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1
يجب التأكد من اطالع المشاركين 
يف المراقبة عىل لوائح االنتخابات 

ونظام المجالس البلدية

2
يلتزم كل مراقب بوضع البطاقة 
الخاصة بالمراقبة يف مكان بارز 

لآلخرين يمكنهم من معرفة 
صفته كمراقب

3
يجب عىل المراقب احترام األنظمة 

واللوائح أثناء أدائه عمله وأن 
يقوم بواجبه بشكل هادئ دون 

تدخل شخصي يف عمليات االقتراع 
أو الفرز

4
يحظر عىل المراقب إعطاء 

تعليمات أو تصريحات تحمل إلغاء 
أو تحجيمًا صريحًا أو ضمنيًا لقرارات 

الجهة المسؤولة عن االنتخابات

5
مراقبة السلوك العام باحترام 
األنظمة ذات الصلة بالعملية 

االنتخابية ورصد الدعاية 
للمرشحين أو الحط من قدر 

اآلخرين أو أي مخالفات 
أخرى تنايف ما ورد يف الئحة 

االنتخابات

6
الرقابة لن تشمل جميع المراكز 
االنتخابية، وإنما مراكز مختارة 
من قبل الفرع، ويف حال ورود 

أي شكوى يتم الوقوف عىل 
المركز الواردة منه الشكوى أو 

يعد تقرير عن ذلك

7
تراقب العناصر النسائية المراكز 

االنتخابية النسوية، بينما 
يراقب العنصر الرجايل المراكز 

الرجالية

8
تتم تعبئة استمارة المراقب من 
قبل المراقب بعد تدوين اسمه 
عليها وإرسالها للمقر الرئيس 

من قبل الفرع بعد جمع 
االستمارات وإبداء المالحظات 

أو التوصيات بشأنها ليمكن 
إدراجها يف التقرير الشامل 

الذي ستقوم الجمعية بإعداده

9
دور المراقب محايد ويسجل 

الذي يراه يف االستمارة 
المعطاة إليه، وال يتدخل 
لمصلحة أحد، وال يعبر يف 

أي وقت عن أي مفاضلة أو 
تحيز  يتعلق بالمرشحين أو أي 

موضوع ذي شأن بالعملية 
االنتخابية، وعليه أن يطلب 

التوجيه حيال ما قد يحدث يف 
حالة الطوارئ

10
يوثق المراقب نتائج 

واستخالصات أدائه لعمله وما 
راقبه بنفسه مضمنًا الوقائع 
وما يساندها من أدلة وبيان 

اسم ومكان االقتراع الذي 
زاره وتوقيت الزيارة )استمارة 

المراقبة( ويمتنع عن إعطاء أي 
تعليقات حول مراقبته لوسائل 
اإلعالم أو غيرها من األشخاص 

الذين لهم عالقة بالشأن 
االنتخابي

11
يصدر كل فرع بطاقة مراقب 

يدون فيها اسم المراقب 
ورقمه التسلسيل وعبارة مراقب 
انتخابات من الجمعية الوطنية 

لحقوق اإلنسان، ويبدأ رقم 
التسلسل من الرقم 1 وينتهي 
بحسب تسلسل القائمة التي 
دونها الفرع بأسماء األعضاء 

والموظفين الذين سيشاركون 
يف المراقبات

12
يتم الرجوع لرئاسة الجمعية 
فيما يثور حوله إشكال ألخذ 

التوجيه
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اجلمعية تراقب االنتخابات البلدية وتستحدث آليات لضمان نزاهتها

إلنجاح  صــادقــة  رغبة  مــن  الجمعية 
هذه التجربة.

الحترام  مراقبيها  الجمعية  ودعــت 
ــظــمــة والـــلـــوائـــح أثـــنـــاء أدائــهــم  األن
واجبهم  بــأداء  يقوموا  وأن  عملهم، 
شخصي  تــدخــل  دون  هـــادئ  بشكل 
الــفــرز، كما  أو  االقــتــراع  عمليتي  في 
أو  تلميحات  إعــطــاء  عليهم  حظرت 
تحجيماً  أو  إلغاء  تحمل  تصريحات 
الجهة  ــقــرارات  ل ضمنياً  أو  صريحاً 

المسؤولة عن االنتخابات.

الوطنية لحقوق  الجمعية  قال رئيس 
القحطاني  مفلح  الــدكــتــور  اإلنــســان 
»أن  مــكــة،  لصحيفة  لــه  تصريح  فــي 
ــا  ــروعــه ــة عـــمـــدت كــــل ف ــجــمــعــي ال
الثمانية باتخاذ اإلجراءات التنفيذية 
االنتخابية،  العملية  لمراقبة  الالزمة 
قادرة على  الجمعية  أن  مؤكداً على  
من  عليه  المتعارف  بالحد  الــوفــاء 
المراقبة، وذلك عبر فروعها الثمانية 
المملكة،  مناطق  بقية  في  وأعضائها 
المراقبة  عملية  أن  عــلــى  مــشــدداً 

ــأخــذ عــيــنــات عــشــوائــيــة، وال  تــتــم ب
االنتخابية«،  المراكز  جميع  تشمل 
للجمعية  يظهر  لم  »حينما  وأضــاف 
المشاركة  تــرغــب  جمعيات  وجـــود 
تقدمنا  ــات  ــخــاب ــت االن ــة  ــب مــراق فـــي 
البلدية  ــشــؤون  ال وزيـــر  إلــى  بطلب 
والقروية بهذا األمر، الفتاً إلى موافقة 
على  للجمعية  التنفيذي  المجلس 
االنتخابات،  مراقبة  فــي  المشاركة 
تشكيل  بصدد  الجمعية  أن  وأوضــح 
المصب  بمثابة  تكون  غرفة عمليات 

الخاصة  االســتــمــارات  لكل  النهائي 
المراقبة، حيث ستتولى تلك  بعملية 
والتحليل  الــرصــد  عمليات  الــغــرفــة 
وخلوها  االنتخابات،  نزاهة  لضمان 

من الشوائب والقصور.
ووفقاً للدكتور القحطاني فقد جاءت 
نواة  بأنها  إليمانها  الجمعية  مراقبة 
صنع  عملية  في  المواطنين  إشــراك 
الوقت  في  وأشــاد  البلد،  في  الــقــرار 
ذاته إلى الدور الذي تقوم به اللجنة 
لمسته  ومـــا  لــالنــتــخــابــات  ــعــامــة  ال

تتمة ص 11-8
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قواتنا وجنودنا  والهيئة مع  الجمعية 
في  بجولة  الفريق  قام  كما  البواسل 
االنفجار. فيه  حصل  الــذي  المسجد 
وعبر الفريق عن وقوفهم مع جنودنا 
في  بدورهم  يقومون  الذين  البواسل 
المتطرف  الفكر  أصــحــاب  مــواجــهــة 
مؤكدين على اللحمة الوطنية المتينة 
مواجهة  فــي  والشعب  القيادة  بين 
كل من تسول له نفسه اإلساءة ألمن 

واستقرار الوطن.

الوطنية  قام فريق من فرع الجمعية 
عسير  منطقة  فــي  اإلنــســان  لحقوق 
المركزي،  عسير  لمستشفى  بــزيــارة 
على  صحة  االطمئنان  بهدف  وذلــك 
مسجد  تفجير  حادث  في  المصابين 
والتعبير  عسير  طــوارئ  قوة  تدريب 
وبما  بهم  الجميع  واعــتــزاز  فخر  عن 
وقد  وطنهم،  عن  دفاعاً  به  يقومون 
المشرف على فرع  الفريق من  تكون 
علي  الــدكــتــور  عسير  فــي  الجمعية 

محمد  الدكتور  واألعضاء:  الشعبي، 
آل مزهر، واألستاذ محمد آل دباش، 
ومدير  معتق،   آل  محمد  واألســتــاذ 
ـــاذ حــمــد آل مــفــرح،  الـــفـــرع األســـت
وسكرتير الفرع األستاذ بندر آل غانم، 
األســتــاذ  استقبالهم  فــي  كـــان  فيما 
المشرف  نــائــب  الــمــغــيــدي  حسين 
العام على المستشفى، واألستاذ عبد 

الله بهران مدير العالقات العامة.
ـــه إضــافــة إلــى  كــمــا قـــام الــفــريــق ذات

منصور  الــدكــتــور  الــجــمــعــيــة  عــضــو 
قوة  قــيــادة  مقر  ــارة   ــزي ب القحطاني، 
كان  وقــد  عسير،  بمنطقة  الــطــوارئ 
عبد  ركـــن  العقيد  استقبالهم  فــي 
الــرحــمــن الــقــحــطــانــي قـــائـــد قـــوات 
والعقيد  عسير،  بمنطقة  ــطــوارئ  ال
قوات  قائد  القحطاني مساعد  سعود 
أن  الفريق  لهم  بين  حيث  الطوارئ، 
الوقوف  هو  الزيارة  هذه  من  الهدف 
معهم في هذا الحدث الجلل وتضامن 

فريق من فرع اجلمعية في منطقة عسير يزور قيادة قوات الطوارئ 
اخلاصة ومستشفى عسير املركزي

جانب من الزيارة لقيادة قوات الطوارئ الخاصة في منطقة عسير

جانب من الزيارة لمستشفى عسير المركزي
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خطط االعداء لدينهم ووطنهم«.
ــى ضــــــرورة مــتــابــعــة األســـر  وأكـــــد عــل
ألبنائهم وقال »البد من تفعيل وتطوير 
المراقبة األسرية لألبناء وإيجاد وسائل 
مناسبة للتواصل بين األسرة والمدرسة 
ــتــبــادل  ــمــل ل ــع والـــجـــامـــعـــة وحـــتـــى ال
الذي  القريب  أو  االبن  حول  المعلومة 
يثير سلوكه الشبهة لمحاولة مساعدته 
ومــســاعــدة أســرتــه قــبــل فـــوات اآلوان 
نفسه  على  موقوتة  قنبلة  إلــى  وتحوله 

وأسرته ومجتمعه ودولته«.

رئيس  القحطاني  مفلح  الــدكــتــور  قــال 
اإلرهاب  عمليات  بعض  »إن  الجمعية 
سيما  ال   ، ــدول  ال بعض  مصالح  تخدم 
الــــدول تقف   هـــذه  بــعــض  هــنــاك  وأن 
أو  مباشر  بشكل  الــجــرائــم  تلك  خلف 
وجــود  عــدم  ــى  إل مشيراً  مباشر،  غير 
لمكافحة  مشتركة  دولية  ورغبة  جدية 
مبادرة  وأن  وقوعه،  وأسباب  االرهــاب 
الكافي  الــتــجــاوب  تــجــد  ــم  ل المملكة 
التنفيذ«،  موضوع  ووضعها  لدعمها 
لصحيفة  لــه  تصريح  خــالل  ذلــك  جــاء 

الرياض، وأضاف »هناك اختالفاً دولياً 
كبيراً من الناحية القانونية على تعريف 
اإلرهاب فهناك دول ترغب في تعريف 
وتحرير  المقاومة  أعمال  يشمل  واســع 
الخيرية  واألعــمــال  المحتلة  األراضـــي 
أن  تــرى  المملكة  ومنها  دول  وهــنــاك 
على  يقتصر  بحيث  واضـــح  اإلرهــــاب 
ال  التي  الحقيقية  اإلرهــابــيــة  األعــمــال 
منها  ويعاني  حولها  لالختالف  مجال 
اإلرهـــاب  معالجة  ــأن  ب مبيناً  الــعــالــم، 
جهود  تضافر  إلــى  تحتاج  المملكه  في 

الــجــمــيــع الــفــرد واألســـــرة والــمــدرســة 
والدولة،  والمجتمع  والحي  والمسجد 
من أجل بيان مخاطر هذا الفكر وضالله 
والدولة  والدين  والمجتمع  الفرد  على 
ومصالح األمة وإيجاد الوسائل المناسبة 
العتناق  اســتــعــداد  لــديــه  مــن  لكشف 
وإنما  بهدف عقابهم  ليس  الفكر،  هذا 
أجل  مــن  وإرشــادهــم  بــهــدف عالجهم 
مــســاعــدتــهــم ومــســاعــدة أســـرهـــم في 
أنفسهم  إيــذاء  من  ومنعهم  مراقبتهم 
ينفذون  أنهم  وإفهامهم  ومجتمعهم 

رئيس اجلمعية: بعض عمليات اإلرهاب تخدم مصالح بعض الدول 

اجلمعية حتذر من تشغيل العمالة حتت أشعة الشمس

العمل  وزارة  أن  ذكــــره  والــجــديــر 
صحافية  تقارير  نشر  على  حرصت 
بمستجّدات  اإلعالم  وسائط  وتزويد 
النظام  نشر  ُبغية  الرقابية  أعمالها 
وأصــحــاب  الــعــمــالــة  وإعــــالم  عملياً 
والمقيمين  والــمــواطــنــيــن  الــعــمــل 
ومنع  بها،  يتمتعون  التي  بالحقوق 
من  لحق  الطرفين  من  أي  استغالل 

حقوق اآلخر.

