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كشف رئيس اجلمعية الدكتور مفلح 
ال��ق��ح��ط��ان��ي ل��� »ص��ح��ي��ف��ة ال��وط��ن« 
من  ع��دداً  تلقت  اجلمعية  ف��روع  إن 
شكاوى موظفني سعوديني، تعرضوا 
لتعٍد من قبل بعض اجلهات اإلدارية 
داخ����ل م��ن��ش��آت ال��ق��ط��اع اخل���اص، 
حيث مت فصلهم من قبل الشركات، 
بناًء  بها  يعملون  التي  واملؤسسات 
على املادة 77 من نظام العمل، وجاء 
لعدم  الكفاءات  تلك  عن  االستغناء 
دفع  على  ال��ق��ط��اع��ات  تلك  م��ق��درة 
بوضع  القحطاني  وطالب  أجورهم، 
الفصل  وق���واع���د حت��ك��م  ض���واب���ط 
إيجاد  مع  الطرفني  حقوق  وتراعي 

حلول معقولة وبدائل مناسبة.
آلية  إيجاد  مفلح  الدكتور  اقترح  و 
يكون  ب��ح��ي��ث ال  امل��وظ��ف��ني  ل��ف��ص��ل 
هناك  تكون  بل  املنشأة،  بيد  القرار 
جهة محايدة كوزارة العمل ويف حالة 
يف  ل��ل��وزارة  رغبتها  املنشأة  قدمت 
االستغناء عن املوظفني لعدم القدرة 
ي��درس الطلب  على دف��ع أج��وره��م، 
لدى الوزارة، وإذا وجدت أن السبب 
م��ب��رر لتلك امل��ن��ش��أة، ت��ب��دأ ال���وزارة 
ضامنة  حلول  إي��ج��اد  على  بالعمل 
دخلهم  لهم  يحفظ  مب��ا  للموظفني 
وظائف  إيجاد  على  والعمل  املالي، 
الوظائف،  توليد  هيئة  بني  بالتعاون 

ومكافحة البطالة ووزارة العمل.
كما طالب يف حال كانت املنشأة غير 

قادرة على االستمرار دون أن تخفض 
يتم  أن  بها،  تعمل  التي  العمالة  عدد 
هذه  ت��دع��م  حكومية  ب��رام��ج  إي��ج��اد 
»ساند«  كبرنامج  والعمال،  الشركات 
وغيره من البرامج، أو طرح خيارات 
أخرى أمام املوظفني والعاملني فيها، 
الشركات  أصحاب  بعض  هناك  ألن 
بسبب  معهم  ال��ت��واص��ل  يتم  حينما 
من  اجلمعية  تلقتها  التي  الشكاوى 
جند  املفصولني  والعمال  املوظفني 
املوظفني  وجود  على  يحرصون  أنهم 
على  املالية  القدرة  لديهم  ليس  لكن 
دفع أجورهم فأصبحوا بني خيارين، 
إم���ا اخل����روج م��ن س���وق ال��ع��م��ل أو 

تقليص عدد املوظفني.
وأفاد القحطاني بأنه مت التعامل مع 
مع  والتواصل  الشكاوى،  تلك  بعض 
منها  مؤقتة،  حلول  وطرح  الشركات 
وبقاؤهم  املوظفني  روات��ب  تخفيض 
على رأس العمل، وبعض املوظفني مت 
استثنائية  إج��ازة  بأخذ  لهم  السماح 
اجلانب  يتحسن  حتى  رات���ب  ب���دون 
االق���ت���ص���ادي وامل���ال���ي ل��ب��ع��ض تلك 
الشركات ومن ثم يعودون لوظائفهم.

وح��ص��ل��ت »ال����وط����ن« ع��ل��ى ت��ق��ري��ر 
إحصائي يوضح عدد الشكاوى التي 
يخص  فيما  اجلمعية  ف��روع  تلقتها 
على  اإلداري���ة  اجلهات  بعض  تعدي 
املاضيني،  العامني  خ��ال  املوظفني 
 122 ال��ري��اض  مدينة  سجلت  حيث 

املدينة  ثم   ،19 ج��ازان  تلتها  شكوى، 
املنورة 15، ومكة املكرمة 13، وعسير 
10، ثم جدة 12، والدمام 8، وأخيراً 

اجلوف بشكوى واحدة فقط.
العاطلني  عدد  بلغ  أنه  ذكره  اجلدير 
القوى  مسح  نتائج  وف��ق  السعوديني 
العاملة بنهاية الربع الثالث من العام 
عاطل  أل���ف   693.8 ن��ح��و   ،2016
باملئة   12.1 بطالة  مبعدل  سعودي 
السعودية  العمل  قوة  من  )العاطلون 
منهم  ف���رد(  مليون   5.72 البالغة 

254.1 ألف عاطل من الذكور.
ن��ش��رت��ه صحيفة  ل��ت��ق��ري��ر  ووف���ق���اً 
البطالة  معدل  يُعد  »االقتصادية«، 
يف نهاية الربع الثالث هو األعلى منذ 
سجل  حينما   ،2012 الثالث  ال��رب��ع 
البطالة  معدل  وك��ان  امل��ع��دل،  نفس 
بني السعوديني 11.6 باملئة يف الربع 

الثاني 2016.
وب��ح��س��ب ب��ي��ان��ات ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
لإلحصاء، بلغت قوة العمل السعودية 

الثالث  ال��رب��ع  يف  فأكثر(  سنة   15(
2016 نحو 5.72 مليون فرداً يشكلون 

42 باملئة من إجمالي السكان.
وأظ��ه��رت ن��ت��ائ��ج امل��س��ح -ال����ذي مت 
خال أغسطس/آب 2016- أن قوة 
 13.13 بلغت  السعودية  يف  العمل 
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بعد تلقي اجلمعية عدد من شكاوى موظفني مت  فصلهم من جهات عملهم

د.مفلح القحطاني يرجع السبب إلى انخفاض قدرة املنشآت لدفع أجورهم

بييلييغ عييييدد الييعيياطييليين 
نتائج  وفييق  السعودين 
العاملة  الييقييوى  مييسييح 
من  الثالث  الربع  بنهاية 
 693.8 نحو   ،2016 عام 

ألف عاطل سعودي

مليون فرداً، يشكلون 55.3 باملئة من 
إجمالي السكان، منهم 11.19 مليون 
فرداً من الذكور، بنسبة 85.2 باملئة.
اململكة  يف  العمل  ق��وة  جملة  وبلغت 
فأكثر(  س��ن��ة   15( ال��ع��م��ري��ة  للفئة 
نسبته  ما  أي  أفراد،   13.128.510
55.3 باملئة من إجمالي عدد السكان 
15 سنة فأكثر، منهم 11.187.381 
م���ن ال���ذك���ور ب��ن��س��ب��ة 58.2  ف�����رداً 
املشتغلني  عدد  جملة  وبلغت  باملئة. 
نسبته  ما  أي  ف��رداً   12.376.699
94.3 باملئة من إجمالي قوى العمل، 
ميثل الذكور منهم 88.0 باملئة، وبلغ 
عدد املتعطلني 751.811 فرداً، ميثل 
الذكور منهم ما نسبته 39.0 باملئة، 
 5.7 اإلجمالي  البطالة  معدل  وبلغ 

