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بيان إدانة و استنكار حول العمليات اإلرهابية التي وقعت يف 
اململكة

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  أدانت 
العمليات  بشدة  وتستنكر  اإلنسان 
اإلجرامية  والتفجيرات  اإلرهابية 
حادث  ومنها  اململكة،  يف  وقعت  التي 
التفجير اإلرهابي الذي وقع يف املدينة 
وتسبب  النبوي،  احلرم  قرب  املنورة 
وجرح  األمن  رجال  بعض  وفاة  يف 
العميق  احلزن  عن  معبرة  آخرين، 
لوفاة األبرياء، ومتمنية الشفاء العاجل 
للشهداء  والرحمة  واملغفرة  للجرحى 

والصبر والسلوان لذويهم.
مفلح  الدكتور  اجلمعية  رئيس  وذكر 
بن ربيعان القحطاني أن هذا احلادث 
وراءه ال  يقف  ومن  نفذه  أن من  يؤكد 
تردعهم  فلم  بصلة،  لإلسالم  ميت 
عن  الزمان  حرمة  وال  املكان  حرمة 
أن  أضاف  و  املشينة،  فعلتهم  ارتكاب 
تتعرض  التي  اإلرهابية  األعمال  هذه 
بني  السعودية،  العربية  اململكة  لها 
هناك  أن  تؤكد  االخر  و  احلني 

حق  الستهداف  مستمرة  محاوالت 
ألن  املباركة،  البالد  هذه  يف  األمن 
تتمتع  الذي  واالستقرار  األمن  هذا 
كثيراً  يغيض  احلمد  وهلل  اململكة  به 
هذه  ينفذون  الذين  اإلرهابيني  هؤالء 
ورائهم  يقف  ومن  اإلرهابية  العمليات 

من املتآمرين واحملرضني.
هذه  أن  اجلمعية  رئيس  وأضاف 
التفجيرات تؤكد أن مخطط اإلرهاب 
يهدف إلى إثارة الفنت و تفتيت الوطن، 

و ال يفرق بني األماكن املقدسة وغير 
وغير  املسلمني  بني  وال  املقدسة، 
احلنيف  ديننا  بقيم  ويعبث  املسلمني، 
مما  احلضارية،  اإلنسانية  والقيم 
من  اجلميع  جهود  تضافر  يتطلب 
وفساد  ضالل  وبيان  مكافحته،  أجل 
كفاءة  من  واثقون  ونحن  اتباعه  فكر 
وقدرة األجهزة األمنية السعودية على 
تتبع هؤالء املجرمني ومن يقف ورائهم 

وتقدميهم للعدالة لينالوا عقابهم.
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سفير النرويج لدى اململكة يزور اجلمعية و رئيس اجلمعية 4
الدكتور مفلح القحطاني ينتقد إدراج األمني العام لألمم 
املتحدة لقوات التحالف يف اليمن على القائمة السوداء!

سفير  هانسن  فيلي  رالف  السيد  قام 
للجمعية  بزيارة  اململكة  لدى  النرويح 
يف  وكان   ، اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
استقبال الوفد سعادة رئيس اجلمعية 
الدكتور  مفلح بن ربيعان القحطاني, ، 
واألمني العام للجمعية املستشار خالد 

بن عبدالرحمن الفاخري.
رئيس  سعادة  قدم  اللقاء  بداية  يف   
أنشطة  عن  موجز  شرح  اجلمعية 
الثقافة  نشر  اجلمعية ومساهمتها يف 
ونوعية  عملها  وآليات  احلقوقية، 
تقدمه  وما  تتلقاها  التي  القضايا 
حقوق  مجال  يف  جهود  من  اجلمعية 
هذا  يف  امللحوظ  والتقدم  اإلنسان، 
أجل  من  تبذل  التي  واجلهود  املجال 

تعزيزه .
وقد تطرق احلديث إلى بعض القضايا 
تتابعها اجلمعية وبعض األنظمة  التي 

إلى  تطرق احلديث  كما  التي صدرت 
اململكة، ومن  تقدم حقوق اإلنسان يف 
ذلك دخول املرأة إلى عضوية مجلس 
يف  باملشاركة  لها  والسماح  الشورى، 
الوفد  طرح  وقد  البلدية  االنتخابات 
املتعلقة  االستفسارات  بعض  الزائر 
نظر  وجهة  بيان  ومت  القضايا  ببعض 

اجلمعية بشأنها.
إدراج  كما حتدث رئيس اجلمعية عن 
كي  بان  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
تقودها  التي  التحالف  لقوات  مون 
القائمة  على  اليمن،  يف  السعودية 
واجلماعات  بالدول  اخلاصة  السوداء 
األطفال  حقوق  تنتهك  التي  املسلحة 
خالل الصراعات، واستغرب واستنكر 
أممي  مسؤول  من  التصرف  هذا 
يفترض أن لديه من اآلليات والوسائل 
ما يكفي ليعطي قرار صائب ألن قراره 

لم يبنى على أسس سليمة ال من حيث 
الواقع وال التحقق، فال يجوز املساواة 
ويزودهم  األطفال  يجند  من  بني 
القتال  جلبهات  ويدفعهم  بالسالح، 
واملستشفيات  املدارس  ويستخدم 
للسالح  ومخازن  عسكرية  كمقرات 
ويقتل املدنيني يومياً، وبني من يحرص 
على تاليف أي أضرار تلحق باألطفال 
واملساعدة  اإلغاثة  ويقدم  املدنيني،  أو 
كان  إذا  عسكرية  ضربات  أي  ويلغي 
أي  يف  ستتسبب  بأنها  شك  هناك 
وقال   ، األطفال  أو  باملدنيني  أضرار 
لوسائل  تصريح  يف  اجلمعية  رئيس 
اإلعالم  ان هناك ازدواج للمعايير يف 
املتحدة،  لألمم  العام  األمني  تصرف 
إسرائيل  إدراج  يرفض  حني  ففي 
ألطفال  لقتلها  السوداء  القائمة  على 
اإلسرائلي  اجليش  به  يقوم  وما  غزة 

على  لألطفال  ميدانية  تصفية  من 
جنده  الغربية  الضفة  يف  احلواجز 
على  اليمن  يف  التحالف  قوات  يدرج 
يف  نرصد  لم  أننا  رغم  القائمة، 
أي  املاضية  الفترة  طيلة  اجلمعية 
استهداف مقصود لألطفال أو املدنيني 
من قوات التحالف بل وجدنا أن هناك 
يف  العاملني  تثقيف  على  كبير  حرص 
هذا التحالف مبباديء القانون الدولي 
التزامات  من  يفرضه  وما   ، اإلنساني 
متابعة  هناك  وأن  الصراعات  أثناء 
ومحاسبة عند حدوث بعض احلوادث 
غير املقصودة مما يتطلب من املنظمة 
الدولية وعلى رأسها األمني العام العام 
والذي  القرار،  هذا  يف  النظر  إعادة 
قد يكون له بعض اآلثار السلبية على 
للمدنيني  التحالف  قوات  دول  دعم 

واألطفال يف اليمن .
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رئيس اجلمعية:ما تثيره املنظمات احلقوقية عن الدور 
السعودي يف اليمن أمر مستنكر ومستغرب!

ربيعان  بن  مفلح  للدكتور  تصريح  يف 
الوطنية  اجلمعية  رئيس  القحطاني 
احلقوق  كلية  عميد  اإلنسان  حلقوق 
امللك  جامعة  يف  السياسية  والعلوم 
مزاعم  »الشرق« عن  سعود لصحيفة 
ومنظمة  الدولية  العفو  منظمة 
اململكة  ضّد  ووتش  رايتس  هيومان 
أن  اليمن،  يف  السعودي  الدور  حول 
حني  بني  تُسمع  اإلدعاءات  هذه  مثل 
وآخر، وأن هناك أشخاص يعملون يف 
توجهات سياسية  لهم  املنظمات  هذه 
أخبارهم  مصادر  يستقون  أو  معينة، 
سياسية  أجندات  لهم  أشخاص  من 
هذه  تثيره  ما  أن  أوضح  و  محددة، 
يف  السعودي  الدور  عن  املنظمات 
ألن  ومستغرب؛  مستنكر  أمر  اليمن 
اإلنساني  جانبه  يف  السعودي  الدور 
يف هذا البلد يفوق ما تقدمه عشرات 
الدول واملنظمات اإلنسانية مجتمعة، 
حيث أكد رئيس اجلمعية أن السعودية 
ومن خالل مركز امللك سلمان لإلغاثة 
عبر  وعالج  دعم  من  تقدمه  وما 
إجراءات  من  اتخذته  وما  احلدود 
اجلالية  من  اآلالف  مئات  ملساعدة 
من  لتمكينهم  السعودية  يف  اليمنية 
هذه  على  يجب  أمر  واإلقامة  العمل 
املنظمات أخذه يف االعتبار واإلشادة 

به.
بحدوث  القول  »أن  أضاف  فيما 
أخطاء وقعت أثناء القتال أو املعارك 
أثناء  يحدث  أن  ميكن  أمر  فهذا 
األمر  هذا  مثل  توّقع  وقد  احلروب، 
القانون الدولي اإلنساني و وضع آلية 

ملعاجلته، ومع ذلك لم يثبت أن هناك 
اجلانب  من  مقصودة  جتاوزات  أي 
على  بل  احلرب،  هذه  يف  السعودي 
واالنتهاكات  التجاوزات  كانت  العكس 
مثل  وأتباعه  احلوثي  اجلانب  من 
املدنيني  وقصف  األطفال  جتنيد 
فعل  ردة  نرى  لم  ذلك  ومع  تعز،  يف 
هذه  لوقف  املنظمات  هذه  من  قوية 
اطلعنا  »لقد  وأضاف  االنتهاكات«، 
كيف  تبني  التي  اخلرائط  بعض  على 
ينتشر احلوثيون وأتباعهم يف األماكن 
استخدامها  بهدف  والصحية  املدنية 
القانون  لقواعد  باملخالفة  قتالهم  يف 
جتنبت  ذلك  ومع  اإلنساني،  الدولي 
أن  واعتبر  قصفها،  التحالف  قوات 
بدأت  قد  اململكة  ضد  احلملة  هذه 
منذ فترة، وقد تطرقنا بالشرح لذلك 