مخالفات   مــن  لــعــدد  رصــدهــا  بــعــد 
تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس، 
و تلقيها أيضاً لتظلمات من عدد من 
تشغيلهم  من  فيها  يشتكون  العمالة 
ـــشـــمـــس، حــــذرت  ـــة ال تـــحـــت أشـــع
تحت  العمالة  تشغيل  من  الجمعية 
يعد  ذلك  أن  مؤكدة  الشمس،  أشعة 
بين  فيما  اإلنــســان،  لحقوق  مخالفة 
مصدر مسؤول فيها لصحيفة الشرق 

وزارة  وبين  بينها  تنسيق  وجــود  عن 
على  عقوبات  إيقاع  أجل  من  العمل 
متورطين  ومقاولين  عمل  أصحاب 
حــاّرة،  أجـــواء  وســط  عمالة  بتشغيل 
ومحاسبة  المخالفات  أجل رصد  من 
مرتكبيها، من جهتها قالت األستاذة 
فرع  على  المشرف  الــقــرافــي  شــرف 
قرار  أن  المنورة   بالمدينة  الجمعية 
بتنظيم  يقضي  الـــذي  العمل  وزارة 

الشمس  أشعة  تحت  العمل  أوقــات 
يتوافق مع معايير العمل الدولية.

 وقالت القرافي »إن هذا القرار يؤكد 
العاملين  منح  على  المملكة  حــرص 
بطريقة  معهم  والــتــعــامــل  حقوقهم 
السعودي  العمل  فنظام  إنسانية، 
العمل  أصحاب  تلزم  مــواد  يتضمن 
بيئة  فــي  إال  العمالة  تشغيل  عــدم 

عمل مناسبة ومنها المادة 122«.



بعد توجيه وزير العدل رئيس المجلس 
وليد  الدكتور  المكلف  للقضاء  األعلى 
الصمعاني للقضاة بالتريث في إصدار  
صالح  الدكتور  أكد  البديلة،  األحكام 
الخثالن نائب رئيس الجمعية الوطنية 
الرسمي  والمتحدث  اإلنسان  لحقوق 
باسمها، على أن تعليق األحكام البديلة 
واالستمرار في عقوبة السجن ال يخدم 

اإلصالح.
له لصحيفة  ذلــك خــالل تصريح  جــاء  
وزارة  على  »الــواجــب  وأضــاف  الوطن 

الــعــدل تــعــزيــز تــلــك األحـــكـــام وليس 
أن  على  مؤكاً  إصدارها«،  في  التريث 
أشخاص  بسجن  الحكم  انــعــكــاســات 
تسجل  لــم  أو  بسيطة  جــرائــم  ارتــكــبــوا 
بأنها سلبية وال تخدم  بحقهم سوابق، 
اإلصالح، ومشيراً إلى أن تعليق األحكام 

البديلة ال تنصح به الجمعية.
وبرر الخثالن رأي الجمعية بعدة أمور 
أن  ذكر منها تكدس السجون، معتبراً 
لإلصالح  يــكــون  أن  مــن  بـــدالً  السجن 

أصبح عكسياً.

وأكــــد أن الــقــضــاة الــذيــن يــصــدرون 
األحكام البديلة عددهم قليل، ويجب 
أن تصدر الوزارة نظاماً يعزز أهمية تلك 

األحكام، ال التريث في إصدارها. 
تغني  الــبــديــلــة  األحــكــام  »إن  ــابــع  وت  
على  سلباً  ينعكس  الــذي  السجن  عن 
السجين نفسه ويمتد األثر حتى يصل 
والصحي  النفسي  السجن  وأثر  أسرته، 
في  األحــكــام  تــلــك  اســتــمــرار  يستلزم 
يجب  محددة  وحــاالت  معينة  جرائم 

أن يصدر نظام يقننها«.

ات
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وجـــاءت  الــعــيــد،  أكــــرم  التشكيلي 
مشاركة الفرع من خالل ركن توعوي 
على  اإلجــابــة  خالله  من  تم  وتثقيفي 
استفسارات الزوار، وتوزيع اصدارات 

ومطويات الجمعية الحقوقية.

لحقوق  الوطنية  الجمعية  شارك فرع 
اإلنسان بالجوف في فعاليات الخيمة 
التأهيل  بمركز  المقامة  الرمضانية 
شارك  وقد  الجوف  بمنطقة  الشامل 
ــرع كـــاًل مــن األســـتـــاذ ظاهر  ــف مــن ال

عمر  واألستاذ  الفرع،  مدير  الفهيقي 
وبمتابعة  الــفــرع،  سكرتير  المنديل 
طارش  الدكتور  الفرع  على  المشرف 

الشمري.
من:  كــاًل  الفعاليات  فــي  شــارك  كما 

اليف  فرقة  الــجــوف،  شباب  مجلس 
نــادي  الــمــدنــي،  ــدفــاع  ال الترفيهية، 
الحي بثانوية الجزيرة، وكالة مناسبتي 
لالحتفاالت، نادي االنطالق الرياضي، 
ــان  ــن ــف ــــجــــوف، ال صــحــيــفــة خـــبـــر ال

فرع اجلمعية باجلوف يشارك في فعاليات اخليمة الرمضانية

نائب رئيس اجلمعية: تعليق األحكام البديلة ال يخدم اإلصالح

د. صالح الخثالن
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جنيد  محمود  بهجت  الدكتور  اجتمع 
مع  االجتماعية  التنمية  جمعية  مدير 
الجمعية  فـــرع  عــلــى  الــعــام  الــمــشــرف 
بــالــمــديــنــة الـــمـــنـــورة األســــتــــاذة شــرف 

القرافي.
فــي بــدايــة االجــتــمــاع قــدمــت األســتــاذة 
الجمعية  عـــن  تــعــريــفــيــة  ــذة  ــب ن شـــرف 
وأهــدافــهــا ورســالــتــهــا ودورهــــا فــي نشر 
مناقشة  تــم  ثــم  اإلنــســان،  حقوق  ثقافة 

عدد من المواضيع منها :
1- االتفاق على اجراء مذكرة تعاون بين 
مؤسسة المدينة المنورة الخيرية لتنمية 
لحقوق  الوطنية  الجمعية  و  المجتمع 
اإلنسان )فرع منطقة المدينة المنورة ( 

من أجل تفعيل أهداف كل منهما.

2- مجاالت التعاون :
- الدراسات والبحوث

- التدريب والتأهيل
3- تنظيم الحمالت والملتقيات وورش 
مبدأ  اشــاعــة  فــي  تساهم  الــتــي  العمل 
الحوار والنقاش مع الشرائح المستهدفة 
بصفة  الــشــبــاب  وشــريــحــة  عــامــة  بصفة 
خـــاصـــة لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى مــشــكــالتــهــم 
واحتياجاتهم في المجتمع واشراكهم في 

وضع الحلول .
بين  والمعلومات  الــخــبــرات  تــبــادل   -4

الطرفين فيما يخدم التنمية .
عن  يصدر  ما  لكل  ــدوري  ال التبادل   -5
وفكرية  عملية  أعــمــال  مــن  الــطــرفــيــن 

وثقافية .

مدير جمعية التنمية االجتماعية يزور فرع اجلمعية باملدينة املنورة

د. بهجت محمود جنيد

االجابة على  تمت  ثم  الالزم حيالها، 
أسئلة الحضور ومن ثم تم توزيع عدد 
ومطبوعاتها  الجمعية  اصــدارات  من 
الــحــقــوقــيــة، كــمــا تـــم ارســـــال ملف 
ومطبوعات  اصــدارات  على  يحتوي 
لقائد  السنوية  وتقاريرها  الجمعية 
المنشآت  أمن  قــوات  تدريب  مركز 
ـــن / ســلــيــمــان بـــن فــرج  الــعــقــيــد رك

الصقيه.

ــــوات أمــن  ــاط ق قـــام عـــدد مـــن ضــب
بـــزيـــارة مــيــدانــيــة لفرع  الــمــنــشــآت 
وذلك  الشرقية(،  )المنطقة  الجمعية 
المنعقدة  ــــدورات  ال بــرنــامــج  ضمن 
المنشآت  أمن  قوات  تدريب  بمركز 
ــــادة حقوق  ومـــن ضــمــن الـــــدورة )م
البرامج  مدير  رافقهم  وقد  اإلنسان(، 
العنزي،  ماجد  األســتــاذ  التدريبية 
الفرع  مــديــر  استقبالهم  فــي  وكـــان 

وسكرتير  الــدوســري،  جمعة  األستاذ 
رمضان،  آل  الله  عبد  األستاذ  الفرع 
وذلــك  حـــالوي،  آل  واألســتــاذ سعيد 
بمتابعة وتحت اشراف الدكتور  عبد 
فرع  على  المشرف  السيف  الجليل 

الجمعية بالمنطقة الشرقية.
فـــي بـــدايـــة االجـــتـــمـــاع قــــدم مــديــر 
الجمعية،  عن  تعريفية  نبذة  الفرع 
ورسالتها،  واختصاصاتها،  وأهدافها، 

في  وجهودها  الميدانية،  وزياراتها 
خــالل  مــن  الحقوقية  الــثــقــافــة  نــشــر 
مــشــاركــتــهــا وإقــامــتــهــا لــلــعــديــد من 
ــدورات،  ــال األنــشــطــة والــفــعــالــيــات ك
وحلقات  العمل،  وورش  والندوات، 
استقبالها  آلــيــة  وضــح  ثــم  الــنــقــاش، 
خالل  من  معها  وتعاملها  للشكاوى 
ذات  الجهات  وبين  بينها  التعاون 
اتــخــاذ اإلجـــراءات  العالقة مــن أجــل 

فريق من قوات أمن املنشآت يزورون فرع اجلمعية في املنطقة الشرقية
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عدد المراكز االنتخابية

المراكز الرجالية839

المراكز النسائية 424

إجمالي المراكز الرجالية 
والنسائية

1263

المراكز اإلحتياطية 250

االنتخابات البلدية

لجنة للفصل في الطعون 
والمخالفات البلدية

الجديد في الدورة الثالثة

مراحل العملية االنتخابية

مرحلة قيد الناخبين وتحديث البيانات السابقة  بدأت  
في 1436/11/1هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة 

المنورة وحتى 1436/11/24هـ، وفي 1436/11/7ه،في باقي 
مناطق المملكة وحتى 1436/12/1هـ

1

مرحلة تسجيل المرشحين بدأت من 1436/11/8هـ وحتى 
1436/11/26، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، 

وفي 1436/11/15هـ وحتى 1436/12/4هـ في باقي مناطق 
المملكة 

2
حمالت الدعاية االنتخابية للمرشحين تبدأ في 

1437/2/17هـ وحتى 1437/2/28هـ 3
االقتراع يبدأ في 1437/3/1هـ من الساعة 8 صباحاً وحتى 

الساعة 4 عصراً 4
إعالن النتائج  يوم األحد 1437/3/2هـ 5

284
مجلساً بلدياً على مستوى 

المملكة

16343
دائرة انتخابية

االنتخابات البلدية 

السعودية 1- تخفيض سن الناخب إلى )18( سنه بدالً من )21( سنة 
2- يحق للمرأة المشاركة في االنتخابات البلدية حيث نص النظام على الحق لكل مواطن )ذكراً أو أنثى( في االنتخاب 

وحق الترشح وفق الضوابط الشرعية الصادرة باألمر السامي الكريم رقم 9893 بتاريخ 16-3-1435هـ
3- إنتخاب ثلثي أعضاء كل مجلس بلدي بدالً من النصف

4- زيادة عدد الدوائر االنتخابية
5- التوسع في صالحيات المجالس البلدية

6- رفع المستوى التأهيل التعليمي للمرشح

نائب  ــال  ق جهته  مــن   :3 ص  تتمة 
الرسمي  والمتحدث  الجمعّية  رئيس 
ــح الــخــثــالن،  بــاســمــهــا الــدكــتــور صــال
مراقبة  فــي  الجمعية  مــشــاركــة  »إنَّ 
بعد  الحالية  الدورة  لهذه  االنتخابات 
في  االنــتــخــابــات  مــراقــبــة  عــن  غيابها 
نظام  لتطور  نظراً  يأتي  الثانية،  الدورة 

توسيع  حيث  من  البلدية  المجالس 
المشاركة لتشمل النساء وكذلك زيادة 
دورهــا  وتعزيز  المجالس  صالحيات 
الرقابي، ال سيما أن ذلك األمر مشجع 

للجمعية«.
على  تعتمد  الجمعية  »أن  وأضـــاف   
مراقبتها  خـــالل  تشكل  مــهــم  رصــيــد 