باملئة.
العمل  ق��وة  أن  النتائج  أظهرت  كما 
فرداً   5.715.363 بلغت  السعودية 
أي ما نسبته 42.0 باملئة من إجمالي 
فأكثر،  سنة   15 السعوديون  السكان 
منهم 4.439.961 فرداً من الذكور، 

ميثلون ما نسبته 77.7 باملئة.
وب���ل���غ إج���م���ال���ي ع����دد امل��ش��ت��غ��ل��ني 
ف���رداً   5.021.579 ال��س��ع��ودي��ني 
ميثلون ما نسبته 87.9 باملئة من قوة 
العمل السعودية، منهم 4.185.853 
نسبته  ما  ميثلون  ال��ذك��ور  من  ف��رداً 
ع��دد  ب��ل��غ  ح���ني  يف  ب��امل��ئ��ة،   84.4
املتعطلني السعوديني 693.784 فرداً 
ميثلون ما نسبته 12.1 باملئة من قوة 
 254.108 منهم  السعودية،  العمل 

أفراد من الذكور.
ما  أن  إلى  املسح  نتائج  أش��ارت  كما 
السعودي  العمل  ق��وة  ثلثي  ي��ق��ارب 
أعمارهم  الذين  األف��راد  بني  تتركز 
بني 25-44 سنة أي ما نسبته 68.3 
باملئة، وللذكور سجلت النسبة لنفس 
ول��إلن��اث  ب��امل��ئ��ة  ال��ع��م��ر 65.8  ف��ئ��ة 

77.0 باملئة.
نسبة  أن  امل��س��ح  ن��ت��ائ��ج  وأوض��ح��ت 
التعلم بني السكان السعوديني داخل 
قوة العمل بلغت 99.5 باملئة، وسجلت 
باملئة، وبني  الذكور 99.5  بني  أيضاً 

اإلناث 99.8 باملئة.
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املقدمة  اخلدمات  مناقشة  بهدف 
نفذ  ل��ل��ط��اب،  التربية  وزارة  م��ن 
باجلوف   اجلمعية  ف��رع  م��ن  فريق 
الشمري  طارش  الدكتور  من  تكون 
امل��ش��رف ع��ل��ى ال��ف��رع، و األس��ت��اذ 
و  ال��ف��رع،  م��دي��ر  الفهيقي  ظ��اه��ر 
منسوبي  أح��د  دوش  علي  األستاذ 

الفرع، زيارة ميدانية إلدارة التعليم 
يف املنطقة.

ف��واز  األس��ت��اذ  استقبالهم  يف  ك��ان 
التعليم  ع��ام  مدير  السالم  جعفر 
عبد  األس��ت��اذ  و  اجل���وف،  مبنطقة 
مدير  مساعد  ال��زاي��د  أحمد  اهلل 
و  األستاذ  التعليم،  التعليم لشؤون 

ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ن��ب��ط م��دي��ر إدارة 
اإلعام التربوي.

يف بداية الزيارة وجد الفريق تفهم 
مدير التعليم مبنطقة اجلوف باملهام 
و  تطويرها،  يف  والرغبة  التعليمية 
الترحيب بالتعاون مع فرع اجلمعية 
تثقيف  ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل��ج��االت  يف 

وتوعية الطاب ملعرفة حقوقهم.
 كما مت مناقشة عدد من املواضيع 

و منها:
التربية  خ��دم��ات  ت��وف��ر  ع���دم   -1
اخلاصة للطاب ذوي االضطرابات 

السلوكية واالنفعالية.
2 �� عدم توفر برامج خدمات تربية 

خاصة مبكرة.
و يف نهاية اللقاء خلص الفريق إلى 

عدد من التوصيات و منها:
تربية  ب��رام��ج  توفير  ض���رورة   ����  1
خاصة ذوي االضطرابات السلوكية 

واالنفعالية.
�� توفير خدمات  تربوية خاصة   2

مبكرة للطاب والطالبات.
3 �� استمرار فرع اجلمعية الوطنية 
حل��ق��وق اإلن��س��ان ب��زي��ارة امل���دارس 

بهدف التثقيف احلقوقي.

وفد من فرع اجلمعية يف اجلوف يزور اإدارة التعليم 

و يبحث اخلدمات املقدمة للطالب
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شارك فريق من فرع اجلمعية باملنطقة 
جمعة  األس��ت��اذ  م��ن  مكون  الشرقية 
الدوسري مدير الفرع، و األستاذ عبد 
اهلل  آل رمضان، بجولة ميدانية قام 
بها وفد من محافظة القطيف وعدد 
من الشخصيات الدينية يف زيارة الى 

سجن املباحث العامة بالدمام.   
يف بداية الزيارة قام الوفد بجولة على 

بالنزالء، و  اللقاء  و  السجن  أقسام 
مناقشة مجموعة من  ذلك مت  بعد 

املواضيع و منها:
1- مسوغات اإليقاف.

امل��وق��وف  ذوي  إح��اط��ة  كيفية   -2
مبكان إيقافه.

3- إب����اغ امل���وق���وف ب��ح��ق��وق��ه، و 
واج���ب���ات���ه، و ال��ل��وائ��ح ال��داخ��ل��ي��ة 

للسجن.
امل��وق��وف  متعلقات  حفظ  آل��ي��ة   -4

الشخصية.
الطبي  الكشف  إج��راءات  إنهاء   -5

على املوقوف.
ب��ع��د ذل����ك ت���وج���ه ال���وف���د ل���زي���ارة 
جتول  و  للسجن،  التابع  املستشفى 
يف عدد من أقسامه، كما زار الوفد 

أيضاً امللعب الرياضي لكرة السلة، و 
الطائرة، و القدم، و قاعة الرعاية و 

التأهيل يف السجن.
إلى  ال��وف��د  توجه  ال��زي��ارة  نهاية  يف 
و  الشرقية  باملنطقة  اجلمعية  ف��رع 
مت مناقشة العديد من املواضيع ذات 
من  مجموعة  توزيع  مت  كما  العاقة 

إصدارات اجلمعية.

اجلمعية ت�سارك يف زيارة ميدانية ل�سجن املباحث 

العامة يف الدمام
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من أجل توعية املجتمع بخطورة العنف
فرع اجلمعية يف جازان يشارك يف برنامج »رفق«

اجلمعية  ف���رع  م���ن  ف��ري��ق  ش����ارك 
و هو   )رف���ق(  برنامج  ج���ازان يف  يف 
مدارس  العنف يف  إرش��ادي خلفض 
سعادة  دشنه  ال��ذي  ال��ع��ام،  التعليم 
الدكتور  ج��ازان  منطقة  إم��ارة  وكيل 
سعد مقرن املقرن، ومدير عام تعليم 
منطقة جازان األستاذ عيسى أحمد 
ال��ش��ؤون  رئ��ي��س  وب��ح��ض��ور  حكمي، 
جازان  منطقة  شرطة  مدير  األمنية 
الدويسي  ب��ن ص��ال��ح  ن��اص��ر  ال��ل��واء 
وعدد من القيادات األمنية باملنطقة.
ق���ام ال��وف��د ب��ع��د االف��ت��ت��اح ب��زي��ارة 
ومن  للفعالية  املصاحب  للمعرض 
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  ج��ن��اح  ضمنها 
حلقوق اإلنسان مبنطقة جازان وكان 
األستاذ  الفرع  مدير  استقبالهم  يف 
وق��دم  املالكي،  حسني  ب��ن  إبراهيم 
لهم شرح مفصل عن  دور اجلمعية 
وأهدافها، وحمايتها حلقوق األطفال 
وط��اب امل���دارس وع��ن م��ا تقوم به 
جتاه قضايا عنف األطفال التي ترد 

إلى فرع اجلمعية.