مع عديد من الوفود الغربية«.
األمني  إدراج  محاولة  بأن  ذكر  فيما 
التحالف  لقوات  املتحدة  لألمم  العام 
اليمن على  السعودية يف  تقوده  الذي 
بالدول  اخلاصة  السوداء  القائمة 
تنتهك  التي  املسلحة  واجلماعات 
الصراعات  خالل  األطفال  حقوق 
وقد  الطريق،  هذا  يف  خطوة  كانت 
هذا  أن  القحطاني  الدكتور  اعتبر 
يفترض  أممي  مسؤول  من  التصرف 
ما  والوسائل  اآلليات  من  لديه  أن 
لهو  صائباً  قراراً  ليعطي  يكفي 
لم  قراره  ألن  مسؤول؛  غير  تصرف 
يبنى على أسس سليمة، ال من حيث 
اآلن  نحن  وها  التحقق،  وال  الواقع 
من  والتقارير  املطالبات  مثل  نسمع 

هذه املنظمات، فال يجوز املساواة بني 
من يجند األطفال ويزودهم بالسالح 
ويستخدم  القتال  جلبهات  ويدفعهم 
كمقرات  واملستشفيات  املدارس 
ويقتل  للسالح  ومخازن  عسكرية 
املدنيني يومياً، وبني من يحرص على 
أو  باألطفال  تلحق  أضرار  أي  تاليف 
واملساعدة  اإلغاثة  ويقدم  املدنيني 
كان  إذا  عسكرية  ضربات  أي  ويلغي 
أي  يف  ستسبب  بأنها  شك  هناك 

أضرار باملدنيني أو األطفال.
اجلمعية  عام  أمني  وصف  كما 
املستشار خالد الفاخري هذه املزاعم 
املعايير  عن  سافر  »انحياز  بأنها 
وانتقاء  اإلنسان  حلقوق  الدولية 
حقوق  وليس  التسييس  به  مقصوٌد 

اإلنسان«.
أن  الشرق  لـصحيفة  الفاخري  وقال 
الدول  انتقاء  على  دأبتا  »املنظمتني 
عن  منحرفة  وتقاريرها،  بياناتها  يف 
وأضاف  ذاتها«،  احلقوقية  املعايير 
سجٌلّ  لديها  املنظمات  هذه  مثل  أن 
اململكة،  إلى  االتهامات  توجيه  من 
واختيار مواضيع محددة، ونشر أخبار 
عن  متابعاتها  غير صحيحة، صارفًة 

قضايا واضحة يف العالم«.
وكما انتقد الفاخري صمت مثل هذه 
املنظمات عّما يحدث يف فلسطني من 
انتهاكات حقوقية صارخة، وما يحدث 
يف سوريا من قصف السكان املدنيني 
يف  يحدث  وما  املتفجرة،  بالبراميل 
وقال  مشكوفة«،  جتاوزات  من  إيران 
املنظمات  هذه  ملثل  صوتاً  نسمع  »لم 

احلقوقية  األوضاع  هذه  مثل  إزاء 
يف  حثيثة  جهوداً  تبذل  لكّنها  املزرية، 
يف  به،  يتعلّق  وما  السعودي  الشأن 
أمام  تصمد  أن  لها  ميكن  ال  مزاعم 

احلقيقة«.
اململكة  جهود  عن  الفاخري  ودافع 
حكومة  »إن  قائاًل  اليمني،  الشأن  يف 
الشرعية  جانب  إلى  وقفت  اململكة 
وامليليشيات  االنقالبيني  ضّد  فيها، 
على  االستيالء  حاولت  التي  املسلّحة 
اململكة  تتدخل  »لم  وقال  السلطة«، 
بل  التدخل،  يف  رغبتها  تلقاء  من 
اليمني وتلبية الستغاثة  نُصرًة للشعب 

احلكومة الشرعية فيها«.
االنتهاكات  مزاعم  الفاخري  وفّند 
احلقوقية التي ساقتها املنظمتان، فقال 
وقوات  اململكة  لدى  كان  لو  »ببساطة؛ 
النتهت  حقوقية  جتاوزات  التحالف 
احلرب منذ زمن بعيد«، وأضاف  »إن 
املدنيني  سالمة  على  اململكة  حرص 
هو  السّن  وكبار  واألطفال  والنساء 
إّنها  إذ  احلرب؛  أمد  أطال  الذي 
بينهم  يختبئ  الذين  األبرياء  تتجّنب 
املسلحون االنقالبيون، وهذا يدّل على 
التحالف  لقوات  العسكري  األداء  أن 
يخص  فيما  امليدانية  األوضاع  يراعي 
من  النوع  هذا  شأن  ومن  املدنيني، 
 ، احلرب«  أمد  يُطيل  أن  احلرص 
الدولية  العفو  منظمة  الفاخري  واتهم 
ومنظمة هيومان رايتس ووتش بأنهما 
ميارسها  سياسية  لتأثيرات  تخضعان 
أصاًل،  سياسية  ومنظمات  أشخاص 

وال ميكن االعتماد عليهما.
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الدكتور مفلح القحطاني يشارك يف ورشة عمل  بعنوان6
" الئحة احلقوق والواجبات لأليتام يف البيوت االجتماعية " 

 أكد رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق 
ربيعان  بن  مفلح  الدكتور  اإلنسان 
أبناء  تأهيل  أهمية  على  القحطاني 
الدور  املقيمني يف  األيتام  من  الوزارة 
منتجة  عناصر  ليكونوا  االجتماعية 
يف املجتمع من خالل األهداف العامة 
بالبيوت  والواجبات  احلقوق  لالئحة 
االجتماعية، و أضاف »إن حق األيتام 
أجل  من  الضروريات  من  الترفيه  يف 

اكتشاف مهاراتهم وتنميتها«.
ورشة  يف  مشاركته  خالل  ذلك  جاء 

والتنمية  العمل  وزارة  نظمتها  عمل 
احلقوق  الئحة   « بعنوان  االجتماعية 
البيوت  يف  لأليتام  والواجبات 
وزير  معالي  برعاية  االجتماعية« 
الدكتور  االجتماعية  والتنمية  العمل 
وبحضور  احلقباني  سعد  بن  مفرج 
االجتماعية  للرعاية  الوزارة  وكيل 
واألسرة الدكتور عبداهلل املعيقل إلى 
يف  الوزارة  مسؤولي  من  عدد  جانب 

مدينة الرياض. 
واستهل الدكتور املعيقل ورشة العمل 

حقوق  أهمية  على  فيها  أكد  بكلمة 
أبناء الوزارة من األيتام، وسعيها إلى 
االرتقاء بكافة اخلدمات املقدمة لهم 
لتأهيلهم كأفراد منتجني يف املجتمع.

وقال املعيقل »إن الوزارة وضعت رؤية 
احلقوق  لقواعد  ودقيقة  واضحة 
مشدداً  األيتام،  ألبنائها  والواجبات 
التدريبية  الدورات  عقد  أهمية  على 
يف  للعاملني  العمل  ورش  وإقامة 
البيوت االجتماعية مبا يضمن وجود 
كما  الدور«،  هذه  يف  املؤهلة  الكوادر 

يف  واللوائح  األنظمة  الورشة  بحثت 
احلقوق  والئحة  االجتماعية  الدور 
للحقوق  تطرقت  حيث  والواجبات، 
والتربوية  واالجتماعية  النفسية 
األيتام  الوزارة  ألبناء  والصحية 

وحقوق اإليواء.
املقيمني  التزامات  ناقشت  كما 
الدور  يف  األيتام  الوزارة  أبناء  من 
الغير،  وجتاه  وأنفسهم  دينهم  جتاه 
البيوت  داخل  التزامهم  إلى  إضافة 
االجتماعية وخارجها وجتاه الوطن. 
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لقاء يجمع بني مشرف اجلمعية يف منطقة مكة و وزير 
اخلارجية الكندي بجدة

ُعقد بقصر املؤمترات بجدة لقاءاً جمع 
الوطنية  اجلمعية  فــرع  على  املــشــرف 
املكرمة  مكة  مبنطقة  اإلنسان  حلقوق 
األستاذ سليمان بن عواض الزايدي  مع 
وزير اخلارجية الكندي السيد ستيفيان 
الغبرا  عمر  من  املكون  فريقه  و  ديون، 
اخلارجية  لوزير  البرملاني  السكرتير 
،السفير الكندي دينيس هوراك وبعض 
السفير  وبحضور  الــوزيــر  مستشاري 
الــســديــري، وقــد بدأ  الــســعــودي نايف 

فيها  عبر  الكندي  للوزير  بكلمة  اللقاء 
دعوته  قبول  على  للجمعية  شكره  عن 
للقاء وأبان مدى اهتمام رئيس الوزراء 
الكندي وحكومته بحقوق االنسان وأنه 
اإلنساني  الــتــنــوع  ألن  مستمر،  عمل 
يساعد على التقدم، لذا نلتقي اليوم هنا 
موضوع  يف  أعمالكم  لدعم  اململكة  يف 
حقوق اإلنسان وهي رسالة مني أرجو 
ايصالها لزمالئكم يف اجلمعية الوطنية 
ــســان ؛ والــســيــد ديــوتــورد  حلــقــوق اإلن

ملساعدة  التوجه  هــذا  لترجمة  يسعى 
بواجباتها  للوفاء  واملنظمات  الـــدول 
ويف ختام كلمته طلب  جتاه هذا االمر,  
ونشاطها  اجلمعية  عن  املزيد  معرفة 

واملعوقات التي تتصادم مع أدائها.
له  ومتنياته  شكره  الزايدي  قّدم  فيما 
بإقامة طيبة يف اململكة وجناحاً لزيارته 
اجلمعية  أعمال  عن  شرحاً  له  وقــدم 
نشأتها  منذ  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
عام ٢٠٠٤ وفق نظامها األساسي فيما 

مع  السعودية  احلكومة  تــعــاون  ــح  وّض
العمل الذي تؤديه.