األولى  في دورتها  البلدية  لالنتخابات 
دولية  معايير  على  خاللها  واعتمدت 
دقيقة في آليات المراقبة، وأن مشاركة 
الــجــمــعــيــة فـــي مــراقــبــة االنــتــخــابــات 
من   24 الــمــادة  مــع  انسجاماً  جـــاءت 
البلدية بشأن مشاركة  نظام المجالس 
في  الوطنية  والجمعيات  المؤسسات 

على  نصت  حيث  االنتخابات  مراقبة 
والجمعيات  للمؤسسات  يحق  ــه  »أن
الوطنية المستقلة غير الحكومية التي 
ال تهدف إلى الربح، تولي الرقابة على 
بصفة  االنــتــخــابــات  إجــــراءات  تنفيذ 
مستقلة، وذلك بما يضمن نزاهة هذه 
وعلى  تنفيذها،  وحسن  االنتخابات 

اخلثالن: اجلمعية تعتمد على معايير دولية دقيقة في آليات مراقبتها 
لالنتخابات البلدية
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الوزارة تمكينها من أداء عملها وتقديم 
وتسهيالت  معلومات  مــن  تطلبه  مــا 

إجرائية«.
لصحيفة  لــه  تصريح  خــالل  ــك  ذل جــاء 
األساسي  الهدف  بأن  وأفــاد   الرياض، 
لحقوق  الوطنية  الجمعية  مشاركة  من 
اإلنسان والتي ستتم من خالل فروعها 
هو  المملكة  مــنــاطــق  فــي  الــمــنــتــشــرة 
في  الناخبين  على  التأثير  عدم  ضمان 
ضمان  فــي  والمساهمة  اختياراتهم، 
التي  االنتخابية  التجربة  هــذه  نجاح 
مشاركة  فــي  جــديــدة  لمرحلة  تؤسس 
المواطن في صناعة القرار في الشؤون 

ذات الصلة بحياته اليومية.
ــي هــذه  وأضــــاف »نــحــن مــتــفــائــلــون ف
الــمــرحــلــة بـــــأداء الــمــجــالــس الــبــلــديــة 
بسبب  الــســابــقــة  بالمجالس  مــقــارنــة 
الــتــعــديــالت الــتــي طـــرأت عــلــى نظام 
التعديالت  هذه  أبــرز  ومن  المجالس، 
من  والبلديات  األمــانــات  رؤســاء  منع 
أعاق  ما  وهو  البلدي  المجلس  تــرؤس 
ذلك  بسبب  السابقة  المجالس  عمل 
منح  الــذي  القديم  النظام  في  الخلل 
التنفيذية ممثلة في األمانات  السلطة 
المجالس  على  الهيمنة  والــبــلــديــات 
البلدية األمر الذي عطل أعمالها، وإن 
النظام الجديد وفي الفقرة الرابعة من 
المادة) 30( نص بشكل صريح على أنه 
ال يجوز انتخاب عضو المجلس المعين 
نائباً  او  للمجلس  رئيسا  وظيفته  بحكم 
للرئيس وال يكون له صوت في انتخاب 

أي منهما«.

مفهوم االنتخابات البلدية
البلدية  الــمــجــالــس  انــتــخــابــات  تتيح 
صناعة  في  المشاركة  فرصة  للمواطن 
الكفاءة  ذوي  اختيار  خالل  من  القرار 
في  البلدية  الخدمات  إلدارة  والخبرة 

مقر إقامته. 

الغرض من االنتخابات وأهميتها
أهمية  البلدية  المجالس  النتخابات 
كــبــيــرة تــســتــمــدهــا مـــن أهــمــيــة تلك 
المشاركة الشعبية في إدارة الخدمات 
الشعبية  المشاركة  تعتبر  إذ  البلدية 
عاماًل مهماً في ترشيد القرار الحكومي 
للمواطن،  األكبر  المصلحة  فيما يحقق 
إضافة إلى ذلك فإن المشاركة الشعبية 
المسؤولية  موقع  في  المواطن  تجعل 
وهذا  الرسمية  الجهات  مع  المشتركة 
الــوعــي والــمــبــادرة  يــزيــد مــن مستوى 
أن  عليهم  ــن  ــذي ال الــمــواطــنــيــن  لـــدى 

وأن  المسؤولية  هذه  قدر  على  يكونوا 
يؤدوا واجباتهم تجاه وطنهم من خالل 
مشاركة فاعلة بناءه تقوم على حماية 
والمصالح  العليا  الوطنية  المصالح 
الشعبية في آن واحد فاالنتخابات في 
إرســاء  في  مباشر  تأثير  لها  ذاتها  حد 
والتأكيد  والــمــســاواة  العدالة  مبادئ 

على عامل الوالء واالنتماء للوطن.

ـــــوزراء رقــم  ال قـــرار مجلس  وقـــد جـــاء 
)224( وتاريخ 1424/8/17هـ ليؤكد على 
اتخاذ  في  الشعبية  المشاركة  توسيع 
على  منه  أوالً  البند  نص  حيث  القرار 
المواطنين  مشاركة  »توسيع  يلي:  ما 
طريق  عن  المحلية  الشؤون  إدارة  في 
المجالس  بتفعيل  وذلـــك  االنــتــخــاب 
والقرى  البلديات  لنظام  وفقاً  البلدية 
على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس 

بلدي منتخباً«.

ــك فـــإن الــمــشــاركــة الــفــاعــلــة في  ــذل ول
تعكس  البلدية  المجالس  انتخابات 
الوطن  مصالح  على  الــمــواطــن  حــرص 
مع  المشتركة  بالمسؤولية  وشــعــوره 
الــحــكــومــة عــن رقــيــه ونــمــائــه وأمــنــه، 
لتشكيل  وسيلة  االنتخابات  وستكون 
محوراً  تمثل  التي  البلدية  المجالس 
وتــعــزيــز  المحلية  اإلدارة  ــي  ف مــهــمــاً 
المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات 
ـــع مــســتــوى الــخــدمــات مــن واقــع  ورف
حاجات ورغبات وتطلعات المواطنين.

خطوات العملية االنتخابية
قيد  مرحلة  تعتبر  الناخبين:  قيد   أ- 
العملية  ــمــراحــل  ال أولــــى  الــنــاخــبــيــن 
المرحلة  هذه  وفي  االنتخابات  إلجــراء 
عليهم  تنطبق  من  وتسجيل  حصر  يتم 
شروط االنتخاب في سجالت مخصصة 
ويتم  الناخبين،  قيد  جـــداول  تسمى 
المحددة  المدة  خالل  الناخبين  قيد 
إنشاؤها  التي يتم  في مراكز االنتخاب 
بعد  ويتم  البلدي  المجلس  نطاق  في 
انــتــهــاء مـــدة الــقــيــد، إصــــدار جـــداول 
محددة  لمدة  ونشرها  الناخبين  قيد 
وبالشكل الذي يتيح اإلطالع عليها لمن 
الطعن  مجال  ويفتح  بها  األمر  يعنيهم 

والتصحيح فيها.
بالنسبة  الناخبين  قيد  مرحلة  وتعتبر 
ــشــروط  ــرة فــيــه ال ــواف ــت ــم ــلــمــواطــن ال ل
يفقد  ومن  إلزامية  وليست  اختيارية 
لقيد  المحددة  المدة  القيد في  فرصة 

الناخبين ال يحق له االقتراع.

باب  يفتح  المرشحين:  تسجيل   ب- 
الترشح بعد انتهاء فترة قيد الناخبين 
ألنه البد لممارسة حق الترشح أن يكون 
طالب الترشيح مقيداً في جداول قيد 
الناخبين، ولتسجيل المرشحين أهمية 
أنه  االنتخابية كما  العملية  في  كبيرة 
والحد  الترشح  عملية  لتنظيم  ضروري 
مــن الــتــرشــيــحــات الــالمــســؤولــة لذلك 
محددة  فــتــرة  خــالل  الترشح  سيكون 
إصــدار  تسبق  معينة  إجـــراءات  ووفــق 
الدوائر  في  ونشرها  المرشحين  قوائم 
عليها  اإلطـــالع  يتيح  بما  االنتخابية 
فيها  والتصحيح  الطعن  بــاب  ويفتح 
لدى  وتبقى  النهائي،  بشكلها  تنشر  ثم 
خالل  ترشحه  لسحب  فرصة  المرشح 
األولــي  النشر  تــاريــخ  مــن  ــام  أي خمسة 

لقوائم المرشحين.

 ج- الحمالت االنتخابية للمرشحين: 
ألســمــاء  النهائية  الــقــوائــم  نــشــر  بــعــد 
لبدء  لهم  الــمــجــال  يفتح  المرشحين 
خاللها  من  والتي  االنتخابية  حمالتهم 
وببرامجهم  بهم  الناخبين  تعريف  يتم 
وتطلعاتهم  وأفـــكـــارهـــم  االنــتــخــابــيــة 
بأي  يجوز  وال  المستقبلية،  وخططهم 
مرشح  أي  يبدأ  أن  األحـــوال  مــن  حــال 
حملته االنتخابية أو اإلعالن عن ترشيح 
النهائية  الــقــوائــم  إعـــالن  قــبــل  نفسه 
الحمالت  ولهذه  المرشحين،  ألسماء 
وللناخبين  للمرشحين  بالنسبة  أهمية 
فـــي آن واحــــد فــهــي تــعــطــي الــفــرصــة 
للناخب ليقرر من هو المرشح األنسب 
تجعله  التي  العناصر  فيه  يــرى  الــذي 
صــالــحــاً لــعــضــويــة الــمــجــلــس الــبــلــدي، 
ليوصل  فرصة  فهي  أخــرى  ناحية  ومن 
ويعرفهم  للناخبين  رسالته  المرشح 
يوم  له  تأييدهم  على  للحصول  بنفسه 
االنتخابية  الحمالت  وهــذه  االقــتــراع 
لهم  حـــقـــاً  كـــانـــت  وإن  لــلــمــرشــحــيــن 
في  مقيد  حق  أنه  إال  أيضاً  وللناخبين 
حدود ما ما تمليه األنظمة من أحكام 
يجب  االنتخابية  فالحمالت  وضوابط 
أال تتجاوز خطوطاً معينة كإثارة الفتنة 
إقليمي،  أو  قبلي  أو  نزاع طائفي  إي  أو 
للتعدي  فرصة  تكون  ال  أن  يجب  كما 

على حقوق وحريات اآلخرين.

 د- عملية االقتراع : عملية االقتراع هي 
المحور األهم في عملية االنتخاب فكل 
تحضيراً  تعتبر  لها  السابقة  الخطوات 
في  فالناخبون  االقتراع  ليوم  للوصول 
اليوم يدلون بأصواتهم ويختارون  هذا 

المعتمدة  اإلجــراءات  وفق  مرشحيهم 
قيدهم  تم  التي  االنتخاب  مراكز  وفي 
بواسطة  يدوياً  االقتراع  فيها، وسيكون 
بطاقات االقتراع الورقية وهو األسلوب 
ــر اســتــخــدامــاً والـــذي  األفــضــل واألكــث
العملية  ونزاهة  لسالمة  ضماناً  يحقق 
للناخبين  أسهل  أنه  حيث  االنتخابية 
كما يمكن مراقبته بشكل دقيق ويمكن 

إعادة فرزه وعده فيما لو لزم ذلك.

منظمة  عملية  هي   : الفرز  عملية   ه- 
وفق إجــراءات محدده يتم من خاللها 
معرفة الفائزين بالمقاعد المراد ملؤها 
بــاالنــتــخــاب، وتــتــم بــعــد االنــتــهــاء من 
عملية االقتراع، ويتم في هذه العملية 
مراكز  نفس  فــي  األصــــوات  وعــد  فــرز 
االنتخاب  لــجــان  قبل  مــن  االنــتــخــاب 

والفرز.

عملية  انتهاء  بعد   : النتائج  إعالن   و- 
الفرز يتم إعالن قائمة الفائزين بعضوية 
المجالس البلدية وعدد األصوات التي 
حصل عليها كل واحد منهم، وبإعالن 
قد  االنتخابية  العملية  تكون  النتائج 
تــفــرزه  مــا  إال  منها  يبقى  وال  انــتــهــت 
وجــدت  إن  اعــتــراضــات  أو  مــن طعون 
المجالس  أعضاء  تسمية  تتطلبه  ومــا 

البلدية من إجراءات.