يهدف  البرنامج  أن  ذك���ره  اجل��دي��ر 
للعديد من األهداف و منها:

تتضمنته  م���ا  ع��ل��ى  ال��ت��أك��ي��د   -1
الداعية  اإلسامية  الشريعة  تعاليم 
اآلخ��ري��ن  م��ع  التعامل  حتسني  إل��ى 
باحلسنى والتسامح والرحمة والعفو.
يف  وال��ع��ام��ل��ني  الطلبة  تبصير   -2
األم����ور مبفهوم  وأول���ي���اء  امل���درس���ة 

العنف وأسبابه وأشكاله املختلفة.
واألسرية  التربوية  البيئة  تهيئة   -3
املناسبة للطلبة مبا يحقق لهم حياة 

آمنة مطمئنة كرمية.
4- إكساب العاملني باملدرسة وأولياء 
األمور باألساليب التربوية )الوقائية( 
والتعامل  العنف  خلفض  امل��ائ��م��ة 

معه. 
التوجيه  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ت��زوي��د   -5
املبكر  التدخل  بأساليب  واإلرش���اد 
والعاج يف التعامل مع حاالت العنف. 
امل����ه����ارات  ال��ط��ل��ب��ة  إك����س����اب   -6
خلفض  واالج��ت��م��اع��ي��ة  الشخصية 

جميع أشكال العنف املدرسي.
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توعوي  معرض  يف  اجلمعية  شاركت 
وحقوقي عن حقوق السجناء ورعاية 
فنية  لوحة   15 على  اشتمل  أسرهم، 
حتكي عن حقوق السجناء ورعايتهم، 
إلى جانب 4 مسجمات تعبيرية، كما 
البرامج  أب��رز  على  امل��ع��رض  اشتمل 
ي��ع��ودون  لكي  السجناء  ت��ؤه��ل  ال��ت��ي 
لوحة  و  املجتمع،  يف  نافعني  أعضاء 

بث  خالها  من  مت  الكترونية  ع��رض 
ب��ع��ض إجن�����ازات اجل��م��ع��ي��ة يف نشر 
عرض  جانب  إلى  احلقوقية،  الثقافة 
من  نسخة   1700 م��ن  أك��ث��ر  وت��وزي��ع 
إصدارات اجلمعية املتنوعة، و مسابقة 
و  األطفال  على  وزع��ت  حقوقي  رسم 
هدايا، كما مت يف هذه املناسبة وضع 
حقوق  وض��ع  مت  حلويات  على  عبارة 

الزوار  على  وتوزيعها  عليها  السجناء 
بهدف نشر ثقافة احلقوق اإلنسانية.

األستاذ  احملافظة  وكيل  جت��ول  وق��د 
أح��م��د ال��س��م��ي��ري، وم���دي���ر س��ج��ون 
ال���ط���ائ���ف، وع������دداً م���ن امل��س��ؤول��ني 
وك���ب���ار ال��ش��خ��ص��ي��ات يف امل��ع��رض، 
وق����دم ل��ه��م مم��ث��ل اجل��م��ع��ي��ة ش��رح��اً 
واف���ي���اً ع��ن م��ح��ت��وى امل���ع���رض، ون��ال 

متيز  ملا  نظراً  عليه  والثناء  إعجابهم 
فنية،  ورس��وم  به من عروض مختلفة 
أحمد  األستاذ  احملافظة  وكيل  وق��دم 
نيابة  وتقدير  شكر  شهادة  السميري، 
سعد  املكلف  الطائف  محافظة  ع��ن 
بالطائف  اجلمعية  ملمثل  البسيوني 
بذله  ملا  نظراً  الثبيتي  عادل  األستاذ 

من جهود إلجناح هذا املناسبة.

م الثبيتي ملشاركته يف  محافظ الطائف املكلف يكِرّ
أسبوع النزيل اخلليجي بالطائف
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الوطنية  اجلمعية  فرع  برنامج  ضمن 
املقدسة،  بالعاصمة  اإلنسان  حلقوق 
استقبل  اإلنسان،  حقوق  ثقافة  لنشر 
ال���ف���رع م���ؤخ���راً ع�����دداً م���ن ال��وف��ود 

الطابية جاءت على النحو التالي:
ج��اء ال��وف��د األول م��ن م��درس��ة عومي 
خال  رافقه  و  املتوسطة،  ساعدة  بن 
باملدرسة  الطابني  املرشدين  الزيارة 
األس��ت��اذ ف��اي��ز ب��ن ح��م��ود احل��ارث��ي، 
السواط،  حميد  بن  أحمد  واألس��ت��اذ 
وك����ان يف اس��ت��ق��ب��ال ال���وف���د امل��دي��ر 
اهلل  عبد  األس��ت��اذ  للفرع  التنفيذي 

والباحث  اخل��ض��راوي،  إسماعيل  بن 
اهلل  عبد  األس��ت��اذ  بالفرع  القانوني 
قدم  الزيارة  وخال  فاضل،  ماهر  بن 
وافياً  شرحاً  للفرع   التنفيذي  املدير 
رسالتها   - نشأتها   ( اجلمعية  ع��ن 
-أهدافها - اختصاصاتها - إجنازاتها 
( وفروعها املنتشرة يف اململكة، واملهام 
العمل  وآلية  بها،  تقوم  التي  واألعمال 
للجمعية  اإلستراتيجية  واخلطة  فيها 
يف تعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان، 
أسئلة  على  وأج���اب  عنها،  وال��دف��اع 
الطاب املختلفة، و جاء الوفد اآلخر 

من مدرسة احلديبية الثانوية، و رافقه 
باملدرسة  النشاط  رائد  الزيارة  خال 
بن  موسى  بن  الرحمن  عبد  األستاذ  
استقباله  يف  وك��ان  العميري،  محسن 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ف��رع األس��ت��اذ 
اخل��ض��راوي،  إسماعيل  بن  اهلل  عبد 
والباحث القانوني بالفرع األستاذ عبد 
اهلل بن ماهر فاضل، وسكرتير الفرع 
العبدلي،  اهلل  عبد  بن  شاكر  األستاذ 
التنفيذي  املدير  قدم  الزيارة  وخ��ال 
ل��ل��ف��رع  ش��رح��اً واف��ي��اً ع��ن اجلمعية 
 - -أه��داف��ه��ا  رسالتها   - نشأتها   (

اختصاصاتها - إجنازاتها ( وفروعها 
واألعمال  واملهام  اململكة،  يف  املنتشرة 
التي تقوم بها وآلية العمل فيها واخلطة 
اإلستراتيجية للجمعية يف تعليم ونشر 
عنها،  والدفاع  اإلنسان،  حقوق  ثقافة 

وأجاب على أسئلة الطاب املختلفة.
الفرع  مدير  قّدم  الزيارات  نهاية  ويف 
للطاب عدداً من املطبوعات التوعوية 
التي أعدتها اجلمعية ، كما حثهم على 
بذل مزيد من اجلهد يف التعلم متمنياً 
دراستهم  يف  وال��س��داد  التوفيق  لهم 

وحياتهم املستقبلية.