اإلنــســان  حــقــوق  ثقافة  يخص  وفيما 
 ، ذلــك  يف  جهود  للجمعية  أن  أوضــح 
مقررات  استحداث  يف  جناحها  ومنها 
يف بعض اجلامعات، وهي تدرس كمادة 
تعمل  وكما  اإلنــســان  حلقوق  تعليمية 
مفاهيم  إدخــال  على  التعليم  وزارة  يف 
التربية على احلقوق يف مناهج التعليم 

العام.

بن  الدكتور سعد  إمارة منطقة جازان  افتتح وكيل 
مقرن املقرن  ، املعرض التوعوي الذي نظمته إدارة 
سجون املنطقة ، ضمن مشاركتها يف أسبوع النزيل 
اخلليجي املوحد الرابع حتت عنوان » معاً لتحقيق 
التجاري  مــول  كــادي  وذلــك مبجمع   ، اإلصـــالح« 

مبدينة جازان .
وأوضح مدير سجون املنطقة العقيد الدكتور شائع 
بن سعد القحطاني، أن املعرض الذي استمر ملدة 
خمسة أيام  تضمن العديد من أعمال النزالء من 
األعمال الفنية واحلرفية واملهنية التي تأتي نتاجاً 
للبرامج االجتماعية املقدمة داخل السجون، وحزمة 
الثقافية  واملسابقات  والبرامج  احملــاضــرات  من 
املتنوعة،  كما قام وكيل إمارة منطقة جازان بزيارة 
العام  املشرف  استقباله  يف  وكان  اجلمعية  جلناح 
على فرع اجلمعية الدكتور أحمد بن يحي البهكلي.

فرع اجلمعية يف جازان يشارك يف أسبوع النزيل اخلليجي
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فريق من فرع اجلمعية يقوم بزيارة مدير سجون عسيرأ

قام فريق من فرع اجلمعية يف عسير 
مكون من الدكتور علي عيسى الشعيبي 
املشرف على الفرع ، و األستاذ محمد 
األستاذ  و   ، اجلمعية  عضو  معتق  آل 
الفرع   مــديــر  مــفــرح  آل  محمد  حمد 
بزيارة إلى مدير سجون عسير ، و قد 
العميد   : من  كــاًل  استقبالهم  يف  كــان 
منطقة  سجون  مدير  السليس  مبارك 
من   ناعم  آل  مبشر  العقيد   عسير، 
شؤون السجناء، املقدم عوض آل داهم 
  ، عسير  ســجــون  مــديــر  مكتب  مــديــر 
الرائد مهندس خالد القحطاني مدير 
الــرائــد    ، الهندسية  الــشــؤون  شعبة 
ناصر القحطاني  مدير شعبة التأهيل 
واإلصالح ، النقيب  محمد القحطاني 
جمعان  األستاذ  املالية  الشؤون  مدير 
واخلدمة  العامة  العالقات  هبشة  أبو 

االجتماعية.
و ذلك بهدف مناقشة ما مت رصده من 
مالحظات بعد قيام الفرع بزيارة دور 

التوقيف والسجون التالية:
- سجن خميس مشيط

- توقيف الوافدين يف أبها
- سجن أبها العام

أبرز املالحظات التي تضمنتها الزيارة:
مناقشة  ومت  مــغــلــق  ــاع  ــم اجــت عــقــد 

املواضيع التالية:
الــطــاقــة  إلــــى  ـــث  تـــطـــرق احلـــدي  -1

االستيعابية لسجون املنطقة.
الغير  السجناء  موضوع  مناقشة   -٢

محكومني.
املنتهية  السجناء  موضوع  مناقشة   -3

أحكامهم ولم يطلق سراحهم.
الذين  السجناء  حالة  إلى  التطرق   -٤

يعانون من األمراض النفسية.
5- مناقشة شكاوى بعض السجناء من 

عيادة األسنان وتأخر املواعيد.
6- مناقشة شكاوى بعض السجناء من 

اإلعاشة املقدمة لهم.
الــذيــن  الــســجــنــاء  وضـــع  مناقشة   -7

يعانون من األمراض املزمنة.
8- احلديث عن مبنى التوقيف وعدم 

صالحيته.
مــلــف  مــــوضــــوع  إلـــــى  الـــتـــطـــرق   -9

االستدراج.
1٠- التأكيد على موضوع التصنيف يف 
العنابر اجلديدة على حسب القضايا.

التوصيات:
من  مناقشته  مت  ما  جميع  متابعة   -1
عسير  ســجــون  إدارة  مــع  مــالحــظــات 

للتأكد من معاجلتها.

٢- متابعة موضوع انتقال مبنى توقيف 
الوافدين وما يستجد حوله.

3- اإلطالع على ملف ما عرفوا بقضايا 
االستدراج ودراستها من ثم زيارة بعض 

السجناء واالستماع لشكواهم.
جلامعة  السجون  إدارة  مخاطبة   -٤
عــيــادات  مــن  لالستفادة  خــالــد  املــلــك 
يتم  بحيث  ــان  األســن لــطــب  اجلــامــعــة 
يف  عــيــادات  فــتــح   أو  إليها  التحويل 

السجون.
بالنسبة  املنطقة  امـــارة  مخاطبة   -5
حتى  محاكتهم  تتم  لم  الذين  للسجناء 

تاريخه.
عيادات  فتح  التأكيد على ضرورة   -6

لعالج اإلدمان يف بعض السجون.
للسجون  الــعــامــة  اإلدارة  مخاطبة   -7
العتماد آلية تصنيف السجناء يف العنابر.
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فرع اجلمعية باجلوف يدشن محاضر ة حول حقوق املعاق
اجلمعية  رسالة  و  رؤيــة  من  إنطالقاً 
واخلطة   ، اإلنــســان  حلقوق  الوطنية 
وحتقيقاً  للجمعية،  االســتــراتــيــجــيــة 
إقامة  ضمنها  مــن  والــتــي  ألهــدافــهــا 
ــات واحملـــاضـــرات  ــق ـــدوات واحلــل ـــن ال
الــعــالقــة  ذات  والتثقيفية  الــعــلــمــيــة 
فــرع اجلمعية  قــام   ، اإلنــســان  بحقوق 
حقوق  عن  محاضرة  بتنظيم  باجلوف 
ــور طــــارش بن  ــت ــدك ــاق ألــقــاهــا ال ــع امل
على  املشرف  الشمري  سليمان  مسلم 

للعاملني  بــاجلــوف،   اجلمعية  فــرع 
الشامل  التأهيل  مبركز  والعامالت 

باجلوف مبقر املركز.
اإلســالم  إهتمام  احملاضرة  تناولت 
بأهمية احلفاظ على حقوق اإلنسان 
أم غير  بوجه عام، ســواًء كان معاق 
يف  عليه  التأكيد  مت  ،والـــذي  معاق 
اململكة  يف  للحكم  األساسي  النظام 
التطرق  مت  كما   ، السعودية  العربية 
وردت يف  ــي  ــت ال املــعــاقــني  حلــقــوق 

يف  املعوقني  لرعاية  الوطني  النظام 
والعقد  السعودية  العربية  اململكة 
اخلاصة،   اإلحتياجات  لذوي  العربي 
حقوق  حــول  املتحدة  األمم  وإعـــالن 
املعاقني ولقد تناولت احملاضرة حقوق 
الكشف املبكر لإلعاقة والتدخل املبكر 
 ، واجتماعياً  ونفسياً  وتربوياً  صحياً 
وكذلك حق احلصول على اخلدمات 
التي تتناسب احلاجات اخلاصة لكل 
سواًء  وقدراتة  إمكانيتة  حسب  معاق 

كانت خدمات صحية، أو تعليمية، أو 
تأهيلية، أو إجتماعية، أو نفسية.

كما مت التأكيد على أهمية حق املعاق 
بأن يكون العاملون مع هؤالء املعاقني 
فئات  العلمي يف  التخصص  من ذوي 
املستمر  والتدريب  املختلفة  اإلعاقة 
التطرق  مت  وكذلك  البشرية،  للكوادر 
إلى حق تقدمي اخلدمات للمعاقني يف 
أقل البيئات عزالً وتقييداً والدمج مع 
الغير معاقيني كل ماكان ذلك ممكناً.
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اجلمعية تشارك يف ندوة األمن و حقوق اإلنسان10
شارك فريق من فرع اجلمعية باجلوف 
يف نــدوة األمــن و حقوق اإلنــســان، و  
القانونية  الشؤون  إدارة  نفذتها  التي 
وقد  اجلــوف،  مبنطقة  العام  باألمن 
تكون الفريق من  املشرف على الفرع 
الدكتور طارش الشمري ، مدير الفرع 
األستاذ   ، الفهيقي  ظاهر  األســتــاذ 

حمود دوش سكرتير الفرع .
اللواء  من  كــاًل  بالندوة  شــارك  فيما 
ــب مــديــر  ــائ عــبــد اهلل الــضــويــحــي ن
شرطة منطقة اجلوف ، املقدم جمال 

الــشــؤون  إدارة  مــديــر  الوقيد  ســالم 
الرائد    ، اجلــوف  بشرطة  القانونية 
ــر اإلدارة  املــــري  مــدي فـــرج  ســعــيــد 
القانونية باألمن العام ، النقيب سعيد 
عبد اهلل اخلشعمي من شرطة جنران 
مدير  الرويلي  ــد  راك زيــد  األســتــاذ   ،
الرصد واملتابعة بهيئة حقوق اإلنسان. 
الذكر  مــن  بــآيــات  ــدوة   ــن ال افتتحت 
ــب مــديــر  ــائ ــى ن ــق احلــكــيــم ، ثـــم  أل
الــلــواء عبد  اجلـــوف  منطقة  شــرطــة 
وقد  باملناسبة  كلمة  الضويحي  اهلل 

ملشاركتها  اجلمعية  فــرع  على  أثنى 
قامت  ومــا  الــلــقــاء،  هــذا  يف  الفعالة 
ــه مــن جــهــود حــيــال مــعــاجلــة كثير  ب
ــقــة بــحــقــوق  ــل ــع ــت مــــن الـــقـــضـــايـــا امل
ــام الــدكــتــور طــارش  اإلنــســان ، ثــم ق
بتقدمي  الشمري   سليمان  مسلم  بن 
وإجنـــازات  مهام  بعنوان  عمل  ــة  ورق
اإلنــســان  حلــقــوق  الوطنية  اجلمعية 
 ، كــمــثــال(  بــاجلــوف  اجلمعية  )فـــرع 
باجلمعية،  التعريف  تضمنت  والتي 
وأهدافها ومهامها، وجهودها املبذولة 

