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قام وفد من أعضاء البرملان األوروبي 
حلقوق  الوطنية  للجمعية  ب��زي��ارة 
استقباله  يف  وكان  مؤخراً،  اإلنسان 
س��ع��ادة رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة ال��دك��ت��ور 
مفلح بن ربيعان القحطاني، وسعادة 
األمني العام للجمعية املستشار خالد 
وسعادة  الفاخري،  الرحمن  عبد  بن 
فرع  على  واملشرف  اجلمعية  عضو 
سابقاً  الشرقية  باملنطقة  اجلمعية 
الدكتور عبداجلليل بن علي السيف، 
األستاذ  اجلمعية  رئيس  وسكرتير 

أحمد بن محمد احملمود.
رئيس  سعادة  ق��دم  اللقاء  بداية  يف 
أنشطة  عن  موجزاً  شرحاً  اجلمعية 
اجلمعية ومساهمتها يف نشر الثقافة 
ونوعية  عملها  وآل��ي��ات  احلقوقية 

تقدمه  وم��ا  تتلقاها  التي  القضايا 
اجلمعية من جهود يف مجال حقوق 

اإلنسان.
وق����د ط����رح ال���وف���د ال���زائ���ر بعض 
يتعلق  ما  ومنها  احلقوقية  املواضيع 
رئيس  أوض���ح  وق��د  امل���رأة،  بحقوق 
هناك  أن  اجلانب  هذا  يف  اجلمعية 
املجتمع  ش��رائ��ح  بتمكني  اه��ت��م��ام 
حقوقهم  من  امل��رأة  ومنها  املختلفة، 
وع��ل��ى وج����ه اخل���ص���وص احل��ق��وق 
االق��ت��ص��ادي��ة، و االج��ت��م��اع��ي��ة، كما 
حقوق  مجال  احلالي يف  التطور  أن 
احلق  وخاصة  ملحوظ،  أم��ر  امل��رأة 
يف العمل واملشاركة السياسية حيث 
نالت عضوية مجلس الشورى ُوسمح  
لها باملشاركة يف االنتخابات البلدية 

وكذلك السماح مؤخراً للمرأة بقيادة 
السيارة.

القضايا  لبعض  احلديث  تطرق  كما 
وم��ن��ه��ا عقوبة  احل��ق��وق��ي��ة األخ����رى 
اجلمعية  رئيس  بني  والتي  اإلع��دام 
لنصوص  تستند  أنها  الزائر  للوفد 
النهائي  احلكم  يصدر  وال  شرعية 
كبير  عدد  من  نظرها  بعد  إال  فيها 
م���ن ال��ق��ض��اة مب���ا ي��ض��م��ن حتقيق 
وأن اجلمعية حريصة على  العدالة، 
يف  العادلة  احملاكمة  ش��روط  توفر 
تسعى  وال��دول��ة  القضايا  ه��ذه  مثل 
مع أولياء الدم يف مثل هذه القضايا 
العقوبة  تنفيذ  على  العفو  لتقدمي 
عن  ال��زائ��ر  ال��وف��د  استفسر  وق���د 
بعض قضايا الرأي العام والسجناء، 

وقد بني رئيس اجلمعية وجهة نظر 
واآللية  القضايا  هذه  اجلمعية جتاه 
ِبشأنها  اتخاذها  يتم  التي  العدلية 
وحرص اجلمعية على أن يكون هناك 

محاكمات عادلة.
الوفد  مع  اجلمعية  رئيس  أثار  وقد 
تصدر  التي  امل��واق��ف  بعض  ال��زائ��ر 
من بعض اجلهات والدول األوروبية 
حيال بعض قضايا املنطقة كالقضية 
اليمنية، والقضية السورية، والقضية 
على  ذل��ك  وان��ع��ك��اس  الفلسطينية، 
تطرق  كما  اإلن��س��ان،  حقوق  قضايا 
الكراهية  من  ن��وع  لظهور  احلديث 
ل��إس��ام يف أوروب�����ا وق��ي��ام بعض 
الدول األوروبية بسن بعض القوانني 

التي تقيد احلرية.

وفد من الربملان الأوروبي يزور اجلمعية ويبحث ق�ضايا 

حقوقية
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انطاقاً من أهداف و اختصاصات 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
وامل���ن���ص���وص ع��ل��ي��ه��ا يف ن��ظ��ام��ه��ا 
األس����اس����ي و ب����ن����اًء ع���ل���ى رص���د 
اجلمعية ملا نشر يف وسائل التواصل 

احمللية  وال��ص��ح��ف  االج��ت��م��اع��ي، 
بن  مجموعة  عمال  إضراب  بشأن: 
الدن عن العمل، و إشعالهم النار يف 
مساكنهم الواقعة يف حي أم الكتات 
ويف حافات املجموعة، وجتمهرهم 

على  احتجاجاً  سكنهم  مقر  أم��ام 
رواتبهم  ص��رف  يف  الشركة  تأخر 
تلقي  ذلك  إلى  إضافًة  أشهر،  لعدة 
العديد  من  شكاوى  ع��دة  اجلمعية 

من العمال بنفس اخلصوص.

رصد  يف  اجلمعية  فرع  من  ورغبة 
ومساعدة  للشركة  احلالي  الوضع 
حقوقهم  على  احلصول  يف  العمال 
كاملة، و التي نصت عليها القوانني 
املطبقة يف اململكة و املواثيق الدولية 

وفد من فرع اجلمعية بالعا�ضمة املقد�ضة يف زيارة 

ملجموعة بن لدن التجارية ملناق�ضة اأو�ضاع عمالتها
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فرع  من  فريق  ق��ام  فقد  احمللية،  و 
اجلمعية مبنطقة مكة املكرمة مكون 
م��ن امل��ش��رف على ال��ف��رع األس��ت��اذ 
سليمان بن عواض الزايدي، واملدير 
اهلل  عبد  األستاذ  للفرع  التنفيذي 
بزيارة  اخل��ض��راوي،  إسماعيل  ب��ن 
ملقر مجموعة بن الدن مبكة املكرمة 
وكان يف استقبال الفريق املدير العام 
التنفيذي لقطاع احلرمني الشريفني 
املهندس محمد أحمد زارع، ومدير 
املساندة  البشرية  امل���وارد  خدمات 
األستاذ خالد جعفر ثابت، وقد شرح 
الفريق ملسؤولي الشركة الغرض من 

الزيارة.  
العام  املدير  رح��ب  اللقاء  بداية  يف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��ال��ف��ري��ق وش��ك��ره على 
حل  يف  باملساعدة  ورغبته  ال��زي��ارة 
وأوض��ح  احلقوقية  العمال  مشاكل 

التالي:
1- أن بداية املشاكل املالية وتباطؤ 
صرف املستحقات املالية نشأت بعد 
املكي يف  احلرم  الرافعة يف  سقوط 
وبسبب  /2015م   سبتمبر   /  11
 330000  ( الكبير  العمالة  حجم 

عامل(   ثاثمائة وثاثون ألف عامل  
نتج عنه التالي:

- تراكم احلقوق املالية للعمال.
من  املجموعة  إدارة  مجلس  ق��ام   -
اس��ت��خ��دام امل���وارد ال��ذات��ي��ة لصرف 

بعض الدفعات للعمال.
داخلياً  املجموعة  سمعة  تأثرت   -
املصانع  بعض  أن  حيث  خارجياً  و 
مصنع  أملانيا،  يف  مصانع  ثاثة   (
ت��ورد أنظمة  التي   ) دب��ي  واح��د يف 
الشريفني  احل��رم��ني  ومستلزمات 
اإلف��اس  وإع��ان  باإليقاف  مهددة 
قبل  م��ن  مستحقاتها  س���داد  ل��ع��دم 

املجموعة.
الشهرية  ال��روات��ب  مجموع  بلغ   -

للعمال مليار ومائتي مليون ريال.
اجل��ه��ات  ج��م��ي��ع  م��خ��اط��ب��ة  - مت 
احلكومية ذات العاقة بشأن مشاكل 
ال��ع��م��ال احل��ق��وق��ي��ة وع����دم ص��رف 
بتسهيل  املساعدة  وطلب  رواتبهم، 

أمور الشركة املادية والقانونية.
- مت انهاء خدمات 8000 عامل غير 
عامل   2000 منهم  سافر  سعودي، 

لبلدانهم.

يتم فصل أي موظف سعودي  لم   -
ضمن خطة تخفيض العمالة.

- ت��ق��ل��ي��ص ع����دد ال���ع���م���ال م���ن ) 
330000( عامل قبل مشكلة الرافعة 
 )  110000( احل��ال��ي  ال��ع��دد  إل���ى 

عامل. 
األهلي  البنك  م��ع  االج��ت��م��اع  مت   -
تدوير  إلع��ادة  اإلسامي  دبي  وبنك 
وزارة  صرفتها  التي  النقدية  املبالغ 

املالية للمجموعة.
يف  العاملني  روات���ب  تسديد  مت    -
شهر  لنهاية  ال��ش��ري��ف��ني  احل��رم��ني 
سبتمر 2017م ) 740 مليون ريال(.

- مت انهاء 80 % من مشكلة العمالة 
املادية والقانوية.

مستحقات  س���داد  ي��ب��دأ  س���وف   -
امل��ش��اري��ع األخ�����رى غ��ي��ر م��ش��اري��ع 
احلرمني يف 18/ ديسمبر 2017م .

العمل  وزارة  ش��اش��ة  م���ازال���ت   -
للخدمات  االج��ت��م��اع��ي��ة  والتنمية 
التعامل  ميكن  وال  ج��زئ��ي��اً،  مقفلة 

معها إال من مدينة الرياض.
أمام  يعد  لم  بأنه  املسؤوالن  أكد   -
ملمارسة  للعودة  عوائق  أية  الشركة 

نشاطها وتنفيذ ما التزمت به.
»احل������االت  جل���ن���ة  إن����ش����اء  مت   -
احل��االت  م��ع  للتعامل  اإلن��س��ان��ي��ة« 

اإلنسانية الطارئة.
توسعة  م��ش��روع  اس��ت��ك��م��ال  ب���دء   -

احلرم املكي الشريف.
-م���ش���روع ت��وس��ع��ة احل����رم ال��ن��ب��وي 

متوقف.
حل  يف  الشركة  مسؤوال  جت��اوب   -
اإلنسانية  الفردية  احلاالت  مشاكل 
للعمال التي عرضها عليهما الفريق.
الفريق  وبناًء على ذلك فقد أوصى 

باآلتي:
ل��دي��ه��ا  ال���ت���ي  1- ع��ل��ى اجل���ه���ات 
صرفها  سرعة  للشركة  مستحقات 
لتستطيع الشركة الوفاء بالتزاماتها 

جتاه العمال.
بالتنسيق  الشركة  عمل  2- ضرورة 
مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
ل��س��رع��ة ف��ت��ح ش���اش���ة اخل���دم���ات 
مم��ارس��ة  م��ن  لتتمكن  للمجموعة 
عملها، كتجديد إقامات العمال، منح 
خروج وعودة، منح خروج نهائي ... 

الخ.

منذ  اململكة  محاكم  استقبلت  فيما 
بداية العام املاضي 1481 قضية إيذاء 
وعقوق أحد الوالدين، متكنت اجلهات 
املختصة من حتديد مكان مسن ظهر 
مبقطع ف��ي��دي��و م��ت��داول ع��ب��ر م��واق��ع 
التواصل االجتماعي، تعرضه للتعنيف 
بالساسل  مغلقة  غرفة  يف  باحلبس 
ب��ح��ي ال��وزي��ري��ة يف ج���دة، يف ال��وق��ت 
من  الواقعة  مع  مغردون  تفاعل  نفسه 
#ابناء_يحتجزون_ هاشتاق  خال 

والدهم_بالساسل.
الدكتور  اجلمعية  رئيس  أوضح  بدوره 

حترير م�ضن حب�ضه اأبناوؤه بال�ضال�ضل

و رئي�س اجلمعية يوؤكد اأن عقوق الوالدين 

جرمية يعاقب عليها النظام

مفلح القحطاني ل�»الوطن« أن »إغاق 
كما  بساسل  مسن  على  الغرفة  باب 
جاء يف املقطع املتداول جرمية يعاقب 
بها،  املعمول  األنظمة  وف��ق  مرتكبها، 
املقاطع  ه��ذه  مثل  رص��د  عند  وع���ادة 
املجتمع  أفراد  أحد  تعرض  توثق  التي 
لعنف، أو ضرب وجتاوز وتعدي، تتأكد 
املقاطع  تلك  مصداقية  من  اجلمعية 
أوالً، ثم تتواصل مع اجلهات املختصة 
يف هذا الشأن إلزالة أسباب االنتهاك، 
ملنع  حقه  وإع��ط��اؤه  املعنف،  وإنصاف 
ت��ك��رار م��ث��ل ه���ذا ال��س��ل��وك«، ولفت 

