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حلقوق  الوطنية  اجلمعية  تدين 
ق��وات  استهداف  بشدة  اإلن��س��ان 
للمدنيني  االسرائيلية  االح��ت��ال 
تهيب  و  ال���ع���زل،  الفلسطينيني 
ب��دوره  ال��ق��ي��ام  ال��دول��ي  باملجتمع 
ل��ل��م��دن��ي��ني  ت���وف���ي���ر ح���م���اي���ة  يف 
املجتمع  وت��دع��و  الفلسطينيني، 
متكني  أج���ل  م��ن  للعمل  ال��دول��ي 
حقوقه  م��ن  الفلسطيني  الشعب 
الشرعية  و  املواثيق  كفلتها  التي 

الدولية.
اإلدارة  نقل  اجلمعية  تدين  كما 
القدس  إلى  لسفارتها  األمريكية 
والذي جاء منافياً للقانون الدولي 
وق��رارات مجلس األم��ن وق��رارات 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
من جهتها قالت اجلامعة العربية، 

اجلمعية تدين ا�ضتهداف املدنيني الفل�ضطينيني و 

نقل ال�ضفارة الأمريكية اإىل القد�س

حني  ال��ي��ه��ودي��ة  ال��ع��ص��اب��ات  إن 
أقدمت يف عام 1948 على احتال 
وم��ارس��ت  الفلسطينية،  األرض 
والتدمير  والنهب  والسلب  القتل 
إل��ى  أدى  م���ا  وال����ق����رى،  ل��ل��م��دن 
الشعب  أبناء  من  املايني  حتويل 
الفلسطيني إلى الجئني ومهجرين 
مأساة  يف  وخارجه  وطنهم  داخ��ل 
وجه  على  شعب  أي  يواجهها  ل��م 

األرض منذ عقود طويلة.
للجامعة  العامة  األم��ان��ة  وتابعت 
وصل  ال���ذي  بيانها،  يف  العربية 
»س��ب��وت��ن��ي��ك« ن��س��خ��ة م��ن��ه ال��ي��وم 
اإلثنني، ومنذ العام 1948 والشعب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ي���واص���ل ص��م��وده 
وأرض��ه  بحقوقه  وتشبثه  ونضاله 
الثمينة  التضحيات  ويقدم  وهويته 

له  أقرتها  التي  حقوقه  الستعادة 
الدولية،  والقوانني  الشرائع  جميع 
حت��ت��ف��ل  ال���ت���وق���ي���ت  ن���ف���س  »ويف 
إس��رائ��ي��ل مب���رور 70 ع��ام��اً على 
قامت  بلد  رك��ام  على  دولتها  قيام 
بتدميره واحتاله، يف متاد لتعذيب 
الضحية وإمعان يف مصادرة أبسط 
حقوقه«، وأضافت األمانة العامة، 
»لم تكتف إسرائيل بذلك ويف نفس 
بافتتاح  أمريكا  تقوم  النكبة  تاريخ 
يف  احملتلة  ال��ق��دس  يف  سفارتها 
صارخ  واعتداء  استفزازية  خطوة 
واملسلمني،  ال��ع��رب  مشاعر  على 
القانون  لقواعد  جسيم  وانتهاك 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية 
وقطع الطريق أمام أي جهود دولية 
زعزعة  إل��ى  ي���ؤدي  مم��ا  للسام، 

األمن واالستقرار يف املنطقة«.
أن  على  العربية  اجلامعة  وأك��دت 
عاصمة  ه��ي  الشرقية  »ال��ق��دس 
احلقيقة  تلك  وأن  فلسطني،  دولة 
ال يغيرها قرار مجحف وال تنتقص 
من شرعيتها أية إجراءات مجحفة، 
ون���دي���ن ال����ع����دوان وامل���م���ارس���ات 
مدينة  تشهدها  التي  اإلسرائيلية 
ال��ق��دس احمل��ت��ل��ة وب��ش��ك��ل خ��اص 
املستوطنني  ع��ص��اب��ات  ان��ت��ه��اك 
على  واالع��ت��داء  املسجد  حل��رم��ة 
الدولي  املجتمع  وتطالب  رواده، 
قراراته  إلنفاذ  ال��ف��وري  بالتدخل 
للمقدسات  احل��م��اي��ة  ت��وف��ي��ر  يف 
اإلس��ام��ي��ة وامل��س��ي��ح��ي��ة وت��وف��ي��ر 
يف  الفلسطيني  للشعب  احلماية 

أرضه ومقدساته«.
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رئي�س اجلمعية ي�ضتقبل وفدًا من اخلارجية 

الأمريكية

الدميوقراطية  مسؤولة  زارت 
وح����ق����وق اإلن�����س�����ان ب�������وزارة 
السيدة  األمريكية  اخل��ارج��ي��ة 
املستشار  يرافقها  باتيل  سبانا 
مسؤول  بونفيلد  كيسي  مايكل 
والسيدة  السياسية،  ال��ش��ؤون 
دال�����ي�����ا ال�����س�����ودان�����ي ك��ب��ي��رة 
األخ���ص���ائ���ي���ني ال��س��ي��اس��ي��ني 
بالرياض،  األمريكية  بالسفارة 
مؤخراً اجلمعية الوطنية حلقوق 
استقبالهم  يف  وك���ان  اإلن��س��ان 
الوطنية  اجلمعية  رئيس  سعادة 

مفلح  الدكتور  اإلنسان  حلقوق 
بن ربيعان القحطاني.

يف بداية اللقاء قدم سعادة رئيس 
عن  م��وج��زاً  ش��رح��اً  اجلمعية 
أنشطة اجلمعية ومساهمتها يف 
وآليات  الثقافة احلقوقية،  نشر 
التي  القضايا  ونوعية  عملها 
تتلقاها وما تقدمه اجلمعية من 

أعمال يف هذا الشأن.
كما تطرق احلديث إلى التطور 
مجال  يف  اململكة  تشهده  ال��ذي 
ح��ق��وق اإلن���س���ان وع��ل��ى وج��ه 

اخلصوص يف مجال حقوق املرأة 
وم��ا ص��در م��ؤخ��راً من أم��ر من 
بالسماح  يقضي  السامي  املقام 
ل��ه��ا ب��ال��ق��ي��ادة، ومت��ك��ي��ن��ه��ا من 
حقوقها يف العديد من املجاالت 
واالجتماعي  العدلي  كاملجال 
ال��وف��د  أش���اد  وق���د  والتعليمي 

الزائر  بهذه اخلطوات.
كما تطرق احلديث إلى التقرير 
اخلارجية  عن  مؤخراً  الصادر 
أك���د رئيس  األم��ري��ك��ي��ة، وق���د 
يكون  أن  أهمية  على  اجلمعية 

ه���ن���اك ف��ه��م��اً أف���ض���ل ل��آل��ي��ة 
القانونية التي تعمل بها اململكة 
مم���ا ي��س��اه��م يف ف��ه��م آل��ي��ات 
فيها،  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  حماية 
آليات  إلى  احلديث  تطرق  كما 
إصدار التقارير املتعلقة بالشأن 
قبل  م��ن  اململكة  يف  احلقوقي 
يشوبها  وما  األمريكية  اجلهات 
م���ن ق���ص���ور يف ف��ه��م ال���واق���ع 
ال��س��ع��ودي، وق���د و ع��د ال��وف��د 
الزائر مبناقشة ذلك مع املعنني 

بإصدارها.
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رئي�س« نزاهة« ي�ضكر 

خادم احلرمني 

ال�ضريفني على 

اإ�ضداره الأمر 

ال�ضامي حلماية 

املبلغني عن الف�ضاد

ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئيس  ن  ثَمّ
الفساد الدكتور خالد بن عبداحملسن 
احمليسن، األمر السامي الكرمي الذي 
أصدره خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود �� أيده 
احلماية  بتوفير  يقضي  والذي   ،� اهلل 
الكافية لكل موظف يتقدم بباغ ضد 
ممارسات الفساد املالي واإلداري مبا 
أو  وظيفًيا  له  التعرض  ع��دم  يضمن 
وتوجيهه  حقوقه،  أو  املساس مبيزاته 
الكرمي للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 
باتخاذ  ت��ق��وم  ج��ه��ة  أي  ع��ن  ب��ال��رف��ع 
موظف  أي  بحق  تأديبية  إج����راءات 
ب��أي ح��ق م��ن حقوقه أو  امل��س��اس  أو 
تقدميه  بسبب  ال��وظ��ي��ف��ي��ة،  م��ي��زات��ه 
باًغا للجهات املختصة عن ممارسات 

فساد فيها، وشدد األمر السامي على 
كيدية يف  هناك  أن  ثبت  أنه يف حال 
الباغ املقدم، فتتم معاملة املبلغ وفق 
م��ا تقضي ب��ه ق��واع��د احل��د م��ن أث��ار 
الباطلة  والدعاوى  الكيدية  الشكاوى 
رقم  ال���وزراء  مجلس  بقرار  ال��ص��ادرة 
94 بتاريخ 25 / 4 / 1406 ه�، وذلك 
إصدار  اج��راءات  استكمال  يتم  حتى 
ومن  والضحايا  الشهود  حماية  نظام 

يف حكمهم وبدء سريانه.
وج���اء األم���ر ال��س��ام��ي، بعد االط��اع 
الوطنية  الهيئة  رئيس  من  كتاب  على 
ملكافحة الفساد بشأن ما تتلقاه الهيئة 
من باغات من جانب بعض موظفي 
باختصاصاتها  امل��ش��م��ول��ة  اجل��ه��ات 
فساد  على  منطوية  ممارسات  بشأن 

وما  اجلهات،  تلك  إداري يف  أو  مالي 
يتعرضون له الحًقا.

