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تصررح ر يسرريج الجمعيررة الوطنيررة لحقرروق الانسرران  مناسرربة 

  اليوم الوطني للمملكة الثامن والثمانون
    م5458 سبتمبر 51 - هـ5114محرم  51 وز  االثنين بلد نيجريدة : المصدر

766611.html-news.com/world/article-https://www.bald 

 

تقدم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك 

ير دمحم بن سلمان و الشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول اليوم الوطني سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمين االم

للمملكة الثامن والثمانون ، وأكد على ضرورة استشعار نعمة األمن واالستقرار الذي تنعم به بالدنا، في ظل االحداث 

في تحقيق المزيد من التقدم في واألوضاع الدولية الراهنة ، وأضاف اننا نستقبل أيامنا الوطنية بمزيد من األمل والطموح 

مجال تمكين المواطنين وكل من يقيم على هذه األرض المباركة من حقوقهم، من خالل التعامل بإيجابية مع األنظمة 

والتعليمات ذات الصلة بتوفير الخدمات والتمكين من الحقوق وتالفي التجاوزات ومحاربة التعصب والتطرف والسعي 

 . عاون والتنسيق لما فيه خير وتقدم بالدنا ومجتمعنا في ظل التالحم والتكاتف بين الشعب والقيادةنحو التسامح وتحقيق الت

وأشار ان ذكرى اليوم الوطني الحالي تمر ومملكتنا تواصل مسيرتها التنموية في شتى مجاالت الحياة مع تركيز واضح 

وتطوير للتشريعات بما يعزز مسيرة العمل العدلي  ،على محاربة الفساد وإحكام الرقابة على أداء األجهزة الحكومية

والحقوقي في المملكة، مبينا ان المرأة السعودية قد حظيت خالل السنة الماضية بالعديد من المبادرات والقرارات التي 

 . تهدف الى تمكينها من حقوقها و تعزيز مكانتها وتيسير ُسبل تمتعها بحقها في العمل

لحقوق وصيانتها وتعزيزها يقتضي االلتزام بتطبيق األنظمة وتنفيذها على الوجه الصحيح والذي على أن التمتع با: وأكد

لن يتأتى إال في ظل توفر االستقرار والمحافظة على االمن الذي تدور حوله بقيه الحقوق وجودا وعدما، كما أن السعي 

مح واالستماع الى الرأي اآلخر يساهم في نحو نبذ التعصب والكراهية والبعد عن التحريض والحرص على نشر التسا

استقرار المجتمعات ويساعد في تطورها، ويعمل على نشر ثقافة حقوق االنسان ويعزز مفهوم التنمية الشاملة التي تبنتها 

 . 5404رؤية المملكة 

م بدورها اإلنساني الن وبين أن االنتقادات التي توجه للمملكة وقوات التحالف بشأن الوضع في اليمن لن تثنيها عن القيا

هذه االنتقادات متحيزة وغير عادلة وتدعمها اجندات سياسية تهدف الى اغفال اإليجابيات وتضخيم الحاالت الفردية وتعمد 

تجاهل االنتهاكات التي ترتكبها الميلشيات الحوثية بحق الشعب اليمني و الشعب السعودي من خالل اطالقها القذائف 

 عشوائيا على المدن والسكان المدنيين والصواريخ البالستية

كما أن تعمد اغفال بعض المنظمات الدولية للجهود اإلنسانية الكبيرة التي تقدمها المملكة من خالل مركز الملك سلمان 

 .لإلغاثة ألشقائنا في اليمن يلقي بظالله حول أهداف هذه المنظمات ودوافعها التي تسعى إلى تحقيقها من وراء ذلك

رئيس الجمعية تصريحه بالقول إن ما تتمتع به المملكة من أمن وأمان وهي تحتفل بيومها الوطني الثامن والثمانين  واختتم

يدعونا إلى أهمية العناية بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في بالدنا، ونشر الوعي بها بين المواطن والمسؤول على حد 

 .سواء
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مملكتنا تواصل مسيرتها التنمو ة : الدكتوي مفلر  ن ي يعان 

  مع تركيز واضر على محاي ة الفساد
    م5458 سبتمبر 51 - هـ5114محرم  51 دمك نيوز  االثنين جريدة : المصدر
 الخبر رابط

 

تقدم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك 

ي سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمين االمير دمحم بن سلمان و الشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول اليوم الوطن

للمملكة الثامن والثمانون ، وأكد على ضرورة استشعار نعمة األمن واالستقرار الذي تنعم به بالدنا، في ظل االحداث 

واألوضاع الدولية الراهنة ، وأضاف اننا نستقبل أيامنا الوطنية بمزيد من األمل والطموح في تحقيق المزيد من التقدم في 

ى هذه األرض المباركة من حقوقهم، من خالل التعامل بإيجابية مع األنظمة مجال تمكين المواطنين وكل من يقيم عل

والتعليمات ذات الصلة بتوفير الخدمات والتمكين من الحقوق وتالفي التجاوزات ومحاربة التعصب والتطرف والسعي 

 . لتكاتف بين الشعب والقيادةنحو التسامح وتحقيق التعاون والتنسيق لما فيه خير وتقدم بالدنا ومجتمعنا في ظل التالحم وا

وأشار ان ذكرى اليوم الوطني الحالي تمر ومملكتنا تواصل مسيرتها التنموية في شتى مجاالت الحياة مع تركيز واضح 

وتطوير للتشريعات بما يعزز مسيرة العمل العدلي ، على محاربة الفساد وإحكام الرقابة على أداء األجهزة الحكومية

ة، مبينا ان المرأة السعودية قد حظيت خالل السنة الماضية بالعديد من المبادرات والقرارات التي والحقوقي في المملك

 . تهدف الى تمكينها من حقوقها و تعزيز مكانتها وتيسير ُسبل تمتعها بحقها في العمل

لى الوجه الصحيح والذي على أن التمتع بالحقوق وصيانتها وتعزيزها يقتضي االلتزام بتطبيق األنظمة وتنفيذها ع: وأكد

لن يتأتى إال في ظل توفر االستقرار والمحافظة على االمن الذي تدور حوله بقيه الحقوق وجودا وعدما، كما أن السعي 