املتسبب يف  أن��ه »يف ح��ال معرفة  إل��ى 
إغاق مدخل الغرفة التي كان يقيم بها 
وفق  محاسبته  سيتم  بساسل،  املسن 
األنظمة، وهناك التزام على أسر كبار 
السن بالعناية بهم، وعدم اإلساءة لهم«، 
رقابية  كجهة  اجلمعية  أن  إلى  مشيراً 
تابعت القضية و تواصلت مع اجلهات 
ب��ذل��ك،  املتسببني  مل��ع��رف��ة  امل��خ��ت��ص��ة 
و ك��ش��ف امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ل���وزارة 
أبا  خالد  االجتماعية  والتنمية  العمل 
األمنية  »اجلهات  أن  ل�»الوطن«  اخليل 
األحمر  والهال  االجتماعية  والشؤون 

حددوا مكان املسن الذي ظهر مبقطع 
التواصل  مواقع  عبر  م��ت��داول  فيديو 
للتعنيف  تعرض  وال���ذي  االجتماعي، 
باب  فتح  باحلبس يف غرفة، حيث مت 
الغرفة احملبوس بها، والتي كانت مغلقة 
بساسل، وعلى نافذتها شبك حديدي، 
األولية  الصحية  العناية  تقدمي  ومت 
املستشفى،  إلى  نُقل  ثم  ومن  للمسن، 
حيث كان بحاجة لعناية طبية«، مشيراً 
إلى أنه لم يتم التوصل جلنسية املسن، 
و تولت اجلهات األمنية معرفة أسباب 
وجوده داخل املوقع واملتسبب يف ذلك.
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خال حوار له مع صحيفة »املدينة« 
حول نسبة انتشار الثقافة احلقوقية 
أكد  تنميتها  كيفية  و  املجتمع  يف 
حلقوق  ال��وط��ن��ي��ة  اجلمعية  رئ��ي��س 
اإلن���س���ان وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة احل��ق��وق 
والعلوم بجامعة امللك سعود الدكتور 
أن  ال��ق��ح��ط��ان��ي،  رب��ي��ع��ان  ب��ن  مفلح 
بني  احلقوقية  الثقافة  انتشار  نسبة 
تعتبر جيدة نسبًيا،  املجتمع  أوساط 
عديدة  ج��وان��ب  هناك  أن  موضًحا 
بعض  تدريب  منها  عليها  العمل  مت 
والقوانني  األنظمة  بتنفيذ  املكلفني 
كما  حقوقية،  ثقافة  لديهم  لتكون 
الرقابة  يف  جهًدا  اجلمعية  لدى  أن 
والتعليمات  باألنظمة  االلتزام  على 
وتقوم بزيارات للتحقق من ذلك مبا 
يف ذلك زيارة السجون ودور التوقيف 
سواء  بأنواعها  القضايا  واستقبال 
العنف  أو  بالسجناء  املتعلقة  تلك 
األسري أو قضايا العمالة واألحوال 
بإثبات  املتعلقة  وت��ل��ك  الشخصية 
ياحظ  وال��ت��ي  واجلنسية،  الهوية 
ظل  يف  األخيرة  الفترة  يف  تكاثرها 
إيجاد  من  بها  املعنية  اجلهات  بطء 
أن  نأمل  وال��ت��ي  لها  مناسبة  حلول 

يف  اجلمعية  تعدها  دراس��ة  تساهم 
إيجاد  يف  املساعدة  يف  الشأن  هذا 
اجلهات  إل��ى  رفعها  بعد  لها  حلول 

ذات العاقة.
وأوضح القحطاني أن جمعية حقوق 
اإلنسان تعمل يف إطار نشر الثقافة 
دور  وأن  امل��ج��ت��م��ع،  يف  احل��ق��وق��ي��ة 
على  وحسب  رقابًيا  ليس  اجلمعية 
التزام اجلهات باألنظمة والتعليمات 
بل تقدمي النصح واملشورة والتوصية 
امل��ن��اس��ب��ة حل���ل م���ا ق���د ي��ظ��ه��ر من 
انتهاك على  أو  إشكاليات أو جتاوز 
اجلمعية  أن  وق���ال  ال���واق���ع،  أرض 
مشاركة بكثير من اللجان ومساهمة 
يف اقتراح بعض مشروعات األنظمة 
تقدًما  هناك  أن  وأش���ار  وال��ل��وائ��ح، 
يف بعض اجل��وان��ب وامل��ج��االت ذات 
اململكة  يف  اإلنسان  بحقوق  العاقة 
هناك  بينما  املاضية  الفترة  خ��ال 
مجاالت أخرى ال زالت دون املأمول 
ال��ع��م��ل املستمر  ون��أم��ل م��ن خ���ال 
العاقة  ذات  اجلهات  بني  والتعاون 
املرجوة  األه��داف  ونحقق  نصل  أن 
األنسان  حقوق  واق��ع  ب��أن  ونعتقد 
لكثير  نحتاج  ولكن  اململكة  يف  جيد 

ذات  اجل��وان��ب  بعض  يف  العمل  من 
يف  الفئات  بعض  ب��أوض��اع  العاقة 

املجتمع لكي نحقق املأمول.
م���ن ج��ه��ت��ه أوض�����ح  األم����ني ال��ع��ام 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للجمعية 
تعمل  اجلمعية  أن  الفاخري  خالد 
على حماية حقوق اإلنسان والدفاع 
عنه وفًقا ألحكام الشريعة اإلسامية 
واألنظمة  للحكم  األساسي  وللنظام 
املرعية، وحترص على حماية حقوق 
تلك  ونشر  أي جت��اوز،  األف���راد من 
الضروري  فمن  الناس،  بني  الثقافة 
حماية  يف  إن��س��ان  ك��ل  ي��س��اه��م  أن 
حقوق اإلنسان مبا ينتج عنه حماية 
أن  مؤكداً  بالكامل،  املجتمع  حقوق 
بحماية  تختص  احلقوقية  الثقافة 
ونشر  عنها  والدفاع  اإلنسان  حقوق 
الازمة  اإلج��راءات  واتخاذ  ثقافتها 
مل��ع��اجل��ة ال��ش��ك��اوى وال���ت���ج���اوزات 
اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  املتعلقة 
آثارها  وإزال���ة  ووقفها  منها  للحد 
وإع�����داد ال����دراس����ات وامل���ؤمت���رات 
وإص���دار  العمل  وورش  وال���ن���دوات 
املطبوعات والتقارير التي تعمل على 

نشر تلك الثقافة يف املجتمع.

و أضاف إن من اختصاصات العمل 
ورد  ما  تنفيذ  من  التأكد  احلقوقي 
بحقوق  العاقة  ذات  األنظمة  يف 
اإلن���س���ان، وه���و م���ا حت���رص عليه 
تنفيذ  من  التأكد  وكذلك  اجلمعية، 
التزامات اململكة جتاه قضايا حقوق 
الشريعة  أق��رت��ه  م��ا  وف��ق  اإلن��س��ان 
امل��واث��ي��ق  ورد يف  وم���ا  اإلس��ام��ي��ة، 
اإلنسان،  بحقوق  املتعلقة  الدولية 
كما تقدم اآلراء واملقترحات للهيئات 
على  للعمل  واأله��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
مجال  يف  املعلومات  ونشر  التثقيف 
حقوق اإلنسان، كما يتم التعامل مع 
الهيئات  يف  اإلنسان  حقوق  قضايا 
الدولية بشكل عام واملنظمات الدولية 
غير احلكومية بشكل خاص، كذلك 
إقامة املؤمترات والندوات واحللقات 
املتعلقة  والدولية  واإلقليمية  احمللية 
ب��ح��ق��وق اإلن���س���ان، ك��ذل��ك دراس���ة 
الدولية اخلاصة  املواثيق والصكوك 
بحقوق اإلنسان الدولية وتطبيقاتها، 
والدولي  اإلقليمي  التعاون  وتشجيع 
ل��ت��ع��زي��ز وح��م��اي��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان 
متخصصة  إص��دارات  نشر  وكذلك 

تعنى بحقوق اإلنسان.

رئي�س اجلمعية 

يوؤكد اأن ن�ضبة 

انت�ضار ثقافة 

حقوق الإن�ضان 

باملجتمع ن�ضبية 
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اجلمعية توؤكد 

تقديرها لبيان 

النائب العام 

ب�ضاأن الت�ضدي 

خلطاب 

الكراهية

أك����دت اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق 
العام  النائب  لبيان  تقديرها  اإلنسان 
ال��ش��ي��خ س��ع��ود ب��ن ع��ب��داهلل املعجب 
الكراهية  خل��ط��اب  ال��ت��ص��دي  ب��ش��أن 
يهدد  الذي  اآلخرين  والتحريض ضد 
كما  واس���ت���ق���راره،  املجتمع  مت��اس��ك 
التعبير  حرية  الحترام  تأكيده  ثمنت 
الفكرية  »اإلس��ه��ام��ات  و  وصيانتها 
الصادقة والواعية واجلريئة املنسجمة 

مع التوجه اإلصاحي«.
الوطنية  اجلمعية  رئيس  نائب  وق��ال 
الرسمي  املتحدث  و  اإلنسان  حلقوق 
ب��اس��م��ه��ا  األس���ت���اذ ال��دك��ت��ور صالح 
اخلثان  »تؤكد اجلمعية بهذه املناسبة 
ض����رورة س��ن ت��ش��ري��ع دق��ي��ق ي��ع��ّرف 
لاجتهاد يف  التحريض ويَْجِرُمه منعاً 
حتديد ما يعد حتريضاً، ويتسبب يف 
اجلمعية  أن  مبيناً  التعبير  حق  تقييد 

د. صالح الخثالن

تلحظ توسع بعض األجهزة احلكومية 
يف تفسير الفقرة )1( من املادة )6( من 
نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية ملنع 

األفراد من نقد أدائها«.
النيابة  أص���درت  أن  بعد  ذل��ك  ي��أت��ي 
باستدعاء  أم��راً  السعودية  يف  العامة 
ت  ُرِص��دَ ممن  املغردين،  من  مجموعة 
عليهم اتهامات جنائية باإلساءة للنظام 
سامة  على  التأثير  خال  »من  العام 
للمجتمع  ال��ف��ك��ري  امل��ن��ه��ج  واع���ت���دال 
مبشاركات ضارة سلكت جادة التطرف 
الفكر  َح��َم��لَ��ة  مشايعة  إل��ى  املفضي 

الضال«.
وأك�����دت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة أن م���ن مت 
االتهام  توصيف  قيد  هم  استدعاؤهم 
اإلج��راءات  بحقهم  وستطبق  اجلنائي 

الشرعية والنظامية للمتهمني.
بن  سعود  الشيخ  العام،  النائب  وك��ان 

عبداهلل املعجب، أعلن أن »أي مشاركة 
أي��اً  باملجتمع  ض��ارة  مضامني  حتمل 
كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها 
النيابة  مباشرة  محل  ستكون  فإنها 
وبحسب  الوالئي  نطاقها  وفق  العامة 
املقتضى الشرعي والنظامي، ومن ذلك 
منشورات الوسائل اإلعامية ووسائط 
واحمل��اض��رات  االجتماعي  ال��ت��واص��ل 

واخلطب والكتب ونحوها«.
وقال إن ذلك يأتي »انطاقاً من قول 
 ُ احلق تعالى ﴿ أَلَْم تََر َكيَْف َضَرَب اهلَلّ
أَْصلَُها  َطِيّبٍَة  َكَشَجَرٍة  َطِيّبًَة  َكِلَمًة  َمثًَا 
تُْؤِتي   )24( َماِء  الَسّ يِف  َوَفْرُعَها  ثَاِبٌت 
َويَ��ْض��ِرُب  َرِبّ��َه��ا  ِب���ِإْذِن  ُك��َلّ ِح��نٍي  أُُكلََها 
ُروَن  يَتََذَكّ لََعلَُّهْم  ِللنَّاِس  ��اَل  اأْلَْم��ثَ  ُ اهلَلّ
)25( َوَمثَُل َكِلَمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجَرٍة َخِبيثٍَة 
اْجتُثَّْت ِمْن َفْوِق اأْلَْرِض َما لََها ِمْن َقَراٍر 
ِبالَْقْوِل  آََمنُوا  الَِّذيَن   ُ اهلَلّ يُثَِبُّت   )26(

ِة  اآْلَِخ��رَ َويِف  نْيَا  الُدّ يَاِة  احْلَ يِف  الثَّاِبِت 
َما   ُ اهلَلّ َويَْفَعُل  امِلِنَي  الَظّ  ُ اهلَلّ َويُ��ِض��ُلّ 

يََشاءُ )27(﴾.
وأض���اف ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام أن ذل��ك »ملا 
من  تتطلب  بالغة  أهمية  م��ن  للكلمة 
صاحيات النيابة العامة متابعة زوايا 
خطورتها متى جتاوزت سقف حريتها 
املشروع والواسع إلى اإلفضاء بأفعال 
ضارة تُهدد بحرف االعتدال املجتمعي 
ذلك  ومن  والتطرف،  التشدد  لوجهة 
والطائفية  ال��ك��راه��ي��ة  ن��ع��رات  إث����ارة 
وال��ت��ص��ن��ي��ف��ات ال��ف��ك��ري��ة وامل��ذه��ب��ي��ة 
وم���ح���اوالت ت��ض��ل��ي��ل ال�����رأي ال��ع��ام، 
من  العامة  للنيابة  ما  على  وتأسيساً 
الدعاوى  حتريك  تخولها  عامة  والية 
اجلزائية يف جميع اجلرائم وفق املواد 
� 15 � 17( من نظام اإلج��راءات   13(