إل��ى أن ه��ذا األم��ر  وأش���ار احمليسن 
احلرمني  خادم  وحرص  اهتمام  يؤكد 
على  األم���ني  ع��ه��ده  وول���ي  الشريفني 
مصالح  وح��م��اي��ة  ال��ف��س��اد،  مكافحة 
يقومون  ال��ذي��ن  واملقيمني  املواطنني 
بواجبهم باإلباغ عن حاالت الفساد، 
وضمان عدم تضررهم جراء تقدميهم 

الباغات.
الرشيدة  القيادة  أن  احمليسن  وأك��د 
بعزم وحزم يف  -رعاها اهلل- ماضية 
مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله 
وعدم التسامح مع الفاسدين، وتوفير 
ما يلزم حلماية املبلغني عن ممارسات 
انسجاماً  حقوقهم،  وحفظ  الفساد 

جعلت  التي   ،2030 اململكة  رؤي��ة  مع 
و”مكافحة  و”النزاهة”  “الشفافية” 
الرئيسة، ويف  مرتكزاتها  من  الفساد” 
مقام  احمليسن  شكر  تصريحه  ختام 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، على ما حتظى به الهيئة 
)ن��زاه��ة(  ال��ف��س��اد  ملكافحة  الوطنية 
من رعاية ودعم ال محدود من لدنه، 
تعزيز  الكبير يف  األثر  له  كان  وال��ذي 
الختصاصاتها،  ومباشرتها  عملها، 
من  أنشئت  التي  األه���داف  وحتقيق 
وحفظ  الفساد  مكافحة  نحو  أجلها، 
املقصرين،  محاسبة  و  ال��ع��ام  امل���ال 
سائًا اهلل العلي القدير أن يدمي على 
هذه الباد أمنها واستقرارها يف ظّل 

توجيهات القيادة الرشيدة.
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برئا�ضة خادم احلرمني ال�ضريفني

جمل�س الوزراء يوافق على نظام مكافحة 

التحر�س و اإ�ضادة دولية بجهود ال�ضعودية يف 

مكافحته

ال��س��ع��ودي يف  ال����وزراء  أق��ر مجلس 
برئاسة  مؤخراً  عقدت  التي  جلسته 
خ����ادم احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك 
 - سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلمان 
حفظه اهلل -، نظام مكافحة جرمية 
قرار  النظر يف  بعد  وذلك  التحرش، 
 )40  /163( الرقم  الشورى  مجلس 
واالط��اع  1439/9/13ه�������،  بتاريخ 
األمير  الداخلية  وزير  رفعه  ما  على 
بن  نايف  ب��ن  سعود  ب��ن  عبدالعزيز 
مرسوم  وأُع��د  سعود،  آل  عبدالعزيز 

ملكي بذلك.
مؤخراً  واف��ق  الشورى  مجلس  وك��ان 
جرمية  مكافحة  نظام  مشروع  على 
وصف  بحسب  »ال�����رادع«  ال��ت��ح��رش 
أعضاء يف املجلس، وتضمن عقوبات 
السجن  إلى  تصل  املتحرشني،  على 
مل���دة ق��د ت��ص��ل إل���ى خ��م��س س��ن��وات 
والغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف 

ريال.
ويتكون من ثماني مواد، ويهدف إلى 
واحليلولة  التحرش،  مكافحة جرمية 

على  العقوبة  وتطبيق  وقوعها،  دون 
مرتكبيها، وحماية املجني عليه؛ وذلك 
وكرامته  الفرد  خلصوصية  صيانًة 
وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام 

الشريعة اإلسامية واألنظمة.
وعرفت جرمية »التحرش« يف النظام 
النظام،  أحكام  عليها  تطبق  والتي 
أو إشارة ذات  بأنها كل قول أو فعل 
م��ن شخص  ي��ص��در  م��دل��ول جنسي 
جتاه أي شخص آخر ميس جسده أو 
بأي وسيلة  أو يخدش حياءه  عرضه 

التقنية  ذل��ك وس��ائ��ل  ك��ان��ت مب��ا يف 
احلديثة.

وحول عقوبات مخالفي النظام، فقد 
أن��ه وم��ع ع��دم اإلخ��ال  نصت على 
بأي عقوبات تقررها أحكام الشريعة 
ينص  أشد  عقوبة  أي  أو  اإلسامية 
عليها أي نظام آخر، يعاقب بالسجن 
ملدة ال تزيد عن سنتني وبغرامة مالية 
ال تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى 
ك��ل م��ن يرتكب  ال��ع��ق��وب��ت��ني  ه��ات��ني 

جرمية حترش.
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عقوبة  تكون  أن  على  النظام  ون��ص 
جرمية التحرش السجن ملدة ال تزيد 
مالية ال  وغرامة  على خمس سنوات 
بإحدى  أو  ريال  ألف  تزيد على 300 
أو  العودة  حالة  يف  العقوبتني  هاتني 
املجني  بأن  العقوبة  اقتران  حالة  يف 
من  عليه  املجني  ك��ان  أو  طفل  عليه 
كان  أو  اخل��اص��ة،  االحتياجات  ذوي 
غير  أو  مباشرة،  سلطة  ل��ه  اجل��ان��ي 
وقعت  إذا  أو  عليه،  باملجني  مباشرة 
اجلرمية يف مكان عمل أو دراسة أو 
إيواء أو رعاية أو يف حال كان اجلاني 
أو يف  واحد  واملجني عليه من جنس 
حال كان املجني عليه نائماً أو فاقداً 
للوعي أو يف حال وقعت اجلرمية يف 
أي من حاالت الكوارث، أو األزمات، 

أو احلوادث.
وتشمل العقوبات كل من حرض غيره 
صورة  ب��أي  ساعده  أو  معه  اتفق  أو 
ارت��ك��اب ج��رمي��ة حترش  ك��ان��ت على 

بالعقوبة املقررة للجرمية.
كما يعاقب كل من قدم باغاً كيدياً عن 
جرمية حترش أو ادعى كيداً بتعرضه 

لها بالعقوبة املقررة للجرمية.
وخول النظام كل من اطلع على حالة 
املختصة  اجل���ه���ات  ب���إب���اغ  حت���رش 

التخاذ ما تراه.

وفيما يلي تفاصيل النظام:
املادة األولى:

لغرض  ال��ت��ح��رش،  ب��ج��رمي��ة  يقصد 
قول  كل  النظام،  هذا  أحكام  تطبيق 
أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، 
أي شخص  جت��اه  من شخص  تصدر 
آخ��ر ، مت��س ج��س��ده أو ع��رض��ه، أو 
تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، مبا 

يف ذلك وسائل التقنية احلديثة.

املادة الثانية:
إل���ى مكافحة  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  ي��ه��دف 
ج��رمي��ة ال��ت��ح��رش، واحل��ي��ل��ول��ة دون 
وق���وع���ه���ا، وت��ط��ب��ي��ق ال��ع��ق��وب��ة على 
مرتكبيها، وحماية املجني عليه؛ وذلك 
وكرامته  ال��ف��رد  خلصوصية  صيانة 

وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام 
الشريعة اإلسامية، واألنظمة.

املادة الثالثة:
أو  عليه  املجني  ت��ن��ازل  يحول  ال   -1
اجلهات  دون حق  تقدمي شكوى  عدم 
املختصة - نظاماً- يف اتخاذ ما تراه 
وفقاً  وذلك  العامة،  للمصلحة  محققاً 
اجلزائية،  اإلج���راءات  نظام  ألحكام 

واألنظمة األخرى ذات الصلة.
حترش  حالة  على  اطلع  من  لكل   -2
ما  التخاذ  املختصة،  اجلهات  إب��اغ 
هذه  من   )1( رق��م  للفقرة  وفقاً  ت��راه 

املادة.

املادة الرابعة:
1- يلتزم كل من يطلع - بحكم عمله- 
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ع��ن أي م��ن ح��االت 
باحملافظة على سرية هذه  التحرش؛ 

املعلومات.
2- ال يجوز اإلفصاح عن هوية املجني 
التي تستلزمها  إال يف احلاالت  عليه، 
أو  التحقيق،  أو  إج��راءات االستدالل، 

احملاكمة.

املادة اخلامسة:
يف  املعنية  اجل��ه��ات  ع��ل��ى  ي��ج��ب   -1
األهلي،  والقطاع  احلكومي،  القطاع 
من  للوقاية  ال��ازم��ة  التدابير  وض��ع 
بيئة  إط���ار  يف  ومكافحته  ال��ت��ح��رش 
يشمل  أن  على  منها،  ك��ل  يف  العمل 

ذلك:
أ- آلية تلقي الشكاوى داخل اجلهة.

من  للتأكد  ال��ازم��ة  اإلج����راءات  ب- 
صحة الشكاوى وجديتها ومبا يحفاظ 

على سريتها.
ج- ن��ش��ر ت��ل��ك ال��ت��داب��ي��ر، وت��ع��ري��ف 

منسوبيها بها.
يف  املعنية  اجل��ه��ات  ع��ل��ى  ي��ج��ب   -2
األهلي  وال��ق��ط��اع  احلكومي  القطاع 
-تأديبياً-  منسوبيها  من  أي  مساءلة 
األح��ك��ام  م��ن  أي���اً  مخالفته  ح��ال��ة  يف 
املنصوص عليها يف هذا النظام، وذلك 

وفقاً لإلجراءات املتبعة.

3- ال تخل املساءلة التأديبية التي تتم 
وفقاً لهذه املادة بحق املجني عليه يف 
التقدم بشكوى أمام اجلهات املختصة 

نظاماً.

املادة السادسة:
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم 
)2( من هذه املادة، ودون إخال بأي 
عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة 
ينص  أشد  عقوبة  أي  أو  اإلسامية، 
عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن 
وبغرامة  سنتني،  على  تزيد  ال  م��دة 
ري��ال،  أل��ف  مائة  على  تزيد  ال  مالية 
من  كل  العقوبتني؛  هاتني  بإحدى  أو 

ارتكب جرمية حترش.
التحرش  ج��رمي��ة  عقوبة  ت��ك��ون   -2
ال��س��ج��ن مل���دة ال ت��زي��د ع��ل��ى خمس 
على  التزيد  مالية  وبغرامة  سنوات، 
ثاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتني 
العقوبتني، يف حالة العودة أو يف حالة 

اقتران اجلرمية بأي مما يأتي:
أ- إن كان املجني عليه طفًا.

ذوي  م��ن  عليه  املجني  ك��ان  إن  ب- 
االحتياجات اخلاصة.

ج- إن كان اجلاني له سلطة مباشرة 
أو غير مباشرة على املجني عليه.

د- إن وقعت اجلرمية يف مكان عمل 
أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

ه�- إن كان اجلاني واملجني عليه من 
جنس واحد.

أو  ن��ائ��م��اً،  عليه  املجني  ك��ان  إن  و- 
فاقداً للوعي، أو يف حكم ذلك.

من  أي  يف  اجل��رمي��ة  وق��ع��ت  إن  ز- 
أو  ال���ك���وارث  أو  األزم������ات  ح����االت 

احلوادث.

املادة السابعة:
أو  غيره،  ح��رض  من  كل  يعاقب   -1
ات��ف��ق م��ع��ه، أو س��اع��ده ب��أي ص��ورة 
حترش؛  جرمية  ارتكاب  على  كانت، 

بالعقوبة املقررة للجرمية.
م��ن ش��رع يف جرمية  ك��ل  يعاقب   -2
احلد  نصف  يتجاوز  ال  مب��ا  حت��رش 

األعلى للعقوبة املقررة لها.

كيدياً  باغاً  قدم  من  كل  يعاقب   -3
كيداً  ادع��ى  أو  حت��رش،  جرمية  عن 
ب��ت��ع��رض��ه ل��ه��ا، ب��ال��ع��ق��وب��ة امل��ق��ررة 

للجرمية.