نحو نبذ التعصب والكراهية والبعد عن التحريض والحرص على نشر التسامح واالستماع الى الرأي اآلخر يساهم في 

ي تطورها، ويعمل على نشر ثقافة حقوق االنسان ويعزز مفهوم التنمية الشاملة التي تبنتها استقرار المجتمعات ويساعد ف

 . 5404رؤية المملكة 

واختتم رئيس الجمعية تصريحه بالقول إن ما تتمتع به المملكة من أمن وأمان وهي تحتفل بيومها الوطني الثامن والثمانين 

ق اإلنسان في بالدنا، ونشر الوعي بها بين المواطن والمسؤول على حد يدعونا إلى أهمية العناية بحماية وتعزيز حقو

 .سواء
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 هيئة حقوق الإنسان
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المملكة حرصت على  ناء إطاي نظامي ومؤسسي ": العيبان"

 ة حقوق الإنسانلحما 

 ملحمة التوحيد جّسدت لنا عبقر ة الملك المؤسج الفذة
    م5458 سبتمبر 51 - هـ5114محرم  51سبق  االثنين  جريدة : المصدر

https://sabq.org/PbDNnf 

 

ن بن رفع رئيس هيئة حقوق اإلنسان الدكتور بندر بن دمحم العيبان خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلما

عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي األمير دمحم بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

للمملكة العربية السعودية، الذي يحل على المملكة في وقت تشهد فيه ( 88)وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ

ى مختلف األصعدة، معتمدة في ذلك على توفيق هللا، ثم ما صدر من قرارات إصالحات جوهرية ونقالت نوعية كبرى عل

 . -حفظها هللا  -من القيادة الرشيدة 

إن اليوم الوطني يعيد للشعب السعودي الوفي تضحيات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود : وقال العيبان

ين من الحكم بما أنزل هللا في كتابه الحكيم وما جاء في سنة نبيه دمحم الذي أرسى دعائم الحكم على أساس مت -رحمه هللا  -

ملسو هيلع هللا ىلص، وسار على هذا النهج أبناؤه الملوك من بعده، وهي ذكرى متجددة في وجدان مواطني هذا الوطن المعطاء، وتنبض بها 

 .قلوبهم

ذة في القدرة على توحيد أبناء هذا الوطن، فتمخض عن إن ملحمة التوحيد جّسدت لنا عبقرية الملك المؤسس الف: وأَضاف

ذلك مولد أمة تشربت معاني الوحدة والتالحم والوطنية قبل نحو قرن من الزمان، وها هي تواصل المسيرة على ذات 

 .الخطى، فحق لها أن تحتفى عام بعد عام بهذا اليوم الخالد، يوم توحيد المملكة كأعظم ُمنجز في مسيرة الوطن

إن ذكرى اليوم الوطني تحل هذا العام والمملكة ترفل في ثوب العزة والكرامة والشموخ، : الدكتور العيبان يقول ومضى

وتشهد وحدة وطنية يندر مثيلها، خصوًصا وأن المملكة تمر بمرحلة استثنائية في تاريخها، وذلك من خالل رعاية وخدمة 

الحجاج والمعتمرين والزائرين، وحرص خادم الحرمين الشريفين الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها من 

على التأكيد دوماً على ما تستشعره هذه البالد قيادة وشعباً من مسؤولية هذا الشرف العظيم للقيام بهذه المهمة المقدسة التي 

 .تتفرد هذه الدولة المباركة بها بكل اقتدار وتميز عام بعد عام

، وما صاحبها منذ انطالقها 5404من تنمية تسابق الزمن في كل الميادين وفقاً لرؤيتها الطموحة  وأكد أن ما تشهده بالدنا

من حديث للمسؤولين، والمتابعين، والمحللين المنصفين، عن طموحات وإمكانات اإلنسان السعودي رجالً كان أو امرأة، 

 .ه، ومتسلحين لهذه المهمة الوطنية بكل عزيمة وإصراروالتفافهم حول قيادتهم الرشيدة، مؤمنين بأن لكل منهم دوراً يؤدي

وأكد رئيس هيئة حقوق اإلنسان أن ما تعيشه المملكة، من أمن، واستقرار، ورخاء هو أعظم دليل على ما أحدثه خادم 

خية من إصالحات تاري -أيدهما هللا  -الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين 

ونقالت نوعية في مختلف المجاالت، األمر الذي يؤكد أن هذه البالد تسير نحو أهدافها التي رسمتها لمستقبلها وهي 

متمسكة بثوابت الشريعة اإلسالمية الغراء الضامنة لحقوق اإلنسان وتحقيق العدل والمساواة، واألمن واالستقرار، في ظل 

حقيق األحالم والطموحات للوطن، والمشاركة في تحقيق األمن والسلم اإلقليمي تنمية مستدامة، وسعي حثيث لإلسهام في ت

 .والدولي، ومكافحة اإلرهاب بكل صوره وأشكاله

ونوه العيبان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني بجهود الدولة في ملف حقوق اإلنسان مشيًرا إلى أن حقوق اإلنسان في بالدنا 

يمون انطالقاً من مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء التي كفلت حفظ حقوق تحظى برعاية خاصة في هذا العهد الم

 .اإلنسان واحترام كرامته
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وبين أن المملكة جعلت حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها منهًجا ثابتًا في جميع تدابيرها المتخذة، ومرتكًزا مهماً في خططها 

طاٍر نظامي ومؤسسي قوي يحمي ويعزز حقوق اإلنسان دون تمييز، ومما التنموية المتتالية، وتُرجم هذا الحرص ببناء إ

يدل على هذه العناية والحرص بملف حقوق اإلنسان صدور العديد من األنظمة والتشريعات كنظام اإلجراءات الجزائية، 

رارات التي عززت حقوق ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونظام التنفيذ؛ واألوامر والق

 .المرأة والطفل والمسن

وعلى المستوى المؤسسي، أكد معاليه أنه تم اتخاذ العديد من التدابير التي طورت من القدرات المؤسسية في مجال حماية 

العادلة، وتعزيز حقوق اإلنسان بالمملكة، أما على المستويين اإلقليمي والدولي فلم تأُل المملكة جهدًا في تبني القضايا 