فرع اجلمعية بالعا�سمة املقد�سة ي�ستقبل عددًا من 

الوفود الطالبية
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للتعرف على اخت�سا�ساتها و اأعمالها

فرع اجلمعية باملنطقة ال�سرقية ي�ستقبل فريقًا من اأمن 

املن�ساآت

باملنطقة  اجل��م��ع��ي��ة  ف���رع  اس��ت��ق��ب��ل 
ق��وات  ض��ب��اط   م��ن  دفعة  الشرقية 
أم����ن امل���ن���ش���آت، و ك����ان ي��راف��ق��ه��م 
م��س��ؤول ال��ت��دري��ب مب��رك��ز ت��دري��ب 
قوات أمن املنشآت األستاذ عبدالله 
كان  و  القحطاني،  الرحمن  عبد  بــن 
األستاذ  الفرع  مدير  استقبالهم  يف 
جمعة عبد اهلل الدوسري، و سكرتير 
آل  محمد  اهلل  عبد  األستاذ  الفرع 
رم��ض��ان،  و األس��ت��اذ سعيد محمد 

قيدح آل حاي.
يف بداية اللقاء مت التعريف باجلمعية، 
اخ��ت��ص��اص��ات��ه��ا، و  و  أه��داف��ه��ا  و 
نشر  يف  ودوره��ا  امليدانية،  زياراتها 
ث��ق��اف��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان م��ن خ��ال 
إقامة الفعاليات و األنشطة و ورش 
يف  امل��ش��ارك��ة  و  ال��ن��دوات  و  العمل، 
املؤمترات الدولية، و طباعة و توزيع 

اإلصدارات احلوقية.
إستقبال  عملية  استعراض  مت  كما   
واملقيمني،  املواطنني  من  الشكاوى 
س������واءاً ب��احل��ض��ور ال��ش��خ��ص��ي أو 
ب��ال��ب��ري��د أو االمي��ي��ل أو  إرس��ال��ه��ا 
القضايا،  تصنيف  وطريقة  الفاكس، 
املختصة،  اجل��ه��ات  م��ع  ومتابعتها 
وال��ت��ح��ق��ق م��ن دع����اوى امل��خ��ال��ف��ات 
والتجاوزات املتعلقة بحقوق اإلنسان.
ملناقشة  املجال  فتح  مت  ذل��ك  بعد  و 
ط��رح  و  ال��ع��اق��ة  ذات  امل��واض��ي��ع 
قبل  م��ن  عليها  اإلج��اب��ة  و  األسئلة 

فريق اجلمعية.
ويف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء حت���دث م��س��ؤول 
أمن  ق��وات  تدريب  مبركز  التدريب 
عبدالرحمن  بــن  عبدالله  املنشآت 
الوطنية  اجلمعية  شاكراً  القحطاني، 
استقبالها  ع��ل��ى  اإلن��س��ان  حل��ق��وق 

أمن  قوات  ضباط  من  الدفعة  لهذه 
الكبيرة  اجل��ه��ود  وع��ل��ى  امل��ن��ش��آت، 
التي تبذلها اجلمعية يف نشر الوعي 
املجتمع،  فئات  جميع  بني  والتثقيف 
احلقوقية،  اإلص�����دارات  وت��وزي��ع��ه��ا 
وق��ي��ام��ه��ا ب��األن��ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات، 

بها  تقوم  التي  الكبيرة  وامل��س��اع��دة 
القضايا  أصحاب  ملساعدة  اجلمعية 

ومعاجلتها لدى جهات االختصاص.
الزائر  الفريق  كما مت تسليم أعضاء 
اجلمعية  اص����دارات  م��ن  مجموعة 

احلقوقية.
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لضحايا  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مب��ن��اس��ب��ة 
العنف من األطفال األبرياء، قام فرع 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
مبخاطبة  م��ؤخ��راً  اجل���وف  مبنطقة 
وكذلك  باملنطقة  احلكومية  اإلدارات 
م��ن��ط��ق��ة ح���ائ���ل، ت���ب���وك، احل����دود 
التي  الكتيبات  وإرف���اق  الشمالية، 
ت��ت��ض��م��ن ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ع��ن��ف ضد 
وكذلك  وأشكاله،  وأسبابه  األطفال، 
ال��دل��ي��ل اإلرش�������ادي حل��م��ل��ة وق��ف 
العنف ضد األطفال، وحقوق الطفل 

باإلسام.
اإلرشادية يف  اللوحات  كما مت وضع 
توضح  التي  العامة  وامليادين  الطرق 
دور اإلسام يف حماية حقوق الطفل، 
ال  ذل��ك،  يف  واملجتمع  األس���رة  ودور 
يف  كبير  دور  للجمعية  أن  و  سيما 
من  ذل��ك  و  املجتمع،  أف���راد  توعية 
واملشاركة  املهرجانات  حضور  خال 
باملنطقة  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ب��اإلح��ت��ف��االت 
بحقوق  تُعرف  التي  النشرات  بتوزيع 
األطفال، وحمايتهم وتوزيع النشرات 
اخلاصة وللتواصل مع اجلمعية حيال 
جميع مايتعرض حقوقهم، ومبا يكفل 
عقبات  أي  على  للتغلب  مساعدتهم 

تواجههم.
لضحايا  ال��دول��ي  باليوم  ويحتفل  و 
ال��ع��دوان  األب��ري��اء ضحايا  األط��ف��ال 

والغرض  ع��ام،  كل  من  يونيو   4 ي��وم 
منه هو االعتراف باأللم الذي يعاني 
العالم  أنحاء  جميع  يف  األطفال  منه 
الذين يقعون ضحايا لإليذاء البدني 
والعقلي والعاطفي، ويؤكد هذا اليوم 
حقوق  بحماية  املتحدة  األمم  التزام 

األطفال.
و يحتفل به مايني األفراد واملنظمات 
التي تعمل على حماية حقوق األطفال 
ال��ي��وم هو  ه��ذا  و  عليها،  واحل��ف��اظ 
واملنظمات  لألفراد  املناسب  الوقت 

فرع اجلمعية باجلوف يشارك يف اليوم العاملي 
لضحايا العنف من األطفال األبرياء

يف جميع أنحاء العالم ليصبحوا على 
بينة من تأثير التعسف من االعتداء، 
يف جميع أشكاله، ضد األطفال، كما 
أنه وقت تتعلم فيه املنظمات واألفراد 
على  تركز  التي  التوعية  من حمات 
تشارك  أو  األط��ف��ال  ح��ق��وق  حماية 

فيها.
اجلمعية  إع��ان  إلى  تاريخه  يعود  و 
امل��ؤرخ 19  قرارها  العامة - مبوجب 
دورت��ه��ا  يف   1982 آب/أغ���س���ط���س 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ط���ارئ���ة ال��س��اب��ع��ة 

املستأنفة، ونظراً ملا روعها من ’’العدد 
الفلسطينيني  األط��ف��ال  م��ن  الكبير 
أعمال  ضحايا  األبراياء  واللبنانيني 
 - إسرائيل‘‘  ترتكبها  التي  ال��ع��دوان 
من  حزيران/يونيه   4 بيوم  االحتفال 
كل عام بوصفه اليوم الدولي لضحايا 

العدوان من األطفال األبرياء.
والغرض من هذا اليوم هو االعتراف 
سوء  من ضحايا   - األطفال  مبعاناة 
املعاملة البدنية والعقلية والنفسية - 

