذاكر  ق�ي�م�ة 
الالئ�حة  هذه  يف  عليها  املنصوص 
ن��ق�داً أو ع�ن ط�ريق ت�ح�وي�ل ب�ن�كي 
أو ش�ي�ك مصريف أو قسائم تبادلية 
 )10( خ��الل  العميل،  رغبة  حسب 
تاريخ  م��ن  أقصى  بحد  عمل  أي��ام 

إقرار الناقل اجلوي بحق العميل.
قسيمة  اس��ت��خ��دام  ح��ال��ة  يف   .2

تبادلية، يحق للعميل ما يلي:
من  مكتب  أي  من  نقداً  أ. صرفها 

مكاتب الناقل اجلوي.
دفع  دون  استخدامها  إع���ادة  ب. 
إع��ادة  مقابل  إض��اف��ي��ة  رس���وم  أي 

االستخدام.
باإلعالن  اجل��وي  الناقل  يلتزم   .3
التعويض  وإج��راءات  سياسات  عن 
 / التالفة   / املتأخرة  األمتعة  عن 
اإللكتروني  موقعه  على  واملفقودة 
ب��ارز يف  مكان  وكذلك يف  الرسمي 
بعد  وامل���ط���ارات  املبيعات  مكاتب 

اعتمادها من الهيئة.
4. التعويض عن األضرار الالحقة 
الناقل  ال��ت��زام  ع��دم  على  املترتبة 
اجلوي بشروط وأحكام عقد النقل 
رفع  يتم  العميل،  وب��ن  بينه  املبرم 
دعوى قضائية بشأنها لدى احملكمة 
امل��خ��ت��ص��ة ل��ت��ق��دي��ر م���دى ال��ض��رر 

ومقدار التعويض.

امل����������ادة ال�����س�����ادس�����ة ع����ش����رة »ال����ق����وة 
القاهرة«:

1. يف حاالت القوة القاهرة:
الناقل اجلوي إشعار  أ. يجب على 
والتغييرات  باملستجدات  العميل 
املرتبطة باحلالة ابتداًء من اإلعالن 
ع��ن احل��ال��ة وع��ل��ى م���دار الساعة 
اإلرشادات  وتقدمي  إنتهائها،  وحتى 
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الالزمة حيالها.
م��ن  اجل������وي  ال���ن���اق���ل  يُ���ع���ف���ى  ب. 
التعويضات الواردة يف هذه الالئحة.

ج. ي��ق��دم ال��ن��اق��ل اجل����وي خ��دم��ات 
هذه  يف  املالئمة  واملساندة  الرعاية 

احلاالت.
االحتجاج  اجلوي  للناقل  يجوز  ال   .2
املخالفة  كانت  إذا  ال��ق��اه��رة  بالقوة 
ع��ائ��دة خللل  الالئحة  ه��ذه  ألح��ك��ام 
فني بالطائرة أو لظروف تشغيلية أو 
أو  جانبه  من  تقدير  سوء  أو  جدولة 
من جانب أحد موظفيه، أو أن تكون 
أو  منه  تقصير  أو  إهمال  عن  ناجتة 

من وكالئه.

املتتابع  »النقل  عشرة  السابعة  امل��ادة 
ونقاط التوقف«:

يعتبر  ال��الئ��ح��ة،  ه��ذه  ألغ���راض   .1
النقل الذي يقوم به عدد من الناقلن 
جتارية  ترتيبات  مبوجب  املتتابعن 
ال  واح��داً  نقاًل  أو حتالفات تسويقية 
قد  بشأنه  االتفاق  كان  س��واء  يتجزأ 
أُبرم يف صورة عقد واحد أو سلسلة 
الدولية  يفقد صفته  وال  العقود،  من 
أو  العقود  أح��د  تنفيذ  وج��وب  ملجرد 
سلسلة منها تنفيذاً كاماًل داخل إقليم 