وتقديم المساعدات اإلنسانية الكبيرة، والدعم الكبير للبلدان الفقيرة والمتأزمة دونما تمييز، كما أبدت تعاونًا فاعالً مع 

الهيئات اإلقليمية والدولية في مجال حقوق اإلنسان، ومن ذلك تقديمها لجميع تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق اإلنسان 

 .التي أصبحت طرفًا فيها

ينبغي أن نستشعر القيمة الفعلية لهذه الذكرى الغالية من خالل الحرص : واختتم رئيس هيئة حقوق اإلنسان تصريحه قائالً 

على تحقيق أفضل اإلنجازات والممارسات الفضلى على مستوى القطاعات كافة، وبذل المزيد من التضحية والعطاء، 

 .منه واستقراره ونماءه ورخاءه في ظل قيادته الحكيمةأن يحفظ لهذا البلد أ -جل وعال  -داعياً هللا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

في الصحافة  حقوق اإلنسان  

8 

أخباي ذات علاقة من الصحف المحلية   
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أكدت تقدم ترتيب المملكة في مؤشح تسجيل الملكية 

 العقاي ة

 «التوثيق»خدمة في قطاع  5.2تقدم « العدل»
    م5458 سبتمبر 51 - هـ5114 محرم 51 لثالثاءا الحياةجريدة : المصدر

 الخبر ابطر

 

مليون خدمة في قطاع التوثيق في المرفق العدلي على المستويين الدولي  5.1أعلنت وزارة العدل تقديمها أكثر من 

دولياً في مؤشرات  51إلى  05والمحلي خالل عام، مشيرة إلى تقدم ترتيب المملكة في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من 

 .البنك الدولي

مليون عملية، شملت وكاالت  5.1وجاء إجمالي عمليات التوثيق الصادرة من كتابات العدل خالل العام الماضي أكثر من 

كما شمل أبرز اإلصالحات في تسجيل الملكية، تقليل . وإقرارات وفسخ الوكاالت، وعقود الشركات، والتوثيق على عقار

ام بإجراء واحد وهو زيارة كتابة العدل مع مالك العقار أو من ينوب عنه، عدد اإلجراءات بحيث يكون على المستثمر القي

 .دقيقة 04وإحضار الوثائق المطلوبة؛ إلصدار صك الملكية الجديد خالل 

هي خدمة مجانية تقدمها الوزارة للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى « كتابات العدل المتنقلة»وبينت الوزارة أن 

، والمرضى وذوي اإلعاقات ونزالء المستشفيات ودور الرعاية (سنة أو أكثر 04)العدل من كبار السن  مقرات كتابات

والمالحظة، إضافة إلى تكليف عدد من كتاب العدل للذهاب إلى الجنود المرابطين على الحد الجنوبي إلنهاء معامالتهم 

 .مراعاة لجهودهم وتقديراً لهم

دكتور وليد الصمعاني، أصدر قراراً في وقت سابق بتمكين المرأة من الحصول على ولفتت إلى أن الوزير الشيخ ال

رخصة التوثيق، للقيام ببعض مهام كتاب العدل، مضيفة أنها عملت الوزارة على توفير خدمة اإلفراغات العقارية وتوثيق 

، حيث يمكن www.mwathiq.saة الوكاالت وفسخها وتوثيق عقود الشركات للمستفيدين عبر بوابة الموثّق اإللكتروني

 .للجميع االستفادة من الخدمات التوثيقة في أي وقت

وأضافت أنها سعت إلى تطبيق العديد من اإلصالحات واإلجراءات التي أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في السنة األخيرة 

ية ومتطلبات تسجيل الملكية واعتمادها ، كما اعتمدت الئحة كتاب العدل الجديدة، الذي يتم خاللها نشر آل51إلى  05من 

في جميع كتابات العدل، فيما قدمت خدمة تحويل الصكوك اليدوية إلى إلكترونية بشكل مجاني على المستفيد، التي كونت 

 .قواعد بيانات إلكترونية تسرع عملية إجراء نقل الملكية

ية لتوضيح إجمالي العمليات على العقار وتم تصنيفها وبينت أنها قدمت من خالل بوابة الوزارة، خدمة المؤشرات العقار

 .«األحياء، المدن، المناطق»في عدة محاور شملت 
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خلال تدشين ويشة عمل الهو ة الحضاي ة والطا ع 

 المعمايي لمد نة جدة

ولن نفرط في .. لسنا في حاجة التقليد الأعمى : أمير مكة

 "أ ناء مكة"وأفتخر  ر..حضايتنا وعرو تنا، وسعود تنا 
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( االثنين)لكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم دشن صاحب السمو الم

ورشة عمل الهوية الحضارية والطابع المعماري لمدينة جدة، بفندق الريتز كارلتون بجدة، بحضور أصحاب السمو 

 .ة حضارية وطابع معماري لمدينة جدةاألمراء والمعالي الوزراء، ونخبة من المتخصصين والمسؤولين لتثبيت هوي

وقال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي االمير خالد الفيصل في كلمته 

يسعدني أن أكون معكم في هذه المناسبة العظيمة، السيما وأننا في اليوم الثاني لليوم الوطني للمملكة :" خالل حفل االفتتاح

ربية السعودية، وال أخفيكم أنني أعتز، وافتخر بكل أبناء مكة المكرمة ، وفِي مقدمتهم أبناء مدينة جدة على هذا االنجاز الع

 ".العظيم، وهذه الروح الوطنية العظيمة 

نأخذ لكن ..نحن ليس في حاجة إلى النقل ، والتقليد األعمى :" وتحدث مستشار خادم الحرمين األمير خالد الفيصل بقوله 

ولكن لن نفرط في حضارتنا ، وعروبتنا ..كل مفيد في العلوم ، والدراسات ، والحياة من غيرنا ممن سبقونا في الحضارة 

 ".وستبقى إلى أن نموت..، وسعوديتنا 

 ".وهذا دور معالي أمين جدة..ولكن كيف تبقى بدون عريس؟ ..ستبقى جدة عروس المدائن :" وقال 

لحال، وبهذه الصورة نقدم أنفسنا في هذه المرحلة العظيمة التي تمر بها المملكة لخادم الحرمين لعلنا بهذا ا:" وأضاف

الشريفين، وولي عهده األمين، وأبناء ، وبنات الوطن ، والعالم أجمع بأننا نستطيع أن نلبس الثوب السعودي في كل 