يف جميع أنحاء العالم.
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إدارة  اجلمعية   ف��رع  من  وف��د  زار 
امل��ن��ورة   امل��دي��ن��ة  منطقة  ج����وازات 
لبحث أوجه التنسيق، وسبل تعزيز 
التعاون، ومناقشة  جملة من  آفاق 
املشترك. االهتمام  ذات  القضايا 
املشرف  كًا من:  الفرع  ضم وفد  
القرايف،  ش��رف  الفرع  على  العام 
واألس���ت���اذ ع��ب��د امل��ج��ي��د األم���ني، 
واألس���ت���اذ ن��اش��ي احل��رب��ي منسق 

إدارة التعليم.
ال��ل��ق��اء م��ن ط���رف إدارة  وح��ض��ر 
املنطقة  ج��وازات  مدير  اجل���وازات 
واملساعد  الهويش،  خالد  العميد  
العميد  وليد العقيلي ومدير املتابعة 
البصير،   فيصل  العميد  اإلداري���ة 
باجلوازات  النسائي  الفرع  ومديرة 
فوزية الصيعري، وعدداً من مدراء 

األقسام.
ب����دأ االج���ت���م���اع ب��ت��رح��ي��ب م��دي��ر 
اجلمعية  ف���رع  ب��وف��د  اجل������وازات 
م���ؤك���داً ح���رص اجل������وازات  على 

التعاون الدائم بينهما. 

 وأك���دت امل��ش��رف ال��ع��ام على فرع 
يقدر  اجلمعية  ف��رع  »أن  اجلمعية 
ك���اف���ة اجل���ه���ود ال���ت���ي ت���ب���ذل من 
العمل  وأن  اجل���وازات   إدارة  قبل 
املشترك  التعاون  ظل  يف  املتواصل 
سوف يفضي دون شك، إلى  تعزيز 
فيما  والتنسيق  ال��ت��ع��اون  مسيرة 
األه���داف  وحتقيق  ال��ط��رف��ني  ب��ني 
لتعزيز  جميعاً  إاليها  نسعى  التي 

املنظومة احلقوقية«.
وأضافت أن اللقاء شهد أثناء الزيارة  
حواراً تفاعلياً حيث تبادل اجلانبان 
وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ح����ول ال��ق��ض��اي��ا  
املشترك  االهتمام  ذات  احلقوقية 
يف أفق إيجاد حل لها  من أبرزها: 
املتعلقة  والقضايا  الكفاالت،  نقل 
املتزوجة  السعودية  امل���رأة  بأبناء 
أبنائها،  كفالة  ونقل  أجنبي،  م��ن 
املطلقة  األج��ن��ب��ي��ة  امل����رأة  وأب���ن���اء 
م��ن س���ع���ودي، وأب���ن���اء امل��واط��ن��ات 
املتوفيات، واإلقامة الدائمة ألمهات 
السعوديات  اب��ن��اء  أو  السعوديني، 

املتزوجات بدون عقد رسمي  ونقل 
كفالتهم، وحقوق ذوي االحتياجات 
اخلاصة، وقرارات اإلبعاد، وأوضاع 
األشقاء من سوريا واليمن، وقضايا 
البدون، وبحث سبل تسهيل أوضاع 
املوقوفني وفق األنظمة، وعدداً من 
أو  ت��رد  ال��ت��ي  احلقوقية  القضايا 

ترصد من قبل الفرع.
ك��م��ا اس��ت��م��ع ال���وف���د ل��ن��ب��ذة من 
إجن���ازات  ف��رع اجل���وازات وآليات 

مختلف  الطرفان  وناقش  عملهم، 
واألراء  واألس��ئ��ل��ة  االس��ت��ف��س��ارات 
امل��رت��ب��ط��ة  بحقوق اإلن���س���ان،  ثم 
وأقسام   دوائ��ر  على  الوفد  تعرف 
املسنني  إدارة اجلوازات، وخدمات 

وذوي االحتياجات اخلاصة.
اجلدير ذكره أن اللقاء عكس عمق 
ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ط��رف��ني يف ك��ل ما 
حقوق  واح��ت��رام  تعزيز  شأنه  م��ن 

اإلنسان. 

اجلمعية تستقبل وفدًا من إدارة اجلوازات باملدينة 
املنورة
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املتحدة  لألمم  العام  األم��ني  دعا 
بان كي مون  إلى تذكر الضحايا 
والتفكير  العالم،  أنحاء  يف جميع 
القضاء  التقدم احملرز صوب  يف 
على جميع أشكال الرق املعاصرة، 
م��ث��ل ال��ع��م��ل ال��ق��س��ري، وأس���وأ 
وال��زواج  األط��ف��ال،  عمل  أشكال 
االس��ت��رق��اق،  وزواج  ال��ق��س��ري، 

والسخرة، واالجتار بالبشر. 
العام  األمني  ذلك يف رسالة  جاء 
مبناسبة اليوم العاملي إللغاء الرق 
الذي يحتفل به سنوياً منذ الثاني 
 1949 ديسمبر  أول  ك��ان��ون  م��ن 
املتحدة  األمم  باتفاقية  للتذكير 
باألشخاص  االجت��ار  قمع  بشأن 
واس��ت��غ��ال ب��غ��اء ال��غ��ي��ر، وق���ال 
األمني العام »معاً ميكننا أن نسرع 
نبذلها  التي  اجل��ه��ود  خطى  م��ن 
هذه  أوزار  م��ن  العالم  لتخليص 

املمارسة النكراء!« 
وي��ت��زام��ن اح��ت��ف��ال ه���ذا ال��ع��ام 

منظمة األمم املتحدة تدعو إلى إنهاء الرق يف العالم 

التسعني  ال��س��ن��وي��ة  ال��ذك��رى  م��ع 
لعام  الرقيق  جتارة  منع  التفاقية 
1926، والذكرى السنوية الستني 
 1956 لعام  التكميلية  لاتفاقية 
وجت���ارة  ال���رق  ب��إب��ط��ال  املتعلقة 
وامل��م��ارس��ات  واألع����راف  الرقيق 

الشبيهة بالرق.
»ميكننا  ال��ع��ام  األم���ني  وأض����اف 
املشجعة  ال��ب��وادر  بعض  جند  أن 
يف االن��خ��ف��اض ال���ذي ط��رأ على 
تشملهم  ال��ذي��ن  األط��ف��ال  ع���دد 
ويف  األطفال،  عمل  أشكال  أسوأ 
اتساع األطر القانونية والسياسية 
املعاصر  للرق  للتصدي  الشاملة 
واالجت�����ار ب��ال��ب��ش��ر، وك��ذل��ك يف 
تنامي الوعي العام بهذه املسألة«.
وفقاً  فهناك،  ذل��ك  »وم��ع  وق��ال، 
لتقديرات منظمة العمل الدولية، 
ح��وال��ي 21 م��ل��ي��ون ش��خ��ص من 
عن  يعجزون  ال��س��خ��رة،  ضحايا 
اخل����روج م��ن دائ����رة االس��ت��غ��ال 

والعنف، مبا يف  املفرط واإلي��ذاء 
ذلك العنف اجلنسي والقائم على 
كثيرة  أح��ي��ان  ن��وع اجل��ن��س، ويف 
ألشكال  اخلاضعون  يكون  للغاية 
فيهم  مبن  التمييز،  من  متعددة 
الشعوب  وأبناء  واألطفال  النساء 
واألشخاص  واألقليات  األصلية 
اخل���اص���ة،  االح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
وسوء  لاستغال  بشدة  عرضة 