املادة الثامنة:
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره يف 

اجلريدة الرسمية.

إش�����ادة دول���ي���ة ب��ج��ه��ود ال��س��ع��ودي��ة يف 
إصدار نظام مكافحة التحرش:

العمل  م��ن��ظ��م��ة  ع���ام  م��دي��ر  أش����اد 
بجهود  راي��در،  غ��اي  السيد  الدولية 
امل��م��ل��ك��ة يف إص�����دار ن��ظ��ام خ��اص 
ال��ت��ح��رش، ع��ل��ى هامش  مب��ك��اف��ح��ة 
اج��ت��م��اع��ات م��ؤمت��ر ال��ع��م��ل ال��دول��ي 
»إن منظمة  وقال  املنعقدة يف جنيف 
العمل الدولية ترغب يف التعرف على 
جتربة اململكة يف سّن نظام مكافحة 
بضبط  املتعلقة  واجلوانب  التحرش 

التحرش يف عالم العمل«.
العمل  وزارة  توقيع  ال��ل��ق��اء،  وش��ه��د 
برنامج  اتفاقية  االجتماعية  والتنمية 
ال��دول��ي��ة  ال��ع��م��ل  منظمة  م��ع  ع��م��ل 
م��ن خال  ال����وزارة،  ق���درات  لتطوير 
املنظمة  خبراء  مع  بالتعاون  برامج 
يف ثاثة محاور رئيسية هي: متكني 
وطنية  سياسة  وإع��داد  امل��رأة،  عمل 
واملهنة،  االستخدام  يف  التمييز  حول 
وإج��راءات  األطفال  عمل  ومكافحة 
احلوار  آليات  وتعزيز  عليه،  القضاء 
االجتماعي، باإلضافة إلى االستفادة 
تلك  يف  الفنية  املنظمة  خبرات  من 
مستهدفات  حتقيق  لدعم  املجاالت، 
 2030 امل��م��ل��ك��ة  رؤي����ة  يف  ال������وزارة 
وبرنامج التحول الوطني املنبثق منها، 
ملنظمة  العام  املدير  أش��ار  جهته  من 
العمل الدولية السيد غاي رايدر، إلى 
أن برنامج التعاون ميثل خطوة مهمة 
يف  وسيسهم  وال����وزارة  املنظمة  ب��ني 
تعزيز الشراكة بينهما، مشيًدا بجهود 
يف  امل���رأة  مشاركة  دع��م  يف  اململكة 
سوق العمل، ويف توفير العمل الائق 

للباحثني عن العمل.
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فرع اجلمعية يف منطقة جازان ي�ضتقبل مدير عام 

فرع هيئة حقوق الإن�ضان 

ق���ام وف���د م��ن ف���رع ه��ي��ئ��ة حقوق 
مكون  ج���ازان  منطقة  يف  اإلن��س��ان 
م��ن األس��ت��اذ ع��ب��داهلل ب��ن إدري��س 
الهيئة،  لفرع  العام  املدير  مباركي 
زع��ق��ان مستشار  ع��اء  واألس��ت��اذ 
اجلمعية  لفرع  بزيارة  الهيئة،  فرع 
مبنطقة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
جازان مؤخراً، وكان يف استقبالهما 
املشرف على فرع اجلمعية الدكتور 
أحمد بن يحيى البهكلي، واملسؤول 

اإلداري األستاذ إبراهيم بن حسني 
املالكي.

الطرفان  ن��اق��ش  ال��ل��ق��اء  ب��داي��ة  يف 
لتنسيق جهود فرعي  السبل  أفضل 
جازان  منطقة  يف  والهيئة  اجلمعية 
لتعزيز التعاون والتشاور يف القضايا 
تضارب  وجتنب  إليهما،  ت��رد  التي 
النشاطات والزيارات للجهات املعنية 
وب��رام��ج  امل��راج��ع��ني،  قضايا  بحل 
التوعية والتثقيف احلقوقي،  واتفقا 

على تبادل املعلومات حول القضايا 
كما  اجلنسية،  قضايا  مثل  امللحة 
تنسيقية  ل��ق��اءات  عقد  على  اتفقا 
الفرعني،  يف  العاملني  بني  منتظمة 
يف  النسائيني  القسمني  وتشجيع 
الزوار   تبادل  على  والهيئة  اجلمعية 

والتنسيق فيما بينهما.
اجلدير بالذكر أن اجلمعية والهيئة 
حترصان على حماية حقوق اإلنسان 
والدفاع عنها وفقاً ألحكام الشريعة 

اإلسامية والنظام األساسي للحكم 
واألن��ظ��م��ة امل��رع��ي��ة واالت��ف��اق��ي��ات 
لها  انضمت  التي  الدولية  واملواثيق 
اململكة، بهدف دعم مبادئ العدالة 
يف  احلكومية  األج��ه��زة  ومساعدة 
املواطنني  جتاه  بالتزاماتها  الوفاء 
قدم  ال��زي��ارة  ختام  ويف  واملقيمني، 
بعض  اجلمعية  ف��رع  على  املشرف 
م��ن��ش��ورات اجل��م��ع��ي��ة وت��ق��اري��ره��ا 

السنوية إلى الوفد الزائر الكرمي.
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الوطنية  اجلمعية  لتوجهات  تنفيذاً 
لتحقيق  وس��ع��ي��اً  اإلن���س���ان  حل��ق��وق 
أه��داف��ه��ا ف��ق��د ق���ام وف���د م���ن ف��رع 
اإلن��س��ان  حل��ق��وق  الوطنية  اجلمعية 
ال��دك��ت��ور  ب��رئ��اس��ة  اجل���وف  مبنطقة 
املشرف  الشمري  مسلم  ب��ن  ط��ارش 
من:  كًا  وعضوية  الفرع،  على  العام 
مدير  الفهيقي  بريد  ظاهر  األس��ت��اذ 
واألس���ت���اذ خ��ل��ي��ف��ة مفضي  ال���ف���رع، 
و  االستشارية،  اللجنة  عضو  املسعر 
عضو  الفهيقي  فالح  عقا  األس��ت��اذ 
حمود  األستاذ  و  االستشارية،  اللجنة 
مبخوت الدوش سكرتير الفرع، بزيارة 
إلمارة منطقة اجلوف ومقابلة صاحب 
سلطان  بن  بدر  األمير  امللكي  السمو 

بن عبد العزيز أمير منطقة اجلوف.
وتقدير  حتيات  نقل  اللقاء  خ��ال  مت 
س���ع���ادة رئ��ي��س اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ال��دك��ت��ور مفلح بن  اإلن��س��ان  حل��ق��وق 
املشرف  قام  وقد  القحطاني،  ربيعان 
اجلوف  مبنطقة  اجلمعية  ف��رع  على 

�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري بدر  بن �ضلطان ي�ضتقبل 

وفدًا من فرع اجلمعية باجلوف

الشمري  مسلم  بن  طارش  الدكتور 
مختصرة  ن��ب��ذة  س��م��وه  ب��إع��ط��اء 
ع��ن ت��أس��ي��س اجل��م��ع��ي��ة، أه��داف��ه��ا 
امليدانية  وزي��ارات��ه��ا  أنشطتها،  و 
أن  م��وض��ح��اً  املختلفة  للقطاعات 
على حتقيق  للعمل  تهدف  اجلمعية 
بحقوق  يتعلق  فيما  الدولة  أه��داف 

الدولية  لإلتفاقيات  وفقاً  اإلنسان، 
التي  واإلسامية  العربية  و  والعاملية 
وافقت عليها اململكة يف إطار أحكام 
على  وال��ع��م��ل  اإلس��ام��ي��ة  الشريعة 
حماية حقوق اإلنسان، وفقاً لألنظمة 
الشرعية وما جاء يف مواثيق حقوق 
اإلن���س���ان ال���ص���ادرة ع���ن اجل��ام��ع��ة 

اإلسامي  املؤمتر  ومنظمة  العربية 
وجلانها  وكاالتها  و  املتحدة،  واألمم 
امل��خ��ت��ص��ة ومب���ا ال ي��خ��ال��ف أح��ك��ام 
التطرق  الشريعة اإلسامية، كما مت 
العاقة  ذات  املوضوعات  بعض  إلى 
اللقاء  نهاية  ويف  اإلن��س��ان  بحقوق 

متنى سموه للجميع التوفيق.
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رئي�س اجلمعية يفتتح فرعها يف مكة و يوؤكد 

باأن هناك توجيهات �ضامية لإيجاد حلول عاجلة 

للأ�ضخا�س الذين ل يحملون هوية 

أكد الدكتور مفلح القحطاني  رئيس 
اإلنسان،  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
ص���دور ع���دد م��ن ال��ت��وج��ي��ه��ات التي 
تعالج قضايا األشخاص بدون هوية، 
التي  التوجيهات  ه��ذه  أن  م��وض��ح��اً 
لتوفير  احل���رص  على  ت��دل  ص���درت 
س��ب��ل ال���راح���ة ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة، وإن��ه��اء 
معاناة كافة األفراد املستحقني للهوية 

الوطنية.
له لصحيفة  ذلك خال تصريح  جاء 
»الوطن« خال افتتاحه فرع اجلمعية 

يف منطقة مكة املكرمة، و أضاف 

» أن عدد األشخاص با هوية الذين 
تقدموا لفروع اجلمعية خال عامني 
بلغوا تقريباً 2847 فرداً، إلى جانب أن 
الفئة بكافة فئاتها  لهذه  الكلي  العدد 
جميعهم  وليس  ف��رد،  ألف   200 يبلغ 
يستحقون الهوية الوطنية، بل بعضهم 
يف  طمعاً  ثبوتيتهم  أوراق  من  تخلص 

احلصول على اجلنسية السعودية«.
ول��ف��ت إل��ى أن ع��دد ال��زي��ج��ات غير 
 10 بلغت  رصدها  مت  التي  النظامية 
توثيق  دون  بينهم  فيما  زيجة  آالف 
عقود تلك الزيجات لدى فروع محاكم 

يكون  أن  ودون  الشخصية،  األح��وال 
م��أذون مصرح  قبل  من  توثيق  هناك 
ل���ه، وي��ع��ود س��ب��ب ع���دم ت��وث��ي��ق تلك 
الهوية  امتاكهم  عدم  إلى  الزيجات 

الوطنية.
من جانبه أكد احملامي بدر الشاطري 
أن ملف األشخاص با هوية يف جلان 
املدنية  األح����وال  ب��وك��ال��ة  التجنيس 
بالداخلية ينقسم لعدة فئات، منها ما 
يعرفون »بحسن النية« وهم أشخاص 
الستخراج  القانونية  السن  جت��اوزوا 
ذلك  يتم  ل��م  ولكن  الوطنية،  الهوية 