دولة ما.
2. يف حالة تقدمي اخلدمة من خالل 
ترتيبات جتارية أو حتالفات تسويقية 
مثل التشغيل مبوجب الرمز املشترك، 
فإنه يجب على الناقل اجلوي أن يقوم 
بإعالن ذلك للعميل بطريقة واضحة 

عند تقدمي خدمة السفر.
3. يجب على الناقل اجلوي أن يوضح 
التي  ال��ت��وق��ف  ن��ق��اط  ك��اف��ة  للعميل 
كانت  س��واًء  الرحلة،  مسار  يتضمنها 
طائرة  على  أو  ال��ط��ائ��رة  نفس  على 

أخرى.
4. يجب على الناقل اجلوي أن يعلن 
البيع، عن  بوضوح للعميل، من نقطة 
فعلياً  بالتشغيل  ستقوم  التي  الناقلة 
ل��ك��ل ج���زء م��ن ال��رح��ل��ة وك��ذل��ك عن 
الناقلة أو الناقالت التي يرتبط معها 
تلك  إلمتام  تعاقدية  بعالقة  املشتري 

الرحلة.

امل��������ادة ال���ث���ام���ن���ة ع����ش����رة »اإلع�����الن�����ات 

واألسعار«:
االلتزام  الناقل اجلوي  1. يجب على 
إعالناته  املطلقة يف  الشفافية  مببدأ 
عن الرحالت واخلدمات املقدمة من 

قبله.
االلتزام  الناقل اجلوي  2. يجب على 
وإج��راءات��ه  سياسته  ع��ن  ب��اإلع��الن 
أخ��رى  ل��غ��ة  أي  م��ع  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة 
الوسائل  طريق  عن  قبله  من  مختارة 
اإلع���الم���ي���ة واإلع���الن���ي���ة امل��ت��اح��ة 
إب��رازه��ا يف مكاتب  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 

املبيعات واملطارات.
تقدمي  اجل���وي  للناقل  ي��ج��وز  ال   .3
معلومات مضللة عن أسعار اخلدمات 

وآليات تقدميها عن اإلعالن عنها.
إتاحة  اجل��وي  الناقل  على  يجب   .4
ج��م��ي��ع أس���ع���ار اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة 
عند  ضمنها  م��ن  لالختيار  للعمالء 

استخدام أنظمة احلجز اآللي.
5. يجب على الناقل اجلوي اإلعالن 
إلى  تضاف  إضافية  أسعار  أي  عن 
السعر املعلن يف ذات املادة اإلعالنية 
امل��س��ت��خ��دم��ة، ع��ل��ى أن ي��ك��ون ذل��ك 

واضحاً يف املادة اإلعالنية ذاتها.
هي  عنها  املعلن  األس��ع��ار  تعتبر   .6
للناقل  يحق  وال  اإلجمالية  األس��ع��ار 
اجل����وي إض���اف���ة أي���ة رس����وم أخ���رى 
ذلك  يضمن  مالم  األسعار  هذه  على 

صراحة يف مواده اإلعالنية.
عند  اجل���وي  ال��ن��اق��ل  على  يجب   .7
إجراء احلجز، إيضاح الرسوم املترتبة 
على طلب العميل إجراء أي تغييرات 

أو تعديالت على حجزه بعد تأكيده.

املادة التاسعة عشرة »الغرامات«:
م���ع ع����دم اإلخ������الل ب��ال��ت��ع��وي��ض��ات 
امل��س��ت��ح��ق��ة ل��ل��ع��م��الء وف��ق��اً ألح��ك��ام 
اجلوي  الناقل  يعاقب  الالئحة،  هذه 
بغرامة مالية ال ت�زيد عن )50.000( 
أحك�ام  ملخالفته  ري��ال  أل��ف  خمسن 
ه�ذه الالئح��ة أو التعليمات الصادرة 

مبوجبها.