املعاملة«.
احلالي  التصاعد  أن  إلى  وأش��ار 
يف جترمي الهجرة أدى إلى تفاقم 
أوجه الضعف لدى املايني ممن 
واالضطهاد  ال��ن��زاع،  م��ن  ي��ف��رون 
املدقع،  والفقر  األزمات،  وحاالت 
فريسة  يقعوا  أن  ميكن  وال��ذي��ن 
من  وغ��ي��ره��م  للمتاجرين  سهلة 
امل��س��ت��ف��ي��دي��ن م��ن ح��ال��ة ال��ي��أس 

احمليطة بهم.
أكد على دور صندوق األمم  كما 
امل���ت���ح���دة ل��ل��ت��ب��رع��ات اخل���اص 

إعادة  املعاصرة يف  الرق  بأشكال 
والكرامة  اإلنسان  حقوق  إع��اء 
آلالف  ال����واج����ب����ة  اإلن���س���ان���ي���ة 
خال  م��ن  وأس��ره��م،  الضحايا 
توفر  التي  للمشاريع  املنح  تقدمي 
وحث  التأهيل،  إع���ادة  خ��دم��ات 
ال�����دول األع���ض���اء وامل��ؤس��س��ات 
ال��ت��ج��اري��ة وامل��ؤس��س��ة اخل��اص��ة 
وغيرها من اجلهات املانحة على 

زيادة تبرعاتها.
اجلدير ذكره أن من مظاهر الرق 
امل��دي��ن،  استعباد  ح��ول  تتمحور 
بالبشر  واالجت������ار  وال���س���خ���رة؛ 
األعضاء؛  ن��زع  لغرض  واالجت���ار 
واالس��ت��غ��ال اجل��ن��س��ي، وأس���وأ 
والزواج  األطفال،  عمل  األشكال 
ووراثة  الزوجات،  وبيع  القسري، 
األرام������ل، وال��ت��ج��ن��ي��د ال��ق��س��ري 
النزاع  يف  الستخدامهم  لألطفال 
وانهاكات  جرائم  وكلها  املسلّح،  

صارخة حلقوق اإلنسان.

حقائق و أرقام:
1- هناك 21 مليون شخص ضحايا للعمل القسري – 11.4 مليون من النساء و 9.5 مليون من الرجال والفتيات والفتيان.
2- تقريبًا نحو 19 مليون هم ضحايا ألفراد أو شركات، وأكثر من 2 مليون شخص هم ضحايا من قبل الدولة أو املتمردين.

3- من بني ضحايا األفراد أو املؤسسات، هناك 4.5 مليون شخصس ضحايا االستغالل اجلنسي القسري.
4- يولد العمل القسري يف االقتصاد اخلاص يف الواليات املتحدة 150 مليار دوالر من األرباح غير املشروعة سنويًا.

5- العمل احمللي والزراعة والبناء والتصنيع والترفيه هي أكثر القطاعات املعنية.
6- العمال املهاجرين والسكان األصليني هم عرضة للعمل القسري على وجه اخلصوص.
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وزارة  بني  اإللكتروني  الربط  حقق 
و  جناحاً  الداخلية  وزارة  و  العدل 
حيث  من  ملموسة  إيجابية  ونتائج 
كفاءة  ورفع  األحكام،  تنفيذ  سرعة 
العمل القضائي، ومستوى اخلدمات 
وزارة  وكيل  أك��ده  ما  هذا  العدلية، 
العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد 

اخلضيري.
التنفيذ يشهد  أن قضاء  إلى  ولفت 
ت����ط����ورات م���ت���س���ارع���ة، وي��ح��ظ��ى 
باهتمام بالغ من معالي وزير العدل 
حيث  الصمعاني،  ول��ي��د  ال��دك��ت��ور 

اعتمد معاليه )22( مشروعاً ومبادرة 
تتضمن حزمة من اإلجراءات الرقمية 
النوعية التي تهدف إلى إيجاد حلول 
مبتكرة آلليات تنفيذ وتفعيل األحكام 
يف  العمل  بيئة  وتطوير  القضائية، 

محاكم التنفيذ.
لشؤون  ال��ع��دل  وزارة  وك��ي��ل  وك��ش��ف 
العمليات  نسبة  ارتفاع  عن  التنفيذ 
اإللكتروني  الربط  طريق  عن  املنفذة 
ب� )86 %(، وذلك  الداخلية  مع وزارة 
اجل��اري  العام  مطلع  منذ  الفترة  يف 
بلغت  والتي  1438/4/30ه����،  وحتى 

وزارة  طريق  عن  أم��راً   )91.776(
من  الفترة  ب��ذات  مقارنة  الداخلية، 
إجمالي  بلغ  ال��ت��ي  امل��ن��ص��رم  ال��ع��ام 
 )49.296( خالها  املنفذة  الطلبات 

أمراً.
بني  اإللكتروني  الربط  أن  وأوض��ح 
من  التنفيذ  قضاة  مّكن  ال��وزارت��ني 
إمتام العمليات على »املنفذ ضدهم« 
رقمية  منظومة  وف���ق  إل��ك��ت��رون��ي��اً، 
مبدخات واضحة ومبسار إلكتروني 
السابقة  باآلليات  مقارنة  متطور، 
حكومية  م��خ��اط��ب��ات  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 

تصل إلى )60( يوماً تقريباً، ليصبح 
التنفيذ اآلن حلظي، بهدف الوصول 
لوتيرة  وتسريعاً  ناجزة،  عدالة  إلى 

التقاضي وتنفيذ األحكام.
تأتي ضمن  اخلطوة  هذه  أن  وأب��ان 
توجهات الوزارة الختزال مدة تنفيذ 
من  التنفيذ  نظام  م��ن   )46( امل���ادة 
إلغاء  وكذلك  ي��وم،  إل��ى  يوماً   )60(
يخص  فيما  ال��ورق��ي��ة  امل��خ��اط��ب��ات 
وإي��ق��اف  السفر  م��ن  وامل��ن��ع  التبليغ 
اخل���دم���ات وال��ق��ب��ض ورف�����ع ذل��ك 

إلكترونياً.

1

ي���رس���ل ال���ط���ل���ب م����ن ب���ري���د رئ��ي��س 
احمل���ك���م���ة يف م����وق����ع ال�����������وزارة إل���ى 
notice@moj.( البريد االلكتروني

احملكمة  رئ��ي��س  وي��رف��ق   ،)gov.sa

يف البريد خطابًا ممسوحًا ضوئيًا 
ي��وج��ه إل���ى وك��ي��ل ال������وزارة امل��س��اع��د 
ل���ش���ؤون احمل���اك���م ب��ط��ل��ب اإلض���اف���ة، 
ويرافقه بيان أسماء رؤساء وأعضاء 
ال���دوائ���ر ال��ق��ض��ائ��ي��ة م��وض��ح��ًا فيه 
اس������م ال����ق����اض����ي ك����ام����اًل م����ن واق����ع 
الهوية الوطنية ورقم سجله املدني 
ال��ت��ي يشغلها  ال��ق��ض��ائ��ي��ة  وامل��رت��ب��ة 

والدائرة التي يعمل فيها.

2
يكون  أن  يتطلب  اخل��دم��ة  تفعيل 
ل��ل��ق��اض��ي ح���س���اب يف ن���ظ���ام أب��ش��ر، 
وأن ي��ك��ون احل��س��اب م��ف��ع��اًل، ن��ظ��رًا 
الرتباط هذه اخلدمة بنظام أبشر.