 الطعون والتظلمات
ــده فـــي جـــدول  ــي ـــض ق - لــكــل مـــن رف
الفصل  لجنة  أمــام  الطعن  الناخبين 
خالل ثالثة أيام من تاريخ ابالغه بذلك.
نطاق  فــي   - مــرشــح  أو  نــاخــب  لــكــل   -
أمــام  االعــتــراض   - االنتخابية  دائــرتــه 
خالل  المختصة  االنتخابية  اللجنة 
من  أي  على  نظاماً  الــمــحــددة  الــمــدة 

القرارات أو االجراءات اآلتية:
قيد  في  مــادي  تصحيح خطأ  رفــض   -1
أو  الناخبين  قيد  جـــدول  فــي  نــاخــب 

تسجيل مرشح في قائمة المرشحين.
ال  انتخابية  دائــرة  في  ناخب  قيد   -2

يقيم فيها.
قيد  ناخب من جدول  اسم  3- شطب 

الناخبين.
4- تكرار قيد ناخب.

شــروط  عليه  تنطبق  ال  مــن  قــيــد   -5
الناخبين .

ــتــهــاء الــمــدة  ــاخــب بــعــد ان 6- قــيــد ن
المحددة.

قائمة  مــن  مــرشــح  تسجيل  رفـــض   -7
المرشحين.
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تنطبق عليه شروط  8- تسجيل من ال 
ــي قــائــمــة الــمــرشــحــيــن في  الــتــرشــح ف

دائرته االنتخابية.
قائمة  مـــن  مــرشــح  اســـم  اســـقـــاط   -9

المرشحين.
قائمة  فــي  مــرشــح  تسجيل  تــكــرار   -10

المرشحين.
المدة  انتهاء  بعد  مرشح  تسجيل   -11

المحددة للترشح.
المسجل  الناخب  لغير  السماح   -12
لها  ترشح  التي  االنتخابية  الدائرة  في 

باإلدالء بصوته فيها.
بصوته  بـــاالدالء  لناخب  السماح   -13
أو  المحددة  االقتراع  فترة  انتهاء  بعد 
تكرار  أو  النظامي  التمديد  انتهاء  بعد 

التصويت.
اإلدالء  مــن  نــاخــب  تمكين  عــدم   -14

بصوته في يوم االقتراع.
الــحــريــة في  ــاخــب  ن 15- عـــدم مــنــح 
اختيار مرشحه أو محاولة التأثير على 

قراره.
من  وكيله  منع  أو  المرشح  منع   -16
حضور االقتراع أو عملية العد أو الفرز 

أو اجراءات القرعة.
مع  تتفق  ال  اقــتــراع  ورقـــة  قــبــول   -17

أحكام النظام أو لوائحه.
18- اجراء انتخابات فرعية في الدائرة 

االنتخابية.
- للمرشح االعراض - في نطاق دائرته 
االنتخابية   اللجنة  أمــام  االنتخابية- 
المحددة  الــمــدة  خــالل  المتخصصة 
أو  ــــرارات  ــــق ال مـــن  ــى أي  عــل نــظــامــاً 

اإلجراءات أو الحاالت اآلتية:
1- منع ناخب من حضور لقاء أو ندوة 
الحملة  اطــار  في  يقيمها  محاضرة  أو 

االنتخابية.
2- ازالة مادة اعالنية أو دعائية تابعة 

له.
3- منع وسيلة اعالمية أو دعائية من 

نشر اعالنه أو مادته االنتخابية.
في  المرشحين  مع  مساواته  عدم   -4

دائرته في الحمالت االنتخابية.
لتنفيذ  تــرخــيــصــاً  مــنــحــه  رفـــض   -5

حمالته االنتخابية.
6- اعتداء مرشح أو أي من مساعديه 
على مقره االنتخابي أو أي من وسائله 

االعالنية أو الدعائية.

شروط قيد الناخب
شروط قيد الناخب والوثائق 

المطلوبة:
- يحق لكل مواطن - ذكر أو أنثى - أن 

الناخبين  قيد  اسمه في جداول  يقيد 
إذا إكتملت فيه الشروط اآلتية :      

ثماني   )18( عمره  متماً  يكون  أن   -1
عشرة سنة هجرية في الموعد المحدد 
ليوم االقتراع ، أي أن يكون من مواليد 

يوم 01-03-1419 هـ فما قبل.
2- أن يكون ذا أهلية كاملة.

3- أال يكون عسكرياً على رأس العمل.
الدائرة  نطاق  في  مقيماً  يكون  أن   -4
االنتخاب  فيها  يباشر  التي  االنتخابية 
فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر 
يختار  أن  فيجب  إنتخابية  ــرة  دائ من 

واحدة منها فقط.

 - الوثائق المطلوبة لقيد الناخبين:  
1- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية.

 2- إحضار مستند يثبت مقر اإلقامة 
في الدائرة التي يرغب المواطن القيد 
فيها وهي إحدى المستندات اآلتية :

الــذي  الــمــنــزل  ملكية  صـــورة صــك   -1
يقيم فيه.

العمدة  مــن  مــصــدق  إيــجــار  عقد   -2
ومختوم عليه من مركز الشرطة الذي 

يتبع له الحي.
الخدمة  فواتير  من  أي  من  صــورة   -3
مقر  تبين  باسمه  المسجلة  الــعــامــة 

السكن.
4- وثيقة رسمية من جهة عمله تبين 
مقر عمله، وإذا كان عمله في القطاع 
الغرفة  مــن  الوثيقة  فتصدق  الــخــاص 
مقر  يحدد  منه  إقـــرار  مــع  التجارية، 

اقامته.
غيره   مــع  يقيم  الناخب  كــان  إذا   -5
يحضر صورة من سجل األسرة أو مشهد 
أو  المركز  أو  المحافظة  مــن  مــصــدق 
العمدة، على أن يرفق بها وثائق إثبات 
مقر الشخص أو األشخاص الذين يقيم 

معهم .

ــمــعــوق بــدنــيــاً -  ــمــواطــن )ال قــيــد ال
المرضى(:

لمركز  الحضور  يستطيع  ال  لمن  يجوز 
 - بدنياً  إعاقته  او  لمرضه  االنتخاب 
عنه  للقيام  يختاره  مــواطــن  تفويض 
تصادق  خاص  تفويض  بموجب  بذلك 
علية لجنة االنتخاب مبني على شهادة 
- رسمية - تثبت مرضه أو إعاقته، وال 
يحق ألي مواطن أن يكون مفوضاً عن 

أكثر من ناخب .
قيد المواطن )ذو المانع النظامي(:

الحضور  يستطيع  ال  المواطن  اذا كان 
نظامي  مانع  بسبب  االنتخاب  لمركز 

على  بــنــاًء  ناخباً  قــيــده  قــبــول  فيجوز 
توكيل شرعي لمواطن، ووثيقة مصدقة 
بذلك  المخولة  الرسمية  الجهة  مــن 
تثبت وجود هذا المانع، وال يحق ألي 
من  أكثر  عن  وكياًل  يكون  أن  مواطن 

ناخب.

جديد الدورة الثالثة
1- سن الناخب:

سنة   )18( إلــى  الناخب  سن  تخفيض 
بدالً من )21( سنة.

2- مشاركة المرأة:
االنتخابات  في  المشاركة  للمرأة  يحق 
ــة حــيــث نـــص الــنــظــام على  ــدي ــل ــب ال
في  أنثى(  أو  )ذكــراً  مواطن  لكل  الحق 
الضوابط  وفق  الترشح  وحق  االنتخاب 
الشرعية الصادرة باألمر السامي الكريم 

رقم 9893 بتاريخ 16-3-1435هـ.
المجالس  أعضاء  ثلثي  إنتخاب   -3

البلدية:
إنتخاب ثلثي أعضاء كل مجلس بلدي 

بدالً من النصف . 
4- زيــــادة عـــدد الـــدوائـــر واالعــضــاء 

المنتخبين من كل دائرة:
- أمانة منطقة الرياض )10( دوائر يفوز 
من كل دائرة عضوين باالنتخاب بدالً 
من )7( دوائر يفوز من كل دائرة عضو 

واحد باالنتخاب. 
دوائر   )10( المقدسة  العاصمة  أمانة   -
يفوز من كل دائرة عضوين باالنتخاب 

بدالً من )7( دوائر يفوز من كل دائرة 
عضو واحد باالنتخاب. 

 )10( المنورة  المدينة  منطقة  أمانة   -
دوائــــر يــفــوز مــن كــل دائــــرة عضوين 
باالنتخاب بدالً من )7( دوائر يفوز من 

كل دائرة عضو واحد باالنتخاب. 
)10( دوائر يفوز  أمانة محافظة جدة   -
من كل دائرة عضوين باالنتخاب بدالً 
من )7( دوائر يفوز من كل دائرة عضو 

واحد باالنتخاب. 
)حــاضــرة  الشرقية  المنطقة  أمــانــة   -
مــن كل  ــفــوز  ي دوائــــر   )10( ـــدمـــام(  ال
دائرة عضوين باالنتخاب بدالً من )7( 
دوائــر يفوز من كل دائــرة عضو واحد 

باالنتخاب. 
- أمانة محافظة الطائف )8( دوائر يفوز 
من كل دائرة عضوين باالنتخاب بدالً 
من )6( دوائر وعضو واحد باالنتخاب. 
دوائــر   )8( االحــســاء  محافظة  أمــانــة   -
يفوز من كل دائرة عضوين باالنتخاب 
بدالً من )6( دوائر يفوز من كل دائرة 

عضو واحد باالنتخاب.  
البلديات كل منها  و  األمانات  بقية   -

دائرة إنتخابية واحدة. 
5- التوسع في صالحيات اجملالس 

البلدية:
االختصاصات  في  والشمول  التوسع 
في  البلدية  للمجالس  والصالحيات 
يتعلق  فيما  ســـواء  البلدية  ــشــؤون  ال
الرقابية  أو  التقريرية  باالختصاصات 

ومن أمثلة ذلك: 
حـــدود  ـــي  ف  - ــمــجــلــس  ال ــى  ــول ــت ي  -1
الخطط  إقــــرار   - الــبــلــديــة  اخــتــصــاص 

والبرامج البلدية اآلتية :
ال��ب��ل��دي��ة  ال���م���ش���روع���ات  ت��ن��ف��ي��ذ   •

المعتمدة في الميزانية.
ال��ت��ش��غ��ي��ل  م����ش����روع����ات  ت��ن��ف��ي��ذ   •

والصيانة.
• ت��ن��ف��ي��ذ ال��م��ش��روع��ات ال��ت��ط��وي��ري��ة 

واالستثمارية.
ال���ب���ل���دي���ة  ال����خ����دم����ات  ب�����رام�����ج   •

ومشروعاتها.
ميزانية  مــشــروع  الــمــجــلــس  يــقــر   -2
وما  النظامية  لإلجراءات  وفقاً  البلدية 

تحدده الالئحة.
الختامي  الحساب  المجلس  يقر   -3
اإلجــراءات  وفق  دراسته  بعد  للبلدية 

التي تحددها الالئحة.
4- يدرس المجلس الموضوعات اآلتية 
إلى  ويبدي رأيه في شأنها قبل رفعها 

الجهات المختصة.
الهيكلية،  المخططات  مشروعات   •

والتنظيمية، والسكنية.
•  نطاق الخدمات البلدية.

للمنفعة  الملكية  ن��زع  مشروعات   •
العامة.

• ضم بلديتين أو أكثر ، أو فصل بلدية 
إلى بلديتين أو أكثر.

• الرسوم والغرامات البلدية.
، ونظم  الــبــنــاء  ــط  شـــروط وضــواب  •

استخدام األراضي.

المرأة تشارك الرجل في 

انتخابات الدورة الثالثة بنفس 

الحقوق والواجبات
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المتعلقة  والــمــعــايــيــر  الـــشـــروط   •
بالصحة العامة.

ومكاتب  الفرعية  البلديات  إنشاء   •
الخدمات.

ب��ع��رض��ه على  ال����وزي����ر  ي���وج���ه  م���ا    •
المجلس.

الرقابية  سلطاته  المجلس  يمارس   -5
على أداء البلدية ، وعلى ما تقدمه من 

خدمات من خالل الوسائل اآلتية :-
تقدمها  ال��ت��ي  ال���دوري���ة  ال��ت��ق��اري��ر   •

البلدية عن أعمالها.
• تقارير سير المشروعات التي تنفذ.

• تقارير تحصيل اإليرادات البلدية.
• تقارير االستثمارات البلدية.

ملحوظات  من  المجلس  إلى  يرد  ما   •
أو شكاوى في شأن أي من الخدمات 

البلدية.
• ت��ق��اري��ر ال���زي���ارات ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
يشكلها  ــتــي  ال المتخصصة  الــلــجــان 
بناًء  أو  يقرره  ما  على  بناء   - المجلس 
على طلب أحد أعضائه – لالطالع على 

المشروعات البلدية.
األراض��ي  تقسيم  إج���راءات  مراجعة   •
السكنية  األراضــــي  مــنــح  وإجـــــراءات 

للتأكد من  سالمة اإلجراءات.
6- يتولى المجلس في حدود اختصاص 

البلدية ما يأتي :-
وتحديد   ، والبرامج  الخطط  اقتراح   •

أولوياتها.
من  المجلس  إلى  الوزير  يسنده  ما   •

اختصاصات.
األنظمة  في مشروعات  الرأي  إبداء   •
ـــح الـــجـــديـــدة ومـــشـــروعـــات  ـــوائ ـــل وال
األنظمة  على  المقترحة  التعديالت  
الــمــتــعــلــقــة  ـــة –  ـــســـاري ال والـــلـــوائـــح 
إلى  رفعها  قبل   – البلدية  بالخدمات 

الجهات المختصة.