اجلزائية«.
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يف  اجلمعية  ل��رس��ال��ة  اس��ت��ك��م��االً 
التأكد  و  احلقوقية  الثقافة  نشر 
من تنفيذ كافة احلقوق التي نص 
يف  األساسي  احلكم  نظام  عليها 
اململكة، و املواثيق الدولية، و العمل 
اجلهات  كافة  تنفيذ  متابعة  على 
قام فريق من فرع  لتلك احلقوق، 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
يف م��ن��ط��ق��ة اجل����وف م��ك��ون من  
مسلم  بن  ط��ارش  الدكتور  سعادة 
و  الفرع،  على  املشرف  الشمري  
األستاذ ظاهر بريد الفهيقي مدير 
مبخوت  حمود  واألس��ت��اذ  ال��ف��رع، 
الدوش سكرتير الفرع، و األستاذ 
علي مبخوت الدوش منسق الفرع، 
بزيارة ملدير شرطة منطقة اجلوف 
اللواء  سعادة  استقبالهم  يف  وكان 

قحاط محمد قحاط مدير شرطة 
العقيد  سعادة  و  اجلوف،  منطقة 
اللحيد  محمد  بن  زي��اد  الدكتور 
بشرطة  ال��ت��دري��ب  إدارة  م��دي��ر 
منطقة اجلوف، و  سعادة املقدم 
ي��زي��د ب��ن س��ع��ود ال��ن��وم��س مدير 
واإلع��ام  العامة  العاقات  إدارة 
والناطق اإلعامي بشرطة منطقة 

اجلوف.
ومت خال اللقاء مناقشة عدد من  
ماحظتها  التي متت  املاحظات 
أثناء قيام الفرع بزيارات ميدانية 
لعدد من مراكز الشرط واملخافر 
و  التابعة لشرطة منطقة اجلوف 
أماكن التوقيف فيها ومن أهمها:

م��س��ت��وى  ض������رورة حت��س��ني   -1
النظافة يف مراكز التوقيف.

تقدمي  آلية  و  نوعية  حتسني   -2
للموقوفني  الغذلئية  ال��وج��ب��ات 

وسرعة إيصالها للموقوفني.
الشؤون  بني  التنسيق  3- ضرورة 
حيال  الشرط  وم��راك��ز  الصحية 
العينات  أخ��ذ  و  امل��وق��وف  فحص 
املطلوبة منه داخل مقر التوقيف، 
وكذلك فحصه قبل دخول السجن 
ولسرعة  املوقوف  لشعور  مراعاة 

اخلدمة.
4- ضرورة إحلاق منسوبي مراكز 
الشرط واملخافر بدورات تدريبية 

يف مجال حقوق اإلنسان.
األفراد مبراكز  زيادة  5- ضرورة 
الشرط واملخافر التابعة للشرطة 
وك���ذل���ك ال��ض��ب��اط واحمل��ق��ق��ي��ني 
اجلنائي  للبحث  أف���راد  وك��ذل��ك 

زيادة  وكذلك  املطلوب،  إلحضار 
عدد السيارات لتلك املراكز.

6- ضرورة وجود أجهزة كمبيوتر 
للمخافر مرتبطة بالنهاية الطرفية  
وذلك ملعرفة سيرة املقبوض عليه.
7- زيادة عدد املعرفني يف بعض 
مراكز الشرط، وقد أبدى سعادة 
التي  للماحظات  تفهماً  ال��ل��واء 
أب��دى  و  اجلمعية،  ف��رع  رص��ده��ا 
هذه  ومتابعة  ملناقشة  استعداده 
األمر  يعنيهم  من  مع  املاحظات 
نهاية  ويف  ال��ش��رط،  إدارات  يف 
الوفد سعادة  اللقاء شكر أعضاء 
مدير شرطة منطقة اجلوف على 
ح��س��ن االس��ت��ق��ب��ال وجت��اوب��ه مع 
الوفد وتأكيده مبتابعة املاحظات 

متمنياً للجميع التوفيق.

فريق من فرع اجلمعية باجلوف يزور  اإدارة ال�ضرطة
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بريدة  األدب��ي يف  القصيم  ن��ادي  أق��ام 
بالقصيم  اجلمعية  فرع  مع  بالتعاون  و 
م��ح��اض��رة مب��ن��اس��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي 
حل��ق��وق اإلن���س���ان، ج���اءت احمل��اض��رة 
و  الواقع  بني  اإلنسان  »حقوق  بعنوان 
املأمول« ألقاها الدكتور صالح الشريدة 
املشرف على فرعها  و  عضو اجلمعية 
سلط  احمل��اض��رة  ب��داي��ة  يف  بالقصيم، 
ال��دك��ت��ور ال���ض���وء ع��ل��ى اجل��م��ع��ي��ة  و 
تعريفها و رسالتها ورؤيتها و تأسيسها 
و أهدافها و اختصاصاتها و جلانها و 
و  الشكاوى  و  القضايا  مع  عملها  آلية 
يف  جهودها  و  أنشطتها،  و  فعالياتها، 
و  كافة  لها يف  ف��روع  نشر  على  العمل 
مع  تعاونها  ومدى  اململكة،  مدن  أغلب 
التي  و  واجنازاتها  الدولية،  املنظمات 
من بينها حصولها على منصب مراقب 
يف األمم املتحدة،  و مراقباً يف اجلامعة 
هيئة  م��ع  عملها  ع��اق��ة  و  ال��ع��رب��ي��ة، 
حقوق  هيئة  و  احمللية  االنسان  حقوق 
اإلنسان الدولية، كما مت توضيح أقسام 
حيث  م��ن  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  منظمات 
تعاون  م��دى  و  اخلارجية،  و  الداخلية 
اجلمعية،  عمل  مع  احلكومية  األجهزة 
و مدى انتشار ثقافة حقوق اإلنسان يف 
املجتمع احمللي و دور اجلمعية يف العمل 
على نشر ثقافة و مبادئ حقوق اإلنسان 
التعليمية،  س��واءاً  القطاعات  كافة  يف 
من  غيرها  أو  الصحية  أو  األمنية،  أو 
االنتخابات  مراقبتها يف  و  القطاعات، 
كما  االنتخابات،  من  غيرها  و  البلدية 

تناول الدكتور اإلعان العاملي حلقوق 
اإلنسان و نشأته حيث بني أنه خرج 
العاملية  احل��رب  بعد  و  أزم���ات  بعد 
الثانية عام 1949م، وأقرته اجلمعية 
الدول  املتحدة و دعت  العامة لألمم 
و  به  العمل  و  نشره،   إلى  األعضاء 
تضمن ديباجة تبني األسباب للمناداة 
به و تضم 30 مادة و صادقت اململكة 
على كافة بنوده باستثناء املادتني 16 
ملخالفتهما  عليهما  حتفظت   18 و 
أيضاً  ش��رح  و  اإلسامية،  الشريعة 
امل��ق��ارن��ات ب��ني اإلع����ان ال��ع��امل��ي و 
ال��ع��ه��دي��ن ال��دول��ي��ني و االت��ف��اق��ي��ات 
الدولية و الشريعة اإلسامية و التي 

منها:
1-  اإلع��ان هو توصيات ال يوجد 
و ليس له قوة  له ما يجزمه اطاقاً 

قانونية  إللزام األعضاء للعمل به.
2-  العهد الدولي للحقوق السياسية 
للحقوق  الدولي  العهد  و  األمنية  و 
كًا  و  االجتماعية  و  االق��ت��ص��ادي��ة 
منهما لم تصادق اململكة فهما حتت 

الدراسة.
3-  اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان 

و العهدين الدوليني  ال بد من وجود 
بهما،  ل��إل��زام  دول��ي��ة  سلطة  و  ق��وة 
اتفاقيات  عمل  مت  عليهما  ب��ن��اءاً  و 
التمييز  و  الطفل  كحقوق  منفصلة 
تصادق  دول��ة  أي  االتفاقيات  ه��ذه  و 
عليها تكن ملزمة مبوجبها بالعمل ما 
الشريعة اإلسامية  أما دستور  فيها  
فهو ثابت و صالح لكل زمان و مكان 

و دين و دولة.
و يف نهاية احملاضرة مت طرح العديد 
من األسئلة على الدكتور و اجابتها من 
اجلمعية  تعامل  آلية  توضيح  و  قبله 
القانونية خصوصاً  الناحية  من  معها 
أهمها  من  التي  و  األسرية  القضايا 
الطاق و احلضانة و النفقة و غيرها.
باليوم  يحتفل  أن��ه  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
كانون  اإلنسان يف 10  العاملي حلقوق 
األول/دي��س��م��ب��ر م��ن ك��ل ع��ام، ويرمز 
فيه  اعتمدت  ال��ذي  لليوم  اليوم  ه��ذا 
اجلمعية العامة يف عام 1948 اإلعان 
ال��ع��امل��ي حل��ق��وق اإلن��س��ان، ويف هذا 
العام، ينظم يوم حقوق اإلنسان حملة 
تستمر عاماً كامًا لاحتفال بالذكرى 
لإعان  املقبلة  السبعني  السنوية 

وثيقة  وهي  اإلنسان،  حلقوق  العاملي 
قابلة  غير  ح��ق��وق��اً  أعلنت  تاريخية 
أن  لكل شخص  يحق  حيث  للتصرف 
يتمتع بها كإنسان - بغض النظر عن 
العرق، أو اللون، أو الدين، أو اجلنس 
أو اللغة، أو الرأي السياسي، أو غيره 
أو األصل القومي، أو االجتماعي، أو 
آخر.  وضع  أي  أو  املولد،  أو  الثروة، 
وهي الوثيقة األكثر ترجمة يف العالم، 

وهي متاحة بأكثر من 500 لغة.
للجميع.  القوة  العاملي مينح  واإلعان 
اإلعان  املكرسة يف  املبادئ  إن  حيث 
اليوم  أهميتها  على  حتافظ  ت��زال  ال 
كما كانت عليه يف عام 1948، ونحن 
بحاجة إلى الدفاع عن حقوقنا وحقوق 
نتمسك  أن  م��ن  وميكننا  اآلخ��ري��ن،  
وأن  جميعاً   حتمينا  التي  باحلقوق 

نعزز بذلك الصلة بني جميع البشر.

د. صالح الشريدة

بهدف ن�ضر الثقافة احلقوقية

فرع اجلمعية بالق�ضيم يقيم حما�ضرة تثقيفية »حقوق 

الإن�ضان بني الواقع و املاأمول« 
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وزارة التعليم تد�ضن حا�ضنات ورو�ضات مو�ضمية ملن 

ي�ضحبون اأطفالهم للم�ضاعر املقد�ضة

واملعتمرين  احل��ج��اج  خ��دم��ة  ب��ه��دف 
لألماكن  أطفالهم  يصطحبون  الذين 
التعليم عزمها  املقدسة، أعلنت وزارة 
إط����اق روض����ات م��وس��م��ي��ة يف مكة 
كمؤسسات  املنورة،  واملدينة  املكرمة 
وتقيهم  أطفالهم  ترعى  آمنة  تربوية 
مخاطر االزدحام، والضياع، والعدوى 
وت��س��اه��م يف ت��وف��ي��ر ج��ه��ود رج���ال 
والعمرة  احلج  أعمال  وتيسير  األم��ن 
برنامجاً  إع��داد  من  االنتهاء  مؤكدة 
األطفال  الحتضان  وت��رب��وي��اً  صحياً 
إلى 6 سنوات( يف  من عمر )1 شهر 
التي  املوسمية  ال��روض��ات  م��ن  ع��دد 
خال  إطاقها  أهمية  ال���وزارة  رأت 
مواسم احلج والعمرة، وأبانت التعليم 
وال��روض��ات   احل��اض��ن��ات  افتتاح  أن  
س��ي��خ��ض��ع  الش���ت���راط���ات إص����دار 
الوزارة ممثلة  التي تقرها  التراخيص 
تتولى  فيما  األه��ل��ي،  التعليم  بوكالة 
األطفال   لرياض  التربويات  املشرفات 
التربية  يف  املتخصصات  واملشرفات 
وغيرهم  والسامة،  واألمن  اخلاصة، 
مهام اإلشراف الفني واإلداري عليها، 

برنامجها  يف  اعتمادها  إل��ى  مشيرة 
ال��ص��ح��ي وال���ت���رب���وي ل��ل��ح��ض��ان��ات 
أمنياً  نظاماً  املوسمية  وال��روض��ات 
وسامة  أم��ن  على  للحفاظ  م��ش��دداً 
وخروجهم  دخ��ول��ه��م  أث��ن��اء  األط��ف��ال 
يتضمن  واحلضانات،  الروضات  من 
توثيق عملية دخول وخروج الطفل من 
التأكد  إلى  باإلضافة  ببصمة،  املرفق 
من هوية الطفل، وهوية والديه، وذلك 
بالتعاون مع اجلهات األمنية املختصة، 
منع  األمنية   اإلج���راءات  شملت  كما 
دخول املرفق لغير األشخاص املصرح 
تزويد  مت  حيث  أمني  نظام  وفق  لهم 