ــســان،  يف مــجــال خــدمــة حــقــوق اإلن
كــمــا مت اســـتـــعـــراض أهــــم أنــشــطــة 
وفعاليات الفرع والتأكيد على أهمية 
تـــدريـــب وتــثــقــيــف رجــــال األمــــن يف 
توزيع  مت   ثم  اإلنسان  حقوق  مجال 
الكتيبات والنشرات ذات العالقة على 
مجال  فتح  ومت  بــالــنــدوة،  املشاركني 
النقاش وطرح األسئلة ومتت اإلجابة 
املشاركني  أسئلة  اإلستفسارات  على 
واحلــضــور ولــقــد اســتــفــاد مــن هــذه 

الندوة ما يقارب 1٠٠ رجل أمن.
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فرع اجلمعية باجلوف يشارك يف مهرجان الزيتون السنوي
شـــــارك فـــريـــق مـــن فــــرع اجلــمــعــيــة 
التاسع  الزيتون  مهرجان  يف  باجلوف 
صاحب  رعاية  حتت  اجلــوف  مبنطقة 
بن   بدر  بن  فهد  األمير  امللكي  السمو 
، و قد تكون  عبدالعزيز أمير املنطقة 
الفريق مــن كــاًل مــن الــدكــتــور طــارش 
الــشــمــري املــشــرف عــلــى الــفــرع ، و 
األستاذ ظار الفهيقي ، و األستاذ حمود 
الدوش ، و قد جاءت مشاركة اجلمعية 
احلقوقية  الثقافة  نشر  بهدف  ذلك  و 

بني كافة أفراد املجتمتع.
و قــد نــظــم املــهــرجــان أمــانــة منطقة 
اجلــوف  و شــارك فيه  أمانة منطقة 
، األحــوال املدنية ، اجلوازات  اجلوف 
، اجلمعية  الــســعــوديــة  ــاء  ــب األن وكــالــة 
 ، الــكــرمي  ــقــرآن  ال لتحفيظ  اخلــيــريــة 
ــاملــعــروف والــنــهــي عن  هــيــئــة األمــــر ب
املنكر، جمعية ابن القيم اخليرية بقارا   
الــدفــاع  الــزراعــيــة،  التنمية  صــنــدوق 
اإلجتماعية  التنمية  جلنة   ، املــدنــي 
البشرية  املـــــوارد  بــســكــاكــا   األهــلــيــة 
 ، بــاجلــوف  الشامل  التأهيل  وكــذلــك 
شرطة منطقة اجلوف ،القوة اخلاصة 
،التعليم، فرع وزارة املياة  ألمن الطرق 
 ، باجلوف  الــزراعــة  فــرع   ، والكهرباء 
عبدالعزيز  بــن  محمد  األمــيــر  مدينة 
الــطــبــيــة ، هــيــئــة حـــقـــوق اإلنـــســـان،     
،مجلس  أفـــرع  بــعــدة  اجلـــوف  جامعة 
 ، ، مبنطقة اجلوف  السياحية  التنمية 
الشؤون  فرع   ، اجلــوف  مجلس شباب 
الصحية باجلوف ، برنامج تاج الصحة 
الوقائي ، ريادة ، إخبارية الثقافية فرع 
شركة  بــاجلــوف،  والصناعة  الــتــجــارة 
ـــادك ،  ــة ، شــركــة ن ــزراعــي اجلـــوف ال
إخبارية اجلوف  قناة شمالية ، األسر 

املنتجة منتجي الزيت والزيتون.
و جاءت مشاركة الفرع من خالل مقر 
جتهيزه  ومت  تثقيفي  تــوعــوي  ملعرض 
ــع الــعــديــد  ــوزي ــرع ومت ت ــف ــن قــبــل ال م
احلقوقية  والكتيبات  الــنــشــرات  مــن 
من  املــعــرض  زوار  عــلــى  ــتــوعــويــة  وال
ونساء  رجـــاالً،  واملقيمني،  املواطنني، 
رسالة  و  أهــداف،  وتوضيح  وأطــفــال، 
اإلنسان  بحقوق  واهتماماتها  اجلمعية 
وقد  الـــزوار  إستفسارات  على  والــرد 
باجلمعية  خـــاص  فــيــديــو  عـــرض  مت 
وأهدافها ونشاطها طيلة فترة املعرض. 
من   اكثر  املــهــرجــان  زوار  وقــد جتــاوز 

٢٠٠,٠٠٠  زائر من داخل  اململكة . 
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البيئة و االتجار غير المشروع في الحياة البّرية

العالم يحتفل بيوم البيئة بمشاركات عالمية واسعة ومناداة لوقف 

المتاجرة غير المشروعة في األحياء البّرية 

  بدأ احتفال دول العالم بيوم البيئة العاملي يف 5 يونيو من عام ١٩٧٤م، فيما تطور ليصبح منصة عاملية تتيح للجمهور مجااًل أوسع 
للعمل، ويحتفي به اليوم ما يزيد على ١00 بلدًا، حيث تستضيف كل عام مدينة يف العالم الفعاليات الرسمية لهذا اليوم، كما مت 
إنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة  » UNEP« التابع ملنظمة األمم املتحدة يف نفس السنة والذي استغل االحتفال العاملي بالبيئة يف 

5 حزيران لتوضيح املخاطر احمليطة بالبيئة، واتخاذ إجراءات سياسية وشعبية للحفاظ عليها.

 )WED( بـ ويعتبر يوم البيئة العاملي أحد أهم أيام األمم املتحدة لتشجيع الوعي العاملي والعمل من أجل حماية البيئة ويرمز له 
.World Environment Day اختصارًا لـ

وُيعتبر هذا اليوم يومًا عامليًا للقيام بعمل ما لرعاية األرض أو للتشجيع واملبادرة والعمل على التغيير.
وميكن أن يكون تركيز ذلك على أي مستوى محلي أو وطني أو عاملي؛ كما ميكن أن يكون عماًل منفردًا أو يضم حشدًا، فلكل شخص 

حرية االختيار.

ماهي قيمة إحياء هذا اليوم
على مر عقود من االحتفاالت بيوم 
من  املاليني  شــارك  العاملي،  البيئة 
العالم  أنحاء  جميع  من  األشخاص 
يف  املجتمع  قــطــاعــات  جميع  ــن  وم

العمل البيئي.

 وبتوحيد طاقات هؤالء األشخاص، 
يولد  أن  العاملي  البيئة  يوم  يستطيع 

أثاراً إيجابية ضخمة على الكوكب.
 

مشاركات حول العالم
لعام ٢٠16  العاملي  البيئة  يوم  شهد 
من  مسجاًل  نشاطاً   ٢861 إجمالي 

حول  مشارك  شخص  مليون   1,٢6
العالم قاموا بأعمال من أجل البيئة.

لنحارب من أجل حماية األحياء البرية 
يدور كل احتفال بيوم البيئة العاملي حول 
موضوع يركز االنتباه على قضية بعينها 

من القضايا البيئية الضاغطة.

ــد املــضــيــف  ــل ــب وتــعــتــبــر أجنــــوال هـــي ال
لالحتفاالت الرسمية ليوم البيئة العاملي 
الضوء  فيه  يسلط  وحيث   ٢٠16 للعام 
على التحديات البيئية التي يواجهها ذلك 
مواجهتها،فقد  يف  جهوده  ويدعم  البلد، 
لعام  العاملي  البيئة  يوم  موضوع  متحور 
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أشبال النمور يف ميسور، الهند. صور األمم املتحدة / جون أيسيك.

٢٠16 حول مكافحة االجتار غير املشروع 
باألحياء البرية حتت شعار »لنحارب من 

أجل حماية األحياء البرية«.

وغير  الصارخ  اإلجتار  بني عواقب  فمن 
التنوع  تآكل  الــبــريــة،  باحلياة  املــشــروع 
األحيائي الثمني يف األرض، األمر الذي 
ويعرض  الطبيعية  موروثاتنا  يجردنا من 
جميع األنواع خلطر االنقراض، كما أن 
االقتصادات  يقوضان  والتهريب  القتل 
واألنظمة البيئية ويشعالن فتيل اجلرمية 
املنظمة ويغذيان الفساد وانعدام األمان 

يف العالم بأسره.
الفيلة  تــهــدد  الــبــريــة  ــاة  فــجــرائــم احلــي

والغوريال  والنمور  القرن  ووحيد  املميزة 
 ،٢٠11 عام  ففي  البحرية.  والسالحف 
الفرعية  القرن  وحيد  ــواع  أن انقرضت 
حيوانات  آخر  تالشت  بينما  فيتنام،  يف 
ـــســـوداء الــغــربــيــة من  ــد الـــقـــرن ال وحــي
القردة  أما  نفسه،  العام  يف  الكاميرون 
العليا، فقد اختفت من جامبيا وبوركينا 
البالد  من  وغيرها  وتوجو  وبنني  فاسو 
التي ستتبعها سريًعا. ومن بني الضحايا 
اخلــوذة  ذو  أبوقرن  طيور  شهرة،  األقــل 
السحالب  إلــى  باإلضافة  والبنغوليات، 
البرية واألخشاب من قبيل الروزوود- إذ 
من  تعتبر  أيضاً  واألخشاب  الزهور  إن 

األحياء البرية.
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التي بذلت  وهكذا، فإن اجلهود احلثيثة 
يف مواجهة اإلجتار غير املشروع- مبا يف 
ذلك وضع سياسات أقوى وشن حمالت 
املجتمع  حفظ  يف  واســتــثــمــارات  توعية 
النجاح  بعض  حققت  القانون-  وتطبيق 
املبهر. غير أن كثيراً من األنواع ال تزال 
معرضة للخطر واألمر يتطلب منا جميعاً 
كي نحصر  ودائماً  دءوباً  نبذل جهداً  أن 

هذا اخلطر ونغير مساره.