 ".ول للعالم ارفع رأسك أنت سعوديونق.. المجاالت ، سواء في الثقافة، أو الفكر ، والعمل، واالنجاز 

ليس بغريب علينا أن نشحذ الهمم في سبيل الهوية الوطنية ، ولعل هذا الملتقى يعبر عن اهتمام :" وأوضح الفيصل قائال 

 ".االنسان السعودي في جدة ويستمر في العطاء الوطني العربي السعودي اإلسالمي الذي نعتز به جميعاً 

من جانبه ، أوضح معالي أمين جدة األستاذ صالح بن علي التركي، أنه سيتم خالل الورشة مناقشة تثبيت هوية حضارية ، 

ومعمارية لعروس البحر األحمر ، وبوابة الحرمين الشريفين، مقدماً شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة 

ورعايته لهذه المبادرة التي هي من بنات أفكاره ، ونتاج متوقع وطبيعي  مكة المكرمة األمير خالد الفيصل على دعوته،

 .لشخصيته ، وثقافته

 في المئة من مبانيها مخالف لألنظمة 84حي عشوائي في جدة و 04: أمين جدة

اثها وأكد أن أمير منطقة مكة المكرمة حريص بأن يكون لمدينة جدة طابع واضح ينسجم مع ثقافتها ، وتاريخيها ، ومير

 .الحضاري، مشيراً إلى ان هذه الورشة هي الملتقى الطبيعي لك ذلك

هل لمن يدعي الحب أن يسلب مدينته هيبتها ؟ هل يتفق الحب مع استباحة الحرمة، وتشويه الجمال؟، مشيراً إلى : "وقال

الف حفرة  814وبها في المئة من مبانيها مخالف لألنظمة،  84حي عشوائي ، و 04أن جدة اليوم بها مال يقل عن 

 .الف بيارة مفتوحة  04تستوجب اإلصالح في المرحلة األولى فقط ، إضافة إلى 

بدالً من حمى المحبة، والوجد ، مشيراً إلى ان " الضنك"وأكد التركي أن المستنقعات، والبعوض يغزو جدة حامًل حمى 

 .جدة تصارع محبيها الذين يعتدون على أراضيها 

ة تحاول أن تدفع عن نفسها من قطعوا ثوبها، ورقعوه بالورش، والبقاالت العشوائية، وفرشات الخضار وأشار إلى أن جد

 .حتى غلبت الرقع على ما تبقى من الثوب
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ولفت إلى أن واقع المدن العظيمة يحكي أن العنصر األهم في صناعة هوية أي مدينة هو كيف يحب المواطنون مدينتهم ؟ 

ونها، ويحافظون عليها نواحي الجمال فيها في مبانيها ، وشوارعها ، وساحاتها العامة ، وفي كل وكيف يميزونها ، ويزين

 .ما يعطي البيئة طابع يزينها

وأكد ان رسم الهوية المعمارية، والحضارية ألي مدينة على نحو مقصود من قبل الدولة ، وأجهزتها هو امر مهم ، ولكن 

ا ، وتجسدها الجماعة، و في إطار تفاعلها المباشر مع المكان ، وهو ما ينتج عنه األهم منه هو المشاركة التي تصنعه

تشكيل حضاري ، ومعماري متميز نابع من الوعي ، ومن مخيلة أهل المدينة ، ويعبر عن ميراثهم الحضاري ، واإلنساني 

 .، وعن حبهم الحقيقي لمدينتهم

 

 
 مجلج حوايي مفتوح لهيئة كباي العلماء  الر اض
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كشف األمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد عن استكمال االستعدادات إلطالق برنامج المجالس 

لتحقيق التواصل وااللتقاء بفئات المجتمع المختلفة، بشكل دائم ومستمر، ( مجلس الهيئة)المفتوحة لهيئة كبار العلماء 

 تمت مراعاة الطابع المرن والمفتوح في تصميم المجلس وخدماته، والحوار مع هيئة كبار العلماء، مؤكداً أنه

 

 

 
 52 مشايكة ( تقييم المخاطر.. سلامة الغذاء)افتتر مؤتمر 

 دولة

وز ر الصحة  نوه  الدوي التوعوي والرقا ي لهيئة الغذاء 

 والدواء
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افتتح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم ، المؤتمر والمعرض السنوي الثاني الذي تنظمه الهيئة 

، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات " المخاطر سالمة الغذاء تقييم: "العامة للغذاء والدواء ، تحت شعار

 .والمعارض

وعبر معالي وزير الصحة في كلمته خالل الحفل عن سعادته بافتتاح المؤتمر الذي يعد امتدادًا للجهود والتوصيات التي 

قابية والتوعوية في خرج بها المؤتمر السنوي األول، ونطمح من خالله طرح أفكاًرا إبداعية من شأنها تطوير الخدمات الر

 .مملكتنا الغالية



 

   

في الصحافة  حقوق اإلنسان  

12 

ونوه الدكتور الربيعة بالدور التوعوي والرقابي الذي تضطلع به الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبالجهود التي تبذلها في 

ء خدمة مواطني ومقيمي المملكة خاصة، والعالم اإلسالمي عامة؛ من خالل مبادراتها المثمرة، وتبادل الخبرات مع األشقا

لقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين : وقال معاليه . في العالم العربي والعالمي، وعقد المؤتمرات واللقاءات الدولية

حرصها واهتمامها بالرقابة الغذائية والدوائية، من خالل إنشاء هيئة عليا للرقابة الغذائية والدوائية يمثل االنطالقة 

غذاء والدواء واألجهزة الطبية واإلشراف على وضع المعايير والمواصفات القياسية لكل التاريخية تجاه تنظيم ومراقبة ال

ما يخص ذلك، حيث التزمت الهيئة العامة لغذاء والدواء بمراقبة وفحص كل ما يقع تحت صالحيتها وتطوير ذلك بنهج 

ضل خمس جهات رقابية عالمية في وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خالل مسيرتها ترسيخ أقدامها ضمن أف. علمي ومهني 

مجالها بحيث تكون هي المصدر والمرجع الموثوق لنقل وتبادل الخبرات مع المختصين في العالم عن طريق عقد 