• إبداء الرأي في المعامالت والقضايا 
التي تستطلع البلدية رأيه فيها.

من  الحصول  فــي  الحق  للمجلس   -7
أخــــرى عــلــى أي  الــبــلــديــة وأي جــهــة 

معلومة تتعلق باختصاصه.

خفض سن القيد الستقطاب 

شريحة أكبر من الشباب 

للمشاركة في االنتخابات

8- يدرس المجلس شكاوى المواطنين 
ويتخذ   ، واقتراحاتهم  واحتياجاتهم 
الـــالزم فــي حــدود  ــقــرار  ال فــي شأنها 
اختصاصه واعياً في ذلك االعتمادات 
المالية ، وإمكانات البلدية ، وأولويات 

التنفيذ.
9- للمجلس االستعانة بمن يراه من 
الخبراء والمختصين من البلدية أو 
من خارجها ، وتحدد الالئحة شروط 

االستعانة بهم وإجراءاتها.
دوريــة  ــقــاءات  ل المجلس  ينظم   -10
ــتــواصــل  ال ــســهــل  ــالــمــواطــنــيــن ، وي ب
واقتراحاتهم  شكاواهم  وتلقي  معهم 
حــدود  فــي  البلدية  الخدمات  حيال 

اختصاصه.
أو  دائــمــه  لجان  تكوين  للمجلس   -11
لتولي   ، أعــضــائــه  بــعــض  مــن  مــؤقــتــه 
موضوع  دراســة  أو   ، محددة  مهمات 
على  إلــيــه  تنتهي  مــا  وعـــرض   ، معين 

المجلس التخاذ القرار الالزم.
عن  سنوياً  تقريراً  المجلس  يعد   -12
أعــمــالــه وفـــق مــا تــحــدده الــالئــحــة ، 

ويرفعه إلى الوزير.
5-  رفع المستوى التأهيل التعليمي 

للمرشح:
التعليمي  ــتــأهــيــل  ال مــســتــوى  رفــــع 
للمرشح لعضوية المجالس البلدية إلى 
يعادلها  ما  أو  العامة  الثانوية  مؤهل 

)بدالً من يقرأ ويكتب(. 

 شعار جديد
ــن األســــتــــاذ حــمــد الـــعـــمـــر  عضو  ــي ب
الفريق  ــيــس  ورئ التنفيذية  اللجنة 
الجديد  الشعار  إطــالق  أن  اإلعــالمــي 
لالنتخابات البلدية جاء بشكل متجدد 
ليعكس  السابق،  الشعار  عن  ومتطور 
تشهدها  التي  الجديدة  المتغيرات 
مشاركة  أبرزها  ومــن  الثالثة،  الــدورة 
ــادة  وزي الناخب  ســن  وخفض  الــمــرأة 
نسبة األعضاء المنتخبين، وقال »يرمز 
اللونين )األخضر والذهبي( في الشعار 
هذه  في  والرجل  المرأة  مشاركة  إلــى 
الدورة، ولعل أهم مزايا الشعار الجديد 
أنه حافظ على الفكرة األساسية للشعار 
األصلي، والتي تلخصت في جمع كافة 
فالسعف  االنتخابية  العملية  عناصر 
النخلة  وجذع  الناخبين،  أيادي  يمثل 
إلى صندوق االقتراع، والسيفين  يرمز 
يمثالن لحظة الحسم في االختيار وهي 
متضادين  اتجاهين  فــي   )√  ( عــالمــة 
لتبين حرية االختيار، أيضا زيادة نسبة 
األعضاء المنتخبين بالمجالس البلدية 

ما  النصف، وهو  من  بدالً  الثلثين  إلى 
المتدافعة  ـــادي  األي كثرة  إليه  يشير 
الــمــمــتــدة إلـــى داخـــل الــصــنــدوق في 
شكل انسيابي، حيث يمثل الصندوق 
فيه  تتعاون  البلدي(  )المجلس  وعــاء 
الجدد(  )األعــضــاء  الجديدة  السواعد 
في  وتساهم  البعض  بعضها  لتساعد 
الخدمات  مستوى  وتحسين  تطوير 
والمقيم  للمواطن  المقدمة  البلدية 
عجلة  ودفع  المملكة،  أنحاء  في كافة 
التطوير والتنمية المحلية عبر مشاركة 
للخروج  اآلراء)األيــــــادي(  مــن  المزيد 
المواطنين  لمشاكل  جــديــدة  بحلول 
بالشأن  الصلة  ذات  قضاياهم  وخدمة 
له  تصريح  خــالل  ذلــك  جــاء  البلدي«، 

لصحيفة الرياض.

توظيف التقنية
عضو  الفهيد  نــاصــر  الــمــهــنــدس  بــيــن 
الفريق  ــيــس  ورئ التنفيذية  اللجنة 
أنه من ضمن جهود  المكلف   التقني 
بها  تــقــوم  الــتــي  والتثقيف  التوعية 
هو  البلدية  لالنتخابات  العامة  اللجنة 
تدشين الموقع االلكتروني لالنتخابات 
www. ( البلدية على شبكة اإلنترنت
إلــى  ــة  إضــاف  ،)intekhab.gov.sa
وهى  األخــرى  الخدمات  بعض  إطــالق 
الهاتف االنتخابي على الرقم ) 199040( 
القصيرة  النصية  الــرســائــل  وخــدمــة 
يستطيع  بحيث   )500103( الرقم  على 
ــنــاخــب والــمــرشــح مـــن خـــالل تلك  ال
المعلومات  جميع  معرفة  الخدمات 
سابق  مرشح  أو  كناخب  بــه  الخاصة 
الــخــدمــات  تــشــمــل  أو جـــديـــد، كــمــا 
االنتخابية  معلوماته  عن  االستفسار 
ــركــزه  م أو  ـــمـــه،  رق ــة ســـــواء  ــق ــســاب ال
مواطن  كل  يستطيع  كما  االنتخابي، 
التعرف على الشروط الواجب توافرها 
أو للمرشح وأحقية االنتخاب  للناخب 
واألنظمة  الــلــوائــح  وجميع  والــتــرشــح 

باالنتخابات،  الخاصة  والتعليمات 
علماً بأن جميع تلك الخدمات مجانية.

 تعديل مادتين من الئحة 
االنتخابات البلدية تتعلق بهوية 

الناخب وإقامته
اللطيف  عبد  المهندس  أصدر  مؤخراً 
بن عبد الملك آل الشيخ وزير الشؤون 
العامة  اللجنة  البلدية والقروية رئيس 
بتعديل  يقضي  قراراً  لالنتخابات، 
المادة )السابعة عشر( والفقرة الثانية 
الئحة  من  العشرون(  )المادة  من 
البلدية  المجالس  أعضاء  انتخابات 
أن  على  الناخبين  بقيد  والمتعلقة 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
المادة  تعديل  تم  القرار  وبموجب 
بإثبات  المتعلقة  عشرة(  )السابعة 
شخصية الناخب وتحديد عمره لتكون 
إثبات  في  يعتمد  التالي:  بالنص 
على  الناخب  وتحديد عمر  الشخصية 
بطاقة الهوية الوطنية أو سجل األسرة 
شخصيته،  تثبت  رسمية  وثيقة  مع 
قبل  عشرة(  )السابعة  المادة  وكانت 
التعديل تنص على: »يعتمد في إثبات 
على  الناخب  وتحديد عمر  الشخصية 
بأي  يعتد  وال  الوطنية،  الهوية  بطاقة 

وثيقة أخرى لهذا الغرض«.
من  الثانية  الفقرة  تعديل  تم  كما 
بإثبات  المتعلقة  العشرون(  )المادة 
التالي:  بالنص  لتكون  الناخب  إقامة 
أو  المحافظة  من  مصدق  إيجار  عقد 
المركز أو العمدة أو المعرف أو الغرفة 
من  الثانية  الفقرة  وكانت  التجارية«، 
تنص  التعديل  قبل  العشرون(  )المادة 
العمدة  من  مصدق  إيجار  عقد  على: 
ومختوم عليه من مركز الشرطة الذي 

يتبع له الحي.
باسم  المتحدث  قال  جهته  من 
جديع  المهندس  البلدية  االنتخابات 
األنباء  لوكالة  تصريح  في  القحطاني 
السعودية أن هذا التعديل تم بناًء على 
المالحظات الميدانية التي رفعت من 
اللجان المحلية حول بعض الصعوبات 
من  محدوداً  عدداً  واجهت  التي 
الناخبين في إثبات الشخصية ومكان 
السكن، وبعد دراسة هذه المالحظات 
بإقرار  الوزير  معالي  قرار  صدر 
التعديالت فوراً، مشيراً  إلى أن الوثائق 
يقصد  الشخصية  إلثبات  الرسمية 
على  تحتوي  التي  الوثائق  أحد  بها 
كجواز  وصورته  المواطن  معلومات 

السفر أو بطاقة العمل الرسمية.

 اللجنة العامة لالنتخابات 

خصصت رقما مجانياً )199040( 

لتلقي االستفسارات واالجابة 

عنها )الهاتف االنتخابي(
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دول العالم حتتفل باليوم العاملي للعمل اإلنساني

حتت شعار »إلهام إنسانية العالم«
من  شخصاً   22 مقتل  إلــى  أدى   2003
بينهم مبعوث األمم المتحدة سيرجيو 
فييرا دى ميلو، ويهدف اليوم العالمي 
أولــئــك  تــكــريــم  إلـــى  اإلنــســانــى  للعمل 
الذين فقدوا حياتهم في سبيل خدمة 
يواصلون  الــذيــن  ــك  ــئ وأول اإلنــســانــيــة 
تقديم المساعدات واإلغاثة للماليين، 
إلى  االنتباه  للفت  أيضاً  اليوم  ويسعى 
االحتياجات اإلنسانية في جميع أنحاء 
فى  الــدولــي  الــتــعــاون  وأهمية  العالم 

تلبية هذه االحتياجات. 

منصة »رسل اإلنسانية«:
أطـــلـــقـــت األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة مــنــصــة 
إلكترونية جديدة تحت عنوان »رسل 
تدعو  عالمية  حملة  وهي  اإلنسانية«، 
مــخــتــلــف الــشــعــوب إلــــى الــتــضــامــن 
ــعــالــم الســتــخــدام  كــمــواطــنــيــن فــي ال

احتفلت دول العالم في التاسع عشر 
باليوم  الحالي  للعام  اغسطس  مــن 
العالمي للعمل اإلنساني، تحت شعار 
»إلهام إنسانية العالم«،  حيث يدعو 
إلى     لالنضمام  الــعــام   هــذا  مــوضــوع 
إحدى المنظمات اإلنسانية في العالم 

وأن يصبحوا رساًل نشطاء للبشرية. 
بالعاملين  االحتفال  خالله  من  ويتم 

أنحاء  جميع  في  اإلنساني  العمل  في 
الــعــالــم، كما يــهــدف هــذا الــيــوم إلى 
تكريم أولئك الذين فقدوا حياتهم فى 
الذين  وأولئك  اإلنسانية  سبيل خدمة 
واإلغاثة  المساعدات  تقديم  يواصلون 
للفت  أيضاً  اليوم  ويسعى  للماليين، 
االنتباه إلى االحتياجات اإلنسانية فى 
التعاون  وأهمية  العالم  أنحاء  جميع 

الدولي في تلبية هذه االحتياجات.
العمل  في  العاملين  كافة  يحث  كما 
ـــي إلــــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات  ـــســـان اإلن
ـــذا الــيــوم  اجــتــمــاعــيــة مــهــمــة فـــي ه
التواصل  شبكات  على  ومشاركتها 
االجتماعي الخاصة بهم ونشر الرسالة 

على أوسع نطاق.
وتهدف األمم المتحدة وشركاؤها إلى 
للحياة  المنقذة  المساعدات  تقديم 
هذا العام إلى ما يقرب من 80 مليون 
للخطر  عرضة  أكثر  هــم  ممن  شخص 
وأن هناك حالياً  الطوارئ،  في حاالت 
ماليين  و10  نازح  مليون   27 من  أكثر 
من  و1  العالم،  أنحاء  جميع  في  الجئ 
كــل 6 أشــخــاص يــعــانــون مــن الــجــوع 
تاريخ  هو  أغسطس   19 ويوم  المزمن، 
وقوع هجوم إرهابي وحشي على مقر 
عام  فــي  بــغــداد  فــي  المتحدة  األمـــم 

فريق تفتيش وإنقاذ فرنسي ينقذ أحد الناجين من زلزال هايتي، بقي محاصراً تحت أنقاض مطعم منهار لفترة أحد 

عشر يوماً. )من صور األمم المتحدة(

الناجين  على  البطاطين  يوزع  لالجئين  المتحدة  األمم  لمفوضية  التابع  اإلنسانية  اإلغاثة  برنامج  في  العاملين  أحد 

الذين شردهم إعصار نرجس في ميانمار. )من صور األمم المتحدة(
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ــتــواصــل االجــتــمــاعــي  قـــوة شــبــكــات ال
لكي  صفحاتهم  من  بجزء  »والتبرع« 
بوك  »فــيــس  على  حساباتهم  تتحول 
القصص  لنشر  مــنــابــر  إلـــى  ــتــر«  ــوي وت
اإلنسانية، وتهدف الحملة إلى توظيف 
التي يمتلكها الشباب  القوة الجماعية 
بالمسئولية  ــعــام  ال الــشــعــور  لـــزيـــادة 
والتضامن وتشجيع النشاط االجتماعي 
باستخدام قنوات التواصل االجتماعي 

واسعة االنتشار.