واألنظمة،  بالقوانني  جهلهم  بسبب 
املدن  يقيم خارج حدود  كان  أو ممن 
كالقرى النائية والهجر، ونتيجة جهلهم 
بالطرق  معرفتهم  وع���دم  باألنظمة 
وجود  ع��دم  إل��ى  ذل��ك  أدى  النظامية 
جت��اوزوا  وق��د  لديهم  وطنية  هويات 
السن القانونية، حيث البعض يطالب 
الوطنية بسن فوق 35 عاماً،  بالهوية 
زمنية  فترة  وضعت  األنظمة  ولكن 
لكل األشخاص للحصول على الهوية 
الوطنية، ويف حالة جتاوز الفرد ذلك 
فإنه يعرض نفسه للمساءلة والغرامة 
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املالية نتيجة لذلك التأخير.
ال��دك��ت��ور  ق����ال  ال��س��ي��اق  ذات  ويف 
لصحيفة  له  تصريح  يف  القحطاني 
»ع���ك���اظ«  »أن ق��ض��ي��ة األش��خ��اص 
عدميي الهوية  تشغل بالنا، خصوصاً 
مع التنظيمات اجلديدة التي صدرت 
أخيراً«، مشيراً إلى أن هذه القضايا 
يحمل  ال  ال���ذي  فالشخص  مركبة، 
أو  يتعلم  أو  يعمل  أن  هوية ال ميكنه 
السامية  املوافقة  أن  مضيفاً  يتعالج، 
بتعديل  أخيراً  التي صدرت  الكرمية 
بعض بنود النظام األساسي للجمعية 
تهدف إلى متكينها من أداء رسالتها 
حقوق  عن  دفاعاً  أهدافها  وحتقيق 
إلى أن هناك دعماً  اإلنسان، مشيراً 
وأوام�����ر س��ام��ي��ة ب���ض���رورة ال��ت��ع��اون 
حتقيق  م��ن  ومتكينها  اجلمعية  م��ع 

رسالتها.
س��ؤال  ع��ل��ى  رداً  القحطاني  وق���ال 
اإلج��راءات  »إن  األس��ري  العنف  عن 
والضوابط التي صدرت أخيراً ومنها 
ونظام  اإلي����ذاء،  م��ن  احلماية  نظام 
حماية الطفل، ساهمت وبشكل كبير 
مشيراً  املشكلة«  ه��ذه  من  احل��د  يف 
إلى أن العنف األسري له خصوصية 
حتتاج إلى جهد مضاعف وخبراء يف 
النهاية  يف  ألننا  والتعامل  التطبيق 
والضحية  اجل��ان��ي  ي��رج��ع  أن  ن��ري��د 
للعيش سوياً، متمنياً أال يرتقي العنف 
ألن يشكل جرمية، وأن يبقى يف إطار 
واإلرش���اد،  بالتوجيه  جت���اوزه  ميكن 
ألن األسرة هي نواة املجتمع والعنف 
ينعكس  ق��د  ال���ذي  متاسكها  ي��ه��دد 
على املجتمع ككل ما لم تتم معاجلة 

واحتواء آثاره.
إلى حصول اجلمعية على  كما أشار 
الصفة االستشارية يف األمم املتحدة 
واالجتماعي(،  االقتصادي  )املجلس 
وه��و م��ا سيمكنها م��ن إب���داء ال��رأي 
احلقوقية،  امل��ج��االت  من  الكثير  يف 
مستمر،  احلقوقي  العمل  أن  مبيناً 
وكلما حققت جانباً ظهر جانب آخر 
يحتاج إلى مزيد من العمل، الفتاً إلى 
املناهج  لتضمني  تسعى  اجلمعية  أن 

األستاذ سليمان الزايدي خالل إلقائه كلمة بعد افتتاح الفرع

العام  التعليم  م��راح��ل  يف  ال��دراس��ي��ة 
مفاهيم عن حقوق اإلنسان.

افتتاح فرع اجلمعية يف مكة املكرمة:
برعاية سعادة رئيس اجلمعية الوطنية 
ال��دك��ت��ور مفلح بن  اإلن��س��ان  حل��ق��وق 
معالي  بحضور  و  القحطاني،  ربيعان 
ال��دك��ت��ور ب��ن��در ح��ج��ار رئ��ي��س البنك 
محمد  املهندس  ومعالي  اإلس��ام��ي، 
املقدسة،  العاصمة  أم��ني  القويحص 
الدكتور صالح  ونائب رئيس اجلمعية 
اخل���ث���ان، و أم����ني ع����ام اجل��م��ع��ي��ة 
وأعضاء  الفاخري،  خالد  املستشار 
اجلمعية  ب��ف��رع  االس��ت��ش��اري��ة  الهيئة 
من  وع����دد  امل��ك��رم��ة،  م��ك��ة  مبنطقة 
مبحافظة  اجلمعية  مكتب  أع��ض��اء 
ج���دة، وب��ح��ض��ور ب��ع��ض وج��ه��اء مكة 
املكرمة وداعمي اجلمعية، وجمعاً من 
الصحفيني، مت االحتفال بافتتاح فرع 
اجلمعية اجلديد مبنطقة مكة املكرمة 
وذل��ك  امل��ك��رم��ة  مبكة  ال��ع��وال��ي  بحي 
1439/9/04ه������  املوافق  السبت  يوم 
املشرف  املدعوين  استقبال  يف  وك��ان 
الزايدي  سليمان  األستاذ  الفرع  على 

وامل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ف��رع األس��ت��اذ 
ع���ب���داهلل خ����ض����راوي، وب���ع���د قص 
احلضور  جتول  املبنى  افتتاح  شريط 
وأب��دوا  اإلداري���ة  املبنى  أق��س��ام  على 
إعجابهم مبا رأوه من حسن التنظيم 
ثم بعد ذلك اجته املدعوون إلى قاعة 
اإلحتفاالت حيث بدأ احلفل بالقرآن 
الفرع  املشرف على  ألقى  ثم  الكرمي، 
الزايدي  عواض  بن  سليمان  األستاذ 
ك��ل��م��ة ال���ف���رع، ب���ني ف��ي��ه��ا أن امل��ق��ر 
من  م��زي��داً  ال��ف��رع  اجل��دي��د سيعطي 
وإقامة  الزائرين  استقبال  احلرية يف 
إلى  تطرق  ثم  واحملاضرات  الندوات 
ورسالتها  ورؤيتها،  اجلمعية،  طبيعة 
على  العمل  أن  موضحاً  وأه��داف��ه��ا، 
حماية اإلنسان وفقاً للنظام األساسي 
والسنة  الكتاب  مصدره  الذي  للحكم 
ورد  وم��ا  امل��رع��ي��ة،  لألنظمة  ووف��ق��اً 
يف اإلع���ان���ات وامل��واث��ي��ق اخل��اص��ة 
بحقوق اإلنسان والوقوف ضد الظلم 
وعدم  والتعذيب  والعنف  والتعسف 
اجلمعية  أه��داف  أه��م  من  التسامح 
الشكاوى  ع��دد  إل��ى  تطرق  ذل��ك  بعد 

اجلمعية  تعاجلها  ال��ت��ي  وال��ق��ض��اي��ا 
ودور اجلهات احلكومية يف معاجلتها، 
وأوضح أن عدد القضايا التي عاجلها 
الفرع خال عام 2017 أكثر من 250 
وقضائي،  إداري،  ماهو  منها  قضية، 
ضد  وعنف  أس��ري،  وعنف  وسجناء، 
وأحوال  شخصية،  وأح��وال  األطفال، 
مدنية، كما أشاد بالتعاون الكامل بني 
الفرع وبني إمارة منطقة مكة املكرمة، 
السجون،  وإدارات  العامة،  والنيابة 
وغ��ي��ره��ا م��ن األج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة، 
عن  تعريفي  فيلم  ع��رض  مت  وبعدها 
رؤي���ة ورس���ال���ة اجل��م��ع��ي��ة وأه��داف��ه��ا 
واختصاصاتها، ثم ألقى سعادة الدكتور 
مفلح القحطاني رئيس اجلمعية كلمة 
واحل��ض��ور على  األع��ض��اء  فيها  شكر 
اجلمعية  لرسالة  امل��ت��واص��ل  دعمهم 
أوام���ر  ه��ن��اك  أن  م��وض��ح��اً  النبيلة، 
الدولة بضرورة  سامية جلميع أجهزة 
التعاون من اجلمعية من أجل متكينها 
التعاون  بأن  منوهاً  رسالتها  أداء  من 
ولكن  موجود  التنفيذية  األجهزة  مع 

نأمل منهم املزيد.
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يف اليوم العاملي حلرية 

ال�ضحافة

الأمم املتحدة تدعو 

اجلميع اإىل تعزيز 

حرية ال�ضحافة 

وتوفري احلماية 

لل�ضحفيني

حرية التعبير، حق من حقوق اإلنسان 
امل���ادة 19 م��ن اإلع��ان  ت��ؤك��د  حيث 

العاملي حلقوق اإلنسان على أن:
ال��رأي  حرية  يف  احل��ق  شخص  لكل 
حرية  احل��ق  ه��ذا  ويشمل  والتعبير، 
اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستفاء 
وإذاعتها  وتلقيها  واألف��ك��ار  األن��ب��اء 
بأية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود 

اجلغرافية.
من  أساسي  التعبير هي حق  فحرية 

اختير الثالث من أيار/ مايو إلحياء ذكرى اعتماد إعالن »ويندهوك« التاريخي خالل اجتماع للصحفيني األفريقيني نّظمته 
اليونسكو وُعِقد يف ناميبيا يف 3 أيار/ مايو 1991، وينص اإلعالن على أّنه ال ميكن حتقيق حرية الصحافة إال من خالل ضمان 
بيئة إعالمية حّرة ومستقّلة وقائمة على التعّددية، وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيني أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة 

التحقيق يف اجلرائم ضد حرية الصحافة حتقيقًا سريعًا ودقيقًا.
وميثل هذا اليوم فرصة ل�:

1- االحتفاء باملبادئ األساسية حلرية الصحافة؛
2- تقييم حال حرية الصحافة يف كل أنحاء العالم؛

3- الدفاع عن وسائط اإلعالم أمام الهجمات التي تشن على حريتها؛
4- اإلشادة بالصحافيني الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم؛

حقوق اإلنسان كما أوردت ذلك املادة 
19، وتصب حرية اإلعام والوصول 
التنموي  ال��ه��دف  يف  املعلومات  إل��ى 
متكني  يف  واملتمثل  ن��ط��اق��اً  األوس���ع 
متعددة  عملية  هو  والتمكني  الناس، 
األب���ع���اد االج��ت��م��اع��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة 
تساعد الناس على التحكم يف مسار 
حتقيق  ميكن  وال  اخلاصة،  حياتهم 
ذل���ك إال م��ن خ���ال ال���وص���ول إل��ى 
وحيادية،  ونزيهة  دقيقة  معلومات 