املرافق بكاميرات لهذا الغرض.
وأوضحت  الوزارة أن خصائص املنهج 
وال��روض��ات  احل��ض��ان��ات،  يف  املطبق 
التعليم  منهج  من  مستقى  املوسمية، 
التربوي،  امل��ي��دان  يف  املطبق  ال��ذات��ي 
وم��ن دل��ي��ل احل��ض��ان��ات، وإع����داد ما 
يتناسب مع مسارات التربية اخلاصة 
اخلاصة   التربية  معلمة  بني  بالتعاون 
يتعلق  فيما  األط��ف��ال  ري��اض  ومعلمة 
التعليمية  العملية  عناصر  من  بعدد 

وم��ن��ه��ا امل���ب���ادئ ال��ت��رب��وي��ة ألف��ض��ل 
املمارسات التربوية للتعامل مع الطفل 
وتنظيم  ال��ع��م��ري��ة،  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف 
البيئة التربوية، وتوجيه سلوك الطفل، 
يف حتقيق  السبل  أفضل  إلى  إضافة 
برنامج يومي لألطفال، غني باألنشطة 
التي تلبي احتياجاتهم وتعزز تطورهم 
يف كافة املجاالت، ولم تغفل املنهجية 
والروضات  احلضانات  داخل  املتبعة 
خصائص النمو لألطفال يف مجاالت 
والديني،  واحلركي،  اجلسمي،  النمو 

واالجتماعي، والعقلي،  واالنفعالي. 
وتوفر وزارة التعليم داخل احلضانات 
طبية  عيادات  املوسمية  وال��روض��ات 
لتقدمي  الصحة  وزارة  م��ع  بالتعاون 
أيدي  على  لألطفال  الطبية  الرعاية 
الطفل  بقاء  طوالفترة  متخصصات 
انتقال  من  وحمايتهم  املرفق،  داخ��ل 
يشكله  ملا  نظراً  األطفال  بني  العدوى 
م��وس��م احل����ج، وال��ع��م��رة م��ن ف��رص 
النتشار األمراض املعدية فيما شملت 
غذائياً  برنامجاً  الصحية  اجل��وان��ب 
متوازناً ألطفال احلضانات والروضات 

حسب االحتياجات العمرية، بالتنسيق 
مع الوالدين، ومختصني بالتغذية.

برنامجها  يف  التعليم  وزارة  وعهدت 
ت���ق���دمي خ���دم���ات ال��ن��ق��ل امل���درس���ي 
واملوظفات  أطفالهن،  م��ع  لألمهات 
احلضانات  وإل��ى  من  نقلهم  لتسهيل 
مع  يتناسب  املوسمية مبا  والروضات 
أنظمة حركة النقل املروري يف موسم 

احلج.
للحاضنات  التنظيمي  وتضمن اإلطار 
الوظيفي  ال��ك��ادر  هيكلة  وال��روض��ات 
لكل حاضنة واملكون من مديرة، ووكيلة 
وحاضنة لكل 3 أطفال رضع، وحاضنة 
لكل 4 أطفال فطم،  وحاضنة لكل 5 
الهيكل  تضمن  كما  دارج���ني،  أطفال 
وال���روض���ات  ل��ل��ح��اض��ن��ات  اإلداري 
معلمة تربية خاصة لكل ثاثة أطفال 
مصادر  وأم��ي��ن��ة  ت��غ��ذي��ة،  وأخصائية 
من  وع��دد  وطبيبة،   وممرضة  تعلم، 
والعامات  اإلداري�����ات،  امل��س��اع��دات 
الفصول  بالتوازن مع عدد  اخلادمات 
أمن،  مسؤولة  إلى  باإلضافة  املقرة، 

وحارسة. 
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية تو�ضح �ضوابط 

جديدة ل�ضتقدام العمالة املنزلية وعدد التاأ�ضريات 

املتاحة للمواطن ال�ضعودي و الوافد

وال��ت��ن��م��ي��ة  ال���ع���م���ل  وزارة  ق���ام���ت 
االج���ت���م���اع���ي���ة، ب��ت��ح��دي��د خ��م��س��ة 
السماح  يتم  أقصى  كحد  تأشيرات 
ولديه  املتزوج  السعودي  للمواطن  به 
أطفال، أما املواطن املطلق أو األرمل 
بثاثة  له  السماح  فتم  أطفال،  ومعه 
بالنسبة  وك��ذل��ك  ف��ق��ط،  ت��أش��ي��رات 
ب��دون  امل��ت��زوج  ال��س��ع��ودي  للمواطن 
أطفال، والسعودية املطلقة أو األرملة 

ولديها أطفال.
وقد  قامت وزارة العمل تبعاً ملا نصت 
اخلاصة  اجل��دي��دة  ال��ض��واب��ط  عليه 

باستقدام  اخلاصة  التأشيرات  مبنح 
العمالة املنزلية، ومن يف مثل حكمهم، 
فقط  بتأشيرتني  السماح  مت  حيث 
للمواطن أو املواطنة األرمل أو املطلق 
بدون أوالد، وكذلك بالنسبة للمواطنة 
تنجب،  ول���م  امل��ت��زوج��ة  ال��س��ع��ودي��ة 
املواطنة  وكذلك  األع��زب،  وامل��واط��ن 

العزباء.
وزارة  أوضحت  للمقيمني،  وبالنسبة 
العمل أنه ميكن للمقيم املتزوج وعنده 
تأشيرتني  ع��ل��ى  يحصل  أن  أب��ن��اء، 
الستقدام عمالة منزلية، وهذا األمر 

املتزوجة  األجنبية  على  أيضا  ينطبق 
من مواطن سعودي، وكذلك األجنبية 
وأيضا  أجنبي،  من شخص  املتزوجة 
ولديها  املطلقة  أو  األرملة  األجنبية 

أوالد يحملون اجلنسية السعودية.
املتزوج  األجنبي  للمقيم  بالنسبة  أما 
وليس لديه أوالد فمسموح له بتأشيرة 
استقدام واحدة فقط لعمالة منزلية.

النحو  على  ال��ش��روط  ج���اءت  فيما 
التالي:

امل��واط��ن  رات���ب  يقل  أال  يجب  أوالً: 
عند  السعودية  املواطنة  أو  السعودي 

ال��ق��ي��ام ب��اص��دار ال��ت��أش��ي��رة األول���ى 
مع  ري��ال،  آالف  خمسة  عن  للعمالة 
 35 ع��ن  يقل  ال  بنكي  رصيد  وج��ود 
ألف ريال، وتزداد هذه املبالغ لتصل 
إل���ى 40 أل���ف رات���ب ورص��ي��د 500 
باستصدار  القيام  عند  بالبنك  ألف 

التأشيرة اخلامسة.
ثانياً: بالنسبة لغير السعوديني، يجب 
أال يقل الراتب عند القيام باستصدار 
آالف  ع��ش��رة  ع��ن  األول���ى  التأشيرة 
أل���ف يف ح��ال��ة  ورات�����ب 20  ري�����ال، 

التأشيرة الثانية.
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بعد م�ضروع »حمكمة بال ورق«

وزارة العدل حت�ضد جائزة »الأمم املتحدة« للتميز التقني

يف  م��رة  وألول  ال��ع��دل  وزارة  حصلت 
التقني  التميز  شهادة  على  تاريخها 
ض��م��ن اخل��م��س��ة األوائ����ل احل��ائ��زي��ن 
على أكثر األصوات يف فئة تطبيقات 
واالت��ص��االت:  املعلومات  تكنولوجيا 
األع���م���ال اإلل��ك��ت��رون��ي��ة يف ال��ق��م��ة 
 World( املعلومات  ملجتمع  العاملية 
األمم  عليها  تشرف  والتي   )Summit
خدمات  م��ب��ادرة  عن  وذل��ك  املتحدة، 
ضمنها  وم��ن  اإلل��ك��ت��رون��ي،  التنفيذ 
ال��ذي  ورق«،  ب��ا  »محكمة  م��ش��روع 
كافة  100% يف  بنسبة  تطبيقه  اكتمل 
 16 وعددها  باململكة  التنفيذ  محاكم 
شهادة  ال����وزارة  وح��ص��دت  محكمة، 
مسابقة  إج���راء  بعد  التقني  التميز 
يف  التطبيقات  أفضل  الختيار  عاملية 
املعلومات،  وتقنية  االتصاالت  مجال 
حيث شارك يف املسابقة أكثر من 1.1 
مليون صوت يف القمة العاملية ملجتمع 
 467 نحو  بني  من  وذل��ك  املعلومات، 

مشروعاً من مختلف دول العالم.

مشروع »محكمة بال ورق«:
دشن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور 
مشروع  الصمعاني،  محمد  بن  وليد 
وتعد  م���ؤخ���راً،  ورق«  ب��ا  »محكمة 
»محكمة با ورق« منظومة إلكترونية 
من  التنفيذ  م��راح��ل  مختلف  إلدارة 
فيه  يتم  متكامل  تفاعلي  نظام  خال 

تقدمي الطلب وتتبع مراحله حتى تنفيذ 
احلكم دون احلاجة ملراجعة احملكمة، 
لتعزيز  آل��ي��ات  ت��وف��ي��ر  إل���ى  إض��اف��ة 
احلكم  إنفاذ  يف  القاضي  صاحيات 
املباشر  اإللكتروني  الربط  خال  من 
م��ع ع���دد م��ن ج��ه��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذ، مثل 
ومؤسسة  والداخلية  التجارة  وزارت��ي 
النقد، وغيرها من اجلهات احلكومية 
رفع  الذي ساهم يف  األمر  واخلاصة، 
احلقوق  وإيصال  األحكام  إنفاذ  كفاءة 

ألصحابها.
املساعد  الوكيل  أشار  املناسبة  وبهذه 
بن  صالح  الدكتور  املعلومات  لتقنية 
أحمد املقرن إلى أن احلصول على مثل 
هذه اجلائزة العاملية يأتي تأكيداً على 
الطموحة  والتوجهات  اخلطط  جناح 
الشريفني يف  حلكومة خادم احلرمني 
مختلف  يف  اخل��دم��ات  جميع  تطوير 
الوزارات، مبا يتوافق مع رؤية اململكة 

2030 والتحول الرقمي للمملكة.
التطبيقات واخلدمات  أن  وشدد على 
العدل  وزارة  تنفذها  التي  اإللكترونية 
تهدف إلى تعزيز وتسهيل اإلجراءات، 
مبا  للمراجعني  املقدمة  واخل��دم��ات 
يرفع كفاءة األداء، كواحدة من أهداف 
الوطني  ال��ت��ح��ول  ب��رام��ج  ال����وزارة يف 

.2020
العاملية  القمة  شهادة  تسليم  وسيتم 
لألمم  العام  األم��ني  قبل  من  ل��ل��وزارة 

جنيف  يف  ي��ق��ام  ح��ف��ل  يف  امل��ت��ح��دة 
منتصف شهر رمضان املقبل.

العدل  وزارة  م��ب��ادرة  ترشيح  مت  وق��د 
مجال  جن��اح يف  قصة   345 ب��ني  م��ن 
من  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
استعراض  وبعد  العالم،  أنحاء  جميع 
شامل أجرته مجموعة من اخلبراء من 
467 مشروعاً قدمها مجتمع أصحاب 
ملجتمع  العاملية  القمة  يف  املصلحة 

املعلومات.
وت��ع��د م��ش��ارك��ة ال�����وزارة ال��ث��ان��ي��ة يف 
يف  مشاركتها  بعد  العاملية  اجل��ائ��زة 
شهدته  م��ا  أن  إال  املاضية،  النسخة 
ال����وزارة م��ن حت��ول رق��م��ي ومت��ي��ز يف 
بقضاء  املتعلقة  العدلية  اخل��دم��ات 
التنفيذ هذا العام ساهم بشكل رئيس 

يف فوزها.

القمة  ملشاريع  »املتحدة  جائزة 
العاملية ملجتمع املعلومات«: 

القمة  ملشاريع  املتحدة  األمم  جائزة 
العاملية ملجتمع املعلومات، هي مسابقة 
لاتصاالت  ال��دول��ي  االحت��اد  ينظمها 
ITU بالتعاون مع مؤمتر األمم املتحدة 
ومنظمة   UNCTAD والتنمية  للتجارة 
األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
املتحدة  األمم  وب��رن��ام��ج   UNESCO
اإلمنائي UNDP، يف ثمانية عشر فرعاً 
التطبيقات  أفضل  اختيار  فيها  يتم 

االتصاالت  طوعت  التي  واإلجن���ازات 
مخرجات  لتنفيذ  املعلومات  وتقنية 
امل��ع��ل��وم��ات  ملجتمع  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 
املستدامة  التنمية  وأه��داف   )WSIS(

.)SDGs(
وتقدم هذه اجلائزة على مراحل عدة 
والتي  املشاريع  تقدمي  مبرحلة  تبدأ 
لهذا  اآلخر  ربيع  انتهت يف آخر شهر 
العام، ثم مرحلة الترشيح تليها مرحلة 
ثم  االختيار  مرحلة  وأخيراً  التصويت 
أثناء  وستتم  الفائزين  ع��ن  اإلع���ان 
ملجتمع  العاملية  القمة  منتدى  انعقاد 

املعلومات.