رسالة األمين العام لألمم المتحدة:
للعمل  العالمي  الــيــوم  حلول  »يتيح 
اإلنـــســـانـــي الـــفـــرصـــة لــتــكــريــم كــافــة 
ــي مجال  الــعــامــلــيــن والــمــتــطــوعــيــن ف
ــي جــمــيــع أنــحــاء  ــســانــي ف الــعــمــل اإلن
ذاٍت  نكران  من  عنه  أبانوا  لما  العالم 
أنفسهم  نذروا  وتضحيٍة، حيث  وتفاٍن 
لــمــســاعــدة أشـــد الـــنـــاس ضــعــفــاً في 
في  للخطر  حياتهم  معّرضين  العالم، 

معظم األحيان.

وفــي هــذا الــعــام، بــات أكثر مــن 100 
وأطفاالً،  ورجــاالً  نساًء  شخص،  مليون 
بالمساعدة  ــّدهــم  م إلـــى  يــحــتــاجــون 
الموت  من  حياتهم  إلنقاذ  اإلنسانية 
المحقق، وبلغ عدد الناس المتضررين 

يسعى العاملون في مجال 

العمل اإلنساني جاهدين 

لتقديم المساعدة المنقذة 

لألرواح وإعادة التأهيل طويلة 

األجل للمجتعات المحلية 

المتضررة من الكوارث، بغض 

النظر عن مكانها في العالم 

وبدون تمييز على أساس 

الجنسية أو الفئة االجتماعية 

أو الدين أو الجنس أو العرق أو 

أي عامل آخر

من النزاعات مستويات لم يسبق لها 
مثيل منذ أن وضعت الحرب العالمية 
نفسه،  الوقت  وفــي  أوزارهـــا،  الثانية 
بالكوارث  المتأثرين  أعــداد  زالــت  ما 

صنيع  من  التي  والــكــوارث  الطبيعية 
اإلنسان مرتفعة.

أيضاً  نحتفل  نحن  الــيــوم،  هــذا  وفــي 
بإنسانيتنا، قاسمنا المشترك.

مفعمة  وهي  االحتفال،  في  وتشاركنا 
األســر  تلك  والــكــرامــة،  الصمود  ــروح  ب
أجل  مــن  تكافح  التي  والمجتمعات 
الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة فــي خضم 
إنها  حالياً،  السائدة  الطوارئ  حاالت 
التزامنا  نجدد  أن  تستحق  بل  تحتاج، 
ــي وســعــنــا مــن جهد  ــا ف بــبــذل كــل م
لــتــزويــدهــا بــأســبــاب الــعــيــش بــصــورة 

أفضل في المستقبل.
التغيير  إحـــداث  منا  كــل  وبــمــقــدور 
ــم الـــذي  ــعــال الــمــنــشــود،فــفــي هـــذا ال
أضحى أكثر ترابطاً في المجال الرقمي 
من أي وقت مضى، صار كل فرد مّنا 
إلهام إخوته في اإلنسانية،  على  قادراً 
ليهّبوا  توجيههم  عــن  مـــســـؤوالً  ــل  ب
لمساعدة اآلخرين ويسهموا في إقامة 

عالم أكثر إنسانية.
للعمل  الــعــالــمــي  الــيــوم  وبــمــنــاســبــة 
إبــداء  على  الجميع  أحــث  اإلنــســانــي، 
مواطنين  بصفتهم  الــتــضــامــن،  روح 
االنضمام  إلــى  والــمــبــادرة  عالميين، 

 .#ShareHumanityلحملة
فترة  من  فقط  واحــد  بيوم  فبتبرعكم 

استخدام وسائط تواصلكم االجتماعية 
للعمل  ـــتـــرويـــج  ال ـــي  ف ســتــســهــمــون 
إسماع  على  وستساعدون  اإلنساني، 
صوِت من ال صوَت له عن طريق بّث 
وتفاؤلهم  األزمــات  مكابدتهم  قصص 

وقدرتهم على الصمود.
وفي شهر أيار/مايو المقبل، ستحتضن 
إسطنبول، تركيا، مؤتمر القمة العالمي 

األول للعمل اإلنساني.
الدول  لرؤساء  منبراً  المؤتمر  وسيوفر 
المدني  المجتمع  وقادة  والحكومات 
ـــخـــاص والــمــجــتــمــعــات  والـــقـــطـــاع ال
والمنظمات  األزمـــات  من  المتضررة 
المتعددة األطراف لإلعالن عن ميالد 
شــراكــات ومــبــادرات جــديــدة جريئة 
التخفيف  في  كبير  حد  إلى  ستسهم 
مــن الــمــعــانــاة وســتــعــزز، فــي الــوقــت 
نفسه، خطة التنمية المستدامة لعام 

.2030
قطاعات  على دعم جميع  أعّول  إنني 
مؤتمر  مــــداوالت  لتكليل  المجتمع 
الــقــمــة الــعــالــمــي لــلــعــمــل اإلنــســانــي 
سيكون  صفوفنا،  فبتوحيد  بالنجاح، 
نبني  أن  واجبنا،  مــن  بــل  بمقدورنا، 
التزاماً  وأقـــوى  إنسانية  أكثر  عالماً 
ألرواح  الــمــنــقــذ  ــي  ــســان اإلن بــالــعــمــل 

البشرية«.

الناجين  على  البطاطين  يوزع  لالجئين  المتحدة  األمم  لمفوضية  التابع  اإلنسانية  اإلغاثة  برنامج  في  العاملين  أحد 

الذين شردهم إعصار نرجس في ميانمار. )من صور األمم المتحدة(

قرويون ينزلون المساعدات الغذائية من طائرة عمودية استأجرها برنامج األغذية العالمي إليصال إمدادات الطوارئ 

إلى قرية غوروفا، كينيا. )من صور برنامج األغذية العالمي/إستيفاني سافاريود(
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وزير العدل يوجه احملاكم بعدم  اشتراط توفير الرسم التوضيحي لعنوان م
املطلوبني للمحكمة "الكروكي"و بالتحقق من »شخصية« املرأة

من أجل  إنهاء القضايا المتراكمة التي 
عدم  بسبب  المحاكم  منها  تعاني 
والمطلوبين  عليهم  المدعى  حضور 
للمحاكم في دعاوى عامة وشخصية، 
أصدر مؤخراً وزير العدل الدكتور وليد 
المحاكم  فيه  ألزم  توجيهاً  الصمعاني 
بعدم اشتراط توفير الرسم التوضيحي 
ـــوان الــمــطــلــوبــيــن لــلــمــحــكــمــة  ـــعـــن ل
عن  البحث  يتم  أن  على  »الكروكي«، 
يتوافر  ما  بحسب  بالقضايا  المعنيين 
من معلومات لدى الجهات الخارجية 

المختصة.
ووفقاً لصحيفة الوطن فإن الوزير  أكد 
ما  على  بناء  يأتي  القرار  أن  على  فيه 
الفريق  توصيات  من  الــوزارة  إلى  رفع 
المشكل من وزارات الخارجية والعدل 
بتبليغ  اإلجــراءات  لتنظيم  والداخلية 
المملكة،  داخـــل  القضائية  األوراق 
توفير  اشـــتـــراط  عـــدم  إلـــى  ــهــى  ــت وان

القضائية،  األوراق  ضمن  »الكروكي« 
وأن يكون البحث عن المعني باألوراق 
القضائية على ضوء العنوان الوارد من 

الجهة الخارجية المختصة.
وكانت وزارة العدل قد باشرت العمل 
على مشروع ربط إلكتروني جديد مع 
ثمان وزارات وجهات حكومية، يسهل 
وبيانات  عناوين  إلى  الوصول  عليها 
للمثول  المطلوبين  أعمال  ومــقــرات 
أمام القضاة والهاربين من الجلسات 
الكبير  التكدس  لمواجهة  القضائية، 
المحاكم،  تشهده  الــذي  القضايا  في 
للمحاكمة  المطلوبين  عزوف  بسبب 
ـــت مـــصـــادر لـ  ـــال عـــن الـــحـــضـــور، وق
الــجــديــد  الـــمـــشـــروع  إن  »الــــوطــــن« 
على  التعرف  مــن  المحاكم  سيمكن 
كافة  فــي  عليهم  الــمــدعــى  عــنــاويــن 
القضايا، وإن الجهات المعنية بالربط 
التقني مع المحاكم ووزارة العدل هي 

والخدمة  الداخلية  وزارات  من  كل 
العالي  والتعليم  والتعليم  المدنية 
والصحة والعمل، إضافة إلى المؤسسة 
التقاعد والمؤسسة  العامة لمعاشات 

العامة للتأمينات االجتماعية.
الوزير  أيضاً  وجه  متصل  سياق  وفي 
شخصية  من  بالتحقق  العدل  كّتاب 
تنازل  إجـــراء  عند  بأنفسهم،  الــمــرأة 
بها،  الخاصة  الوكالة  إصدار  أو  المرأة 
مــحــذراً  إيــاهــم مــن عــدم تولية من 
اإلدارة،  مــوظــفــي  مــن  عنهم  يــنــوب 
لصحيفة  ــيــة  عــدل مـــصـــادر  وبــيــنــت 
»الحياة« أن الوزير شدد على ضرورة 
والتثبت  الدقة،  العدل  كاتب  توخي 

والتأكد من شخصية المرأة بنفسه.
وأيضاً وفقاً للصحيفة ذاتها فإن الوزارة 
تسعى إلى عالج ما لوحظ في كتابات 
من  النساء،  مع  التعامل  تجاه  العدل 
عدم مباشرة بعض كّتاب العدل سماع 

أقوالهن، أو عدم تمكينهن من معرفة 
بيوع  أو  تنازالت  من  عنهن  صدر  ما 
أو إقرارات، أو عدم مراعاة خصوصية 
أخذ إقرارهن وعدم تسليمهن وثائقهن 
ـــك، وأشـــارت  الـــصـــادرة بــنــاء عــلــى ذل
بشكاوى  النساء  من  عدد  تقدم  إلى 
حقوقهن  الوكالء  بعض  استغالل  من 
الشرعية، إلى جانب محاولة أخريات 
وأضافت   أخريات،  شخصية  انتحال 
تنفيذية  مرحلة  باعتباره  ذلك  »يأتي 
تعمل  التي  والمشاريع  للمبادرات 
خريطة  ضــمــن  ــعــدل  ال وزارة  عليها 
كاماًل،  الــعــدالــة  مرفق  تطوير  طريق 
داخل  العمل  إجـــراءات  من  فيه  بما 
المرافق العدلية، وبينها تعزيز العمل 
التوثيقي في المحاكم وكتابات العدل 
والقاضي بمراجعة األنظمة وإجراءات 
وحاجات  ظــروف  مع  لتتواءم  العمل 

المرأة«.
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تقرير دولي يؤكد تقدم السعودية في مكافحة االجتار بالبشر واألمم املتحدة 
تقدر عدد ضحاياه بـ 21 مليون شخصًا في العالم

الخارجية  لــوزارة  السنوي  التقرير  قال 
بالبشر«  »االتجار  حالة  عن  األمريكية 
للعام 2015م، عن تقدم عدد من الدول  
في مجال مكافحته، وكان من بين تلك 
الدول المملكة العربية السعودية وذكر 
الخارجية  وزارة  أعلنته  الذي  التقرير، 
السعودية  أن  مـــؤخـــراً،  واشــنــطــن  فــي 
ــضــل في  ــامــت بــجــهــود مــلــمــوســة أف ق