ممثلة تعدد اآلراء، والوسيلة للتواصل 
ت���واص���ًا ن��ش��ط��اً ع��م��ودي��اً وأف��ق��ي��اً، 
وبالتالي املشاركة يف احلياة النشطة 

للمجتمع احمللي.
ومع ذلك، وجلعل حرية التعبير واقعاً:
ال بد من توافر بيئة تنظيمية وقانونية 
متعدد  إعامي  قطاع  بظهور  تسمح 

اآلراء ومنفتح.
اإلرادة  ت���واف���ر  م���ن  ك��ذل��ك  ب���د  وال 
السياسية لدعم ذلك القطاع وتوافر 

سيادة القانون حلمايته.
كما أنه ال بد كذلك من وجود قانون 
املعلومات  ع��ل��ى  احل��ص��ول  ل��ض��م��ان 

وبخاصة املعلومات يف املجال العام.
وأخ��ي��راً، ال ب��د م��ن ت��واف��ر امل��ه��ارات 
متابعي  ل���دى  ال���ازم���ة  التعليمية 
األخبار ليتمكنوا من حتليل املعلومات 
حتليًا نقدياً وجتميع ما يصلهم منها 
اليومية،  حياتهم  يف  الستخدامها 
ووض�����ع وس���ائ���ط اإلع������ام م��وض��ع 
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املسائلة فيما يتصل بأعمالها.
جانب  إل��ى   - العناصر  ه��ذه  وتخدم 
املعايير  بأعلى  اإلع��ام��ي��ني  ال��ت��زام 
ال��ت��ي وضعها  وامل��ه��ن��ي��ة  األخ��اق��ي��ة 
حلرية  أساسي  كهيكل   - املمارسني 
وبناء  تسود،  أن  يجب  التي  التعبير 
وسائط  تخدم  األس���اس،  ه��ذا  على 
وينخرط  رق��اب��ي��ة،  كهيئات  اإلع���ام 
السلطات وصّناع  مع  املدني  املجتمع 
يف  املعلومات  سيل  ويتدفق  ال��ق��رار، 
بعضها  وب���ني  احمل��ل��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 

بعضاً.
أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
مبناسبة  رسالته  يف  ق��ال  غوتيريش 
»إن  الصحافة  حلرية  العاملي  اليوم 
وج���ود ص��ح��اف��ٍة ح��رة أم���ٌر أساسي 
وإعمال  وال��ع��دال��ة  ال��س��ام  لتحقيق 

حقوق اإلنسان للجميع.
إذا  احل���رة  الصحافة  ع��ن  غنى  وال 
أريد بناءُ مجتمعات دميقراطية تتسم 
مقاليد  يتولون  َمْن  وإبقاءُ  بالشفافية 
كما  للمساءلة،  خاضعني  السلطة 
للتنمية  بالنسبة  حيوي  وجودها  أن 
واملشتغلون  فالصحفيون  املستدامة، 

الضوء  يسلّطون  اإلع���ام  بوسائط 
والعاملية  احمل��ل��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى 
أن  ينبغي  ال��ت��ي  األخ��ب��ار  وي��ق��دم��ون 
يُسترعى االنتباه إليها، وهم يقدمون 
للجمهور خدمًة ال تقدر بثمن، ولذلك 
حتمي  ال��ت��ي  ال��ق��وان��ني  س��ن  ينبغي 
التعبير  وحرية  املستقلة  الصحافَة 
تلك  وإع��م��ال  املعلومات،  يف  واحل��َق 
القوانني وإنفاذها، وال بد من تقدمي 
الصحفيني  بحق  اجل��رائ��م  مرتكبي 

للمحاكمة.
العاملي  باليوم  االحتفال  ومبناسبة 
حلرية الصحافة يف عام 2018، أدعو 
احلكوماِت إلى تعزيز حرية الصحافة 
وتوفير احلماية للصحفيني، فتشجيع 
حِقنا  عن  دفاع  هو  احلرة  الصحافة 

يف معرفة احلقيقة«.

أزوالي،  أودري  السيدة  قالت  كما 
املديرة العامة لليونيسكو يف رسالتها 
مب��ن��اس��ب��ة ال���ي���وم ال���ع���امل���ي حل��ري��ة 
الصحافة  »تتوقف حريتنا على حرية 
بها  االحتفاظ  ميكن  فا  الصحافة، 
الصحافة،  حرية  من  احل��دّ  حال  يف 

إّن لهذه الكلمات، التي كتبها توماس 
جفرسون يف عام 1786 أثناء نضاله 
يف سبيل استقال باده، وقعاً عاملياً 
لتأسيس  التاريخية  اللحظة  يتجاوز 
تقوم  إذ  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
واحترام  القانون  يسودها  دول��ة  كل 
حرية  سّيما  وال  الفردية،  احلريات 
ال����رأي وال��ت��ع��ب��ي��ر وال��ض��م��ي��ر، على 
صحافة حرة ومستقلة ال تخضع ألي 

شكل من أشكال الرقابة واإلكراه.
يسودها  مثالية  دولة  إقامة  وتتطلب 
ال��ق��ان��ون إع���ام امل��واط��ن��ني إع��ام��اً 
السياسية  ال��ق��رارات  واتخاذ  جيداً، 
ومناقشة  بالشفافية،  تتسم  بطريقة 
القضايا العامة مناقشة علنية، وتعدد 
تساعد  التي  النظر  وج��ه��ات  وت��ن��وع 
على تشكيل اآلراء ومتحيص احلقائق 
أوجه  عن  املصداقية  ونزع  الرسمية 
الصحافة  والتزمت، ومتلك  التعصب 
ب���وج���ه خ�����اص، ووس����ائ����ل اإلع����ام 
أشكالها  اخ��ت��اف  على  ع��ام،  بوجه 
ووسائطها، هذه القدرة على اإلرشاد 

والتوعية واإلعام.
ش��دي��داً  ال��ت��زام��اً  اليونسكو  وت��ل��ت��زم 

التعبير، إذ يندرج  بالدفاع عن حرية 
املسندة  املهمة  نطاق  األم��ر يف  ه��ذا 
اليونسكو، يف 3  احتفلت  وقد  إليها. 
أيار/مايو 2018، باليوم العاملي حلرية 
والعشرين  اخلامس  للعام  الصحافة 
ع��ل��ى ال���ت���وال���ي، ومت���ح���ور م��وض��وع 
االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي حل��ري��ة 
الصحافة لهذا العام على التفكير يف 
الروابط بني اإلعام والعدالة وسيادة 
القانون، ويحّض أيضاً على النظر يف 
بحرية  املتعلقة  اجل��دي��دة  املصاعب 

الصحافة على شبكة اإلنترنت.
وت��ت��ع��رض ح��ري��ة ال��ص��ح��اف��ة لبعض 
ذلك شأن سائر  املخاطر، شأنها يف 
اعتبارها حرية  فا ميكن  احلريات، 
عنه.  رج��ع��ة  ال  اك��ت��س��اب��اً  مكتسبة 
ويقتضي بناء مجتمع قائم على تداول 
املعارف واملعلومات بالوسائل الرقمية 
لضمان  واحل��ذر  احليطة  من  املزيد 
االلتزام باملعايير األساسية للشفافية 

واجلودة وحرية االنتفاع باملعلومات.
وقد ُقتل 79 صحفياً يف جميع أرجاء 
مزاولتهم  أثناء  عام 2017  العالم يف 

ملهنتهم«.
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النفايات  مشكلة  م��ع  التعامل  إن 
هو  البشرية  تنتجها  التي  الصلبة 
أمر محوري يف هدف جمعية األمم 
حتويل  يف  املتمثل  للبيئة  امل��ت��ح��دة 
األرض »نحو كوكب خال من التلوث«، 
امللوثة  القمامة  فإن  حال،  كل  وعلى 
تلوث هواءنا ومياهنا وتربتنا، ومتثل 
هدراً هائًا ملوارد الكوكب احملدودة.

وت��ت��ص��ل خ��م��س��ة م���ن اإلج������راءات 
ال��واردة  التلوث  ملكافحة  اخلمسني 
يف تقرير جديد لألمم املتحدة بشأن 
الصلبة.  بالنفايات  مباشرة  البيئة 
ويؤكد أحدهما أن وضع السياسات 
الصعيد  ع��ل��ى  ب��ع��ن��اي��ة  وال��ت��ن��ظ��ي��م 
الوطني أمر حيوي لنقل اقتصاداتنا 
إلى مسار أكثر استدامة، ولكن عادة 

والبلدات  املدن  يعتمد هذا على  ما 
لتنفيذها على األرض، ويف حني أن 
الكثيرين لم يرتفع بعد إلى مستوى 
التحدي، فإن خمس مدن لديها نهج 

متني بشأن النفايات.

الطريق  يخطأون  الذين  السياح  إن 
إلى استوديوهات أوساكا العاملية قد 

�أفكار وم�شاريع

املخلفات  جميع  ه��ي  النفايات 
ال��ن��اجت��ة ع���ن األن��ش��ط��ة ال��ت��ي 
كانت  س��واء  اإلن��س��ان،  بها  يقوم 
أو  زراعية  أنشطة  أو  املنزل  داخل 
جميع  أي  إنتاجية،  أو  صناعية 
وإبقائها  تركها  يتم  التي  األشياء 
معني،  مكان  يف  اإلنسان  قبل  من 
الضرر  إحل��اق  إل��ى  ي��ؤدي  وتركها 
وعلى  العامة  والسالمة  بالبيئة 

صحة اإلنسان بشكل مباشر

 © �ضفحة تهتم بن�ضر اأهم امل�ضاريع الدولية للعديد من املنظمات و املخت�ضني و املهتمني بحقوق الإن�ضان من اأجل العمل على حت�ضني حقوق الإن�ضان يف العامل

انتهاج نهج قوي للتعامل مع النفايات: كيف تغلبت 
خم�س مدن على م�شكلة التلوث
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يعتقدون أنهم قد عثروا على مصنع 
شوكوالتة، ولكن البناء غير التقليدي 
وبرج  املتموجة  اخلطوط  مع  املظهر 
ال��واق��ع  يف  ه��و  الذهبية  القبة  م��ن 

محرقة ضخمة للنفايات.

صممها  التي  الترميد،  محطة  تعد 
امل���ه���ن���دس امل���ع���م���اري ال��ن��م��س��اوي 
فريدنزريتش  اإلقتصادي  والناشط 
هوندرتواسر، رمزاً لكيفية حتول ثان 
تلوث  نقطة  اليابانية من  املدن  أكبر 
مجال  يف  رائ��دة  مدينة  إلى  ساخنة 

الرعاية البيئية.