3
ي��ك��ون امل��ت��ص��ف��ح يف ج��ه��از احل��اس��ب اآلل��ي 
 Internet( اخل��دم��ة  ه��ذه  استعمال  ألج��ل 
العاشر،  أو  ال��ت��اس��ع  اإلص����دار   )Explorer

فإن كان اإلصدار أدنى من اإلصدار التاسع 
بواسطة  اإلص���دار  ترقية  األم��ر  فيقتضي 
أو  مختصي احل��اس��ب اآلل����ي يف احمل��ك��م��ة 

فرع الوزارة.

4
تسجيل رقم هوية املدعي املطلوب تنفيذ اخلدمة له عند تدوين بيانات صحيفة 
الدعوى لالسم  ال��وارد يف صحيفة  التأكد من مطابقة االس��م  الدعوى، ويتعني 
امل��دع��ي، علمًا أن النظام يقبل إص��دار األوام���ر للمدعني وفقًا  امل��دون يف بطاقة 
ألرقام الهويات التالية )الهوية الوطنية، هوية مقيم، هوية مواطني دول مجلس 
التعاون اخلليجية، جواز سفر، سجل جتاري، رخصة نادي، شركة أجنبية، هوية 

زائر(.

5
إيقاع اخلدمة عليه عند تدوين األوراق  امل��راد  املدعى عليه  ورق��ة هوية  تسجيل 
دون أن تسجل هوية املدعى عليه، فيمكن للدائرة القضائية إضافتها من شاشات 
الربط االلكتروني يف النظام ثم تنفيذ اخلدمة، إذ يتيح النظام تنفيذ اخلدمة 
على املدعى عليه من واقع رقم )الهوية الوطنية، هوية مقيم، بطاقة زائر( فقط.

6
التأكد من مطابقة اسم املدعى عليه الوارد 
يف صحيفة الدعوى مع االسم الذي يظهر 
يف ال��ن��ظ��ام ع��ن��د اس��ت��دع��اء خ��دم��ة ال��رب��ط 
االل��ك��ت��رون��ي م��ع وزارة ال��داخ��ل��ي��ة يف شاشة 
األوام��ر القضائية قبل إصدار األمر، حتى 
ال يقع األم��ر على شخص غير م���راد، ويف 
ح���ال اخ��ت��ل��ف االس���م امل���وج���ود يف صحيفة 
الدعوى عن االسم الذي يظهر يف الشاشة 
فيتعني على  الربط،  استدعاء خدمة  بعد 
الدائرة التوقف عن إصدار األمر إلى حني 
ي��ت��واف��ق مع  ال��دع��وى مب��ا  تعديل صحيفة 

االسم والرقم الصحيح.

الضوابط األساسية للربط بن وزارتي العدل و  الداخلية

الربط اإللكتروني بني وزارتي »العدل« و«الداخلية« 
يرفع سرعة تنفيذ العمليات
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تقرير دويل عن الدعم للت�سدي للتغري املناخي 

يف العامل العربي

ل تغيُّر املناخ خطراً أساسياً على  يُشِكّ
للبنك  التنمية يف وقتنا هذا، و وفقاً 
الدولي فإنه إذا لم يواجه، فلن نتمكن 
من إنهاء الفقر، وكلما حتركنا أسرع، 
له  للتصدي  أفضل  الفرصة  كانت 
أكدته مجموعة  ما  أقل، هذا  بتكلفة 
نشرته  تقرير  عبر  ال��دول��ي  البنك 

بشأن التغير املناخي جاء فيه:

العالم  ع��ل��ى  ي��ؤث��ر  امل��ن��اخ  تغير  ب���دأ 
مفزع.  ن��ط��اق  على  بالفعل  ال��ع��رب��ي 
ستنتشر  املتطرفة  احلرارة  فموجات 
يف م��س��اح��ات أك��ب��ر م��ن األراض����ي 
ولفترات زمنية أطول، ما يجعل بعض 
للسكنى ويحد  األج��زاء غير صاحلة 
من القدرة على زراعة أجزاء أخرى، 
ارت��ف��اع  أث��ر  ب��زي��ادة  امل���دن  وستشعر 

حرارة املناطق احلضرية، وقد تعيش 
معظم عواصم الشرق األوسط أربعة 
أشهر من األيام شديدة احل��رارة كل 
عام، وسيخلق ارتفاع احلرارة ضغوطاً 
املوارد  وعلى  احملاصيل،  على  هائلة 
املائية النادرة بالفعل، مع احتمال أن 
يؤدي ذلك إلى تزايد الهجرة ومخاطر 

نشوب صراعات.
متويله  يييعييزز  الييدولييي  الييبيينييك 
العالم  يف  املناخية  لألنشطة 

العربي
أعلنت مجموعة البنك الدولي مؤخراً 
املساندة  ل��زي��ادة  ج��دي��دة  خطة  ع��ن 
ل��ب��ل��دان ال���ش���رق األوس�����ط وش��م��ال 
املخاطر  م��واج��ه��ة  ب��غ��رض  أفريقيا 
امل��ن��اخ، وع��ل��ى م��دار  ال��ع��دي��دة لتغير 
السنوات األربع القادمة، تهدف خطة 
األنشطة املناخية يف الشرق األوسط 
حجم  مضاعفة  إلى  أفريقيا  وشمال 

الدولي  البنك  يقدمه  الذي  التمويل 
خصيصاً لألنشطة املناخية إلى 1.5 
مليار دوالر تقريباً بحلول عام 2020. 
نائب  غ��امن،  حافظ  ق��ال  جانبه  من 
الشرق  ملنطقة  الدولي  البنك  رئيس 
األوسط وشمال أفريقيا، إن اخلطة 
ستركز على أربع أولويات وهي األمن 
املستدامة  وامل��دن  وامل��ائ��ي،  الغذائي 
امل��ت��واف��ق��ة م���ع ال���ظ���روف امل��ن��اخ��ي��ة 
اجل���دي���دة، وال��ت��ح��ول إل���ى ال��ط��اق��ة 
الفئات  وحماية  الكربون،  منخفضة 
لتبعات  تعرضاً  واألكثر  فقراً  األشد 

تغير املناخ.
وقال غامن »سيفاقم تغير املناخ كثيراً 
من سوء الوضع، وسيؤثر على مايني 
وشمال  األوس���ط  ال��ش��رق  يف  البشر 
خاص  بشكل  ه��ذا  ينطبق  أفريقيا، 
املياه  م��وارد  على  تأثيره  خ��ال  من 
الشحيحة التي تعد بالفعل األدنى يف 

يحدث التغير املناخي بسبب رفع النشاط البشري لنسب غازات الدفيئة 
يف الغاف اجلوي الذي بات يحبس املزيد من احلرارة، فكلما اتبعت 
اآلالت  على  واعتمادا  تعقيدا  أكثر  حياة  أمن��اط  البشرية  املجتمعات 
احتاجت الى مزيد من الطاقة، وارتفاع الطلب على الطاقة يعني حرق 
املزيد من الوقود األحفوري )النفط-الغاز-الفحم( وبالتالي رفع نسب 
الغازات احلابسة للحرارة يف الغاف اجلوي، و بذلك ساهم البشر يف 
تضخيم قدرة مفعول الدفيئة الطبيعي على حبس احلرارة وهو ما يدعو 
الى القلق، فذلك كفيل بأن يرفع حرارة الكوكب بسرعة ال سابقة لها 