مكافحة »اإلتجار بالبشر«.
السعودية  أكــدت  متصل  سياق  وفــي 
ضرورة تعزيز التعاون الدولي في جميع 
ضحايا  بحماية  المتصلة  الــمــجــاالت 
مرتكبي  ومالحقة  باألشخاص،  االتجار 
تطوير  على  التركيز  مع  الجرائم،  هذه 
المتعلقة  الــجــريــمــة  مكافحة  ــيــات  آل
بين  المعلومات  ــبــادل  وت بالتنسيق، 
بلدان  في  بالمكافحة  المعنية  الجهات 
بالتوازي  المصدر، والمعبر، والمقصد، 
بخطورة  والتثقيف  التوعية  جهود  مع 
وتجفيف  منها،  والوقاية  الجريمة  هذه 

منابعها.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مؤخراً 
المتحدة  األمم  لدى  المملكة  مندوب 
حسن  بــن  فيصل  السفير  جنيف  فــي 
الحرمين  إن حكومة خادم  وقال  طراد، 
بن عبدالعزيز  الملك سلمان  الشريفين 
من  انطالقًا   – الله  حفظه   – سعود  آل 
مبادئ الشريعة اإلسالمية التي حظرت 
فقد  كافة،  باألشخاص  المتاجرة  صــور 
ومعاقبة  منع  بروتوكول  إلــى  انضمت 
النساء  وبخاصة  بــاألشــخــاص،  االتــجــار 
المتحدة  األمــــم  التــفــاقــيــة  واألطـــفـــال 
عبر  المنظمة  الجريمة  مكافحة  بشأن 

الوطنية.
تشريع  إيجاد  ألهمية  نظراً   « وأضــاف 
المبذولة  الجهود  منه  تنطلق  وطني 
لهذه  المختلفة  األشكال  مكافحة  نحو 
الجريمة، فقد أصدرت حكومة المملكة 
العربية السعودية نظامًا خاصًا بمكافحة 
بموجب  بــاألشــخــاص  االتـــجـــار  ــم  جــرائ
المرسوم الملكي رقم )م/40( وتاريخ في 
14/ 7/ 2009 م والــذي جاء متسقًا مع 
لمكافحة  واإلقليمية  الدولية  المعايير 

جرائم االتجار باألشخاص.
تم تشكيل لجنة وطنية  أنه  إلى  مشيراً 
لمكافحة  اإلنــســان  حــقــوق  هيئة  فــي 

باألشخاص تضم ممثلين  االتجار  جرائم 
والخارجية،  الــداخــلــيــة،  وزارات:  مــن 
والعدل، والشؤون االجتماعية، والعمل، 
التحقيق  وهيئة  واإلعــــالم،  والــثــقــافــة 
من  اللجنة  هذه  وتعد  العام،  واالدعــاء 
بتنسيق  المعنية  الوطنية  اآلليات  أهم 
الجهود الوطنية لمكافحة جرائم االتجار 
المهام  مــن  بعدد  وُتعنى  بــاألشــخــاص، 
لضمان  الضحايا  أوضــاع  متابعة  منها: 
سياسة  ووضــع  إيذائهم  مــعــاودة  عــدم 
تحث على البحث النشط عن الضحايا، 
وتدريب رجال إنفاذ القانون على وسائل 
التعرف عليهم، إضافة إلى التنسيق مع 
المجني  إلعـــادة  المختصة  السلطات 
التي  الدولة  في  األصلي  لموطنه  عليه 
إقامته  مكان  إلــى  أو  جنسيتها،  يحمل 
ذلــك،  أخـــرى متى طلب  دولـــة  أي  فــي 
والتوصية بإبقاء المجني عليه في البالد 
وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من 

العمل إذا اقتضى األمر ذلك.
تقوم  األمنية  الجهات  أن  إلــى  ولفت 
بــمــالحــقــة مــرتــكــبــي جـــرائـــم االتـــجـــار، 
ثم  ومن  التحقيق؛  لسلطات  وإحالتهم 
وقد  لمعاقبتهم،  المختصة  للمحاكم 

القضائية  األحكام  من  العديد  صدرت 
المدانين  على  عقوبات  تتضمن  التي 

بارتكاب جرائم االتجار باألشخاص.
لمكافحة  الوطنية  اللجنة  أن  وأوضـــح 
من  وعــدداً  باألشخاص،  االتجار  جرائم 
الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع 
لحقوق  الوطنية  كالجمعية  الــمــدنــي 
الجرائم،  هــذه  برصد  تسهم  اإلنــســان، 
المساعدات  وتقديم  ضحاياها،  وإيــواء 
المالية ومختلف الخدمات االجتماعية 
والتعليمية  ــقــانــونــيــة  وال والــنــفــســيــة 

والتدريبية لهم«.
ـــم  األم أكـــــدت  الـــســـيـــاق  ذات  ــــي  وف
المتحدة أن عدد الذين يقبعون ضحية 
للعبودية الحديثة واالتجار بالبشر يقدر 
بان كي  وقــال  شخص،  مليون   21 بنحو 
عبر  المتحدة  لألمم  العام  األمين  مون 
العالمي  اليوم  بمناسبة  ألقاها  رسالة 
»تشّكل  باألشخاص  االتجار  لمناهضة 
ــات الــمــســتــضــعــفــات  ــي ــت ــف ــســاء وال ــن ال
بما  باألشخاص،  االتجار  ضحايا  معظم 
يشمل النساء الالئي ُيزّج بهن في عالم 

االستغالل الجنسي المخزي.
شرك  في  الضحايا  هؤالء  يقع  ما  وكثيراً 

الرق بسبب االنسياق وراء وعود زائفة 
بالحصول على عمل براتب مغٍر، وليس 
الموت  بحار  يعبرون  الذين  المهاجرون 
ويــقــطــعــون الــصــحــارى الــقــائــظــة فـــراراً 
والفقر واالضــطــهــاد في  الــنــزاعــات  مــن 
أيضًا.  بالبشر  االتــجــار  خطر  من  مأمن 
فــقــد يــجــدون أنــفــســهــم وحــيــديــن في 
جــوازات  ُجــردوا من  وقد  أجنبية  أرض 
السخرة  على  مجبرين  وصــاروا  سفرهم، 
األطفال  أما  قسرية،  ديــون  وطــأة  تحت 
حياتهم  أن  يــجــدون  فــقــد  ــشــبــاب  وال
ُسلبت منهم، وأن الطريق مسدود أمام 
على  تباعًا  أحالمهم  فتتحطم  تعليمهم، 
انتهاٌك ألبسط  الواقع، وفي ذلك  صخرة 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
وتــنــشــط شــبــكــات االتـــجـــار اإلجــرامــيــة 
سيادة  فيها  تضعف  التي  البلدان  في 
القانون ويصعب فيها التعاون الدولي.
مكافحة  إلى  كافة  البلدان  أدعــو  لذلك 
األمم  اتفاقيتي  وتوقيع  األمـــوال  غسل 
الفساد  بمكافحة  المعنيتين  المتحدة 
للحدود  الــعــابــرة  المنظمة  والجريمة 
منع  بروتوكول  ذلــك  في  بما  الوطنية، 

االتجار باألشخاص، والتصديق عليها«.
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األمم املتحدة وشركاؤها يطلقون مبادرة عاملية للحد من وفيات 
األمهات واألطفال
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ومجموعة  الــمــتــحــدة  ـــم  األم انــضــمــت 
البنك الدولي وحكومات كندا والنرويج 
البلدان  قــادة  إلــى  المتحدة  والــواليــات 
والــمــؤســســات الــعــالــمــيــة الـــرائـــدة في 
تسهيل  إلطـــالق  الــيــوم  الصحة  مــجــال 
التمويل العالمي بغية مساندة »مبادرة 
أنه  كل امرأة وكل طفل«،  كما أعلنت 
من  دوالر  مليار   12 تعبئة  بالفعل  تــم 
التمويل المحلي والدولي من القطاعين 
العام والخاص من أجل خطط االستثمار 
الخمسية التي تقودها البلدان للنهوض 
والمراهقين  واألطــفــال  النساء  بصحة 
ــبــلــدان األربـــعـــة الــتــي تــأتــي في  ــي ال ف
لالستفادة  المرشحة  البلدان  صـــدارة 
جمهورية  وهــي  الجديد  التسهيل  من 
وكينيا  وإثيوبيا  الديمقراطية  الكونغو 

وتنزانيا.
الذي  العالمي،  التمويل  تسهيل  وُيعد 
أُطــلــق فــي الــمــؤتــمــر الـــدولـــي الــثــالــث 
رئيسية  تمويل  آلية  التنمية،  لتمويل 
لمساندة اإلستراتيجية العالمية لألمين 
صحة  أجــل  من  المتحدة  لألمم  العام 
وأهداف  والمراهقين  واألطفال  النساء 

التنمية المستدامة.
العالمي  التمويل  تسهيل  أدى  وقــد 
بين  فيما  مثيل  يسبقه  لــم  تحرك  إلــى 

المتحدة،  األمـــم  ووكــــاالت  ــبــلــدان،  ال
البنك  الدولية كمجموعة  والمؤسسات 
لمكافحة  العالمي  والصندوق  الدولي، 
والتحالف  ــا،  والــمــالري والــســل  ـــدز  اإلي
العالمي من أجل اللقاحات والتحصين، 
التابعة  التمويل  مؤسسات  عن  فضاًل 
ومنظمات  والــخــاص،  العام  للقطاعين 
وتنسيق  لـــزيـــادة  الــمــدنــي  الــمــجــتــمــع 
البلدان  ــات  ــوي أول لمساندة  التمويل 
الصحية،  الرعاية  مجال  فــي  وخططها 
من أجل إدخال تحسينات جوهرية في 
في  والمراهقين  واألطفال  النساء  صحة 

كل مكان. 
ــــــداف الــرئــيــســيــة  ويــتــمــثــل أحــــد األه
تعبئة  فــي  العالمي  التمويل  لتسهيل 
ــخــاص لــتــســاعــد مع  مــــوارد الــقــطــاع ال
ـــعـــام فـــي سد  مــــــوارد مـــن الــقــطــاع ال
الفجوات القائمة في تمويل التدخالت 
صحة  لتحسين  المطلوبة  األســاســيــة 
ولهذه  والمراهقين،  واألطــفــال  النساء 
مع  شراكة  في  التسهيل  دخــل  الغاية، 
البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتعبئة 
لصالح  المال  رأس  أســواق  من  األمــوال 
تمويل  فــجــوات  تعاني  الــتــي  الــبــلــدان 
اإلنجابية  الصحة  مــجــاالت  فــي  كبيرة 
وحديثي  لألمهات  الصحية  والــرعــايــة 

الوالدة واألطفال والمراهقين.
ــعــام لألمم  ال األمــيــن  ـــال   ق مــن جهته 
المتحدة بــان كــي مــون  خــالل إطــالق 
المبادرة،  »رؤيتنا واضحة: العمل على 
واألطفال  األمهات  وفيات  على  القضاء 
ــة  ــاي ــوق والــمــراهــقــيــن الـــتـــي يــمــكــن ال
الزمن،  من  عقد  خــالل  وتجنبها  منها 
المدقع  الفقر  على  القضاء  ويستلزم 
بقاء  ضمان  والصمود  التنمية  وتعزيز 
وصحتهم  والمراهقين  والطفل  المرأة 

ورفاهم في كل مكان«. 
إنــقــاذ  فـــي  ــمــار  ــث االســت »إن  وأضـــــاف 
وتــحــســيــن حـــيـــاة الـــنـــســـاء واألطـــفـــال 

أخالقياً،  واجباً  فقط  ليس  والمراهقين 
ــاق  ــســي ــاً فــــي ال ــي ــطــق ــن فـــهـــو أيــــضــــاً م
االقتصادي، فهو يقلل من الفقر؛ ويعمل 
االقــتــصــاديــة  اإلنــتــاجــيــة  تحفيز  عــلــى 
ويساعد  العمل،  فرص  ويخلق  والنمو؛ 
النساء واألطفال والمراهقين على إدراك 
حقوقهم اإلنسانية األساسية في الصحة 

والرفاه ومستقبل مستدام«.
سوف  التي  التالية  المجموعة  وتشمل 
من  والــمــكــونــة  التمويل  مــن  تستفيد 
والكاميرون  بنغالديش  دول،  ثماني 
ونيجيريا  وموزامبيق  وليبيريا  والهند 

والسنغال وأوغندا.

نبذة عن تسهيل التمويل العالمي لمساندة »مبادرة كل امرأة وكل طفل«

تسهيل التمويل العالمي هو آلية تمويل رئيسية تنبثق عن اإلستراتيجية العالمية 

لألمين العام لألمم المتحدة من أجل النهوض بصحة النساء واألطفال والمراهقين. 