املادة العشرون »أحكام عامة«:
اجل����وي  ال���ن���اق���ل  ع���ل���ى  ي���ج���ب   .1
اإلع���الن ع��ن ح��ق��وق ال��ع��م��الء وفقاً 
قبل  من  املعتمد  اجل��وي  النقل  لعقد 

وبطريقة  واضحة  أماكن  يف  الهيئة 
للعمالء ومن ذلك على وجه  مفهومة 

اخلصوص:
للناقل  الرسمي  اإللكتروني  املوقع  أ- 

اجلوي.
ب- مكاتب املبيعات.
ج- منصات املعاينة.

األم��ت��ع��ة  إس��ت��الم  منطقة  ع��ن��د  د- 
بالنسبة لألمتعة وتعويضاتها.

احليوان  نقل  قبول  عدم  حال  2. يف 
لنقله فإن  تذكرة  له  ال��ذي أص��در ت 
امل��ص��اري��ف  يتحمل  اجل���وي  ال��ن��اق��ل 
امل��ت��رت��ب��ة ع��ل��ى ذل���ك اإلل���غ���اء مب��ا ال 
يتجاوز ثالثمائة )300( وحدة حقوق 

سحب خاصة.

امل����ادة احل��ادي��ة وال��ع��ش��رون »صالحية 
التعديل«:

ملجلس اإلدارة صالحية تعديل أحكام 
هذه الالئحة.

امل�������ادة ال���ث���ان���ي���ة وال����ع����ش����رون »س���ري���ان 
الالئحة«:

1. يسري العمل بهذه الالئحة خالل 
نشرها  تاريخ  من  يوماً  تسعون   )90(
الئحة  وتلغي  الرسمية،  اجلريدة  يف 
ح��م��اي��ة ال��ع��م��الء ال���ص���ادرة ب��ق��رار 
-08 وتاريخ  )ت/356(  رقم  املجلس 

09-1437ه� وكل ما سبقها.
اجل���ري���دة  يف  ال���الئ���ح���ة  ت��ن��ش��ر   .2

الرسمية.

اجل�����دي�����ر ذك�������ره ه�����و أن ال���ه���ي���ئ���ة ق��د 
أخضعت اللوائح القدمية للمراجعة 
وال�����ت�����دق�����ي�����ق مب�����ش�����ارك�����ة ع���������دد م���ن 
امل��خ��ت��ص��ن واخل����ب����راء وب���ت���ع���اون مع 
جمعية حماية املستهلك ومت األخذ 
ب���امل���الح���ظ���ات وال���ت���ع���دي���الت ال���ت���ي ال 
تتعارض مع أنظمة املنظمة الدولية 

للطيران املدني ) االيكاو(.
كما جتدر اإلشارة إلى أنه اعتبارًا من 
تاريخ 1438/9/11ه���، وفقًا لتقومي أم 
القرى، املوافق 2017/6/6م مت إيقاف 
حلماية  التنفيذية  بالالئحة  العمل 
امل��س��ت��ه��ل��ك ال����ص����ادرة ب���ق���رار مجلس 
وت���اري���خ   )99-8( رق����م  ال��ه��ي��ئ��ة  إدارة 

1431/8/1ه���� وك��ل ما ط��رأ عليها من 
ت��ع��دي��الت وال���ت���ي ص���در آخ���ره���ا ق���رار 
م��ع��ال��ي وزي����ر ال��ن��ق��ل رئ��ي��س مجلس 
املدني  للطيران  العامة  الهيئة  إدارة 
رقم )ت/356( وتاريخ 1437/09/08ه�، 
التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  س��ت��دخ��ل  ح��ي��ث 
حل��م��اي��ة ح���ق���وق ال���ع���م���الء ال���ص���ادرة 
الهيئة  إدارة  م��ج��ل��س  ق����رار  مب��وج��ب 
ال�����ع�����ام�����ة ل����ل����ط����ي����ران امل������دن������ي رق����م 
)380/20( وتاريخ 1438/5/26ه� حيز 

النفاذ.