التحول الرقمي:
ي���أت���ي ق���ض���اء ال��ت��ن��ف��ي��ذ وم��ش��روع��ه 
ام��ت��داداً  ورق(  با  )محكمة  الرقمي 
القطاع  يشهده  ال��ذي  التطور  ملسار 
الطموحة  امل��ب��ادرات  ظل  ويف  العدلي 
منظومة  لبناء  ال���وزارة  أقّرتها  التي 
حلول  إليجاد  متكاملة  عدلية عصرية 
مبتكرة آلليات تنفيذ، وتفعيل األحكام 
يف  ال��ع��م��ل  بيئة  وت��ط��وي��ر  القضائية 
محاكم التنفيذ من خال )22 مبادرة 

رقمية(.
العدل عن )22 مبادرة  وزارة  وكشفت 
يف  التقني  للجانب  تفعيًا  رق��م��ي��ة( 
ت��ط��وي��راً  وآل��ي��ات��ه  التنفيذ  م��ج��ري��ات 
محاكم  يف  ال��ع��م��ل  لبيئة  وحت��س��ي��ن��اً 
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الطموحة  ل��ل��رؤى  استجابًة  التنفيذ 
وم��ع��اجل��ًة  األح��ك��ام  لتنفيذ  ل���ل���وزارة 
وتيرة  وف��ق  املتعثرة  املالية  األوراق 

رقمية بجودة وإجناز.

ال��ن��وع��ّي��ة حملاكم  ال��ق��ف��زة  وت��ب��ل��ورت 
من  حزمة  ح��ول  وإجراءاتها  التنفيذ 
املقننة  اآلنية  التنفيذية  اإلج���راءات 
��ل حلقة وص���ل بني  ل��ت��ش��ِكّ واحمل����ددة 
التي  احلكومية  القطاعات  مختلف 
مي��ك��ن م���ن خ��ال��ه��ا ال��ت��ض��ي��ي��ق على 
املماطلني، ولثني كل من أراد التاعب 
ب��أم��وال ال��ن��اس بغير وج��ه ح��ق. من 
لشؤون  العدل  وزارة  وكيل  أّكد  جهته، 
عبداهلل  ب��ن  حمد  ال��دك��ت��ور  التنفيذ 
وبدعم  التنفيذ  وكالة  أن  اخلضيري 
ومتابعة من معالي وزير العدل رئيس 
الدكتور وليد  للقضاء  املجلس األعلى 
مشاريعها  مسار  رّك��زت  الصمعاني، 
تطبيق  ل���ب���دء  األول  ال���ي���وم  وم���ن���ذ 
 2020 ال��وط��ن��ي  للتحول  م��ب��ادرات��ه��ا 
محاكم  وآل��ي��ات  أدوات  تطوير  على 
ثمرة  وتّوجت  تقنياً  وتطويعها  التنفيذ 
التقنية  اجل��س��ور  مب��دّ  املشاريع  تلك 
حلقة  لتشكيل  اجل��ه��ات  مختلف  م��ع 
باململكة  التنفيذ  محاكم  ب��ني  وص��ل 
تنفيذ األحكام  وتلك اجلهات لضمان 
القضائية مبا يُحِكم من قبضة العدالة 
تفعيًا لألحكام الشرعية، والصكوك 
التنفيذية  السندات  مختلف  وتنفيذ 
بشكل سريع وعاجل ومن دون تأخير.

الذي  اإللكتروني  الربط  أن  وأوض��ح 
بني  املشتركة  باجلهود  استحداثه  مت 
القطاعني احلكومي واخلاص وبتعاون 
م��ن ت��ل��ك اجل��ه��ات يعمل ع��ل��ى رب��ط 
باملنظومة  التنفيذ  ودوائ���ر  محاكم، 
اإللكترونية ملختلف اجلهات واألجهزة 
من  التنفيذ  قضاة  لتمكني  احلكومية 
باإلفصاح  املتعِلّقة  األح��ك��ام  تنفيذ 
واحل���ج���ز ورف����ع احل��ج��ز وال��ت��ن��ف��ي��ذ 
تسريعاً  وآن���ي،  آل��ي  بشكل  والتبليغ 
لوتيرة تنفيذ األحكام وعدم تعطليها.

وأشار إلى أن ِحزم الربط اإللكتروني 
التي أمّتتها الوزارة مؤخراً مع مختلف 
م���ع وزارة  ال���رب���ط  ت��ش��م��ل  اجل���ه���ات 
املعلومات  مب��رك��ز  ممثلًة  ال��داخ��ل��ي��ة 
من  التنفيذ  قضاة  لتمكني  الوطني 
إي��ق��اف اخل��دم��ات وامل��ن��ع م��ن السفر 
وتبليغ املنفذ ضدهم، واألمر بحبسهم 
وذلك بشكل آلي بعيداً عن رتابة العمل 

اخلطابات  إرسال  يف  املتمِثّل  الروتيني 
وان��ت��ظ��ار رده�����ا، وال���رب���ط م���ع هيئة 
السوق املالية للكشف عن أموال املنفذ 
األسهم  وعلى  عليها  واحلجز  ضدهم 
مع  والربط  ضدهم،  للمنفذ  املتداولة 
مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ 
األم��وال  على  واحلجز  اإلفصاح  أوام��ر 
وزارة  مع  الربط  إلى  إضافة  وحتويلها، 
إيقاف  أج��ل  م��ن  واالستثمار  ال��ت��ج��ارة 
ال��س��ج��ات ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى ال��ش��رك��ات 
وامل��ؤس��س��ات امل��ن��ف��ذ ض��ده��ا وإي��ق��اف 
إصدار السجات عمًا بالفقرة الرابعة 
املادة السادسة واألربعني من نظام  من 

التنفيذ.

وإل����ى جانب  ال�����وزارة  أن  إل���ى  ول��ف��ت 
بكل  سعت  التقنية  تطويع  يف  جهودها 
اململكة  مناطق  تغطية  إل��ى  إمكاناتها 
األط�����راف ض��م��ن خططها  امل��ت��رام��ي��ة 
حيث  ج��غ��راف��ي��اً،  امل��دروس��ة  التوسعية 
عملت على افتتاح ثاث عشرة محكمة 
املنورة  املدينة  تنفيذ جديدة يف كل من 
مشيط،  وخميس  وال���دم���ام،  وب��ري��دة، 
وس��ك��اك��ا، وت���ب���وك، واخل���ب���ر، وج���ازان 
واألحساء  وحائل،  والطائف،  وجنران،، 
واملالية  اإلداري���ة  اإلمكانات  توفير  مع 

كافة، والكوادر البشرية املدربة.
مبادراتها  ضمن  الوكالة  عاجلت  كما 
من  الصادرة  ال��ق��رارات  يف  اإلشكاالت 
العمالية،  القضايا  يف  الفصل  جل��ان 
التنفيذية  السندات  إشكاالت  وكذلك 
التي يتعثر تنفيذها يف احملاكم الواقعة 
آلية  ب��اس��ت��ح��داث  النائية  امل��ن��اط��ق  يف 
مخصصة  إلكترونية  بوابة  عبر  تنفيذ 

لذلك عن طريق الوكالة.
االئتمانية  للمعلومات  سمة  شركة  ومع 
اتفاقية لتسجيل  الوزارة مؤخراً  أبرمت 
عمًا  املنّفذ ضدهم  على  التعثر  واقعة 
السادسة  امل��ادة  من  اخلامسة  بالفقرة 
واألرب���ع���ني م���ن ن��ظ��ام ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��ي 
بتسجيل  له  مرخص  إشعار  على  تنص 
امل��ع��ل��وم��ات االئ��ت��م��ان��ي��ة ب��واق��ع��ة ع��دم 

التنفيذ.
وضاعفت الوكالة خال الفترة املاضية 
جهدها لتوفير اإلمكانات التقنية كافًة، 
ميكنها  التي  املؤهلة  البشرية  والكوادر 
التعاطي مع تلك البيئة الرقمية العدلية 
التعامل  باقتصار  النموذجية  بصورتها 
املطلوبة  واألوراق  التنفيذ  طلبات  مع 
ال  رقمياً  حفظاً  التنفيذية  وال��ق��رارات 

ورقياً.
وتافياً لآللية التقليدية لنشر إعانات 
وقتاً  تأخذ  التي  الصحف  يف  التنفيذ 
الوكالة  السابق: سّنت  أكبر يف  وجهداً 
مع  اإللكتروني  بالربط  ج��دي��دة  آل��ي��ًة 
التعجيل  أج��ل  م��ن  احمللية  الصحف 
عدم  على  وح��رص��اً  التنفيذ  بأحكام 
التكليف على طالب التنفيذ باحلضور 

للمحكمة.

وتعمل وزارة العدل على متكني »املنفذ 
ض��ده��م« م��ن ال��دف��ع ع��ن طريق نظام 
وال��ت��ي تختصر  اإلل��ك��ت��رون��ي،  س���داد 
ضده  املنفذ  ومتكن  اإلج���راءات  كافة 
من تسديد ما عليه من مطالب مالية 
من  واملنع  احلجز  رفع  سرعة  لضمان 
السفر عنه، وغيرها من العقوبات التي 

كانت تأخذ وتيرة أبطأ يف التنفيذ.
وق��ط��ع��ت ال��وك��ال��ة ش��وط��اً ك��ب��ي��راً يف 
خصخصة أعمال التنفيذ عمًا بالفقرة 
من  والتسعني  الثالثة  املادة  من  الثانية 
نظام التنفيذ ترسيخاً للعمل املؤسسي 
سيتم  بحيث  ال��ع��دل��ي��ة،  املنظومة  يف 
التنفيذ  أع��م��ال  م��ن  ال��ع��دي��د  إس��ن��اد 
القطاع  وتستهدف  اخل���اص  للقطاع 
اعتمد  بعدما  واألفراد، وذلك  اخلاص 
خدمات  مقدمي  الئحة  ال��ع��دل  وزي��ر 
وثاثني  ثاث  يف  جاءت  التي  التنفيذ 
مادة موزعة على ستة فصول، وشملت 
القضائي،،  األوراق  مبلغ  اخل��دم��ات 
ووك��ي��ل ال��ب��ي��ع ال��ق��ض��ائ��ي، واحل���ارس 
ال���ق���ض���ائ���ي، واخل�������ازن ال��ق��ض��ائ��ي، 
اإلش��راف  تتّولى  متخصصة  وشركات 
واألص��ول  امل��ؤج��ر  تسليم  عملية  على 
املنقولة يف حني تعمل اإلدارات املعنية 
مع  التنفيذ على عمل شراكات  بوكالة 

شركات متخصصة كٌل يف مجاله.
تدريب  الئحة  مشروع  الوكالة  وأعّدت 
محاكم  ومل��ن��س��وب��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ل��ق��ض��اة 
العديد  تنظيم  تتضّمن  التي  التنفيذ 
من الدورات التدريبية التخصصية يف 
التنظيمية  وشؤونه  التنفيذي  القضاء 
واإلداري������ة، ب��ج��دول��ة س��ن��وي��ة تضمن 
وذل��ك  والتأهيل،  التدريب  استدامة 
وحتديد  املؤهلني  املدربني  اختيار  بعد 
احلقائب  وإع���داد  املناسبة  املواضيع 
عملهم  مجال  يف  وحصرها  التدريبية 

املتعلق بالتنفيذ وأحكامه وإجراءاته.
وت��ت��ط��ّرق احل��ق��ائ��ب ال��ت��دري��ب��ي��ة إل��ى 
التخصصية  املوضوعات  من  العديد 

م���ن ض��م��ن��ه��ا ال���س���ن���دات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
وإجراءات  التنفيذ  قاضي  واختصاص 
وإدارة  التنفيذ  قاضي  وأعوان  التنفيذ 
دائرة التنفيذ قضائياً وإدارياً واألوراق 
ال��ت��ج��اري��ة وغ��ي��ره��ا م��ن امل��وض��وع��ات 
تشمل  املتخصصة، يف حني  القضائية 
جملًة  للموظفني  التدريبية  احلقائب 
أعمالهم  التي تامس  املوضوعات  من 
مثل: الائحة التنفيذية لنظام التنفيذ 
واإلف���ص���اح ع��ن األم����وال وإج����راءات 
وتوزيع  التحفظي،  واحل��ج��ز  التنفيذ 
مسائل  يف  والتنفيذ  التنفيذ  حصيلة 
األح�����وال ال��ش��خ��ص��ي��ة، إض���اف���ة إل��ى 
األحكام العامة التي تهم القائمني بهذه 

األعمال يف أعمالهم.

ال��وزارة على متكني طالب  كما عملت 
التنفيذ من االط��اع على ما صدر له 
من ق��رارات وأوام��ر عن طريق رسالة 
راب��ط  بها  مشفوعاً  ج��وال��ه  على   sms
كما  اإلل��ك��ت��رون��ي،  ال��ع��دل  وزارة  ملوقع 
جواله  على  رسالة  عليه  املنفذ  تصل 
ع��ن ط��ري��ق ن��ظ��ام أب��ش��ر إع���ام���اً له 
مبوجب  عليه  بالتنفيذ  أم��ر  ب��ص��دور 

املادة الرابعة والثاثني.