وهي شراكة تمويل ُتحرِّكها جهود قطرية وتجمع أصحاب الشأن في مجاالت الصحة 

اإلنجابية والرعاية الصحية لألمهات وحديثي الوالدة واألطفال والمراهقين تحت 

ع ومستدام  قيادة الحكومات الوطنية وإشرافها من أجل توفير تمويل ذكي وموسَّ

الــوالدة  وحديثي  لألمهات  تفاديها  يمكن  التي  الوفيات  منع  جهود  خطى  لحث 

واألطفال والمراهقين بحلول عام 2030.
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نبذة تعريفية عن مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 
واجلرمية

اجلزء الرابع من »اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اعرف حقوقك وواجباتك
الفساد«

* دخلت اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد  (UNCAC) حيز النفاذ يف 14 كانون االأول/ دي�سمرب 2٠٠5، و هي تُعد االتفاقية االأكرث �سموالً وقوة يف مكافحة الف�ساد على نطاق عاملي، وحتى 
17يناير 2٠13، �سادقت عليها 1٦5 دولة، وقد وقعت على االتفاقية اململكة العربية ال�سعودية يف 2٠٠4/9/1م، فيما ان�سمت و�سادقت عليها يف 2٠13/4/29م.

ما هو مكتب األمم المتحدة لمكافحة 
المخدرات والجريمة؟

المتحدة،  األمـــم  لهيئة  تــابــع  مكتب 
على  يعمل  1997 كمكتب  عام  تأسس 
السيطرة على انتشار المخدرات والحد 
بين  الجمع  خــالل  مــن  الجريمة،  مــن 
برنامج األمم المتحدة الدولي للسيطرة 
وقسم   )UNDCP( الــمــخــدرات  على 
التابع  والجريمة  المخدرات  مكافحة 
لمكتب األمم المتحدة في فيينا ، وهو 
التابعة  التنمية  مجموعة  أعضاء  أحد 
ــر اسمها  ــّي ُغ ــتــي  لــألمــم الــمــتــحــدة وال
المعني  المتحدة  األمــم  »مكتب  إلــى 

بالمخدرات والجريمة« عام 2002.
الجريمة  مكافحة  مكتب  يفعل  مــاذا 

والمخدرات؟
يقوم المكتب بـ:

وفهم  معرفة  لزيادة  البحوث  إجــراء   -
وتوسيع  والجريمة،  المخدرات  قضايا 
على  تتخذ  الــتــي  المعلومات  قــاعــدة 

المادة 8-  مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين

1- من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز 
األساسية  للمبادئ  وفقًا  العموميين،  موظفيها  بين  والمسؤولية  واألمانة  النـزاهة 

لنظامها القانوني.
2- على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها 
الصحيح  األداء  أجــل  مــن  سلوكية  معايير  أو  مــدونــات  والقانونية،  المؤسسية 

والمشرّف والسليم للوظائف العمومية.
األمر  اقتضى  المادة، على كل دولة طرف، حيثما  أحكام هذه  تنفيذ  3- ألغراض 
ووفقًا للمبادئ األساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علمًا بالمبادرات ذات الصلة 
التي اتخذتها المنظمات االقليمية واألقاليمية والمتعددة األطراف، ومنها المدونة 
الجمعية  قــرار  مرفق  في  ــواردة  ال العموميين،  الموظفين  سلوك  لقواعد  الدولية 

العامة 59/51 المؤرخ 12 كانون األول/ ديسمبر 1996.
4- تنظر كل دولة طرف أيضًا، وفقًا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، في إرساء 
تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبالغ السلطات المعنية عن أفعال 

الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه األفعال أثناء أداء وظائفهم.
5- تسعى كل دولة طرف، عند االقتضاء ووفقًا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، 
إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية 
عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات 
وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين 

عموميين.
6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقًا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، 
تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات 

أو المعايير الموضوعة وفقًا لهذه المادة.
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السياسات  وتوضع  الــقــرارات  أساسها 
والعمليات.

على  التصديق  على  الــدول  مساعدة   -
وتطوير  وتنفيذها،  الدولية  االتفاقيات 
المتعلقة  الوطنية  التشريعية  البنية 
بــمــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات، والــجــريــمــة، 

واإلرهاب.
لهيئات  السكرتارية  خدمات  توفير   -

المعاهدات.
- تنفيذ مشاريع تعاون تقني وميداني 
التصدي  الــــدول األعــضــاء فــي  لــدعــم 

للمخدرات والجريمة واإلرهاب.
على  المكتب  يعمل  لــهــذا،  بــاإلضــافــة 
والفساد،  البديلة،  التنمية  موضوعات 
القانونية،  غير  المحاصيل  ومــراقــبــة 
وتهريب  البشر  في  والتجارة  واإليــدز، 
ــــمــــخــــدرات غــيــر  الـــمـــهـــاجـــريـــن، وال
المشروعة، والعدالة وإصالح السجون، 
المنظمة،  والجريمة  األمــوال،  وغسيل 

ومنع اإلرهاب. مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا
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من هو املرتشي ومن يعد في حكمه وما هي عقوبته؟
امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري ت
نيا

نو
قا

نقالً عن صحيفة

 - ــى  )األول الرشوة  حــددت مــواد نظام 
الخامسة   - الرابعة   - الثالثة   - الثانية 
- السادسة( الصادر بالمرسوم الملكي 
 1412 /  12 / وتــاريــخ: 29  رقــم: م/36 
هـ، المرتشي ومن يعد في حكمه على 

النحو التالي:
أو  لنفسه  طــلــب  عـــام  مــوظــف  »كـــل 
عطية  أو  وعــداً  أخــذ  أو  قبل  أو  لغيره 
ألداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم 
ولــو كــان هذا  أعمال وظيفته  أنــه من 
ويعاقب  مرتشياً  يعد  مشروعاً،  العمل 
تتجاوز عشر سنوات  ال  مدة  بالسجن 
أو  ــال  ري مليون  عن  تزيد  ال  وبغرامة 
بإحدى هاتين العقوبتين، وال يؤثر في 
قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى 
به«،  وعد  الــذي  بالعمل  القيام  عدم 
لنفسه  وأيضاً »كل موظف عام طلب 
أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية 
لالمتناع عن عمل من أعمال وظيفته 
أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان 
مرتشياً  يعد  مشروعاً،  االمتناع  هــذا 
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في 
المادة األولى من هذا النظام، وال يؤثر 

في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف 
وأيضاً  به«،  وعد  بما  القيام  عدم  إلى 
»كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره 
أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لإلخالل 
أو لمكافأته على ما  بواجبات وظيفته 
ــدون اتفاق  وقــع منه ولــو كــان ذلــك ب
بالعقوبة  ويعاقب  مرتشياً  يعد  سابق، 
األولــى  الــمــادة  فــي  عليها  المنصوص 
من هذا النظام«، وأيضاً »كل موظف 
قام  بــأن  وظيفته  بواجبات  أخــل  عــام 
أعمال  من  عمل  عن  امتنع  أو  بعمل 
توصية  أو  لرجاء  نتيجة  الوظيفة  تلك 
المرتشي  حكم  فــي  يعد  وســاطــة،  أو 
ويعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز ثالث 
سنوات وبغرامة ال تزيد عن مائة ألف 
العقوبتين«،  هاتين  بإحدى  أو  ريــال 
لنفسه  »كل موظف عام طلب  وأيضاً 
أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية 
مزعوم  أو  حقيقي  نــفــوذ  الستعمال 
أية  من  الحصول  لمحاولة  أو  للحصول 
قرار  أو  أمر  أو  عمل  على  عامة  سلطة 
أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو 
على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي 

بالعقوبة  ويعاقب  مرتشياً  يعد  نــوع، 
المنصوص عليها في المادة األولى من 
هذا النظام«، وأيضاً »كل موظف عام 
أخذ  أو  قبل  أو  لغيره  أو  لنفسه  طلب 
وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة 
تنطبق  ولم  حكومية  جهة  في  معاملة 
عليه النصوص األخرى في هذا النظام، 

يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز سنتين 
وبغرامة ال تزيد عن خمسين ألف ريال 
ويعاقب  العقوبتين،  هاتين  بإحدى  أو 
عرض  أو  أعطى  من  نفسها  بالعقوبة 
العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه 
وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه 

الحاالت«.

للبيئة  المتحدة  األمـــم  بــرنــامــج  أعــلــن 
نوعية  لقياس  ــد  رائ جهاز  عــن  مــؤخــراً 
الهواء تقل تكلفته بمقدار 100 مرة عن 

الحلول الحالية.
على  الجهاز  قدرة  على  البرنامج  وأكد 
الهواء  جــودة  قياس  في  ثــورة  إحــداث 
على  ومساعدتها  النامية  البلدان  في 
ــات الــنــاجــمــة عـــن تــلــوث  ــي ــوف مــنــع ال
الجهاز  هذا  أن  البرنامج  وذكر  الهواء، 
العوامل  كل  جمع  على  بقدرته  يتميز 
وتكلف كل  الهواء،  نوعية  الحيوية في 

األمم املتحدة تعلن عن جهاز 
منخفض التكلفة يساعد في منع 

الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء 

أمريكي.  دوالر   1500 نحو  منه  وحــدة 
الحكومات  بأن تقوم  الجهاز  وسيسمح 
بإنشاء شبكة من محطات رصد الهواء 
المتنقلة والثابتة بسعر يتراوح من 150 
إلى 200 ألف دوالر مقارنة بنفس المبلغ 
مراقبة  الالزم إلنشاء محطة  المال  من 
أنه  ذكــره  والجدير  حالياً،  فقط  واحــدة 
أخيم  للبرنامج  التنفيذي  للمدير  وفقاً 
في  يتسبب  الهواء   تلوث  فإن  شتاينر 
في  مبكرة  وفـــاة  حــالــة  ماليين  سبعة 

جميع أنحاء العالم في كل عام. 

نرحب بذوي 
االحـــتـــيـــاجـــات 

الخاصة

ي
مع
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

إن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يتميز بعالميته وشموله، حيث إنه نتيجة جهد دولي مشترك 

عبر عن طموح أعضاء المجتمع الدولي كافة وللمرة األولى في تاريخ الحضارة المعاصرة،  حيث 

قامت مجموعة منظمة من الدول بإعالن الحريات والحقوق األساسية التي تعترف بها وتكرسها 

جميع الدول وماليين البشر في شتى بقاع العالم.

ولعل الذي يؤكد هذا الطابع العالمي والشمولي لهذا اإلعالن ما نجده واضحًا وجليًا، ابتداًء من 

تجنب استخدام أي ألفاظ تحمل دالالت سياسية أو قانونية مثل )مواطنين أو رعايا( واستخدام 

لدولة  تبعيته  عن  النظر  بغض  إنسان  لكل  موجه  فهو  والفرد،  واإلنسان  شاملة كالناس  ألفاظ 

معين،  في مجتمع سياسي  لكونه عضواً  له  تثبت  التي  المواطن  بحقوق  يعنى  ال  فهو  معينة، 

ولكنه إعالن لحقوق بني البشر كافة على اختالف جنسياتهم وأصولهم ومعتقداتهم دونما أي 

تمييز بين وطني وأجنبي إال في بعض الحاالت مثل المشاركة في إدارة الشؤون العامة )م21( 

واالنتفاع من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )م22(.

وما يدل على عالمية اإلعالن آثاره والتي ظهرت في جميع أنحاء العالم، حيث كان لنصوصه 

في  دور كبير  له  واإلقليمية، كما كان  الدولية  االتفاقيات  من  العديد  إصــدار  في  دور كبير 

التشريعات الوطنية لبعض الدول.

وال نغفل أثره الكبير على المعاهدات الدولية، فكثير من نصوصه تحولت إلى اتفاقيات دولية، 

وخير مثال على ذلك العهدان الدوليان للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والحقوق 

المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في 1966/12/19م.

كما أن اإلعالن أثر في بعض االتفاقيات اإلقليمية مثل االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان 

والحريات األساسية والذي وقع في روما في 1950/11/14م، واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان 

الموقعة في 1969/11/22، والميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والموقع عام 1981م.

باإلضافة إلى أن محكمة العدل الدولية غالبًا ما تشير في قراراتها إلى مبادئ اإلعالن، وأخيراً 

إذا كنا قد ذكرنا منذ البداية أن اإلعالن اتصف بالشمول والعالمية، إال أن ما يجدر ذكره أن 

اإلعالن أولى عناية كبرى للحقوق الفردية التقليدية، بخالف الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية، وجاء ذلك متفقًا مع ميزان القوى في ذلك الوقت لصالح الدول الغربية، فكان له أثر 

كبير في تغليب المفهوم الليبرالي الفردي للحريات على المفهوم الماركسي لها.

سمات اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان



20