كيف ميكننا حتقيق ذلك؟
استيعاب  إلــى  الــنــاس  مــن  مزيد  يحتاج 
حجم الدمار الذي حتدثه هذه املمارسات 
غير املشروعة يف بيئتنا وأسباب املعيشة 
نغير  أن  فيجب  واألمــن،  املجتمعات  ويف 
من عاداتنا وسلوكياتنا كي نقلل من حجم 
الدمار الذي يخلفه اإلجتار غير املشروع 
بــاحلــيــاة الــبــريــة ،  ومــزيــد مــن الــوعــي 
احلكومة  يدفع  أن  شأنه  من  والتفاعل 
قوانني  إصـــدار  إلــى  الدولية  والهيئات 
يصرون  من  ومكافحة  وتطبيقها  صارمة 

على كسرها.

العام  لهذا  العاملي  البيئة  يوم  وموضوع 
الـــذي يـــدور حــول - لــنــحــارب مــن أجل 
أن  يشجعك   - الــبــريــة  األحــيــاء  حماية 
حتتفل بكل تلك األنواع املعرضة للخطر 
وأن تبادر بفعل من شأنه أن يساعد يف 
القادمة.  األجــيــال  مــدار  على  حمايتها 
وهذا ينطبق على احليوانات أو النباتات 
املهددة باالنقراض على مستوى منطقتك 
وعلى املستوى القومي والعاملي أيضاً- إذ 
تؤدي  محلًيّا  االنقراض  حاالت  كثرة  أن 
االنقراض  زيادة معدالت  إلى  النهاية  يف 
على مستوى العالم! أيا كنت وأينما كنت، 
ال تتهاون أبداً أمام اإلجتار غير املشروع 
بالفعل،  وال  بالكلمة  ال  البرية  باحلياة 

واصنع فارقاً.

البرية:  املشروع يف األحياء  االجتــار غير 
حقائق وأرقام:

•  ال يوجد يف العالم سوى ٤٠٠٠ منر بري 
تقريباً و قد مت اكتشاف 7٠ جثة لصغار 
تؤكد  فيما  تايالند  يف  مــؤخــراً  النمور 
ال ميثل  ذلــك  أن  املتحدة  األمم  ــاالت  وك
سوى »نسبة ضئيلة« ملدى انتشار التجارة 
التي  البرية  األحياء  يف  املشروعة  غير 

تدفع األنواع إلى حافة االنقراض.
بني  قتله  إفريقي  مت  فيل   1٠٠٠٠٠   •  
عامي ٢٠1٠-٢٠1٢، من أصل تعداد يقل 

عن 5٠٠ ألف فيل تقريباً.
تراجعاً  السافانا  فيلة  أعــداد  شهدت   •
بنسبة 6٠% يف جمهورية تنزانيا املتحدة 
وبنسبة 5٠% يف موزمبيق منذ عام ٢٠٠9.
تسبب الصيد غير املشروع يف تهاوي    •
أعداد الفيلة بالغابات مبعدل   3/٢ خالل 

الفترة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠11.
من  بـ 17٠ طناً  يُقدر  مت تصدير ما     •
إفريقيا  مــن  مــشــروع  غير  بشكل  الــعــاج 

خالل الفترة من ٢٠٠9 إلى ٢٠1٤.
وحيد   1338 عــن  يقل  ال  مــا  قتل  مت    •
الشرعيني  غير  الصيادين  يد  على  قرن 
لالحتاد  وفقاً   ،٢٠15 خالل  إفريقيا  يف 

الدولي للحفاظ على الطبيعة.
غير  الصيد  ازداد  إفريقيا  جنوب  يف   •
ضعًفا   9٠ بنحو  القرن  لوحيد  املشروع 
خالل الفترة من ٢٠٠7 إلى ٢٠15، حيث 
زاد عدد قتلى وحيد القرن من 13 يف عام 

٢٠٠7 إلى 1175 يف عام ٢٠15.
• انقراض الشمبانزي يف غامبيا وبوركينا 

فاسو وبنني وتوغو.
القردة  فصيلة  من   3٠٠٠ البرية  تفقد   •
العليا كل عام؛ ومثلت قردة إنسان الغاب 
حــاالت  إجمالي  مــن   %7٠ عــن  يزيد  مــا 

الصيد.
•  مع ما يفوق مليون حيوان مت صيدها من 
البرية يف العقد املاضي، كانت البنغوليات 
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بها  يتم االجتار  التي  الثدييات  أكثر  هي 
بشكل غير مشروع يف العالم.

تُقدر قيمة االجتــار غير املشروع    •
مليار   ٢٠-15 بـــ  الــبــريــة  بــاألحــيــاء 
دوالر سنوًيا، وهو أحد أكبر األنشطة 
العالم  يف  املشروعة  غير  التجارية 
ــا إلـــى جــنــب مـــع االجتـــــار يف  ــًب جــن

املخدرات واألسلحة والبشر.
وفقاً ملؤسسة »ثــني جرين اليــن«،    •
ُقتل  1٠٠٠ من حراس احلدائق على 
غير  بــاالجتــار  مرتبطني  أفـــراد  يــد 

املشروع يف احلياة البرية.
يُقدر حجم االجتــار غير املشروع    •
وغــيــر املــســجــل وغــيــر املــنــظــم يف 
األسماك بـ 11-٢6 مليون طن سمك 
سنوًيا مبا تتراوح قيمته من 1٠ إلى 
٢3 مليار دوالر مما يسبب استنفاد 
األسعار  وزيادة  األسماك  مخزونات 
وفـــقـــدان الــصــيــاديــن لــســبــل كسب 

العيش.
يف  الداخلية  النزاعات  من   %٤٠  •  
متصلة  كانت  املاضية  عاماً   6٠ الـــ 
باملوارد الطبيعية، وما يزيد عن %8٠ 
من النزاعات املسلحة الكبرى يف الـ 
املاضية حدثت يف مناطق  5٠ عاًما 

مزدهرة بالتنوع البيولوجي.
•  إن حماية احليوانات البرية والنظم 
البيئية ستعود بالنفع على السياحة، 
ــقــيــا جــنــوب  الــتــي جــلــبــت - إلفــري
الصحراء الكبرى أكثر من 36 مليار 
دوالروأسهمت مبا يزيد عن 7% من 
يف  للبالد  اإلجمالي  احمللي  الناجت 

عام ٢٠1٢.
كــل غــوريــال حية جتلب ألوغــنــدا    •
العام ضمن  يف  دوالر  مليون  حوالي 
إيرادات السياحة، بينما رواندا -التي 
تشتهر بالغوريالت اجلبلية - حققت 
السياحة  ضمن  دوالر  ماليني   3٠٤

بزيادة معدلها 1٠  البيئية يف ٢٠1٤ 
ماليني دوالر عن ٢٠13.

•  يف سبتمبر ٢٠15، اثنتان من أكبر 
الــواليــات  العالم،  يف  الــعــاج  أســـواق 
املتحدة والصني، أعلنتا عن عزمهما 
يف  واحمللية  الدولية  التجارة  إغالق 

عاج الفيلة على نطاق الدولتني.
ساعدت العقوبات األكثر صرامة    •
على الصيد غير الشرعي إلى جانب 
النظام القضائي السلس نيبال على 
حتقيق التخلص التام من الصيد غير 
أعــوام   3 يف  القرن  لوحيد  املشروع 
ماضية من أصل 5، مما سمح بزيادة 
  .%٢1 بنحو  ــقــرن  ال وحــيــد  ــداد  ــع ت
ويوجد اآلن 6٤5 وحيد قرن مقارنة 

بـ 53٤ يف ٢٠11.
»العملية  جمعت   ،٢٠15 مايو  يف    •
وكــاالت  للقارات  العابرة   »3 كوبرا 
الــــدول املعنية  الــقــانــون مــن  إنــفــاذ 
والــعــبــور والــوجــهــة، ومتــخــض عنها 
 ٢٤7 مــن  وأكــثــر  قبض  عملية   139
الفيلة  عــاج  تضمنت  احتجاز  حالة 
والنباتات الطبية وقرون وحيد القرن 

والبنغوليات وغير ذلك الكثير.

نبذة حول »أجنوال«
 ،٢٠1٤ عــام  لتعداد  وفقاً  الــســكــان: 
شــخــص يف  مــلــيــون   ٢5.8 يــعــيــش 

أجنوال.

هي  الرسمية  اللغة  تعتبر  الــلــغــة: 
يتم  أنه  من  الرغم  على  البرتغالية، 
البانتو  بلغات  الكثيرين  من  التحدث 

األصلية.

 1.٢5 مساحتها  تبلغ   املـــســـاحـــة:  
تكون  مربع،وبذلك  كيلومتر  مليون 
مساحة  نفس  هــي  أجنــوال  مساحة 
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تقريباً،  إفريقيا  جنوب  أو  البيرو 
وأكثر من ضعف مساحة إسبانيا أو 

تايالند.  

الـــتـــاريـــخ: ال تــزال أجنــوال يف طور 
أهلية  بــعــد حـــرب  ــاء  ــن ــب ال إعـــــادة 
عام  يف  انتهت  عاماً   ٢7 استمرت 
احلرب  تلك  اندلعت  حيث   ،٢٠٠٢
املتمردين  فصائل  حــاربــت  عندما 
االستقالل  نيل  بعد  البعض  بعضها 

عن البرتغال عام 1975.

ــعــد نــظــام احلــكــم يف  احلــــكــــومــــة: يُ
االنتخابات  وجُتــرى  رئاسي  أجنــوال 
ورئيسها خوسيه  كل خمس سنوات 

إدواردو دوس سانتوس.

االقــــتــــصــــاد: شــهــدت أجنـــوال منــواً 
اقتصادًيا قوًيا بفضل صناعة النفط 
لديها إال أنه ال يزال معظم السكان 
يعتمدون على الزراعة يف معيشتهم.

بطول  املمتد  السهل  خلف  البيئة: 
ألجنــوال،  األطلسي  احمليط  ساحل 
تأتي هضبة شاسعة، تغطي الغابات 
األنهار  وتشمل  منها،  كبيرة  أجــزاء 
يُعد  الذي  أوكافانغو،   / كبانغو  نهر 
األنهار يف منطقة  واحًدا من أطول 
يصرف  ــذي  وال اجلنوبية،  إفريقيا 
مــــاءه يف صـــحـــراء كــــاالهــــاري يف 

بوتسوانا.