املدينة  كانت  السبعينات،  وبحلول 
بسبب  ومائي  تلوث جوي  من  تعاني 
توسع الصناعات الثقيلة حول خليج 
الناجم  التلوث  من  واملزيد  أوساكا، 
يف  املتزايدة  السكانية  ال��زي��ادة  عن 
امل��ن��ط��ق��ة، واخ��ت��ف��ت ق��ل��ع��ة أوس��اك��ا 
التاريخية بشكل منتظم خلف ستارة 

سميكة من الضباب الدخاني.

أوساكا  والي��ة  يف  امل��س��ؤول��ون  اتخذ 
االنبعاثات  بشأن  منتظمة  إج��راءات 
الصناعية، والتركيز بصورة أكبر على 
البيئي  والتخطيط  الصحة،  حماية 
مساحات  خللق  وال��س��ع��ي  ال��ص��ارم 
حضرية خضراء، وانخفضت ملوثات 
أكسيد  ثاني  مثل  الصناعية  الهواء 
نظام  ساعد  وقد  باطراد؛  الكبريت 
مترو األنفاق على خفض غاز أكاسيد 
الثغرات يف  سد  وعمل  النيتروجني، 
على  الصحي  الصرف  مياه  تغطية 

تنظيف األنهار.

وقد ساعد املزيد من إعادة التدوير 
املرسلة  النفايات  حجم  تقليل  على 
النصف  م��ن  بأكثر  منها  للتخلص 
وب��دالً   ،2014 و   1991 ع��ام��ي  ب��ني 
يتم  النفايات،  مكب  يف  إلقاءها  من 
حرق الكثير من النفايات يف مصانع 
تستخدم  التي  الفائقة  التكنولوجيا 
يقدر  مل��ا  الكهرباء  إلن��ت��اج  احل���رارة 
املياه  وكذلك  أسرة   125,000 بنحو 

الساخنة البلدية.
ويرسل الرماد الناجت - أي 5 يف املائة 

من احلجم األصلي - إلى واحدة من 
عدة جزر اصطناعية بنيت يف خليج 
أوساكا بنفايات وفائض يف التربة من 
تطوير الهياكل األساسية احلضرية. 
محطات  ع���دة  اجل���زر  وتستضيف 
للنفايات والصرف الصحي، مبا يف 

ذلك محرقة الفتة للنظر.

وقد مت حتويل مكب رماد يف إحدى 
اجلزر إلى حديقة شمسية، ويف البر 
ال��رئ��ي��س��ي، مت حت��وي��ل م��وق��ع مكب 
ن��ف��اي��ات س��اب��ق ق���دمي إل���ى حديقة 
مع  نباتية،  وحديقة  كبيرة  مدينة 
الهولندي  ال��ط��راز  ع��ل��ى  ط��اح��ون��ة 

وأحواض التوليب.

الهندي  ال���وزراء  رئيس  اخ��ت��ار  وق��د 
للبيئة  العاملي  اليوم  مودي  ناريندرا 
جبال  ملعاجلة  حملة  إلط��اق   2017
ال��ق��م��ام��ة امل��ت��راك��م��ة يف ال���ش���وارع 
أنحاء  جميع  يف  القمامة  وم��داف��ن 
الهند  ملدن  ولتنفيذها، ميكن  الهند، 
العالم  يف  دولة  ثاني  أكبر  تعد  التي 
ال��س��ك��ان أن تقوم  م��ن ح��ي��ث ع���دد 
ب��أس��وأ م��ن ات��ب��اع ال��ب��ل��دي��ات التي 
مثل  املجال  هذا  يف  تقدماً  أح��رزت 

مدينة االبوزا.

الطرقات  كانت  بضع سنوات،  وقبل 
والقنوات املليئة بالقمامة النتنة تهدد 
وضع مدينة االبوزا الساحلية كوجهة 
سياحية، فضًا عن تعرض السكان 
وال�����زوار ع��ل��ى ح��د س����واء ل��ل��ذب��اب 
والبعوض املنتشر للمرض، وقد أدت 
إلى  احملليني  السكان  احتجاجات 
إغاق موقع املكب الرئيسي للقمامة 

يف املدينة يف عام 2014.

املدينة يف  ف��إن  احل��ني،  ذل��ك  ومنذ 
يطلق  التي   - الشرقية  كيراال  والية 
ملا  ال��ش��رق«  »فينيسيا  اس��م  عليها 
امل��ي��اه  م��ن  ش��ب��ك��ات  م��ن  ب��ه  تتمتع 
حيث  الساحلية  والبحيرات  اخللفية 
 - ال���زوارق  استئجار  للسياح  ميكن 
وقد عاجلت املشكلة من خال إدخال 
الامركزية،  النفايات  إدارة  نظام 
ويفصل هذا النفايات القابلة للتحلل 

على مستوى األحياء، ويتم معاجلتها 
ويوفر  صغيرة،  سماد  محطات  يف 
العديد  إل��ى  للطهي  احل��ي��وي  ال��غ��از 
من سكانها البالغ عددهم 174,000 

شخص.
ب��ني عدد  م��ن  األب���وزا  وت��ع��د مدينة 
قليل من البلديات التي حصلت على 
مركز  م��ن  النظيفة  املدينة  ج��ائ��زة 
والبيئة يف عام 2016،  للعلوم  الهند 
وتشمل املدن األخرى كل من مدينة 

باناجي، وميسورو وبوبيلي.

على  ليوبليانا  مدينة  إل��ى  وبالنظر 
أنها أول عاصمة أوروبية تهدف إلى 
فإنها  نهائياً،  النفايات  من  التخلص 
التزامها  م��ن  متعددة  ف��وائ��د  جتني 
بإدارة تعتمد أحدث التقنيات إلدارة 
بعض  اخ��ت��ارت  حني  ويف  النفايات، 
مكب  على  للسيطرة  احلرق  البلدان 
النفايات، اختارت املدينة السلوفينية 
زي�����ادة احل���د األق���ص���ى م���ن إع���ادة 

التدوير وتقليل النفايات.

التحسن  م��ن  م��ن عقد  أك��ث��ر  وب��ع��د 
ليوبليانا  مدينة  أصبحت  والتعليم، 
واح����دة م��ن أع��ل��ى امل��ع��دالت جلمع 
تدويرها  وإع���ادة  النفايات  وفصل 
املائة،  يف   60 م��ن  أكثر  أوروب���ا،  يف 
على ضمان  األداء  هذا  ساعد  وقد 
احلصول على جائزة »غرين كابيتال« 
للمفوضية األوروبية يف عام 2016، 
السيارات من مراكزها  كما حظرت 
يف املدينة وأحيت حدائقها وكافحت 
سلوفينيا لكي تصبح وجهة سياحية 

مستدامة.

وعشرات  ليوبليانا  مدينة  وتشكل 
شبكة  من  ج��زءاً  األخ��رى  البلديات 
يف  نهائياً  النفايات  على  ال��ق��ض��اء 
أوروب�����ا ال��ت��ي ت��ش��ج��ع ف��ك��رة وج��ود 
املنتجات  اقتصاد دائري تصمم فيه 
من  قدر  أقصى  لتحقيق  واخلدمات 
الكفاءة يف استخدام املوارد، وتقليل 
وتعد  والطاقة،  النفايات  استهاك 
نهائياً  النفايات  على  القضاء  شبكة 
العمل  إط��ار  يف  شريكاً  أوروب����اً  يف 
بأمناط  املتعلقة  للبرامج  العشري 

االستهاك واإلنتاج املستدامة التابع 
لألمم املتحدة للبيئة.

السلطات  طلبت  املاضي،  العام  ويف 
من جميع سكان مدينة بينانغ فصل 
إلى  وبالنظر  املصدر،  عند  نفاياتهم 
أن 40-50 يف املائة من نفايات بينانغ 
هي مواد عضوية، فإن التسميد على 
بشكل  يقلل  أن  ميكن  واس��ع  نطاق 
كبير من الضغط على مساحة املكب 
كما  امل��دي��ن��ة،  يف  بالفعل  احمل����دودة 
وهو   - امليثان  مشكلة  سيعالج  أن��ه 
االحتباس  غ��ازات  من  محتمل  غ��از 
املواد  إلقاء  عند  يتولد   - احل��راري 
العضوية جنباً إلى جنب مع النفايات 
احمللية،  للسلطة  وبالنسبة  األخرى، 
تكلفة  من  أيضاً  يقلل  التسميد  فإن 
منها  وال��ت��خ��ل��ص  ال��ن��ف��اي��ات  ن��ق��ل 
ويساعد على منع تلوث مياه الصرف 

الصحي يف املدينة.

البيئة  تكنولوجيا  مركز  دع��م  وق��د 
للبيئة  املتحدة  لألمم  التابع  الدولية 
باعتبارها  كولومبيا  كاجيكا،  مدينة 
من  بالقرب  تقع  سياحياً  مقصداً 
مدينة  ف��إن  الكولومبية،  العاصمة 
ت��ك��ون  أن  ت��رغ��ب  ال  ق���د  ك��اج��ي��ك��ا 
بالديدان،  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة 
جعل  يف  ساعدت  املخلوقات  ولكن 
املدينة منوذجاً عبر احلدود الوطنية 

يف إدارة النفايات املسؤولة.