المؤتمرات واللقاءات الدولية ومن خالل مبادراتها المثمرة ومنها اطالقها ألكبر مركز للمنتجات واألغذية الحالل بما 

 .سالمي للمملكة ودورها السباق والرائد في خدمة المسلمين حول العالم يعكس العمق العربي واإل

وقدم الدكتور الربيعة في ختام كلمته شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين على دعمهما غير 

 .تمر والمعرضالمحدود، ولضيوف المؤتمر كافة المتحدثين منهم والعارضين والحضور ، وللقائمين على المؤ

شارك فيها معالي الرئيس " نماذج الرقابة على المنتجات لحماية المستهلك"وتضمن حفل االفتتاح جلسة نقاش بعنوان 

 التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء البروفيسور هشام الجضعي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني

ونائب محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس المهندس سعود العسكر والوكيل المساعد بوزارة الصحة المهندس عبد 

 .هللا النعيم ورئيس منظمة الدواء والممارسات الجيدة الروسية فالديسالف شيستاكوف 

ى تنظيمي متوازن لالستهالك، على وشدد البروفيسور الجضعي، في مستهل الجلسة ، على الحاجة الملحة إليجاد مستو

وال يكون مفرط التدقيق بحيث يؤثر سلبًا على .. نحو ال يدع مجاال ألدنى خلل أو نقاط ضعف قد تؤثر سلبًا على المستهلك

 .توفر المنتج أو يلحق ضررا بالمستثمر والمستهلك على حد سواء

عيل، عن تقدير اللجنة التنظيمية لضيوف المؤتمر الكرام، من جانبه، عبر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، مازن آل اسما

مشاركين وعارضين ورعاة وإعالميين وحضور، عاداً مشاركتهم دافعا باتجاه تحقيق أهداِف الهيئة العامة للغذاء والدواء، 

 .مة المالئمِة لهاونشِر رسالتِها التي تهدف إلى تعزيِز الصحِة العامة والكفاءةِ والشفافية في تحقيِق البيئِة السلي

وجرى خالل الجلسة استعراض ألهم الوسائل واألدوات الرقابية التي تساعد على تحقيق سالمة المنتج، وأهمية الشراكة 

 .بين القطاعين الحكومي والخاص والمستهلك للوصول إلى أعلى درجات السالمة بما يضمن حماية المستهلك

شركة محلية وعالمية  544لمصاحب للمؤتمر، الذي يشارك فيه أكثر من بعد ذلك افتتح معالي وزير الصحة المعرض ا

 .تهتم بالغذاء والدواء واألجهزة الطبية، كما دشن معاليه الموقع الرسمي لمؤتمر السنوي للعام القادم 

ليابان ضيف، من بينهم عدد من رؤساء الجهات الرقابية في ا 5444تجدر اإلشارة إلى أن حفل االفتتاح حضره أكثر من 

 .ووفود من الدول العربية.. والصين وروسيا والبرتغال والبرازيل

ويعد مؤتمر الغذاء والدواء من أهِم اللقاءاِت الصحيِة اإلقليمية التي تترجم حرَص الهيئِة الدائم على تحقيق رسالتِها السامية 

، التي تتمثل أساسا في تعزيِز 5404السعودية  وأهدافِها التي تمثل أحدَ االهتماماِت األساسية في رؤية المملكة العربية

 .الصحِة العامة والكفاءةِ والشفافية في تحقيِق البيئِة السليمة المالئمِة لها، من أنظمٍة غذائية وأدويٍة وأجهزةٍ طبية

دة األمريكية، دولة، منها بريطانيا وأستراليا وفنلندا والواليات المتح 50متحدثا من  584ويشارك في هذه الدورة أكثر من 

.. وقد أعد القائمون على المؤتمر برنامجا يشمل العديد من المحاضرات والندوات العلمية وجلسات النقاش وورش العمل

تعزيز القطاع الصحي، وتوعيةُ المجتمع بأفضِل الممارساِت الحياتيِة : تكرس من خالله األهداف التي ُوضع من أجلها

 .على العمل بها اإليجابية وتحفيُز جميُع فئاتِه

رجل أعمال محلي ودولي،  144شركة عارضة وأكثر من  544ويصاحب المؤتمر معرٌض تشارك فيه ما يزيد عن 

 .اإلمارات العربية المتحدة وباكستان وتركيا ولبنان واألردن: أجنحة لدول منها 54إضافة إلى 

ها الجمهوُر المستهدف والشركاُت المختصة وقطاُع ويتطلع المشاركون أن يكون المعرٌض منصةً شمولية يتفاعل من خاللِ 

الماِل واألعمال، حيث يتناولون البحِث عن أهَم المستجداِت التشريعيةً الورقابية فيما يتعلق بالغذاء والدواء واألجهزة 

وبالعمِل الجاِد  الطبية والتعزيز الصحي، كي يتحمَل كٌل مسؤوليتَه، ويضطلَع بدوِرِه كامال في مواجهة التحدياِت القائمة

على تحقيق كِل ما يضمن سالمةَ الغذاِء وجودتَه، وفعاليةَ الدواِء وصالحيتَه، وكفاءةَ األجهزِة والمنتجاِت الطبية وسالمتِها، 

 .وحصِر المخاطر وتقييمها

وبائيات الدواء بين وقد جرى التوقيع على عدد من االتفاقيات لعدد من الجهات وهي اتفاقية إنشاء قاعدة البيانات الوطنية ل

الهيئة العامة للغذاء والدواء ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية وصيدليات الدواء لدعم مبادرة شارك بهدف 

توعية المجتمع باألبحاث الصحية وبناء أكبر قاعدة بيانات وطنية للمشاركين بالدراسات والمتطوعين بالدراسة ، كما تم 

 شركةتوقيع اتفاقية مع 



 

   

 

في الصحافة  حقوق اإلنسان  

 

13 

وفي ختام الحفل عبر . الييك للتعاون في الحمالت التوعوية في سالمة الغذاء وتنفيد دراسات وأبحاث في سالمة الغذاء 

معالي وزير الصحة في تصريح صحفي عن سعادته بافتتاح معرض الهيئة العامة للغذاء والدواء لهذا العام ، الذي يركز 