السعودية  العربية  اململكة  وُت��ع��د 
م���ن أوائ�����ل ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي 
تنفيذية  الئ��ح��ة  ب���إص���دار  ق��ام��ت 
حل���م���اي���ة امل��س��ت��ه��ل��ك )ال���ع���م���الء( 
إدارة  م���ج���ل���س  ب����ق����رار  ال������ص������ادرة 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ي��ران امل��دن��ي 
رقم )8-99( وتاريخ 1431/08/1ه�، 
وق����دم����ت ه�����ذه ال���الئ���ح���ة ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
كنموذج  املدني  للطيران  العربية 
العربية  للدول  ميكن  استرشادي 
ب��ه يف وض���ع أنظمتها  االس��ت��ع��ان��ة 
اخل�����اص�����ة ب����ح����ق����وق امل���س���اف���ري���ن 
العامة  الهيئة  تنظيم  على  ب��ن��اء 

للطيران املدني.

وك���ان���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ي��ران 
ذل���ك لتحقيق  امل��دن��ي س��ب��اق��ة يف 
التوازن بن حقوق الناقل اجلوي، 
إدارة  وتعتبر  )العميل(،  واملسافر 
ح���م���اي���ة ال����ع����م����الء ه�����ي ص��اح��ب��ة 
وتفسير  تطبيق  يف  االخ��ت��ص��اص 
أح����ك����ام ه�����ذه ال���الئ���ح���ة ووض��ع��ه��ا 
على  واإلش�����راف  التنفيذ  م��وض��ع 
ال��وص��ل بن  وه��ي صلة  تنفيذها، 
الناقل اجلوي واملسافر، حيث يتم 
على  الالئحة  هذه  أحكام  تطبيق 
ال����رح����الت امل����غ����ادرة م���ن م���ط���ارات 
الناقل اجل��وي  ك��ان  اململكة س���واًء 
وط���ن���ي���ًا أو أج���ن���ب���ي���ًا  وال����رح����الت 
ال����ق����ادم����ة ب���واس���ط���ة ن���اق���ل ج���وي 
وطني، ما لم يتم تعويض املسافر 
أو م��س��اع��دت��ه وف����ق أن��ظ��م��ة دول���ة 

املغادرة.
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اجلزء الثالث و الع�سرون من »اتفاقية اعرف حقوقك و واجباتك

االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد«

* دخلت اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد  (UNCAC) حيز النفاذ يف ١٤ كانون االأول/ دي�سمرب ٢٠٠٥، و هي تُعد االتفاقية االأكرث �سموالً وقوة يف مكافحة الف�ساد على نطاق عاملي، وحتى 
يناير ٢٠١3، �سادقت عليها ١٦٥ دولة، وقد وقعت على االتفاقية اململكة العربية ال�سعودية يف ٢٠٠٤/9/١م، فيما ان�سمت و�سادقت عليها يف ٢٠١3/٤/٢9م.

املادة الثامنة و الثالثون »التعاون 
بن السلطات الوطنية«:

لقانونها  وفقاً  دولة طرف،  كل  تتخذ 
ال��داخ��ل��ي، م��ا ق��د ي��ل��زم م��ن تدابير 
سلطاتها  ب���ن  ال���ت���ع���اون  ل��ت��ش��ج��ي��ع 
ال���ع���م���وم���ي���ة، وك����ذل����ك م��وظ��ف��ي��ه��ا 
وسلطاتها  ج��ان��ب،  م��ن  العمومين، 
األفعال  يف  التحقيق  ع��ن  امل��س��ؤول��ة 
من  مرتكبيها،  ومالحقة  اإلجرامية 
ذلك  يشمل  أن  ويجوز  آخ��ر،  جانب 

التعاون:
)أ(  املبادرة بإبالغ السلطات األخيرة، 
وجيهة  أس��ب��اب  هناك  تكون  حيثما 
من  أي  ارتكاب  جرى  بأنه  لالعتقاد 
األفعال املجّرمة وفقاً للمواد 15 و21 

و23 من هذه االتفاقية ؛ أو
امل��ع��ل��وم��ات  ج��م��ي��ع  ت���ق���دمي  )ب(   
األخيرة،  السلطات  إل��ى  الضرورية 

بناًء على طلبها.