لتحسني  البلدية  حملة  ب��دأت  وق��د 
يقرب  م��ا  منذ  للنفايات  معاجلتها 
أن  يعني  مما  الزمان،  من  عقد  من 
يبلغ  تدوير  إع��ادة  معدل  اآلن  لديها 
حمولة  خفضت  وق��د  املائة،  يف   30
مكبات النفايات مبقدار الربع، وهذه 
نسبة متواضعة وفقاً لبعض املعايير، 
املتوسط  م��ن  بكثير  أع��ل��ى  ولكنها 
وقد  امل��ائ��ة،  يف   17 البالغ  الوطني 
حالة  ك��دراس��ة  كاجيكا  اخ��ت��ي��ار  مت 
العليا  ل��ل��دراس��ات  ج��دي��د  لبرنامج 
يف  للنفايات  املتكاملة  اإلدارة  بشأن 
البحر  ومنطقة  الاتينية  أم��ري��ك��ا 
الكاريبي، وتقوم األمم املتحدة للبيئة 
بتشجيع البرنامج جنباً إلى جنب مع 

ثماني جامعات من بلدان املنطقة.
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اململكة  يف  التنفيذ  محاكم  أل��زم��ت 
امل��اض��ي 3652 زوج���اً  ال��ع��ام  خ���ال 
التنفيذ  محاكم  عاجلت  إذ  بالنفقة، 
يف اململكة خال العام املاضي قضايا 
الزوجات الاتي رفعنها على أزواجهن 
بالنفقة  فيها  وط��ال��ن  طلقائهن،  أو 

عليهن أو على أبنائهن.
البالغ  بالتنفيذ  امل��ل��زم��ون  وي��واج��ه 
زوج�����اً،   3652 ع���دده���م  إج��م��ال��ي 
االلتزام بتنفيذ األحكام، أو خضوعهم 
تقتضي  التي  العقوبات  الئحة  إل��ى 
غ��رام��ات  وف���رض  السجن  إي��داع��ه��م 
نفقات  دفعهم  ع��دم  ح��ال  يف  عليهم، 
خال  وأوالده��م  لزوجاتهم  مستحقة 

العام املاضي.
الشيخ  ال��ع��دل  وزي���ر  لتعميم  ووف��ق��اً 
الدكتور وليد الصمعاني، تعتبر محاكم 
القعدة  ذي  منتصف  م��ن��ذ  اململكة 
على  النفقة  عن  املمتنعني  1437ه���، 
توصلت  ما  وهو  كاملعنفني،  أوالده��م 
إليه الوزارة بعد الدراسة املعّدة بشأن 
املقررة  النفقة  عن  االمتناع  اعتبار 
امل��وّج��ه  العنف  إح���دى ص��ور  ش��رع��اً 
اإلج���راءات  ات��خ��اذ  وأهمية  للطفل، 
عن  املمتنعني  اآلب��اء  بحق  النظامية 

أداء النفقة.
وبحسب إحصاء رسمي لوزارة العدل، 

يف  ج��اءت  املكرمة  مكة  منطقة  ف��إن 
ص����دارة م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة م��ن حيث 
بالنفقة  املتعلقة  التنفيذ  أحكام  عدد 
خ��ال  ن��ف��ق��ة  تنفيذ  1379ح���ك���م  ب��� 
العام احلالي 1438ه�، وحلّت منطقة 
الرياض ثانياً ب�978 حكم تنفيذ، فيما 
الترتيب  يف  الشرقية  املنطقة  ج��اءت 
تنفيذ  أحكام  ع��دد  حيث  من  الثالث 

النفقة ب�487 حكم تنفيذ نفقة.
للتنفيذ  ال��ع��دل  وزارة  وك��ي��ل  وأش���ار 
ال��دك��ت��ور حمد اخل��ض��ي��ري، إل��ى أن 
النظام ينص على أن يعاقب بالسجن 
مدة ال تزيد على 7 سنوات كل مدين، 
النهائي  احل��ك��م  تنفيذ  ع��ن  ام��ت��ن��ع 
قيامه  ث��ب��ت  أو  ح��ق��ه  يف  ال���ص���ادر 
امتنع  أو  تهريبها  أو  أم��وال��ه  بإخفاء 
عن اإلفصاح عما لديه من أموال، أو 
تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى 

قصد منها تعطيل التنفيذ.
العقوبة  ذات  تنطبق  »كما  وأض���اف 
آنفة الذكر على من يقاوم التنفيذ بأن 
هدد أو تعدى هو بنفسه - أو بوساطة 
له  مرخص  أو  موظف  على   - غيره 
ذلك  من  ب��أي  ق��ام  أو  بالتنفيذ  يقوم 
غير  آخ��ر  فعل  وأي  ل��ه،  املنفذ  ض��د 
مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، 
أو أن كذب يف إقراراته أمام احملكمة 

تقدمي  أو  اإلج����راءات  ال��ك��ذب يف  أو 
يعاقب  كما  صحيحة،  غير  بيانات 
كل  مل��دة 7 س��ن��وات،  بالسجن  أي��ض��اً 
من أعان املدين أو ساعده يف أي من 
اجلرائم املذكورة، من تعطيل أو كذب 

أو مقاومة أو االمتناع عن التنفيذ«.
أجرت  العدل  وزارة  أن  ذكره  اجلدير 
نظام  الئحة  على  م��ؤخ��راً  تعديات 
قضايا  يف  ل��ل��م��رأة  م��راع��اة  التنفيذ 
على  ج��اءت  حيث  واحلضانة  النفقة 

النحو التالي:
امل����رأة يف االخ��ت��ص��اص  1- خ��يَّ��رت 
املكاني بني تقدمي السند التنفيذي يف 
مقر إقامتها املختار، أو مكان صدور 

السند.
بتنفيذ  اخلاصة  امل��دة  أوضحت   -2

األحكام اجلبرية.
يف  التنفيذ  اختصاص  حصرت   -3

العيوب الشكلية فقط.
اإلجارة  املنازعة يف عقود  4- جعلت 

من اختصاص قاضي املوضوع.
ل��ل��ورق��ة  5- ح��س��م��ت االخ��ت��ص��اص 

العادية بحضور املدعى عليه.
اختيار  يف  للزوجة  احل��ق  جعلت   -6
االختصاص املكاني يف دعاوى النفقة، 

واحلضانة، والزيارة.
7- اع��ت��ب��رت ق����رار ال��ن��ق��ض س��ن��داً 

تنفيذياً للمنفذ ضده فيما مت تنفيذه.
املنفذ  أموال  عن  اإلفصاح  ألغت   -8

ضده خارج السعودية.
9- أج�����ازت ق��ب��ول ص����ورة ال��س��ن��د 

التنفيذي املطابق لألصل.
10- جعلت لرئيس الدائرة جواز منع 

املنفذ ضده من السفر قبل تبليغه.
السند  على  التهميش  جعلت   -11
ال��ت��ن��ف��ي��ذي م��ن اخ��ت��ص��اص مصدر 

السند.
نظام  وف��ق  يجري  البيع  جعلت   -12

التنفيذ وألغت ما سواه.
للمبيع  الثالث  التقدير  ألغت   -13
وجعلت البيع يف املزاد املعاد مبا يقف 

عليه املزاد.
 10 إلى  للمشتري  املهلة  زادت   -14
ال��ش��راء،  ب��دل 5 إلك��م��ال مبلغ  أي���ام 
العلني،  ب��امل��زاد  الشفعة  حق  وألغت 
املزاد من  الناشئ عن  النزاع  وجعلت 

اختصاص قاضي املوضوع.
15- ألغت اختصاص محاكم التنفيذ 

باملنازعات املتعلقة بتظهير الشيك.
املمتنع  على  عقوبات  أضافت   -16

عن التنفيذ.
السفر،  من  املعسر  منع  جعلت   -17
احلضورية  بالكفالة  سراحه  وإطاق 

أمراً جوازياً.

3652 ق�ضية نفقة عاجلتها حماكم التنفيذ خالل العام 

املا�ضي
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اعرف حقوقك و واجباتك
اجلزء الثالث و الثلثون 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 التاسعة و األربعون
 »التحقيقات املشتركة«

ت��ن��ظ��ر ال�����دول األط�����راف يف إب���رام 
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة 
املعنية  للسلطات  جت��ي��ز  األط����راف 
مشتركة،  حتقيق  هيئات  تنشئ  أن 
موضع  هي  التي  باألمور  يتعلق  فيما 
إج��راءات  أو  ماحقات  أو  حتقيقات 
أكثر،  أو  واح���دة  دول���ة  يف  قضائية 
ويف ح���ال ع���دم وج���ود ات��ف��اق��ات أو 
ترتيبات من هذا القبيل، يجوز القيام 
حسب  باالتفاق  مشتركة  بتحقيقات 
احلالة، وتكفل الدول األطراف املعنية 
التام لسيادة الدولة  مراعاة االحترام 
التحقيق  ذلك  سيجري  التي  الطرف 

داخل إقليمها.

املادة اخلمسون
 »أساليب التحري اخلاصة«

1- من أجل مكافحة الفساد مكافحة 
فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما 
لنظامها  األساسية  املبادئ  به  تسمح 
ال��ق��ان��ون��ي ال��داخ��ل��ي، وض��م��ن ح��دود 
املنصوص  للشروط  ووفقاً  إمكانياتها 
عليها يف قانونها الداخلي، باتخاذ ما 
لتمكني سلطاتها  تدابير  يلزم من  قد 
املختصة من استخدام أسلوب التسلم 
وكذلك،  املناسب  النحو  على  املراقب 
أساليب  إتباع  مناسباً،  ت��راه  حيثما 
االلكتروني  كالترصد  خاصة  حت��ري 
وغيره من أشكال الترصد والعمليات 
داخ��ل  مناسباً  استخداماً  ال��س��ري��ة، 
ما  احمل��اك��م  لقبول  وك��ذل��ك  إقليمها، 

يستمد من تلك األساليب من أدلة.

2- ل��غ��رض ال��ت��ح��ري ع��ن اجل��رائ��م 
��ع  امل��ش��م��ول��ة ب��ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة، تُ��ش��َجّ
تبرم، عند  أن  ال��دول األط��راف على 
ت��رت��ي��ب��ات  أو  ات��ف��اق��ات  ال����ض����رورة، 
مناسبة  األط��راف  متعددة  أو  ثنائية 
اخلاصة  التحري  أساليب  الستخدام 
الصعيد  على  التعاون  سياق  يف  تلك 
ال��دول��ي، وتُ��ب��رم تلك االت��ف��اق��ات أو 
التام ملبدأ  الترتيبات وتُنفذ باالمتثال 
تساوي الدول يف السيادة، ويُراعى يف 
تلك  بأحكام  الصارم  التقيد  تنفيذها 

االتفاقات أو الترتيبات.
3- يف ح���ال ع���دم وج���ود ات��ف��اق أو 
ترتيب على النحو املبنّي يف الفقرة 2 
من هذه املادة، تُتخذ القرارات املتعلقة 
اخلاصة  التحري  أساليب  باستخدام 
هذه على الصعيد الدولي تبعاً للحالة، 

ويجوز أن تُراعى فيها، عند الضرورة، 
الترتيبات املالية والتفاهمات املتعلقة 
ِقبل  من  القضائية  الوالية  مبمارسة 

الدول األطراف املعنية.
األط��راف  ال��دول  يجوز، مبوافقة   -4
املتعلقة  القرارات  تشمل  أن  املعنية، 
املراقب  التسليم  أسلوب  باستخدام 
مثل  ط��رائ��ق  ال��دول��ي  الصعيد  على 
األم��وال  أو  البضائع  سبيل  اعتراض 
والسماح لها مبواصلة السير ساملة أو 

إزالتها أو إبدالها كلياً أو جزئياً.
املادة الواحد و اخلمسون

 »حكم عام«
هذا  امل��وج��ودات مبقتضى  اس��ت��رداد 
هذه  أس��اس��ي يف  م��ب��دأ  ه��و  الفصل 
ال��دول األط��راف أن  االتفاقية، وعلى 
من  ق��در  بأكبر  البعض  بعضها  مت��ّد 

العون واملساعدة يف هذا املجال.
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اعرف اأكرث عن جمعية الهالل الأحمر ال�ضعودي

تأسيسها:
السعودية  العربية  اململكة  يف  أنشئْت 
األحمر  الهال  جمعية  باسم  جمعية 
السعودي مبوجب املرسوم امللكي رقم 
لها خاصيتها  ه�   1383/1/16 1 يف 
االع���ت���ب���اري���ة مل����دة غ��ي��ر م���ح���دودة، 
الرياض،  مدينة  الرئيسي  ومركزها 
اململكة  أنح�اء  ويشمل نشاُطها جميع 
اتفاقيات  أساس  على  قائم  ونظامها 
جنيف واملبادئ التي أقرتها مؤمترات 
ال��ه��ال وال��ص��ل��ي��ب األح��م��ر ال��دول��ي 
ومت حت��وي��ل م��س��م��ى اجل��م��ع��ي��ة إل��ى 
بقرار  السعودي  األحمر  الهال  هيئة 
وت��اري��خ   371 رق���م  ال�����وزراء  مجلس 

1429/12/24ه�.