 .الدوائية، مشيداً بالتطور الكبير في جودة األدوية واألغذية التي تشهدها الهيئة على الرقابة وجودة المنتجات الغذائية و

ً بمبادرة الغذاء  وأشار معاليه إلى المبادرات الكثيرة التي تقوم بها الهيئة في مجال متابعة الجودة والغذاء الصحي، منوها

فافية والسعرات الحرارية التي ستطبق في العام الصحي التي تم اطالقها قبل أيام، وتخص كل ما يتعلق بالغذاء في الش

 .القادم بالمطاعم والمقاهي وتقليل السكر والدهون واألمالح وفي جميع االغذية

 

 
حفل تدشين قطاي الحرمين  خادم الحرمين الشح فين  رعى

 اليوم.. السح ع
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اليوم حفل تدشين  -حفظه هللا-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  -بمشيئة هللا تعالى-يرعى 

 .قطار الحرمين السريع

بن دمحم العامودي، رافعًا بهذه المناسبة شكره إلى خادم الحرمين الشريفين على أعلن ذلك معالي وزير النقل الدكتور نبيل 

 .برعاية حفل التدشين امتداداً لرعايته ودعمه غير المحدود للمشاريع الوطنية الرائدة كافة -حفظه هللا-تفّضله 

اهتمام وعناية كبيرين بمشاريع النقل في  إن هذه الرعاية الكريمة تأتي امتدادًا لما يوليه خادم الحرمين الشريفين من: وقال

وطننا الغالي، كما يمثل ترجمة حية لجهود المملكة ودورها اإلسالمي الفاعل في خدمة الحرمين الشريفين وزائريهما من 

الحجاج والمعتمرين، فضالً عن حرص المملكة الراسخ على خدمة ضيوف الرحمن، واعتبارهم أولوية يتشرف بخدمتهم 

 .سعودي وال يتوانى عن تقديم ما ييسر أداء مناسكهمكل مواطن 

يوجهان دوًما بتقديم أفضل الخدمات  -حفظهما هللا-وأوضح معاليه أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين 

أعداد  التي من بين أهم أهدافها مضاعفة 5404وأعالها جودة للحجاج والمعتمرين والزوار بما يتوافق مع رؤية المملكة 

الزوار والمعتمرين والحجاج، لتواصل المملكة أداء مسؤوليتها التي نفاخر بها جميعًا تجاه الحرمين الشريفين، ولتؤكد 

 .مكانتها الراسخة لدى األمة اإلسالمية في مشارق األرض ومغاربها

لخطوط الحديدية الدكتور رميح بن دمحم من جهته، أّكد معالي رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة ل

كلم، بخط مزدوج 114الرميح أن هذا المشروع يعد أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، ويبلغ طول مساره 

يربط خمس محطات في كل من مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مدينة الملك عبدهللا االقتصادية برابغ، 

 .الساعة/ كلم044لمنورة، وتبلغ السرعة التشغيلية للقطار والمدينة ا

وبيّن الدكتور الرميح أن تنفيذ هذا المشروع العمالق تم على ثالث مراحل، أولها مرحلة األعمال المدنية واألرضية 

لمسار، مليون متر مكعب من الرمال والصخور لتمهيد ا 514عبّارة، مع إزاحة  814جسًرا، و 508وخاللها تم إنشاء 

 .مشيراً إلى أنه قام بتنفيذ هذه المرحلة تحالف من الشركات الوطنية والدولية

محطات في كل من مكة المكرمة، جدة، مدينة الملك عبدهللا االقتصادية والمدينة  1أما المرحلة الثانية فكانت إلنشاء 

على تصميم المحطات بطابع معماري المنورة، وجاء ذلك من خالل شركات محلية وعالمية، وحرصت إدارة المشروع 

فريد مستلهم من الطراز المعماري اإلسالمي، فيما تم إنشاء محطة القطار بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لتكون 

ضمن مشروع المطار، بينما اختصت المرحلة الثالثة ببناء الخط الحديدي، وتوريد أنظمة اإلشارات والتحكم والتذاكر 

ً وذلك من خالل تحالف أسباني متخصص في  55تصنيع القطارات، والتشغيل والصيانة لمدة واالتصاالت، و عاما

 .القطارات السريعة
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محطات تغذية كهربائية على طول المسار، بما يوفر  0ولفت إلى أنه لتأمين الكهرباء الالزمة لتشغيل المشروع تم إنشاء 

مليون  04الطاقة الكهربائية الالزمة لتشغيل القطارات بأعلى سرعة، مفيداً بأن الطاقة االستيعابية لقطار الحرمين تبلغ 

مقعدًا، مجهزة بأحدث وسائل الراحة والتقنيات  150قطاًرا، وسعة كل قطار  01مسافر سنويًا، من خالل أسطول قوامه 

 .التي من شأنها أن تيسر على المسافر رحلته، وتعزز ثقته في النقل السككي العالي السرعة بوجه عام

ين، وطيف وسيشهد حفل التدشين عدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة، وكوكبة من المسؤولين المحليين والدولي

واسع من الشخصيات اإلسالمية وصناع القرار وكبار المستثمرين وممثلي الشركات المنفذة لمشروع قطار الحرمين، 

 ً  .إيذاناً بانطالق القطار وبدء تشغيله رسميا
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حسابا تروج سلعا مغشوشة عبر موقع التواصل االجتماعي  58أغلقت وزارة التجارة واالستثمار منذ بداية العام الجاري 

 .، في حين أغلقت موقعا إلكترونيا لمتجر خارجي والتطبيق الخاص به"إنستجرام"

لتسويقها سلعا مخالفة ومقلدة لعالمات تجارية مسجلة لدى وزارة التجارة واالستثمار، وذلك  58ابات الـوجاء إغالق الحس

 .بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة

عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة واالستثمار، إن المنتجات المخالفة التي تم " االقتصادية"وقال لـ

الحسابات، تشمل العطور والمستحضرات التجميلية، والملبوسات واألحذية والساعات والحقائب والهدايا  تسويقها عبر هذه

 .وغيرها من السلع والمنتجات

اإللكترونية بهدف تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق، حيث دعت " معروف"وأكد أن الوزارة أطلقت خدمة 

في مواقع التواصل االجتماعي إلى التسجيل في هذه الخدمة المجانية ضمن  أصحاب المتاجر اإللكترونية والمسوقين