ــاة  احلـــــيـــــاة الـــــبـــــريـــــة: تــتــمــيــز احلــي
احليوانية والنباتية بثرائها وتنوعها، 
الفيلة  الرئيسية  احليوانات  وتشمل 
نوع  وهي  العمالقة،  السمور  وظباء 
القرون  طويلة  األوراق  آكــالت  من 
يف  إال  توجد  ال  لإلعجاب  ومثيرة 
املهددة  احليوانات  من  وتُعد  أنغوال 

باالنقراض.

أجنوال وحتدياتها البيئية 
أجنــوال  يف  البرية  احلــيــاة  وتشتمل 
العليا والظباء  والقردة  على األسود 
مهددة  وأنـــواع  العمالقة  السابلية 
باالنقراض بشكل حرج ال توجد إال 
الدولي  وأدرجها االحتاد  يف أجنوال 
أنواعاً  باعتبارها  الطبيعة  حلفظ 
خطير.  بشكل  بــاالنــقــراض  مــهــددة 
إحــصــاء  يكشف  أن  املــتــوقــع  ومـــن 
املسح  نتائج  العمالقة  الفيلة  تعداد 
ذي الصلة يف أجنوال خالل األشهر 

القادمة. 
الببغاوات  الطيور  حياة  وتتضمن 
الرمادية اإلفريقية التي عزى بشكل 
القارة  نطاق  على  انخفاضها  كبير 
لالجتار  املــشــروع  غير  الصيد  إلــى 

باحليوانات األليفة.

فيما تسعى أجنوال الستعادة قطعان 
احلياة  على  واحلفاظ  لديها  الفيلة 
البيولوجي  بالتنوع  الثرية  البرية 
الوقت  يف  البيئة،  وحماية  إلفريقيا 
ــواصــل فــيــه إعــــادة الــبــنــاء  الــــذي ت
التي  أعــقــاب احلـــرب األهــلــيــة  يف 

استمرت لربع قرن.

وذكرت فاتيما جاردمي، وزيرة البيئة 
أن  أجنــوال  »يسر  قائلة:  أجنــوال  يف 
الذي  العاملي  البيئة  يوم  تستضيف 
من  قريبة  قضية  على  يركز  ســوف 

قلوبنا«.

وأضافت، »يعد االجتار غير املشروع 
االجتــار  وخــاصــة  البرية،  باألحياء 
القرن، مشكلة  وحيد  وقرون  بالعاج 
رئيسية سائدة يف قارتنا، ونستهدف 
يقوم  الذي  اليوم  لهذا  باستضافتنا 
على االحتفال وزيادة الوعي، توجيه 
املمارسات  تلك  بأن  واضحة  رسالة 

سيتم استئصالها قريباً«.

وقد أطلقت احلكومة مؤخراً سلسلة 
األحياء  لتعزيز حفظ  املبادرات  من 

البرية وتطبيق القانون.

باحلد  أجنـــوال  ــتــزام  الل تأكيد  ويف 
للفيلة،  املــشــروع  غير  الصيد  مــن 
املاضي خطة  العام  يف  قدمت  فقد 
كجزء  بــالــعــاج  معنية  وطنية  عمل 
التجارة  اتفاقية  يف  عضويتها  من 
الدولية بأنواع احليوانات والنباتات 
وهي  بــاالنــقــراض،  املــهــددة  البرية 
برنامج  يستضيفها  دولية  اتفاقية 
تصميمها  ومت  للبيئة  املتحدة  األمم 
والنباتات  باحليوانات  االجتــار  ملنع 

البرية وتهديد حياتها.

ــطــوي اخلــطــة عــلــى عــقــوبــات  ــن وت
املشروع  غير  الصيد  ضد  صارمة 
ــعــزيــز  ــت الــــعــــاج، وال واالجتـــــــار يف 
تعزيز  ذلــك  يتضمن  مبــا  الشرطي 
تدريب حراس األحياء البرية، ونشر 
وحدة مكافحة جرائم األحياء البرية 
يف املطار الدولي بالعاصمة لواندا.

املسؤولون مشروع  ويف مارس، قدم 
قانون يحظر بيع العاج وهي خطوة 
للبيع املفتوح  من شأنها وضع نهاية 
لألعمال الفنية املصنوعة من العاج 

يف سوق بنفيكا النشطة يف لواندا.

ــاشــات أيــضــاً  ــق وجتــــري أجنــــوال ن
محمية  ــاطــق  مــن عــــدة  لــتــأســيــس 
يتضمن  مبا  للحدود  عابرة  فسيحة 
ذلك واحدة من شأنها أن حتوي دلتا 
البرية  باألحياء  الثرية  أوكافاجنو 
ساحل  وأخرى حتوي  بوتسوانا،  يف 

الهيكل العظمي البري يف ناميبيا.

ذلـــك وتــعــمــل أجنــــوال عــلــى تعزيز 
ودورهـــا  الــطــمــوح  أعمالها  جـــدول 

البارز باعتبارها مضيفة ليوم البيئة 
العاملي حتى مع استمرارها يف إعادة 
البناء عقب حرب أهلية طويلة األمد 

ومدمرة لم تنته إال يف ٢٠٠٢.

الدول  إلى  أجنــوال  تنظر  أن  وميكن 
وجهات  وخاصة  األخرى  اإلفريقية 
رحــــالت الـــســـافـــاري واإليــــــرادات 
السياحة  من  جتنيها  التي  املتنامية 
حماية  قيمة  تقدير  بغية  البيئية؛ 
أنشطة  من  املميزة  واألنــواع  البيئة 

الصيد واالجتار غير املشروع.

ـــــادة مــعــدل اجلــرميــة  ويف ظـــل زي
غير  االجتار  على  املنطوية  املنظمة 
من  أيضاً  اخلبراء  يحذر  املشروع، 
أن ذلك االجتار يهدد أيضاً بتوسيع 
نطاق الفساد وانعدام األمن يف دول 

املصدر.

تلتزم بردع جرائم احلياة البرية
العاملي  املضيف  وهــي  أنغوال،  كانت 
ليوم البيئة العاملي ٢٠16، قد أعلنت 
البرية  ــاة  احلــي ــم  جــرائ ضــد  حملة 
الطبيعي  تــراثــهــا  حــمــايــة  أجـــل  مــن 
احليوي  التنوع  حماية  يف  واملساعدة 
الغني يف جنوب إفريقيا. وقد رحبت 
املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة ومــجــمــوعــات 
احملادثة بتلك االلتزامات، قبل حلول 

يوم البيئة العاملي، كانت أنغوال قد:

غير  الـــتـــجـــارة  ــاء  ــه ــإن ب ــعــهــدت  ت   •
البرية  احلياة  منتجات  يف  املشروعة 
بنفيكا  سوق  ذلك  ويشمل  البلد،  يف 
بالعاصمة وسوق لواندا وهي واحدة 

من أكبر أسواق العاج يف إفريقيا.
•  أعلنت ضوابط أوسع وأكثر صرامة 
لتفتيش الركاب يف املطارات ملكافحة 
التهريب غير املشروع ملنتجات احلياة 

البرية.

تواجه األفيال االفريقية خطلر االنقراض بسبب جتارة العاج غير املشروعة، وخاصة يف وسط وغرب أفريقيا. صور اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات 
والنباتات البرية املهددة باالنقراض.
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النقي  الساحلي  الــشــريــط  تتضمن  الــتــي  البيئية  بأصولها  أجنـــوال  تفخر 
والغابات واألراضي العشبية التي تضاهي تلك البيئة التي جتتذب العديد 

من السياح إلى دولتي اجلوار؛ ناميبيا وزامبيا.

•  انضمت إلى 1٢ دولة إفريقية أخرى 
يف توقيع »مبادرة حماية الفيلة« والتي 
خالل  مــن  الفيلة  حماية  على  تركز 
إغـــالق األســـواق  مــن قبيل  تــدابــيــر 

احمللية.
دقيقة  جــرد  قائمة  بعمل  تعهدت   •

مبخزونها من العاج.
•  وعدت بالوفاء بالتزاماتها مبوجب 
ــأنــواع  ــة ب ــي ــدول ــجــارة ال ــت اتــفــاقــيــة ال
املهددة  البرية  والنباتات  احليوانات 
ذلك  يف  مبا   ،)CITES( باالنقراض 
العمل  خطة  لتنفيذ  جهودها  تكثيف 

الوطنية املعنية بالعاج.
لرابطة  الدولي  املؤمتر  استضافت    •
والــذي  اإلفريقيني  العامني  املدعني 
تعزيز  إلــى  يدعو  إعــالن  إلــى  أفضى 
اخلاص  العمل  إطــار  ضمن  التعاون 
بــأنــواع  الــدولــيــة  الــتــجــارة  باتفاقية 
املهددة  البرية  والنباتات  احليوانات 

.)CITES( باالنقراض
ومن اجلدير بالذكر أن املجتمع الدولي 
يعتبر مكافحة التجارة غير املشروعة 
البرية أولوية عاملية، مع تبني  للحياة 
قرارا  املتحدة  العامة لألمم  اجلمعية 

جميع  فــيــه  حــثــت   ٢٠15 يــولــيــو  يف 
الدول على تصنيفها كجرمية جنائية 

خطيرة.