أهداف التحول الرقمي:
و  مبحاكم  ال��ورق��ي  التقدمي  إلغاء   -1
دوائر التنفيذ يف اململكة، بحيث يعالج 
إلكترونية  عملية  عبر  الطلبات  كافة 

متكاملة.
2- إل���غ���اء ال��ت��ك��دس ال���ورق���ي ال���ذي 
جهداً  و  مكانياً  حيزاً  و  وقتاً  يستهلك 
اإللكتروني  ال��رب��ط  يسهل  و  بحثياً، 
التابعة  األقسام  و  التنفيذ  دوائ��ر  بني 
للمحكمة، لسرعة إجناز طلب التنفيذ.

اجلهد  و  الوقت  من  الكثير  توفير   -3
خدمات  من  املستفيدين  على  امل��ال  و 

قضاء التفيذ.
دوائ��ر  و  احملاكم  أداء  كفاءة  رف��ع   -4

التنفيذ و قضائها و موظفيها.
5- سرعة إجناز الطلب اإللكتروني و 
إعادة احلقوق ألصحابها بالوقت الذي 
حدده النظام، كما يتيح لقضاة التنفيذ 
سرعة البحث عن القرارات القضائية، 
و ملفات طالبي التنفيذ بكافة وثائقها 

بشكل آلي عبر النظام اإللكتروني.
امل��ت��ك��ررة لطالب  ال��زي��ارات  إل��غ��اء   -6
ب��زي��ارة  االك��ت��ف��اء  و  للمحكمة  التفيذ 

واحدة فقط خلتم السند التنفيذي.
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يهدف البرنامج  إلى 

حتسني الغابات و املراعي و 

األراضي الزراعية يف تونس 

من أجل زيادة فرص العمل 

و الدخل القومي

�أفكار وم�شاريع

100 مليون دوالر حلماية البيئة والنهو�ض بالتنمية يف 
اأقاليم تون�ض االأكرث فقرًا

أعلن  2017م،  م�����ارس/آذار   15 يف  
البنك الدولي عن مشروع بتكلفة 100 
حتسني  جهود  ملساندة  دوالر  مليون 
واألراض��ي  وامل��راع��ي،  الغابات،  إدارة 
العمل  زيادة فرص  أجل  الزراعية من 
الشمال  إقليمي  يف  ال��دخ��ل  وزي����ادة 
يتركز  حيث  الغربي  والوسط  الغربي 
فقراً  األش���د  الشريحة  نصف  نحو 

التأثيرات  معاجلة  ومع  السكان،  من 
الناجتة عن تغير املناخ واحلفاظ على 
املوارد الطبيعية لألراضي، والتي تعد 
احمللية  العيش  سبل  حلماية  أساسية 
التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الزراعة 
اإلدارة  ف���إن  وامل����راع����ي،  وال���غ���اب���ات 
أن  ميكن  واملراعي  للغابات  املتكاملة 
ترفع قيمة الناجت من 16 مليون دوالر 

وميكنها  دوالر،  مليون   75 إلى  حالياً 
فرصة  أل��ف   25 نحو  خلق  من  أيضاً 

عمل.
املتكاملة  اإلدارة  م��ش��روع  وس��ي��م��ول 
لألراضي الطبيعية يف املناطق النائية 
إدارة  لتحسني  الرئيسية  العناصر 
إتاحة  ذلك  يف  مبا  الطبيعية؛  امل��وارد 
ب��ي��ان��ات أك��ث��ر دق���ة الت��خ��اذ ق���رارات 



15

حتسني  م��ن  ت��زي��د  مستنيرة  وق��وان��ني 
امل��ه��ارات  وت��ع��زي��ز  املتكاملة  اإلدارة 
للعديد من األطراف  التقنية واإلدارية 
الصعيد  على  ال��زراع��ة  بقطاع  املعنية 
وسيساند  واحمللي،  واإلقليمي  الوطني 
إل��ى ذل��ك، إدخ��ال  امل��ش��روع باإلضافة 
مع  مناخياً  الذكية  ال��زراع��ة  أساليب 
خال  م��ن  االق��ت��ص��ادي  النمو  تعزيز 
ساسل  وتطوير  اإلنتاجية  التحالفات 

القيمة على الصعيد املجتمعي.
موراي،  إيلني  قالت  الصدد،  هذا  ويف 
تونس  يف  الدولي  البنك  مكتب  مديرة 
»لإدارة املستدامة واملتكاملة لألراضي 
حياة  حتسني  يف  ه��ام  دور  الطبيعية 
النائية  الريفية  املناطق  يف  األه��ال��ي 
كبيرة  إم��ك��ان��ات  ف��ه��ن��اك  وامل��ت��أخ��رة، 
احمللية  املجتمعات  متكنت  إذا  للنمو 
الازمة  املساندة  على  احل��ص��ول  م��ن 
القيمة  ذات  املنتجات  على  للتركيز 
العاملية  األس��واق  واستهداف  العالية، 
بشكل  النساء  وستستفيد  املتنامية، 
تشكل  حيث  املشروع،  هذا  من  خاص 
العاملة  القوى  نصف  من  أكثر  النساء 
الريفية وترتفع النسبة لتصل إلى %80 
والوسط  الغربي  الشمال  إقليمي  يف 

الغربي«.

الغابات  وإزالة  املفرط  الرعي  ويشكل 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��غ��ي��ر امل��ن��اخ خ��ط��راً 
والزراعة  الطبيعية  امل��وارد  على  كبيراً 
املجتمعات  مصالح  ويهدد  تونس،  يف 
الريفية التي تعتمد عليها، وتقدر تكلفة 
ال��غ��اب��ات وت��ده��وره��ا مببلغ 14  إزال���ة 
تدهور  وتكلفة  السنة،  دوالر يف  مليون 
املراعي وإزالتها مببلغ 36 مليون دوالر. 
التهديد،  ل��ه��ذا  ال��ت��ص��دي  أج���ل  وم���ن 
مع  يتوافق  وال��ذي  املشروع  هذا  يأتي 
اإلدارة  لتعزيز  الوطنية  االستراتيجية 
املستدامة للموارد الطبيعية، ومساندة 
وك��ذل��ك  للبيئة،  امل��راع��ي  االق��ت��ص��اد 
االن��ت��ق��ال م��ن ن��ه��ج ات��خ��اذ ال��ق��رارات 
للمستويات  األع��ل��ى  امل��س��ت��وي��ات  م��ن 
ال��ق��رارات من  إل��ى نهج اتخاذ  األدن��ى 
األعلى  للمستويات  األدن��ى  املستويات 
وهو ما سيعمل على متكني املجتمعات 
توسيع  املشروع على  احمللية، وسيعمل 
فرص املرأة يف العمل حيث أنها تشكل 
يف  العاملة  القوى  غالبية  الشباب  مع 

املناطق الريفية.

وق����ال ت��وف��ي��ق ب��ن��ون��ة، اخل��ب��ي��ر األول 
الدولي  بالبنك  الطبيعية  املوارد  إلدارة 
قدرة  من  حّدت  القرار  »مركزية صنع 
بيئتها  إدارة  على  احمللية  املجتمعات 
ويهدف  اآلن  يتغير  ما  وهو  وحمايتها، 
هذا املشروع إلى مساندة هذه العملية. 
مع  تعمل  ال��ت��ي  احمللية  فاملجتمعات 
املؤسسات الوطنية واإلقليمية وترتبط 
يف  أساسية  ستكون  العاملية  باألسواق 
تنسيق االستراتيجيات التي ال حتافظ 
على األراضي لألجيال املقبلة فحسب، 
ب��ل ت��ع��زز ال��ف��رص وال��ن��م��و أي��ض��اً يف 

األقاليم النائية واملتأخرة«.

املائية  واملوارد  الفاحة  وزارة  وستقوم 
امل��ش��روع،  بتنفيذ  ال��ب��ح��ري  وال��ص��ي��د 
مسترشدة باللجنة التوجيهية املشتركة 
ال��وزارات، واملجالس اإلقليمية يف  بني 
كل محافظة، ومجالس التنمية احمللية 
لتحديد  تشاورية  عملية  ستقود  التي 
املشاريع الفرعية التي ميولها املشروع. 
احمللية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��ج��ال��س  وس��ت��م��ث��ل 
ن��ط��اق واس���ع وستتيح  األه��ال��ي ع��ل��ى 
والشباب على وجه اخلصوص  للنساء 
ال��ق��رارات  اتخاذ  يف  املشاركة  فرصة 

احمللية.

ما هي األهداف اإلمنائية للمشروع؟
للمشروع هو حتسني  الهدف اإلمنائي 
وحصول  الطبيعية  األراض����ي  إدارة 
على  املستهدفة  الريفية  املجتمعات 
الفرص االقتصادية يف إقليمي الشمال 

الغربي والوسط الغربي تونس.

ملاذا التركيز على اجلهات النائية؟
ي��رك��ز امل��ش��روع امل��ق��ت��رح ع��ل��ى النظم 
الشمال  يف  ال��زراع��ي��ة  اإلي��ك��ول��وج��ي��ة 
الغربي والوسط الغربي نظراً ألهميتها 
للجهات  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف 
وك��ذل��ك  التنمية  رك���ب  ع��ن  امل��ت��أخ��رة 
ألثرها اإليجابي احملتمل على مؤشرات 

التنمية البشرية.
تونس  يف  االقتصادية  التنمية  وتتسم 
تنمية  مع  كبيرة،  جوهرية  باختاالت 
من  أس��رع  بوتيرة  الساحلية  اجلهات 
تراجع  ح��ني  ويف  الداخلية،  اجل��ه��ات 

عامي  بني  النصف  إل��ى  الفقر  معدل 
إل��ى   %32.5 )م���ن   2014 و   2000
ت��ف��اوت��ات  ه��ن��اك  ت���زال  ال   ،)%15.5
ملموسة، وال تزال أوجه ضعف األسر 
مواجهة  يف  سيما  ال  كبيرة  املعيشية 
ال��ث��ورة.  بعد  االق��ت��ص��ادي  األداء  س��وء 
املمكن  وم��ن  ال��ف��وارق  ه��ذه  واستمرت 
بني  التفاوت  ارتفع  كما  اتسعت.  أنها 
اجلهات مع تزايد تركز الفقر يف بعض

األقاليم.

ملاذا يغطي هذا املشروع الشمال الغربي 
والوسط الغربي؟

يضم ه���ذان اإلق��ل��ي��م��ان ح��وال��ي %47 
الغربي  الشمال  يف   %19( الفقراء  من 
ففيهما  ال��غ��رب��ي(،  ال��وس��ط  يف  و%28 
أدن����ى م���ؤش���رات ال��ت��ن��م��ي��ة اجل��ه��وي��ة 
خريجي  بني  البطالة  معدالت  وأعلى 

اجلامعات.
والغابات  )احملاصيل  الزراعة  وتهيمن 
وال����ث����روة احل��ي��وان��ي��ة( ع��ل��ى احل��ي��اة 
 %50 بنسبة  اإلقليمني  يف  االقتصادية 
الوسط  يف  و%82  الغربي  الشمال  يف 
ال��غ��رب��ي، وت��ت��ي��ح ال���زراع���ة وال��غ��اب��ات 
وفرص  العمل  فرص  معظم  واملراعي 

الدخل يف اإلقليمني.
الدخل  ت��زال مستويات  ال  ذل��ك،  وم��ع 
ذات  ال��وظ��ائ��ف  أن  ك��م��ا  منخفضة، 
األج������ر وف������رص ال����دخ����ل األخ�����رى 
مرتفعة،  الفقر  ومستويات  م��ح��دودة، 
تهددها  االقتصادية  التوقعات  ومجمل 
امل��س��ت��دام��ة  غ��ي��ر  اإلدارة  مم���ارس���ات 
للزراعة واملوارد الطبيعية، وكذلك تغير 

املناخ.

من هم املستفيدون من هذا املشروع؟
املستفيدون بشكل مباشر من املشروع 
إقليمي  يف  الريفية  املجتمعات  ه��م 
ال��ش��م��ال ال��غ��رب��ي وال��وس��ط ال��غ��رب��ي، 
والتي ستستفيد من طائفة واسعة من 
واالستثمارات  القدرات  بناء  مبادرات 
الرامية إلى حتسني موارد الرزق، ومن 
املجتمعات  مباشرة  املستفيدين  ب��ني 
احمللية التي ستشارك يف إدارة املوارد 
احل��راج��ي��ة وال��رع��وي��ة يف األراض����ي 
الطبيعية املستهدفة وتستفيد اقتصادياً 
للمنتجات  املضافة  القيمة  زي��ادة  من 
للمشروع.  التدخلية  نتيجة لإجراءات 

وتضم هذه املجمتعات ما يقارب 250 
مليون   1.5 )حوالي  ريفية  أسرة  ألف 
ال��ن��س��اء 51% من  وت��ش��ك��ل  ش��خ��ص(، 
املستفيدين املباشرين، والشباب )الفئة 
العمرية 35-15( حوالي 25% )أي نحو 
400 أل��ف ش��خ��ص(، وب��اإلض��اف��ة إلى 
املنتجني  يكون  أن  املتوقع  م��ن  ذل��ك، 
وأصحاب املنشآت الصغرى والصغيرة 
املستفيدين  ض��م��ن  م��ن  وامل��ت��وس��ط��ة 
منظمات  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة   ، م��ب��اش��رة 
امل��ن��ت��ج��ني وال��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع��ات 

الزراعية يف اإلقليمني املستهدفني.