أهدافها:
1- االستعداد والعمل يف زمن السلم 
مساعدة  بصفتها  احل��رب  زم��ن  ويف 
املسلَّحة  القوات  الطبية يف  لإلدارات 
لصالح  والتكامل  التعاون  سبيل  على 
ج��م��ي��ع ض��ح��اي��ا احل�����رب امل��دن��ي��ني 
وال��ع��س��ك��ري��ني يف ج��م��ي��ع األح����وال 
املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف، 
وعلى األخص نقل املرضى واجلرحى 
األحمر  الهال  مستشفيات  وإنشاء 
القيادات  حت��دده��ا  التي  امل��واق��ع  يف 
احلربية وإعداد وسائل نقل ومساعدة 
والتوسط  واألس��رى  احل��رب  منكوبي 
يف ت��ب��ادل امل��راس��ات اخل��اص��ة بهم 

سواء يف داخل اململكة أو خارجها.

اإلي��واء  ات  ومعَدّ املهمات  تخزين   -2
واألدوي������ة وج��م��ي��ع م���ا ي��ل��زم ل��ع��اج 
املرضى واجلرحى والعناية باألسرى.

ال��ع��اج��ل��ة  اإلس���ع���اف���ات  ت��وف��ي��ر   -3
ال���ض���روري���ة ل��ض��ح�����اي��ا احل�����وادث 

والكوارث والنكبات العامة.
ف�ي  وامل��ص��اب��ني  امل���رض���ى  ن��ق��ل   -4
عاجهم  ف�ي  واملس�اهمة  احل���وادث 
واالش����ت����راك يف م��ح��ارب��ة األوب��ئ�����ة 
وتقدمي اخلدمات الطبية واالش�تراك 
وإنشاء  الصحية  الثقاف�ة  نش�ر  ف�ي 
واملس�توصفات  املستش�فيات  وإدارة 

وال��ع��ي��ادات وال��ص��ي��دل��ي��ات وم��راك��ز 
اإلس�عاف ونقل الدم.

ال��ص��ح��ي��ة  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي   -5
واملساعدات الطبية حلجاج بيت اهلل 
احلرام ورعايتهم صحياً بالتعاون مع 

ة. اإلدارات املختَصّ
األولي  اإلسعاف  وسائل  تأمني    -6
يف م��ك��ان احل����ادث، ون��ق��ل امل��رض��ى 

واملصابني إلى مراكز العاج.
7- املساهمة يف اخلدمات اإلنسانية 
واالجتماعية مبا يتفق ورسالة الهال 

األحمر السعودي.
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وزارة العمل توؤكد على بدء تطبيق قرار 

منع العمل حتت اأ�ضعة ال�ضم�س

و ا�ضتثناءات لبع�س املناطق

وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��م��ل  وزارة  أع��ل��ن��ت 
االج����ت����م����اع����ي����ة، ي�������وم اجل���م���ع���ة 
تطبيق  ب���دء  ع��ن  2018/06/15م 
ق���راره���ا مب��ن��ع ال��ع��م��ل حت��ت أشعة 
من  املنشآت،  جميع  على  الشمس، 
الساعة ال� 12 ظهًرا إلى الساعة ال� 
 5 السبت  يوم  نهاية  حتى  مساًء،   3
سبتمبر   15 املوافق  1440ه���  محرم 

2018م.
ي��أت��ي من  ق���راره���ا  أن  وأوض���ح���ت 
حرصها على سامة وصحة العاملني 
يف القطاع اخلاص، والتزامها بتوفير 
للعاملني  وآم��ن��ة  صحية  عمل  بيئة 
مخاطر  ي��س��ّب��ب  ق��د  م��ا  وجتنيبهم 
السامة  اع��ت��ب��ارات  وف���ق  ص��ح��ي��ة، 

والصحة املهنية.
الرسمي  امل��ت��ح��دث  أك���د  جهته  م��ن 
ل���ل���وزارة، خ��ال��د أب���ا اخل��ي��ل، أن���ه ال 

األع��م��ال  يف  ال��ع��ام��ل  تشغيل  ي��ج��وز 
من  الشمس  أشعة  حت��ت  املكشوفة 
إلى  ظ��ه��ًرا  ع��ش��رة  الثانية  ال��س��اع��ة 
الفترة  خال  مساًء  الثالثة  الساعة 
الواقعة بني اليوم اخلامس عشر من 
شهر يونيو إلى نهاية اليوم اخلامس 
كل عام  عشر من شهر سبتمبر من 

ميادي.
تنظيم  عند  العمل  أص��ح��اب  ودع���ا 
نص  ما  مراعاة  إلى  العمل  ساعات 
أن  إل��ى  مشيًرا  ال��ق��رار،  ه��ذا  عليه 
توفير  على  ج��اه��دة  تعمل  ال����وزارة 
العمل  مخاطر  من  آمنة  عمل  بيئة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ورف�����ع م��س��ت��وى ك��ف��اءة 
اإلصابات  للحد من  الوقاية،  وسائل 
العاملني،  وحماية  املهنية  واألمراض 
خصوًصا يف مثل هذه الفترة من كل 
عام التي ترتفع فيها درجة احلرارة.  

ما املقصود بجرمية التحرش ؟ وماهي احلاالت التي تغلظ فيها 
العقوبة ؟

يقصد بجرمية التحرش، كل قول أو 
جنسي،  مدلول  ذات  إش��ارة  أو  فعل 
أي شخص  من شخص جتاه  تصدر 
أو  أو ع��رض��ه،  ، مت��س جسده  آخ��ر 
تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، مبا 

يف ذلك وسائل التقنية احلديثة.
وت��غ��ل��ظ ال��ع��ق��وب��ة يف ح���ال اق��ت��ران 

اجلرمية بأي مما يأتي:

أ- إن كان املجني عليه طفًا.
ذوي  م��ن  عليه  املجني  ك��ان  إن  ب- 

االحتياجات اخلاصة.
ج- إن كان اجلاني له سلطة مباشرة 

أو غير مباشرة على املجني عليه.
د- إن وقعت اجلرمية يف مكان عمل 

أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
ه�- إن كان اجلاني واملجني عليه من 

جنس واحد.
أو  ن��ائ��م��اً،  عليه  املجني  ك��ان  إن  و- 

فاقداً للوعي، أو يف حكم ذلك.
من  أي  يف  اجل��رمي��ة  وق��ع��ت  إن  ز- 
أو  ال���ك���وارث  أو  األزم�����ات  ح����االت 

احلوادث.
أنه يعاقب كل من حرض غيره،  كما 
أو اتفق معه ، أو ساعده بأي صورة 

حترش؛  جرمية  ارتكاب  على  كانت، 
يعاقب  و  للجرمية  املقررة  بالعقوبة 
كل من ش��رع يف جرمية حت��رش مبا 
ال يتجاوز نصف احلد األعلى للعقوبة 
املقررة، لها ويعاقب كل من قدم باغاً 
ادعى  أو  جرمية حت��رش،  عن  كيدياً 
املقررة  بالعقوبة  لها،  بتعرضه  كيداً 

للجرمية.



خالد بن عبد الرحمن الفاخري
األمني العام للجمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

النظام األساسي للحكم يف اململكة تضمن عدد من احلقوق والواجبات الكفيلة بحماية حقوق 

اإلنسان وفق الشريعة اإلسامية، حيث جاء يف املادة السابعة والعشرون من النظام على » 

أن الدولة تكفل حق املواطن وأسرته يف حالة الطوارئ واملرض والعجز والشيخوخة وتدعم 

نَظام الضمان االجتماعي وتشجع املؤسسات واألفراد على اإلسهام يف األعمال اخليرية« مما 

يدل على ضمان حق اإلنسان يف العيش الكرمي ، كما لم يغفل النظام األساسي للحكم حق 

اإلنسان يف العمل واالهتمام بإيجاد فرص عمل لكل قادر عليه باإلضافة إلى حماية العاملني 

والعشرون  الثامنة  املادة  أكدت  العمل حيث  أرباب  تقع عليهم من  قد  معاملة  أي سوء  من 

ر مجاالت العمل لكل قادر عليه.. وتسن األنظمة التي  من ذات النظام على »أن الدولة تيِسّ

حتمي العامل وصاحب العمل« فيما اهتمت الدولة على توفير األمن ملواطنيها، وللمقيمني، 

على أراضيها، مبا يكفل لهم حياة آمنة وهذا ما بينته املادة السادسة والثاثون من النظام 

الدولة يقع على عاتقها توفير األمن جلميع مواطنيها واملقيمني على  والتي جاء فيها »إن 

النَظام«  أحكام  مبوجب  إاّل  حبسه،  أو  توقيفه  أو  أحد  تصرفات  تقييد  يجوز  وال  إقليمها 

كما أن املادة السابعة والثاثون أكدت على » أن للمساكن حرمتها.. وال يجوز دخولها بغير 

إذن صاحبها وال تفتيشها إاّل يف احلاالت التي يبينها النَظام«  فيما تطرقت املادة الثامنة 

والثاثون من النظام للعقوبات التي ميكن إيقاعها على األفراد حيث جاء فيها »بأن العقوبة 

شخصية وال جرمية وال عقوبة إال بناًء على نص شرعي أو نص نَظامي وال عقاب إاّل على 

األعمال الاحقة للعمل بالنص النَظامي«  كما حفظ النظام حق املواطن واملقيم يف احلفاظ 

على خصوصيته دون املساس فيها حيث نصت املادة األربعون على أنه: املراسات البرقية 

والبريدية واملخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل االتصال مصونة وال يجوز مصادرتها أو 

اع عليها أو االستماع إليها إال يف احلاالت التي يبينها النَظام. تأخيرها أو االِطّ

دستور اململكة و حقوق اإلنسان
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