املادة التاسعة و الثالثون »التعاون 
بن السلطات الوطنية والقطاع 

اخلاص«:

1- ت��ت��خ��ذ ك��ل دول����ة ط����رف، وف��ق��اً 
من  يلزم  قد  ما  الداخلي،  لقانونها 
تدابير لتشجيع التعاون بن السلطات 
واملالحقة  بالتحقيق  املعنية  الوطنية 
القطاع اخلاص، وخصوصاً  وكيانات 
املؤسسات املالية، فيما يتصل باألمور 
بارتكاب أفعال مجّرمة وفقاً  املتعلقة 

لهذه االتفاقية.
2- تنظر كل دولة طرف، يف تشجيع 
رع��اي��اه��ا وغ��ي��ره��م م��ن األش��خ��اص 
املعتاد  إقامتهم  مكان  يوجد  الذين 
السلطات  إب���الغ  ع��ل��ى  إقليمها  يف 
واملالحقة  بالتحقيق  املعنية  الوطنية 
لهذه  وفقاً  مجّرم  فعل  ارت��ك��اب  عن 

االتفاقية.

املادة األربعون »السرية املصرفية«
تكفل كل دولة طرف، يف حال القيام 
أفعال  يف  داخلية  جنائية  بتحقيقات 
وجود  االتفاقية،  لهذه  وفقا  مجّرمة 
القانوني  نظامها  يف  مناسبة  آليات 
قد  التي  العقبات  لتذليل  الداخلي 
السرية  ق��وان��ن  تطبيق  ع��ن  تنشأ 

املصرفية.

املادة الواحدة و األربعون »السجل 
اجلنائي«:

ما  تعتمد  أن  دول��ة طرف  لكل  يجوز 
قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير 
أخ���رى ل��ك��ي ي��ؤخ��ذ ب��ع��ن االع��ت��ب��ار، 
ش��روط  م��ن  م��ن��اس��ب��اً  ت���راه  حسبما 
أن  إدان���ة سبق  حكم  أي  وأغ���راض، 
دولة  يف  املزعوم  اجلاني  بحق  صدر 
أخرى، بغية استخدام تلك املعلومات 
يف إج��راءات جنائية ذات صلة بفعل 

مجّرم وفقاً لهذه االتفاقية.

املادة الثانية و األربعون »الوالية 
القضائية« )2-1(:

قد  م��ا  ط���رف  دول���ة  ك��ل  تعتمد   -1
يلزم من تدابير لكي تخضع لواليتها 
القضائية ما جرمته من أفعال وفقاً 
لهذه االتفاقية يف احلالتن التاليتن:

إقليم  يف  اجل��رم  يُرتكب  عندما  )أ( 
تلك الدولة الطرف؛ أو

منت  على  اجلرم  يرتكب  عندما  )ب( 

سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف 
قوانن  مبقتضى  مسّجلة  طائرة  أو 
تلك ال��دول��ة ال��ط��رف وق��ت ارت��ك��اب 

اجلرم.
هذه  من   4 امل��ادة  بأحكام  رهناً   -2
أن  الطرف  للدولة  يجوز  االتفاقية، 
تُخضع أيضاً أي جرم من هذا القبيل 
لواليتها القضائية يف احلاالت التالية:
أحد  ضد  اجل��رم  يُرتكب  عندما  )أ( 

مواطني تلك الدولة الطرف؛ أو
 )ب( ع��ن��دم��ا يَ��رت��ك��ب اجل���رم أح��د 
م��واط��ن��ي ت��ل��ك ال���دول���ة ال��ط��رف أو 
مكان  يوجد  اجلنسية  عدمي  شخص 

إقامته املعتاد يف اقليمها؛ أو
من  واح��داً  اجل��رم  يكون  عندما  )ج( 
للفقرة 1 )ب(  األفعال املجّرمة وفقاً 
امل��ادة 23 من ه��ذه االتفاقية  من   ‘2‘
ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب 
أو  فعل مجّرم وفقاً للفق��رة 1 )أ( ‘1‘ 
أو )ب( ‘1‘من امل��ادة 23 من هذه   ‘2‘

االتفاقية داخل إقليمها؛ أو
)د( عندما يُرتكب اجلرم ضد الدولة 

الطرف.