وي��س��ت��ه��دف امل���ش���روع امل��ق��ت��رح أي��ض��اً 
املزارعني واملنشآت الصغرى والصغيرة 
يف  املنتجني  وم��ن��ظ��م��ات  وامل��ت��وس��ط��ة 
النظم اإليكولوجية الرعوية-احلراجية 
تهيمن  محاصيل  من  بها  يرتبط  وم��ا 
إقليمي  يف  الطبيعية  األراض���ي  على 
مثل:  الغربي  والسوط  الغربي  الشمال 
احلراجية  اإلي��ك��ول��وج��ي��ة  النظم   )1(
وال  الغربي،  الشمال  يف  بلوط  ك��ورك 
سيما يف محافظة جندوبة )وجزئياً يف 
النظام  وبنزرت(؛ )2(  بيجا  محافظتي 
حلب،  صنوبر  للغابات  اإلي��ك��ول��وج��ي 
أساسا يف واليتي القصرين وسيليانة؛ 
اإليكولوجي، يف  ألفا  نظام عشب   )3(
والقصرين.  بوزيد  سيدي  محافظتي 

وباإلضافة إلى ذلك، سوف يستهدف
امل��ش��روع ال��ن��ظ��ام ال���زراع���ي ألش��ج��ار 
الغربي  ال��ش��م��ال  ج��ه��ات  ال��زي��ت��ون يف 

والوسط.

الوطنية  املؤسسات  من  ع��دد  وهناك 
أي��ض��اً  امل���ش���روع  م��ن  تستفيد  س���وف 
بناء  خ��ال  م��ن  مباشرة  غير  ب��ص��ورة 
التي  التقنية  وامل��س��اع��دة  ال���ق���درات 
ستساعد على حتسني البيئة القانونية 
التنظيمية.  وال���ل���وائ���ح  وامل��ؤس��س��ي��ة 
على  الرئيسية  املستفيدة  واملؤسسات 
الصعيد الوطني هي مديريات ووكاالت 
املائية والصيد  الفاحة واملوارد  وزارة 
العامة  امل��دي��ري��ة  سيما  وال  ال��ب��ح��ري، 
العامة  واملديرية  االستثمارات  لتمويل 
العامة  وامل��دي��ري��ة  العضوية  للفاحة 
العامة  وامل��دي��ري��ة  ال��ف��اح��ي  ل��إن��ت��اج 
يف  ون��ظ��ي��رات��ه��ا  ال��غ��ذائ��ي��ة  للصناعة 

الوزارات القطاعية ذات الصلة.
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دون استثناء أحد:
ال للعنف ضد 

النساء و الفتيات

 يف اخلامس و العشرين من نوفمبر/
املتحدة،  األمم   أحيت  األول  تشرين 
اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد 
تكثيف  بضرورة  الوعي  لرفع  امل��رأة، 
التي  اآلفة  للقضاء على هذه  اجلهود 
املتقدمة  ال��دول  يف  النساء  على  تؤثر 

والنامية على حد سواء.
العنف  ف��إن  املتحدة،  األمم  فبحسب 
أكثر  أحد  هو  والفتيات  النساء  ضد 
ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق اإلن��س��ان ان��ت��ش��اراً 

واستمراراً وتدميراً يف عاملنا اليوم.
اجلنسني  بني  املساواة  عدم  يزال  وال 
ق��ائ��م��اً يف ج��م��ي��ع أن���ح���اء ال��ع��ال��م. 
وس��ي��ت��ط��ل��ب حت��ق��ي��ق امل����س����اواة بني 
والفتيات  النساء  ومتكني  اجلنسني 
ذلك  نشاطاً، مبا يف  أكثر  بذل جهود 
للتمييز  للتصدي  القانونية،  األط��ر 
القائم على نوع اجلنس املتجذر بقوة 
املواقف  ع��ن  ينجم  م��ا  غالباً  وال���ذي 
ذات  االجتماعية  وامل��ع��اي��ي��ر  األب��وي��ة 

الصلة.
عام  موضوع  املتحدة  األمم  واختارت 
2017 ليكون »لن نخلف أحداً ورائنا«، 
مشيرة إلى أن مبادرة »احتدوا إلنهاء 
ال��ع��ن��ف ض���د امل�����رأة، 16 ي���وم���اً من 
نوع  على  القائم  العنف  ضد  النشاط 
اجلنس« تهدف إلى زيادة الوعي العام 

و تهيئة اجلميع يف كل مكان إلحداث 
لتقرير األمم املتحدة،  التغيير، ووفقاً 
م��ن ع��ام 2005  بيانات  ال��ذي رص��د 
إلى 2016، فإن العنف ضد املرأة هو 
أشد أشكال التمييز، وأوضح التقرير 
 %19 كانت  بلداً،   87 ل�  بالنسبة  أن��ه 
أعمارهن  تتراوح  اللواتي  النساء  من 
ت��ع��رض��ن  ق���د  س��ن��ة   49 و   15 ب���ني 
للعنف اجلسدي أو اجلنسي من قبل 
السابقة   12 ال�  األشهر  يف  شريكهم 
للمسح، ويف احلاالت القصوى، ميكن 

أن يؤدي هذا العنف إلى الوفاة.
من  يقرب  م��ا  ُقتل   ،2012 ع��ام  ويف 
ضحية  وقعن  اللواتي  النساء  نصف 
العالم  أنحاء  جميع  يف  العمد  القتل 
أفراد  أحد  أو  يد شريك حميم  على 
الضحايا  م��ن   %6 م��ق��اب��ل  األس����رة، 

الذكور.
ومن احلاالت األخرى املتطرفة للعنف 
حتقيق  أن  أي��ض��اً  التقرير  يظهرها 
على  يساعد  اجلنسني  بني  امل��س��اواة 
وترتبط  ال��ص��راع��ات،  ن��ش��وب  م��ن��ع 
امل��رأة  ضد  املرتفعة  العنف  معدالت 
بانتشار الصراعات، وعلى الرغم من 
األدل��ة، فا تزال اإلج��راءات املتعلقة 
بإدماج املرأة وكونها يف مواقع قيادية 
ويف  كافية،  غير  حمايتها  وإج��راءات 

ب��ع��ض امل��ن��اط��ق، ه��ن��اك ت��راج��ع عن 
التقدم احملرز.

ال��ع��ام لألمم  م��ن جهته ق��ال األم���ني 
املتحدة أنطونيو غوتيريش  يف رسالة 
له مبناسبة اليوم الدولي للقضاء على 
العنف ضد املرأة »كل امرأة وكل فتاة 
تعيش يف مأمن من  أن  لها احلق يف 
العنف، ومع ذلك، تتنوع ضروب هذا 
اإلنسان  حقوق  انتهاك  م��ن  الشكل 
املرتكب يف كل املجتمعات، حيث يؤثر 
بوجه خاص يف أشد الفئات تهميشاً 
وضعفاً، وعلى الصعيد العاملي، سبق 
ألكثر من امرأة واحدة من بني كل 3 
و/أو  للعنف اجلسدي  التعرض  نساء 
من  ع��دد  وبلغ  حياتهن؛  يف  اجلنسي 
الثامنة  سن  قبل  النساء  من  تزوجن 
وتعرض  ام���رأة،  مليون   750 عشرة 
التناسلية  األع��ض��اء  تشويه  لعملية 

لإناث أكثر من 250 مليون امرأة.
ومن املسلم به اآلن على نطاق واسع أن 
العنف ضد املرأة، إلى جانب التحرش 
تشكل  عوامل  ال��ض��ارة،  واملمارسات 
حواجز كبيرة حتول دون إعمال حقوق 
أمام  مباشراً  اإلنسان، وتطرح حتدياً 
املساعي  يف  وإسهامها  املرأة  إشراك 
الرامية إلى دوام السام. ولن نتمكن 
أبداً، دون التصدي للعنف ضد املرأة، 

املستدامة  التنمية  خطة  حتقيق  من 
الوقت  ح��ان  فقد  ل��ذا   ،2030 ل��ع��ام 
للمضي قدماً يف عملنا اجلماعي من 
العنف ضد  على  املبرم  القضاء  أجل 
منا  يستلزم  ما  وذل��ك  والفتاة.  امل��رأة 
جميعاً العمل معا وبشكل متزامن، يف 
على  ومجتمعاتنا،  ومناطقنا  بلداننا 

حتقيق نفس الهدف.
ضد  للعنف  تتصدى  املتحدة  واألمم 
صندوق  منها  عديدة،  بوسائل  امل��رأة 
للقضاء  االستئماني  املتحدة  األمم 
ع��ل��ى ال��ع��ن��ف ض��د امل�����رأة؛ وم��ب��ادرة 
االحتاد  مع  املتخذة  الضوء’’  ‘‘تسليط 
األوروب��ي من أجل ربط ما نبذله من 
الوطنية  احل��ك��وم��ات  بجهود  ج��ه��ود 
وامل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي؛ وم���ب���ادرة األمم 
املتحدة العاملية للمدن اآلمنة واألماكن 

العامة اآلمنة.
سياسة  تعتبر  ذل��ك،  إلى  وباإلضافة 
التحرش  إزاء  إطاقاً  التسامح  عدم 
ال��ت��ي وض��ع��ت��ه��ا يف األمم  اجل��ن��س��ي 
تكافؤ  استراتيجية  من  جزءاً  املتحدة 
أيلول/ أعلن عنها يف  التي  اجلنسني 
س��ب��ت��م��ب��ر، ون��ح��ن م��ل��ت��زم��ون أي��ض��اً 
مبواصلة حملة “احتدوا إلنهاء العنف 
هي  ج��دي��دة  بتسمية  امل�����رأة”،  ض��د 

“احتدوا يف أفق عام 2030“«.

يف اليوم الدويل للق�ضاء على العنف �ضد املراأة

الأمم املتحدة تدعو اإىل تكاتف اجلهود من اأجل الق�ضاء على العنف �ضد 

املراأة
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اعرف حقوقك و واجباتك
اجلزء الثامن و الع�ضرون من »اتفاقية 

الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد«

* 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 السادسة و األربعون »املساعدة 
القانونية املتبادلة« )5-3(

أن  ل��ل��دول األط����راف  ي��ج��وز  8- ال 
القانونية  املساعدة  تقدمي  ترفض 
بحجة  املادة  هذه  مبقتضى  املتبادلة 

السرية املصرفية.
 9- )أ( على الدولة الطرف متلقية 
الطلب، يف استجابتها لطلب مساعدة 
مقّدم مبقتضى هذه املادة دون توافر 
بعني  تأخذ  أن  التجرمي،  ازدواج��ي��ة 
االتفاقية  ه���ذه  أغ����راض  االع��ت��ب��ار 

حسبما بُينت يف املادة 1؛
 )ب( يجوز للدول األطراف أن ترفض 
امل��ادة  بهذه  عمًا  املساعدة  تقدمي 
بحجة انتفاء ازدواجية التجرمي، بيد 
أنه يتعني على الدولة الطرف متلقية 
املفاهيم  م��ع  ي��ت��واف��ق  ال��ط��ل��ب، مب��ا 
أن  ال��ق��ان��ون��ي،  لنظامها  األس��اس��ي��ة 
على  تنطوي  ال  التي  املساعدة  تقدم 
تقدمي  رفض  ويجوز  قسري،  إج��راء 

الطلبات  تتعلق  تلك املساعدة حينما 
بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يُلتمس 
بشأنها  امل��س��اع��دة  أو  ال��ت��ع��اون  م��ن 
من  أخ��رى  أح��ك��ام  مبقتضى  متاحاً 

هذه االتفاقية؛
 )ج( يجوز لكل دولة طرف أن تنظر 
من  ت��راه ضرورياً  قد  ما  اعتماد  يف 
تقدمي  م��ن  تتمكن  ل��ك��ي  ال��ت��داب��ي��ر 
املادة يف  بهذه  عمًا  أوسع  مساعدة 

حال انتفاء ازدواجية التجرمي.
 10- يجوز نقل أي شخص محتجز 
دول��ة  إقليم  يف  عقوبته  يقضي  أو 
طرف ويُطلب وجوده يف دولة طرف 
اإلدالء  أو  التعرف  ألغ��راض  أخ��رى 
أخ��رى  مساعدة  تقدمي  أو  بشهادة 
يف احل��ص��ول ع��ل��ى أدل����ة م��ن أج��ل 
إجراءات  أو  ماحقات  أو  حتقيقات 
قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه 
الشرطان  اس��ت��ويف  إذا  االت��ف��اق��ي��ة، 

التاليان:

بحّرية  الشخص  ذل��ك  موافقة  )أ( 
وعن علم؛

)ب( ات��ف��اق ال��س��ل��ط��ات امل��ع��ن��ي��ة يف 
الدولتني الطرفني، رهناً مبا قد تراه 
هاتان الدولتان الطرفان مناسباً من 

شروط.
هذه  من   10 الفقرة  ألغ��راض   -11

املادة:
يُنقل  التي  الطرف  الدولة  تكون  )أ( 
قيد  اب��ق��اءه  مخولة  الشخص  إليها 
االح��ت��ج��از وم��ل��زم��ة ب��ذل��ك، م��ا لم 
تطلب الدولة الطرف التي نُقل منها 
بغير  ت���أذن  أو  ذل��ك  غير  الشخص 

ذلك؛
يُنقل  التي  الطرف  الدولة  على  )ب( 
إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، 
الدولة  عهدة  إلى  بإرجاعه  التزامها 
الطرف التي نقل منها وفقا ملا يُتفق 
آخر،  نحو  أي  على  أو  عليه مسبقا، 
الدولتني  يف  املعنية  السلطات  ب��ني 

الطرفني؛
)ج( ال يجوز للدولة الطرف التي ينقل 
إليها الشخص أن تشترط على الدولة 
الطرف التي نقل منها بدء إجراءات 

تسليم ألجل إرجاع ذلك الشخص؛
يقضيها  ال��ت��ي  امل���دة  حُت��ت��س��ب  )د( 
يف  االحتجاز  قيد  املنقول  الشخص 
مدة  ضمن  إليها  نقل  التي  ال��دول��ة 
الدولة  يف  عليه  املفروضة  العقوبة 

الطرف التي نقل منها.
الشخص  يُ��اَح��ق  أن  يجوز  ال   -12
و11   10 للفقرتني  وفقاً  يُنقل  ال��ذي 
كانت جنسيته،  أي��اً  امل���ادة،  ه��ذه  من 
أي  تُفرض  أو  يُعاَقب  أو  يُحتجز  أو 
قيود أخرى على حريته الشخصية يف 
إقليم الدولة التي ينقل إليها، بسبب 
سابق  إدان��ة  حكم  أو  إغفال  أو  فعل 
ملغادرته إقليم الدولة التي نقل منها، 
ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف 

التي نقل منها.
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اعرف اأكرث عن جمعية تنمية ومتويل الأ�ضر املنتجة 

)اأعمال(

من هي:
املنتجة  األس��ر  ومتويل  تنمية  جمعية 
ربحية  غير  جمعية  ه��ي  )أع��م��ال(، 
العمل  وزارة  ق��ب��ل  م���ن  وم��رخ��ص��ة 
والتنمية االجتماعية برقم )805( يف 
تاريخ 1437/11/28ه��� ، تهدف إلى 

متكني األسر املنتجة لتحقيق التنمية 
اإلن��ت��اج  ثقافة  وت��ع��زي��ز  امل��س��ت��دام��ة، 
ودعم  استثمار طاقاتهم  احمللي، عبر 
مشاريعهم متناهية الصغر والصغيرة 
تأهيلهم  واملتوسطة، وذلك من خال 
إلى  وتدريبهم ومساعدتهم لانطاق 

سوق العمل احلر.
أهدافها:

1- دع���م وت��ط��وي��ر م��ش��اري��ع األس��ر 
املنتجة القائمة.

2- ت��ش��ج��ي��ع األس����ر ع��ل��ى اإلن��ت��اج 
واالعتماد على النفس.

لتسويق  املنتجة  األس��ر  مساعدة   -3

منتجاتها.
األسر  ألبناء  عمل  ف��رص  توفير   -4

املنتجة.
األسرة  ومهارات  ق��درات  تطوير   -5
باإلعداد والتأهيل والتدريب واملتابعة.
6- استثمار الوقت املتاح لدى األسرة 

يف اإلنتاج.
املجتمع  حت��وي��ل  يف  امل��س��اه��م��ة   -7

احمللي من مستهلك إلى منتج.
مع  استراتيجية  ش��راك��ات  ب��ن��اء   -8
األسر  لتنمية  العاقة  ذات  اجلهات 

املنتجة.
 9- بناء نظام احترايف إلدارة األسر 

حتويل  طريق  ع��ن  وتنميتها  املنتجة 
إلى  الفرد  العمل  من  املنتجة  األس��ر 

العمل املؤسسي.
الفئات املستهدفة:

الضمان  على  تعتمد  التي  األسر   -1
االجتماعي.

2- منسوبي اجلمعيات اخليرية.
3- األرامل واملطلقات واملعلقات.

من  اخلاصة  االحتياجات  ذوي   -4  
املكفوفني واملعاقني والصم.

5- األيتام وذوي الظروف اخلاصة و 
أسر السجناء واملفرج عنهم.

6- األسر املتعففة ومتوسطة الدخل.



 كاريكاتير

امل�ضت�ضار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

نقالً عن صحيفة

»جمل�س الق�ضاء« يوافق على اإ�ضدار �ضكوك 

فورية لـ »اإثبات احل�ضانة« دون مرافعات
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للقضاء  األعلى  املجلس  رئيس  واف��ق 
التي  املرئيات  على  الصمعاني  وليد 
العامة  اإلدارة  على  امل��ش��رف  رفعها 
ل��ل��م��س��ت��ش��اري��ن يف امل��ج��ل��س ب��ش��أن 
إثبات  دعاوى  ترميز جديد يف  إيجاد 
إنهائية  كدعوى  للمطلقات  احلضانة 
احملكمة  تصدر  إذ  خصومة،   ب��دون 
ص��ك��اً ف��وري��اً إلث��ب��ات احل��ض��ان��ة با 
ال��دع��اوى  م��ن  اعتبارها  و  مرافعات 

اإلنهائية من طرف واحد.
قد  ف��إن��ه  »ع��ك��اظ«  لصحيفة  ووف��ق��اً 
الشرعية  احمل��اك��م  إل��ى  تعميم  ص��در 
تقنية  إلدارة  اإلي��ع��از  ض��رورة  يوضح 
املعلومات بوزارة العدل إليجاد ترميز 
يف األنظمة اإللكترونية ضمن القضايا 
اإلنهائية حتت اسم “إثبات حضانة” و 
يتضمن  أن  على  لذلك  يوضح منوذج 
اإلنهاء و الشهادة أن الطفل أو الطفلة 

يف حضانة األم طالبة احلضانة و ال 
يوجد لها منازع.

الشخصية  األح���وال  محمكة  وك��ان��ت 
إلى  استيضاح  مذكرة  رفعت  جدة  يف 
املجلس يف شهر رجب 1438ه، بشأن 
إثبات حضانة األم ألبنائها فيما ليس 
ف��ي��ه خ��ص��وم��ة دون احل��اج��ة إلق��ام��ة 
دعوى قضائية على اعتبار أنه األصل 
مع عدم وجود املنازع و حتى ال يدعو 
األم���ر إل��ى إث���ارة ال��ن��زاع و م��ن ذلك 
الوقوع الضرر على األطفال، و أحيل 
األمر إلى اإلدارة العامة للمستشارين 
ب��واس��ط��ة م��خ��ت��ص��ني ثم  و درس�����ت 
صدرت توصية باملوافقة على أن تكون 
الدعاوى  من  احلضانة  إثبات  دعاوى 
إص��دار  إل��ى  احل��اج��ة  دون  اإلنهائية 
بإضافة  االكتفاء  و  املجلس  من  قرار 

أيقونة جديدة يف املوقع اإللكتروني.

اأنتم يف ...

نَظام  به  يقضي  مبا  إخ��ال  غير  من 
العامة  للمحاكم  ومبا  املظالم،  دي��وان 
م���ن اخ��ت��ص��اص يف ن��ظ��ر ال��دع��وى 
اجلزئية  احمل��اك��م  تختص  العقارية، 

باحلكم يف الدعاوى اآلتية :
للحيازة  ال��ت��ع��رض  م��ن��ع  دع���وى   - أ 

ماهي الدعاوى التي ميكن رفعها و نظرها من قبل 

املحكمة اجلزئية؟

ودعوى استردادها.
قيمتها  تزيد  ال  التي  ال��دع��اوى   - ب 
ري�����ال، وحت���دد  آالف  ع���ش���رة  ع��ل��ى 
قيمة  تقدير  كيفية  التنفيذية  الائحة 

الدعوى.
ال  إيجار  بعقد  املتعلقة  الدعوى   - ج 

تزيد األج��رة فيه على أل��ف ري��ال يف 
الشهر بشرط أال تتضمن املطالبة مبا 

يزيد على عشرة آالف ريال.
د - الدعوى املتعلقة بعقد عمل ال تزيد 
األجرة أو الراتب فيه على ألف ريال 
يف الشهر بشرط أال تتضمن املطالبة 

مبا يزيد على عشرة آالف ريال.
املبالغ  تعديل  االقتضاء  عند  ويجوز 
من  د   ، ج   ، ب  الفقرات  املذكورة يف 
ه��ذه امل���ادة وذل��ك ب��ق��رار م��ن مجلس 
القضاء األعلى بهيئته العامة بناًء على 

اقتراح من وزير العدل.



خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

نتيجة  أو  األنظمة،  عليها  نصت  التي  بحقوقهم  جهلهم  بسبب  لاستغال  املوظفني  بعض  يتعرض 
القيام  البعض لهم من خال الطلب منهم  العمل مما يؤدي إلى استغال  خوفهم من رؤسائهم يف 
بعمل أو االمتناع عن عمل يف مخالفة ملا نصت عليه األنظمة والتعليمات، مما ينتج عنه وقوع املوظف 
يف مخالفات يحاسب عليها شخصياً ومن أبرز اجلرائم التي قد تقع من املوظفني أثناء مباشرتهم 
يف  ملصلحة شخصية  الوظيفة  نفوذ  باستغال  املوظف  قيام  النظام،  عليها  ويحاسب  عملهم  ملهام 
على  نفسها  العقوبة  وتطبق  للغير  قبولها  أو  طلبها  أو  الرشوة  قبول  أو  وخارجها  الدائرة،  داخل 
الراشي واملرتشي والرائش ) الوسيط على السواء( كما أن سوء االستعمال اإلداري كالعبث باألنظمة 
ويدخل  أو عام،  ينشأ عنه ضرر خاص،  تأخيرا  أو  امتناعا  تنفيذها  وبطرق  والتعليمات,  واألوامر, 
ضمن ذلك تعمد تفسير النظم واألوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو يف غير موضعها 
بقصد اإلضرار مبصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية، واستغال النفوذ، أياً كان نوعه يف تفسير 
العقود مبا  األوامر وتنفيذها ملصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر وكذلك استغال 
والعبث  أو غير مباشر ملصلحة شخصية  واملناقصات عن طريق مباشر،  املزايدات  ذلك عقود  يف 
بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها احملدد لها وحجز كل أو بعض ما يستحقه املوظفون والعمال 
من رواتب، وأجور، وتأخير دفعها إليهم بقصد االنتفاع بها شخصيا بعضاً أو كًا واستعمال معلوماته 
الرسمية الستغال العملة يف ارتفاعها أو هبوطها صرفا وتبديًا ،  كما أن بعض املوظفني يقومون 
اإلكراه  أو  املعاملة  كإساءة  بفعل معني  للقيام  املباشرين  رؤسائهم  لهم من  توجيهات صادره  بتنفيذ 
أو القسوة أو مصادرة األموال وسلب احلريات الشخصية ويدخل ضمن  الوظيفة كالتعذيب  باسم 
ذلك التنكيل والتغرمي والسجن والنفي واإلقامة اجلبرية يف جهة معينة ودخول املنازل بغير الطرق 
النظامية املشروعة واإلكراه على اإلعارة أو اإلجارة أو البيع أو الشراء وحتصيل ضرائب تزيد عن 
املقادير املستحقة أو املفروضة نظاماً،  مما يجعل املوظف املباشر للفعل محل مسائله قانونية قد 

ينتج عنها فصله من العمل وسجنه بحسب اجلرمية التي ارتكبها.
بالصورة املطلوبة، و االبتعاد عما يسيء للشرف  الوظيفية  أداء أعمال واجباته  لذا على املوظفني 
والكرامة والتحلي باألخاق الكرمية وحسن السلوك داخل مقر الوظيفة، أو خارجها والتعامل الطيب 
مع من لهم عاقة بوظيفته ويشمل ذلك رؤساء املوظف ومرؤوسيه إن كان يشغل وظيفة إشرافية 
وزماءه يف العمل وذلك بالتعاون معهم واحترامهم وإيجاد احلوافز التدريبية يف مجال العمل كما 
يشمل املراجعني وذلك بإبداء حسن استقبالهم ومساعدتهم بإنهاء معاماتهم وعدم استغال السلطة 
واحملافظة على أسرارها، حيث أن الوظيفة خدمة عامة وتكليف ال تشريف هدفها خدمة املواطن 
وتقدم الوطن، واستغالها ألغراض خاصة أو إفشاء أسرار وظائف ذات أهمية أو حساسية معينة 

يؤدي لإخال بهذه املبادئ .

جرائم الوظيفة العامة و حقوق اإلنسان
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