صــنــدوق مــدعــوم مــن األمم املتحدة 
يــوســع نــطــاق خــطــة حــمــايــة احلــيــاة 
و  أفريقيا  ١٩بلدًا يف  لتشمل  البرية 

آسيا
املتحدة  األمم  تدعمه  صندوق  وافــق 
على تخصيص مبلغ إضايف قدره ٤٠ 
نطاق  توسيع  إطــار  يف  دوالر  مليون 
دعمه لبرنامج عاملي ملكافحة االجتار 
أفريقيا  بلداً يف  غير املشروع يف 19 

وآسيا. 
على  العاملي  البيئة  مرفق  وافــق  وقد 
احلياة  بــرنــامــج  عمل  نــطــاق  توسيع 
ــي، ويــتــضــمــن الــدعــم  ــامل ــع ــبــريــة ال ال
اآلسيوي  التنمية  بنك  من  مساهمات 
الطبيعة،  حلفظ  الــدولــي  واالحتـــاد 
املــتــحــدة اإلمنــائــي،  وبــرنــامــج األمم 
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، يونيب، 
والصندوق  الدولي  البنك  ومجموعة 

العاملي للحياة البرية.
ــــال املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج  وق

ضحايا  »إن  شتاينر،  أخيم  يونيب، 
على  تقتصر  ال  البرية  احلياة  جرائم 
التي  اإليكولوجية  والنظم  احليوانات 
املــشــروع  غير  الصيد  جـــراء  دمـــرت 
واالجتــــار فــقــط، بــل هــم مــن البشر 

كذلك«.
اإلضافية،  التسعة  البلدان  وتشمل 
ومالي،  وماالوي،  وكينيا،  أفغانستان، 
وتايالند  أفريقيا  وجنوب  والفلبني، 

وفيتنام وزميبابوي.

صندوق برنامج احلياة البّرية العاملي يوسع نطاق خطة حماية 
احلياة البرية :

•  وافق صندوق برنامج احلياة البّرية وهو صندوق تدعمه األمم املتحدة 
مؤخراً على تخصيص مبلغ إضايف قدره ٤٠ مليون دوالر يف إطار توسيع 
نطاق دعمه لبرنامج عاملي ملكافحة االجتار غير املشروع يف 19 بلدا 

يف أفريقيا وآسيا. 

•  يشمل الصندوق دعم البلدان التسعة اإلضافية، أفغانستان، وكينيا، 
وماالوي، ومالي، والفلبني، وجنوب أفريقيا وتايالند وفيتنام وزميبابوي.

•  سوف تشمل أنشطة برنامج احلياة البرية العاملي على تعزيز عمليات 
احملمية  املناطق  حجم  وزيــادة  املشروع،  غير  الصيد  ومكافحة  التتبع 
وحتسني إدارتها، وتوفير فرص للتنمية من خالل السياحة القائمة على 
تعود  أن  من شأنها  أخرى  ومــوارد طبيعية  زراعية  ومشاريع  الطبيعة، 

بالنفع على املجتمعات احمللية.

•  سيدعم البرنامج مكافحة التهريب والرقابة اجلمركية،  و رفع مستوى 
الوعي للمساعدة يف تعزيز الرادع القانوني يف مجال شراء احليوانات 

البرية ومنتجاتها.
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يف اليوم الدولي لأللغام16
 األمم املتحدة تدعو إلى العمل إلخالء العالم منها !

من  الرابع  يف  املتحدة  األمم  حتيي   
اليوم  عــام  كــل  مــن  نيسان  ــل/  ــري أب
و  األلغام،  مبخاطر  للتوعية  الدولي 
األهمية  على  العام  هــذا  أكــدت  قد 
باأللغام  املتعلقة  لإلجراءات  البالغة 
يف زيادة فعالية االستجابة اإلنسانية 
يف حاالت النزاع وما بعد الصراعات. 
لألمم  العام  األمني  قال  جهته  من  و 
رسالته  مـــون يف  ــي  ك بـــان  املــتــحــدة 
 « لــأللــغــام  ــي  ــدول ال ــيــوم  ال مبناسبة 
أهمية  باأللغام  املتعلقة  لــإلجــراءات 
اإلنسانية  االستجابة  لفعالية  بالغة 
انتهاء  بعد  ومــا  ــزاع  ــن ال حـــاالت  يف 
احملورية  الرسالة  هي  تلك  الــنــزاع، 
األلغام  بخطر  للتوعية  الدولي  لليوم 
املتعلقة  اإلجــــراءات  يف  واملــســاعــدة 

باأللغام.
اجلديدة  الصراعات  فإن  ذلك،  ومع 
أماكن  يف  وراءهــا،  تخلف  واملتجددة 
من  آخر  إرثاً  العالم،  من  جداً  كثيرة 
األلغام  قبيل  من  املتفجرات،  أخطار 
ــوات  ــب ــع والـــذخـــائـــر الــعــنــقــوديــة وال

ويساورني  الصنع،  اليدوية  الناسفة 
استخدام  إزاء  خــاص  بــوجــه  القلق 
األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة 

بالسكان.
وتعمل األمم املتحدة حالياً للتخفيف 
من معاناة املجتمعات احمللية املتضررة 

يف البيئات الشديدة اخلطورة.
سبيل  على  الــســودان،  جــنــوب  ففي 
مليون  نصف  من  أكثر  تلقى  املثال، 
يف  املــخــاطــر  بــشــأن  تثقيفاً  شخص 
املاضي؛ وجرى  اإلثني عشر  األشهر 
من  مــربــع  مــتــر  مــلــيــون   1٤ تطهير 
ــرور  امل وأصــبــح  امللغومة؛  األراضــــي 
 3  ٠٠٠ بـــطـــول  طــــرق  يف  مــأمــونــا 
من   3٠  ٠٠٠ تدمير  ومت  كيلومتر؛ 
مخلفات  مــن  واملــتــفــجــرات  ــام  ــغ األل
ــــاح ذلـــك إيــصــال  احلـــــرب، وقـــد أت
األغذية واملاء إلى الفارين من القتال 

وتنقلهم بأمان.
األلغام،  مجال  يف  العاملون  ويحقق 
حــتــى يف الــســيــاق الـــســـوري الــبــالــغ 
الصعوبة، بعض النتائج الهامة املنقذة 

للحياة.
من  أكثر  تلقى  املــاضــي،  العام  ففي 
بشأن املخاطر  مليوني سوري تثقيفاً 
احمللية،  واملــجــتــمــعــات  املــــدارس  يف 
شخص   5  ٤٠٠ مـــن  ــر  ــث أك وتــلــقــى 
التأهيل  ـــادة  إع مــجــال  يف  خــدمــات 
 ،٢٠15 آب/أغسطس  ومنذ  البدني. 
الذخائر غير  من  تدمير 1٤ طناً  مت 

املنفجرة.
غير أن ماليني من السوريني ما زالوا 
كل  املميت  التهديد  هــذا  يــواجــهــون 
زيادة  إلى  ملحة  حاجة  وهناك  يــوم، 
املتعلقة  األنشطة  إلى  املقدم  الدعم 
باأللغام ومنحها إمكانية وصول كاملة 

ومستمرة ودون معوقات.
هي  بــاأللــغــام  املتعلقة  واإلجـــــراءات 
استثمار يف اإلنسانية ، فهي تساعد 
بحيث  املجتمعات،  ســالم  تعزيز  يف 
على  احلــصــول  احملتاجون  يستطيع 
ــون  ــالجــئ املـــســـاعـــدة ويــســتــطــيــع ال
والنازحون داخليا العودة إلى ديارهم 
بأمان ويستطيع األطفال الذهاب إلى 

املدارس.
آمنا للقيام بأنشطة  وهي تتيح حيزاً 
وتــرســي  اإلعـــمـــار  وإعـــــادة  التنمية 

األسس للسالم املستدام.
اآلثار  مؤخراً  الصادر  تقريري  ويبرز 
غير املقبولة التي تلحق باملدنيني من 
من  احلــرب  ومخلفات  األلغام  جــراء 

املتفجرات.
أن  إلــى  احلاجة  على  أيضاً  ويشدد 
الصكوك  يف  أطــرافــاً  الــدول  تصبح 
وأن  الصلة  ذات  الدولية  اإلنسانية 

تنفذ تلك الصكوك وأن متتثل لها.
ويسرني أنه يف كانون األول/ديسمبر 
الــعــامــة  اجلــمــعــيــة  ــخــذت  ات  ،٢٠15
إلى  احلــاجــة  يؤكد  قـــراراً  باإلجماع 
باأللغام  املتعلقة  اإلجــراءات  تظل  أن 
وال  الدولية،  االهتمامات  صدارة  يف 

سيما إبان األزمات اإلنسانية.
نعمل  الدولي،  اليوم  هذا  يف  دعونا، 
معاً من أجل حتقيق هدف إيجاد عالم 
واملتفجرات  األلغام  تهديد  من  خال 

من مخلفات احلرب«.
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اعرف أكثر عن مركز امللك سلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية

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

* دخلت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )UNCAC( حيز النفاذ يف ١٤ كانون األول/ ديسمبر ٢005، و هي ُتعد االتفاقية األكثر شمواًل وقوة يف مكافحة الفساد على نطاق عاملي، وحتى يناير 
٢0١317، صادقت عليها ١٦5 دولة، وقد وقعت على االتفاقية اململكة العربية السعودية يف ٢00٤/0٩/0١م، فيما انضمت وصادقت عليها يف ٢0١3/0٤/٢٩م

املادة السادسة عشرة :  رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي 
املؤسسات الدولية العمومية

أخرى  وتدابير  تشريعية  تدابير  من  يلزم  قد  ما  طرف  دولــة  كل  تعتمد   -1
لتجرمي القيام عمداً، بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية 
عمومية مبزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر 
أو غير مباشر، سواء لصالح املوظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، 
لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته 
أو أي مزية غير مستحقة  الرسمية، من أجل احلصول على منفعة جتارية 

أخرى أو االحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف األعمال التجارية الدولية.
 ٢- تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير 
أخرى لتجرمي قيام موظف عمومي أجنبي أو موظف يف مؤسسة دولية عمومية 

عمداً، بشكل مباشر أو غير مباشـر، بالتماس أو قبول مزيــة غير مستحقــة، 
سواء لصالح املوظــف نفســه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك 

املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.

املادة السابعة عشرة :  اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها
بشكل آخر من ِقبل موظف عمومي

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجرمي 
كيان آخر،  أو  أو لصالح شخص  قيام موظف عمومــي عمـداً، لصاحله هو 
باختالس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية 
أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل  أو أي أشياء 

آخر.