هيئة األمم املتحدة للمرأة:
 هي هيئة منظمة األمم املتحدة املعنية 
باملساواة بن اجلنسن ومتكن املرأة، 
والهيئة هي النصير العاملي الرئيسي 
أنشئت  حيث  والفتاة،  املرأة  لقضايا 
من  تقدم  إحراز  التعجيل يف  لغرض 
أجل تلبية احتياجاتهن على الصعيد 

العاملي.
للمرأة،  املتحدة  األمم  أنشئت  وق��د 
A/ العامة  اجلمعية  ق��رار  مبوجب 

RES/289/64 يف متوز/يوليه 2010، 
يف خطوة تاريخية للدول األعضاء يف 
األمم املتحدة، لتكون هيئة جامعة يف 
األمم املتحدة للمساواة بن اجلنسن 

ومتكن املرأة.
جدول  من  كجزء  الهيئة  إنشاء  وجاء 
من  لإلصالح،  املتحدة  األمم  أعمال 
أجل جمع املوارد والواليات مبا يكفل 
الهيئة بذلك  أكبر، ولذا فضمت  أثراً 
ك��ل ال��والي��ات وامل��ه��ام ألرب���ع هيئات 
عملها  م��ح��ور  ك���ان  مختلفة  س��اب��ق��ة 
امل��س��اواة  على  يرتكز  رئيسي  بشكل 
وه��ذه  امل���رأة،  ومتكن  اجلنسن  ب��ن 

الهيئات هي:

1- مكتب املستشارة اخلاصة للقضايا 
اجلنسية والنهوض باملرأة

األمانة  باملرأة يف  النهوض  2- شعبة 
العامة

اإلمنائي  املتحدة  األمم  صندوق   -3
للمرأة

4- معهد األمم املتحدة الدولي للبحث 
والتدريب من أجل النهوض باملرأة

وأُنشئ مجلس تنفيذي جديد بوصفه 
الدعم  يقدم  الهيئة  إلدارة  مجلساً 
احلكومي الدولي لألنشطة التنفيذية 
التي تضطلع بها ويشرف عليها، على 

أن يناط بها املهام التالية:
الدولية،  احلكومية  الهيئات  دعم   -1

امل��رأة، يف صياغتها  مثل جلنة وضع 
للسياسات واملعايير والقواعد العاملية؛
على  األع��ض��اء  ال���دول  مساعدة   -2
واالس��ت��ع��داد  امل��ع��اي��ي��ر،  ه���ذه  تنفيذ 
ل��ت��ق��دمي دع���م ت��ق��ن��ي وم��ال��ي مالئم 
وإق��ام��ة  ذل���ك،  تطلب  ال��ت��ي  للبلدان 

شراكات فعالة مع املجتمع املدني؛
املتحدة  األمم  منظومة  مساءلة   -3
بشأن التزاماتها يف ما يتعلق باملساواة 
الرصد  ذل��ك  يف  مب��ا  اجلنسن،  ب��ن 
نطاق  ع��ل��ى  احمل���رز  للتقدم  امل��ن��ظ��م 

املنظومة.
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اعرف اأكرث عن هيئة االأمم املتحدة للمراأة



ماهي احلاالت التي ميكن فيها طلب إعادة النظر يف األحكام النهائية 
الصادرة يف العقوبة ؟

امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

أوضح  اجلزائية  اإلج���راءات  نظام 
م��ن اخل��ص��وم طلب  أن��ه يجوز ألي 
النهائية  األحكام  يف  النظر  إع��ادة 
ألح��وال  وف��ق��اً  بالعقوبة  ال��ص��ادرة 

محددة وهي:
1- إذا حكم على املتهم يف جرمية 

قتل ثم وجد املدعى قتله حياً.
شخص  على  حكم  ص��در  إذا   -2
من أجل واقعة ثم صدر حكم على 

شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، 
وكان بن احلكمن تناقض يفهم منه 

عدم إدانة أحد احملكوم عليهما.
على  بني  ق��د  احل��ك��م  ك��ان  إذا   -3
أو  تزويرها  بعد احلكم  أوراق ظهر 
احلكم  بعد  ظهر  شهادة  على  بني 

أنها شهادة زور.
حكم  على  بني  احلكم  ك��ان  إذا   -4
ألغي  ثم  إح��دى احملاكم  ص��ادر من 

هذا احلكم.
أو  بينات  احلكم  بعد  ظهر  إذا   -5
وقائع لم تكن معلومة وقت احملاكمة 
وك���ان م��ن ش��أن ه��ذه ال��ب��ي��ان��ات أو 
الوقائع عدم إدانة احملكوم عليه أو 

تخفيف العقوبة.
النظر  إع���ادة  طلب  رف��ع  يتم  حيث 
التي  احملكمة  إل��ى  تقدم  بصحيفة 
أن تشتمل  ويجب  أص��درت احلكم، 

احلكم  بيان  على  الطلب  صحيفة 
وأسباب  فيه  النظر  إعادة  املطلوب 
الطلب، إال أنه ال يترتب على قبول 
احملكمة طلب إعادة النظر من حيث 
الشكل وقف تنفيذ احلكم إال إذا كان 
صادراً بعقوبة جسدية من قصاص 
أو حد أو تعزير ويف غير ذلك يجوز 
للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ يف 

قرارها بقبول طلب إعادة النظر.

للمرأة  يحق  أنه  العدل  وزارة  أك��دت 
إقامة دعواها يف مكان إقامتها فيما 
يخص قضايا املسائل الزوجية، أو ما 
يتبع فسخ عقد النكاح من قضايا، إذ 
األقرب  احملكمة  تختار  أن  لها  يحق 
من  األن���واع  ه��ذه  يف  للنظر  ملنزلها 
ال��ق��ض��اي��ا؛ ت��س��ه��ي��اًل ل��وص��ول��ه��ا إل��ى 

احملاكم.
وأرج��ع��ت ال����وزارة األس��ب��اب إل��ى أن 
بلد  يف  ال���دع���وى  ت��ق��ام  أن  األص����ل 
عليه  نصت  مل��ا  وف��ق��اً  عليه،  امل��دع��ى 
أحكام املادة )36( من نظام املرافعات 
األح���وال  ق��ض��اي��ا  أن  إال  ال��ش��رع��ي��ة 
الشخصية الواردة يف الفقرة )2( من 

املادة )39( مستثناة من هذه املادة.
من جانبه قال الشيخ عبد الرحمن بن 
عبد الواحد بن نوح وكيل وزارة العدل 
للشؤون القضائية، إن املرفق العدلي 

قد اعتنى باملرأة عناية فائقة؛ وهذه 
الشريعة  أح��ك��ام  م��ن  نابعة  العناية 
اإلسالمية التي كفلت للمرأة حقوقها، 
الشرعية  املرافعات  نظام  جعل  وقد 
اخليار لها يف إقامة دعواها يف بلدها 
أو بلد املدعى عليه، وذلك يف املسائل 
ال��زوج��ي��ة، واحل��ض��ان��ة، وال���زي���ارة، 

والنفقة ومن عضلها أولياؤها.
إذا نظرت  أنه على احملكمة  وأوضح 
استخالف  املدعية  بلد  يف  ال��دع��وى 
لإلجابة  عليه  امل��دع��ى  بلد  محكمة 
الدعوى  توجهت  ف��إذا  دع��واه��ا،  عن 
إل��ى  ب��احل��ض��ور  امل��دع��ى عليه  أب��ل��غ 
امتنع  للسير فيها فإن  إقامتها  مكان 
نظرت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى 
ردتها احملكمة دون إحضاره، وفقاً ملا 
ال���)39( من نظام  امل��ادة  نصت عليه 

املرافعات الشرعية.