األنشطة التي يعملون فيها، إذ تتوافر بيانات جميع المسجلين في هذه الخدمة لدى الوزارة ما يعزز الموثوقية والمصداقية 

 .في منتجاتهم وأعمالهم

تروني في أنشطة وخدمات متعددة وتمنح الوزارة ألف متجر إلك 54نحو " معروف"وبلغ عدد المتاجر المسجلة في 

السجالت التجارية في نشاطي التجارة اإللكترونية والتسويق اإللكتروني للمنشآت الراغبة في بيع وتسويق المنتجات 

 .اإللكترونية كما يحصل أصحاب السجالت على شهادة معروف اإللكترونية

نظام التجارة اإللكترونية، وهو حاليا لدى الجهات المختصة بهدف دعم وقامت وزارة التجارة واالستثمار بإعداد مشروع 

أنشطة التجارة اإللكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعامالت التجارة اإللكترونية وسالمتها، وكذلك توفير الحماية 

 .الالزمة لتعامالت التجارة اإللكترونية من الغش والخداع والتضليل واالحتيال

مشروع النظام تحديد نطاق تطبيقه، ومعالجة الخطأ اإللكتروني، وحماية البيانات الشخصية، وبيان التزامات وقد تضمن 

كما تناول مشروع النظام جوانب اإلعالن اإللكتروني، وأحكام الضمان وفسخ العقد ورد . ممارس التجارة اإللكترونية

 .المبيع

بالتجارة اإللكترونية من خالل سن التشريعات وتطوير األنظمة وتوفير وتولي وزارة التجارة واالستثمار اهتماما كبيرا 

بيئة محفزة وجاذبة لالستثمار في هذا القطاع الحيوي، لمواكبة التطور المتسارع لقطاع التجارة اإللكترونية، والذي يعد 

 .موردا اقتصاديا مهما يسهم في تعزيز االقتصاد الوطني

ها الرقابية على العروض التجارية والتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، ومباشرة وأكدت الوزارة على مواصلة أعمال

بالغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها، كما قامت الوزارة بربط مركز البالغات بشكل مباشر بضباط اتصال من 

ل هذه المتاجر، وفي حال عدم حل جميع المتاجر اإللكترونية بهدف تسريع عملية التواصل بشكل آني لحل الشكاوى من قب

 .الشكوى يتم اتخاذ اإلجراءات النظامية إليقاع العقوبات المنصوص عليها

وشددت الوزارة على تطبيق األنظمة على المواقع المخالفة وإيقاف أي إعالنات أو عروض ترويجية مضللة، واستدعاء 

وفقا لألنظمة، كما تنصح الوزارة بالتعامل مع المتاجر  المسؤولين عنها للتحقيق واستكمال اإلجراءات النظامية بحقهم
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والمواقع المعروفة والموثوقة، أو التي لديها سجل تجاري، أو المسجلة بخدمة معروف لضمان عدم تعرض المتعاملين 

ع وتحذر الوزارة من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المتاجر والمواق. ألي غش أو تضليل

اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العالمات التجارية 

 .تترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن ثالث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون لاير
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 عبدهللا  ن  خيت
من قرأ مقالي يوم أمس سيعرف أن نظام المرور في المملكة يقسم المدن إلى قسمين، قسم يديره جزئياً واآلخر ال عالقة له 

جزء كبير من شوارع المملكة تركه إخواننا في المرور لفطنة السائق وتعقله وإمكاناته وظروفه النفسية وما قد . به البتة

ً  أما الجزء الثاني. تخبئه له األقدار  .فقد أشرت أنه مسؤول عنه جزئيا

ال يمكن أن تدير المرور والشوارع ما زالت تفتقر إلى خطوط . بنية تحتية وإدارة: المرور في أي بلد في العالم يعني شيئين

 .إلخ.. المسارات أو إشارات المرور أو لوحات اإلرشاد أو خطوط التوقف أو خطوط الممنوع والتنبيه

ع في وسط مدينة تعيش في عصرنا الحالي دون خطوط ودون تحديد االتجاهات ودون إشارات عند ال يمكن أن يوجد شار

ال يوجد شارع في مدينة عصرية كمدينة الرياض ال يعرف فيها الناس أماكن الوقوف . بعض التقاطعات إال في الرياض

. لطوارئ في المستشفيات إال في الرياضواألماكن الممنوع فيها الوقوف أو أن تشاهد زحاماً وعفسة عند مداخل أقسام ا

في الرياض فقط من بين المدن المعاصرة ال وجود للمرور عند المطاعم والمصالح الحكومية واألسواق والمجمعات 

 .التجارية

تنقسم اإلشارات المرورية في الرياض إلى قسمين؛ قسم الوقوف عندها اختياري وقسم إجباري، ال أعرف كم عدد 

 .تي يديرها ساهر في مقابل عدد إشارات المرور التي يديرها المواطن السعودي بنفسهاإلشارات ال

أما المشاة على األقدام فليس لهم حق السير في شوارع بالدهم، والعجيب أن لهم الحق في نفس الوقت عبور الطرق 

 .رحم عليهم سوى ذووهم في حال الموتعة إذا أرادوا على مسؤوليتهم التامة، لن يعاقبهم أحد في حال النجاة ولن يتالسر

ً في الرياض أمامك حالن؛ األول أن تتحلى بروح المغامر المتهور وتشق طريقك على أمل  إذا أردت أن تعبر شارعا

فتاريخ عبور الشوارع في الرياض يخبرنا أن كثيراً ممن عبروا . النجاة اعتماداً على تجارب من سبقك على هذه المغامرة

 .ينقلك من رصيف إلى الرصيف المقابل« تاكسي»أو أن تكون جباناً وتستأجر .. إلى ذويهم سالمين نجوا وعادوا

من المتفق عليه نفسياً وتاريخياً أن الثقة في سائق عند إشارة مرور ال يديرها ساهر معدومة، كل اإلشارات التي بقيت في 

عهدة رجال المرور مفتوحة على كل االحتماالت، من بين تلك االحتماالت أن تصادف ذلك اليوم الذي تختفي فيه عن وجه 