    كلمة امللك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود - حفظه اهلل -

بسم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد هلل 
والصالة والسالم على رسول اهلل 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
اإلسالمي  ديننا  تعاليم  من  انطالقاً 
امللهوف  إغاثة  توجب  التي  احلنيف 
على  واحملافظة  احملــتــاج،  ومساعدة 
وصحته  وكــرامــتــه  اإلنـــســـان  ــاة  حــي
للمملكة  اإلنساني  لــلــدور  ــداداً  ــت وام
العربية السعودية ورسالتها العاملية يف 

هذا املجال.
فــإنــنــا نــعــلــن تــأســيــس ووضــــع حجر 
ــذي سيكون  ال املــركــز  لهذا  األســـاس 
ـــة واألعــــمــــال  ـــاث ـــإلغ مـــخـــصـــصـــاً ل

اإلنسانية، ومركزاً دولياً رائداً إلغاثة 
الكوارث  من  تُعاني  التي  املجتمعات 
معاناتها  ورفـــع  مساعدتها  بــهــدف 

لتعيش حياة كرمية.
وإننا بهذه املناسبة نُعلن عن تخصيص 
ــة  ــي ــاث ـــــال لـــألعـــمـــال اإلغ ــار ري ــي ــل م
إلى  إضافة  املركز،  لهذا  واإلنسانية 
تخصيص  من  به  وّجهنا  أن  سبق  ما 
استجابة  ريــــال  مــلــيــار  يــتــجــاوز  مــا 
واإلغــاثــيــة  اإلنــســانــيــة  لالحتياجات 

للشعب اليمني الشقيق.

أيها اإلخوة:
السعي  ورســالــتــنــا  هــدفــنــا  ســيــكــون 
قائماً  املــركــز  هــذا  جلعل  جــاهــديــن 
أي  عن  بعيداً  اإلنساني،  البُْعد  على 
املؤسسات  مع  بالتعاون  أخرى  دوافع 
املعتمدة،  الدولية  اإلغاثية  والهيئات 
اليمن  يف  إخواننا  على  منا  وحرصاً 
إعـــادة  عملية  إطـــار  ويف  الــشــقــيــق، 
املركز أقصى درجات  األمل فسيُولي 
لالحتياجات  ــة  ــاي ــرع وال ــمــام  االهــت
اليمني  للشعب  واإلغاثية  اإلنسانية 

العزيز على قلوبنا جميعاً.

ونسأل اهلل للجميع التوفيق والنجاح، 
العربية  وأمتنا  لبالدنا  يحفظ  وأن 
وأن  واالستقرار،  األمــن  واإلسالمية 

يسود السالم كافة أرجاء املعمورة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

عن املركز:
  هــو مركز ســعــودي دولــي مخصص 
الدولية  لألعمال اإلغاثية واإلنسانية 
مت انشاؤه يف 1٤36/7/٢٤ هـ بتوجيه 
ــة كــرميــة مــن خـــادم احلرمني  ورعــاي
من  مجموعة  عبر  يعمل  الشريفني 
البرامج املصممة وفق أحدث النماذج 
للدور  امـــتـــداداً  يــكــون  لكي  العاملية 
اإلغاثة  برامج  لعبته  الــذي  احليوي 
العربية  اململكة  تقدمها  التي  والعون 
وذلك  املنكوبة  للمجتمعات  السعودية 
ملساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة 
كرمية ، بهدف توحيد العمل اإلغاثي 
بني  والتنسيق   ، اخلــارج  يف  للمملكة 
باألعمال  العالقة  ذات  اجلهات  كافة 
اإلغاثية )احلكومية وغير احلكومية( 
يف اململكة ، وتعد عملية )إعادة األمل( 
ملساعدة الشعب اليمني الشقيق أولى 

بتوجيه  املركز  توالها  التي  البرامج 
مباشر من خادم احلرمني الشريفني . 

رؤيتنا
لــإلغــاثــة  رائــــــداً  ــون مـــركـــزاً  ــك أن ن
واألعمال اإلنسانية و ننقل قيمنا إلى 

العالم .

رسالتنا
وتنسيقه  ـــي  ـــاث اإلغ ــعــمــل  ال إدارة 
مبا  الدولي  املستوى  على  واملساهمة 
يضمن تقدمي الدعم للفئات املتضررة 

بكل حيادية.

  قيمنا
بحيادية  لالحتياجات  االستجابة   -
وجترد من الدوافع اخلفية  وبشفافية.
أقصى  لتحقيق  جلــــاد  ا  الــســعــي   -

مستويات االحترافية واجلودة.
لدعم  اجلمهور  مشاركة  تشجيع   -

العمل اإلغاثي.
- األخذ بزمام املبادرة وبناء الشراكات 

القوية على املستوى الدولي.
- العمل نحو إنسانية بال حدود.

2م
01

6 
و 

ولي
ق ي

واف
لم

ه ا
14

37
   

ال
شو

ئة
ما

د ال
 بع

ن 
رو

عش
و ال

د 
اح

الو
دد 

الع



18

 كاريكاتير

هل بإمكان املرأة استخراج هوية وطنية دون موافقة 
املستشار القانونيولي أمرها ؟

خالد بن عبد الرحمن الفاخري ت
نيا

نو
قا

نقالً عن صحيفة

ألي مواطن الحق في استخراج الهوية 

الوطنية من دون أي تمييز، وله الحق 

في التعريف بهويته وميالده المدني، 

ــن وجــــود ولـــي األمــــر هو  والـــهـــدف م

والتسهيل عليها في  بالمرأة  التعريف 

اإلجراءات النظامية فقط لدى األحوال 

دفتر  سجل  فــي  مــدرجــة  أنــهــا  بحكم 

العائلة ، حيث ان اإلجراءات والنظام 

في  المرأة حقها  إكساب  في  واضحان 

أن  وبإمكانها  الوطنية  الهوية  إصــدار 

وتستكمل  أحـــوال  إدارة  ألي  تتقدم 

لالئحة  ـــقـــًا  ووف  ، اإلجـــــــراءات  بــقــيــة 

المدنية  األحـــوال  لنظام  التنظيمية 

عدة  المرأة  تعطي  حاليًا  بها  المعمول 

الوطنية،  الهوية  الستخراج  خيارات 

التعريف  منها حضور ولي األمر ألجل 

بها، وإذا لم تتمكن من ذلك فبإمكانها 

فوق  أقاربها  مــن  بمعرّف  تتقدم  أن 

 18 الـ  فوق  بامرأتين  تأتي  أو  سنة،   18

سنة من أجل التعريف بها لدى إدارة 

األحوال المدنية ومن ثم تستكمل بقية 

اإلجراءات النظامية في هذا الشأن.

الفئات املستفيدة من 
استخراج سجل أسرة للمرأة 

السعودية
باستخراج  املــدنــيــة  األحــــوال  بـــدأت 
 « السعودية  للمرأة  أســرة  سجالت 
بهدف  واألرملة«   واملطلقة  املتزوجة 
إجراءاتهن  وإنــهــاء  أمــورهــن  تسهيل 
لــــدى جــمــيــع اجلـــهـــات احلــكــومــيــة 
األسرة  سجل  تطلب  التي  واخلاصة 
إلثبات التابعني لها، إنفاذاً لتوجيهات 
محمد  األمير  امللكي  السمو  صاحب 
العهد  ولي  عبدالعزيز  بن  نايف  بن 
ــــوزراء وزيــر  ال نــائــب رئــيــس مجلس 
الداخلية ، بضرورة تسهيل إجراءات 

املواطنني مبختلف شرائحهم.
الفئات املستفيدة من السجل:

وطنية  هوية  حتمل  سعودية  أم  كــل 
يف  مضافني  سعوديني  أبــنــاء  لديها 

سجل والدهم و مرتبطني بسجلها.

مميزاته:
1- إثبات صلة األم باألبناء.

جهة  أي  مراجعة  من  األم  ٢- متكن 
تطلب إثبات األبناء.

بحقوق  املطالبة  من  األم  متكن   -3
أبنائها.

العالج
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

تزداد حاجة اإلنسان واهتمامه يوماً بعد يوم، الستخدام وسائل التقنية اإللكترونية مبختلف 
أنواعها للتواصل مع الغير نظراً ملا متثله من سرعة يف نقل املعلومات بكل يسر و  سهولة ، 
إال أن البعض استغل هذه الوسائل النتهاك حقوق غيره من خالل اإلساءة، أو التشهير، أو 
القيام بأعمال مخالفه للنظام، اعتقاداً منهم بأن الوصول لهم يستحيل يف ظل اتساع دائرة 
املستخدمني يف جميع أقطاب العالم ، مما يؤكد ضرورة وقف مثل هذه التجاوزات و محاسبة 
مرتكبيها من خالل تفعيل نظام اجلرائم املعلوماتية والذي يهدف للوقوف ضد العديد من 

اجلرائم التي تكون وسائل التقنية وسيلة الرتكابها والتي نذكر منها :
املــزودة  النقالة  الهواتف  استخدام  اســاءة  طريق  عن  للغير  اخلاصة  باحلياة  املساس   -1

بالكاميرا أو ما يف حكمها .
٢- التشهير باآلخرين وإحلاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات املعلومات املختلفة .

3- الدخول غير املشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصميم 
هذا املوقع ، أو اتالفه ، أو تعديله، شغل عنوانه.

٤- الدخول غير املشروع لتهديد شخص أو ابتزازه حلملة على القيام بفعل أو االمتناع عنه 
، ولو كان القيام بهذا الفعل أو االمتناع عنه مشروعاً.

5- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسب اآللي 
– دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.

لتطبيق هذا  حيث أن االلتزام بتطبيق مواد النظام بحق كل مخالف يعد جتسيداً حقيقياً 

النظام جرائم  اعتبرها  التي  املخالفات  الذي تنص مواده وفقراته على عدد من   ، النظام 
معلوماتية وحدد لها عقوبات تتفاوت بحسب جسامه الفعل املرتكب مما سيكون له بالغ األثر 
يف ردع كل من تسول له نفسه إحلاق الضرر باآلخرين من خالل إساءة استخدام التقنية و 
يحمي احلقوق املترتبة على االستخدام املشروع للحاسبات اآللية وشبكات املعلومات وأجهزة 
اجلوال وجميع وسائل التقنية املختلفة ، علماً ان حتديد املخالفات وحتديد العقوبات املقررة 

لها يعتبر منوذج رائع لتقنني االحكام ويحد من التفاوت يف إصدار األحكام .

اجلرائم اإللكترونية وحقوق اإلنسان