وزارة العدل توؤكد حق املراأة يف اختيار 

املحكمة الأقرب لها يف ق�ضايا الأحوال 

ال�ضخ�ضية
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمن العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

نظام احلماية من اإليذاء والذي صدر قرار مجلس الوزراء باملوافقة عليه يف 1434/10/19ه� يأتي 
امتداداً للعملية التطويرية التي تشهدها اململكة يف مجال األنظمة، والتشريعات، واملتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية، مما يؤكد حرص قيادة اململكة على حماية اإلنسان واحلفاظ على حقوقه من 
أي استغالل، أو جتاوز، حيث يضمن هذا النظام الوقوف ضد كل شكل من أشكال االستغالل ، أو 
إساءة املعاملة اجلسدية أو النفسية أو اجلنسية، أو التهديد به والذي قد يرتكبه شخص جتاه شخص 
آخر ، متجاوزاً بذلك حدود ما له من والية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من 
عالقة أسرية، أو عالقة إعالة، أو كفالة، أو وصاية أو تبعية معيشية ، حيث يدخل يف إساءة املعاملة 
امتناع شخص أو تقصيره يف الوفاء بواجباته، أو التزاماته يف توفير احلاجات األساسية لشخص 
آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك احلاجات لهم ، حيث يعمل 
والعمل  واملعاجلة  املساعدة،  وتقدمي  أنواعه  اإلي��ذاء مبختلف  من  احلماية  توفير  على  النظام  هذا 
اتخاذ  و  لذلك،  الالزمة  واملساعدة  والصحية،  والنفسية  االجتماعية،  والرعاية  اإليواء،  توفير  على 
االجراءات النظامية بحق املتسبب باإليذاء ومعاقبته، ولضمان فعالية هذا النظام على أرض الواقع 
وضع املشرع العديد من الضمانات وااللتزامات للمبلغن عن حاالت اإليذاء أو الراصدين لها حيث 
مت توفير احلماية ملن يتقدم بالتبليغ عن حاالت اإليذاء من خالل عدم االفصاح عن هويته إال برضاه 
وإعفائه من املسؤولية إذا تبن أن احلالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً إلحكام هذا النظام 
ويأتي ذلك بهدف حتفيز كل شخص يطلع على حالة إيذاء التبليغ عنها ، هذا وقد مت التأكيد على 
على معلومات عن حاالت  بحكم عمله –  التزام موظفووا وزارة الشؤون االجتماعية وكل من يطلع – 
اإليذاء ، باحملافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات ، ووضع آلية لرصد احلاالت من خالل 
الزام املوظف العام املدني أو العسكري وكل عامل يف القطاع األهلي اطلع على حالة إيذاء- بحكم 
عمله – احاطة جهة عملة باحلالة عند علمه بها ، وعليها ابالغ وزارة الشؤون االجتماعية أو الشرطة 

بحالة اإليذاء فور العلم بها . 
املرأة والطفل  املستفيدة منه هما  الفئات  أكثر  أنه  إاّل  النظام حلماية اجلميع،  ورغم شمولية هذا 
بسبب أن أغلب حاالت اإليذاء تقع عليهم حيث يهدف هذا النظام من قراءة شمولية العمل على 
توفير احلماية من اإليذاء من خالل املساعدة واملعاجلة، ومعاقبة املتسّبب، إضافة إلى التوعية حول 
مفهوم اإليذاء، ومعاجلة الظواهر السلوكية باملجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة حلدوث حاالت 

اإليذاء. 
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