 .األرض

األول ال عالقة للمرور به وهذه ما نسميه األحياء : نة الرياض تنقسم إلى قسمينفكما قلت لكم يوم أمس شوارع مدي

 .ودمتم سالمين. الداخلية، وأشرت أن بقية شوارع الرياض تقع تحت إدارة المرور جزئياً وهو ما لخصته لكم أعاله
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 وسف المحيميد 
بالمئة،  01في الوقت الذي انخفضت فيه تأشيرات العمل بشكل كبير خالل السنوات الثالث الماضية، بمعدل يصل إلى 

حضرت المرأة المواطنة بقوة في ميادين العمل، وبشكل تدريجي وواقعي، ولم تعد تعمل إما معلمة أو طبيبة كما في 

سسات والشركات والبنوك والوزارات والهيئات الحكومية، وأثبتت جدارتها وقدرتها على السابق، وإنما عملت في المؤ

تجاوز المعوقات، وبدأنا نشعر أن شقائقنا قادرات على حمل الوطن على أكتافهن، تماماً نفعل منذ عشرات السنين، ها قد 

مانينات القرن الماضي، أما ما قبل ذلك فقد كانت وضعن أيديهن في أيدينا، وبدأنا معاً مرحلة البناء التي أبعدن عنها منذ ث

أمهاتنا حاضرات بقوة في مشهدنا االجتماعي واالقتصادي، وقد شاركن البناء فعالً بكل ما تعنيه الكلمة، بناء البيوت 

 .واإلنسان، والمشاركة الفاعلة في الحقول واإلنتاج

ة مقنعة وبسيطة تحمل في داخلها الوعي والتسامح والتقدير أما اآلن فقد حضرت المواطنة في معظم مواقع العمل، بطريق

واالحترام، تعمل بإخالص وأمانة، وتتحلّى بالبذل والصبر، وهذا مؤشر مهم إلعادة بناء المجتمع مجدداً، بعد أن فقد 

تمع طوال هذه بوصلته عدة عقود تحت وطأة الشك والريبة، ونحى المرأة بعيدًا عن المشاركة في بناء المجتمع، وظل المج

 .العقود يسير بقدم واحدة، على خالف الطبيعة والمجتمعات البشرية

وال شك أن المستقبل يحمل المزيد من التقدم واالزدهار، حيث ستصبح المنافسة عادلة وجادة بين المواطن والمواطنة في 

يئًا فشيئًا، حتى نجد معدل البطالة لدينا شغل الوظائف، بما فيها الوطائف القيادية، وسيزداد توطين الوظائف والقطاعات ش

 .في أدنى مستوياته، ونكون من الدول األقل بطالة خالل السنوات القادمة
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الإنسان في العالم قوق ح  
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أكد سفير المملكة في األمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل أن المملكة العربية السعودية أخذت على 

 .القضية الفلسطينية عاتقها دعم جميع القضايا العربية واإلسالمية، وعلى رأسها

إن موقف المملكة تجاه " وقال في كلمة أمام مجلس حقوق اإلنسان حول األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم 

القضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسية في سياسة المملكة، وأن المملكة تدعم القضية الفلسطينية وتساندها في جميع 

قتصادية واالجتماعية، وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية األصعدة السياسية واال

الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها اإلسالمية وضميرها اإلنساني تجاه قضية عادلة وشعب يعاني منذ عقود من 

 ".انتهاك حقوقه واغتصاب أراضيه

البند السابع في أعمال مجلس حقوق اإلنسان، وهو البند الخاص باألوضاع في األراضي  وأعاد الواصل التأكيد على أهمية

ً في أعمال المجلس، وأن وجوده مرتبط باستمرار االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين  الفلسطينية المحتلة بوصفه بنداً أساسيا

احتالل إسرائيل لهذه األراضي احتالالً مؤقتاً، م لم يكن 5000واألراضي العربية المحتلة األخرى، مشيراً إلى أنه منذ عام 

بل يأتي في سياق استراتيجية استيطانية تهدف إلى االستيالء على األراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية قدر اإلمكان 

لسيطرة والتي زادت وتيرتها خالل الخمس سنوات األخيرة، وهذا يعني بالنسبة للشعب الفلسطيني استمرار الظلم والقهر وا

 .اليومية على معظم شؤونه ومقدراته، في انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة

ودعا السفير عبد العزيز الواصل المجتمع الدولي إلى مناصرة القضية الفلسطينية والضغط على إسرائيل باالنسحاب 

لة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشريف، طبقاً ، وإقامة الدو5000الكامل من كافة األراضي العربية المحتلة عام 

لمبادرة السالم العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة، معرباً عن دعم المملكة الكامل لكافة المبادرات والجهود 

 .الدولية التي تهدف إلنقاذ عملية السالم ودعم حل الدولتين

اليوم مجلس حقوق االنسان مع لجنة التحقيق، رحبت المملكة بإنشاء لجنة التحقيق في وخالل الحوار التفاعلي الذي عقده 

األحداث التي وقعت في سياق االحتجاجات السلمية المنددة باالحتالل اإلسرائيلي وتقديم توصياتها لمجلس حقوق اإلنسان، 

 .لتتمكن من إتمام مهمتها على أكمل وجه داعية جميع األطراف إلى التعاون معها والسماح لها بالوصول إلى المتضررين

وأكدت المملكة أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني هو بمثابة عقاب جماعي بحق هذا الشعب، مما 

أثر على حقوقه اليومية في جميع نواحي الحياة كالصحة، والتعليم، وغيرها، مطالبة جميع الدول والمنظمات بالضغط على 

 .من أجل رفع الحصار فوراً وإنهاء االحتالل إسرائيل

وأضاف السفير الواصل أن الشعب الفلسطيني يحتاج من المجتمع الدولي بأن يترجم التضامن معه إلى واقع ملموس حتى 

لة، إال أنه ولألسف الشديد ال  ينعم الفلسطينيون باألمن والحرية والسالم، وفق ما نصت عليه القرارات الدولية ذات الِصّ

تزال حقوق الفلسطينيين منتهكة على يد قوى االحتالل وال تزال إسرائيل تتجاهل بكل فوقية وتعنت القرارات األممية التي 

 .تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني

وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة العربية السعودية األولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني 

 .جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف  الشقيق على
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 كاي كاتير   
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