يف تاريخ البشرية.
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العالم، والتي ستزداد ندرة، مما يهدد 
التي  ك��ال��زراع��ة  املهمة،  الصناعات 
يعتمد عليها املايني لكسب قوتهم يف 

املناطق الريفية األشد فقراً«.
ال��زراع��ي��ة  امل��س��اح��ات  ثلثا  تعتمد  و 
وشمال  األوس���ط  ال��ش��رق  يف  تقريباً 
أف��ري��ق��ي��ا ع��ل��ى األم��ط��ار ف��ق��ط، مما 
التغيرات  أم��ام  ضعفاً  أكثر  يجعلها 
ومعدالت هطول  احلرارة  درجات  يف 
امل��ط��ر، م��ع ارت��ف��اع درج���ات احل��رارة 
املنطقة،  يف  أك��ث��ر  سترتفع  ع��امل��ي��اً، 
من  امل��زي��د  ح���دوث  يتسبب يف  مم��ا 
فقد  حدتها،  وزي��ادة  اجلفاف  نوبات 
دم��ر اجل��ف��اف ال���ذي ش��ه��ده املغرب 
نصف محصول  من  أكثر   2015 عام 
إجمالي  انخفاض  وتسبب يف  القمح، 
الناجت احمللي يف الباد بنسبة 1.5 يف 
املائة، يشتغل ما يقرب من ربع القوة 
أن  إال  بالزراعة،  املنطقة  يف  العاملة 

هذه النسبة ترتفع يف املغرب إلى 40 
املناخ  تغير  تأثير  مع  ولكن  املائة،  يف 
دعم مصادر  على  القطاع  قدرة  على 
الرزق، سينتقل املزيد من الناس إلى 
ع��ن ع��م��ل، وف��ض��ًا عن  امل���دن بحثاً 
السكاني،  والتكدس  التلوث  تفاقم 
فإن زيادة الهجرة إلى املدن الساحلية 
آخ��ر،  خلطر  ال��ن��اس  يعرض  الكبرى 
ف��إذا  البحر،  سطح  مستوى  ارت��ف��اع 
درج��ة   1.5 األرض  ح���رارة  ارتفعت 
مستوى  يرتفع  أن  املتوقع  من  مئوية، 
بني  م��ا  إل��ى  امل��ت��وس��ط  البحر  سطح 

التحديات الهائلة ملواجهة 

تتطلب  امليينيياخييي  التغير 

شرائح  كافة  يف  تغيرات 

املجتمع

0.2 و0.5 متر، وهو ما قد يؤثر على 
اجلزائر  بني  مليون شخص   25 نحو 

وبيروت.
ت��ق��وم خ��ط��ة األن��ش��ط��ة امل��ن��اخ��ي��ة يف 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا على 

حزمة من خمسة التزامات  هي:
امل��زي��د  حت��وي��ل  ه����و  األول  االل�����ت�����زام 
إلى  البنك  يقدمه  ال��ذي  التمويل  من 
الثاني  واالل��ت��زام  املناخية،  األنشطة 
تقريباً  ال��دع��م  مضاعفة  ه��و  امل��ك��م��ل 
اجلديد.  املناخي  الواقع  مع  للتكيف 
األمان  شبكات  دعم  ذلك  سيتضمن 
االجتماعي التي حتمي الفئات األكثر 
تعرضاً آلثار تغير املناخ، والتصميمات 
مبا  للكوارث  واالستعداد  احلضرية 
وامل��م��ت��ل��ك��ات مخاطر  ال���ن���اس،  ي��ق��ي 
وتبعاته، عاوة على  الطقس اجلامح 
حتسني إدارة املوارد الطبيعية، السيما 

يف األنظمة اإليكولوجية الهشة.
االل�����ت�����زام ال���ث���ال���ث ه����و دع���م إص��اح 
ال��س��ي��اس��ات ال���ذي س��ي��رس��ي رك��ائ��ز 
الدعم  إلغاء  مثل  األخضر،  املستقبل 
املكلف للوقود األحفوري الذي يشجع 
للطاقة،  ال��رش��ي��د  غير  االس��ت��خ��دام 
لتشجيع  امل��ائ��م��ة  ال��ل��وائ��ح  ووض����ع 
استثمارات القطاع اخلاص يف الطاقة 
حتمل  هو  الرابع  االل��ت��زام  املتجددة، 
األخضر  النمو  إلى  التحول  تكاليف 
ب��اس��ت��خ��دام ب���رام���ج ال��ب��ن��ك جل��ذب 
للحد  وضماناته  اخل���اص،  التمويل 
مستثمرو  يواجهها  التي  املخاطر  من 
االل���ت���زام اخل��ام��س  القطاع اخل��اص، 
واألخير هو بناء الشراكات اإلقليمية 
ل���وض���ع ح���ل���ول ش��ام��ل��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات 
الشائعة، كندرة املياه وإتاحة احلصول 

على الطاقة.

تغيرات مناخية غريبة يف الشرق 
األوسط:

ال���واق���ع اجل��دي��د للطقس  ه���ذا ه��و 
امل��ن��اخ يف  تغير  ال���ذي سببه  اجل��ائ��ح 
م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس�����ط وش��م��ال 
أفريقيا، ومع ارتفاع درجات احلرارة 
عاملياً، فإنها ستشهد ارتفاعاً أكبر يف 
املناخية  الظروف  وستشتد  املنطقة، 
حرارة  األشد  بالفعل  هي  منطقة  يف 

وجفافاً على وجه األرض.



16

من أجل تعزيز حقوق اإلنسان
هيئة حقوق اإلنسان يف السعودية توقع اتفاقية 

تعاون ملكافحة االجتار بالبشر

 وقعت املنظمة الدولية للهجرة وهيئة 
العربية  اململكة  يف  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 
لتعزيز  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ال��س��ع��ودي��ة 
االجتار  مكافحة  إلى  الرامية  اجلهود 
واحلماية  الرعاية  وتوفير  بالبشر، 

واملأوى للضحايا. 
حيث يعزز االتفاق رغبة كا الطرفني 
لتعزيز  الوثيق  التعاون  مواصلة  يف 
وت��ن��م��ي��ة وح��م��اي��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان، 
املتزايد  العاملي  باالهتمام  واإلق���رار 
فعًا  باعتباره  بالبشر  االجت��ار  بشأن 

مروعاً وانتهاكاً حلقوق اإلنسان.
على  جنيف  التوقيع يف  حفل  وخ��ال 
هامش الدورة ال� 107 ملجلس املنظمة 
هيئة  رئ��ي��س  ق��ال  للهجرة،  ال��دول��ي��ة 
العربية  اململكة  يف  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 
العيبان  محمد  ب��ن  بندر  السعودية، 
واملساعدة  الدعم  تقدم  اململكة  »إن 
كثيرة  أن��ح��اء  يف  احملتاجة  للشعوب 
العالم، وخاصة لدول مثل سوريا  من 
واليمن والعراق والصومال وغيرها«. 

التقني  التعاون  م��ذك��رة  أن  وأض���اف 

للهجرة  الدولية  املنظمة  مع  املوقعة 
ستعزز  باألشخاص،  االجتار  ملكافحة 

جهود اململكة يف هذا الصدد.
للمنظمة  العام  املدير  قال  ومن جهته 
سوينغ  السي  وليام  للهجرة،  الدولية 
هامة  خ��ط��وة  االت��ف��اق ميثل  ه��ذا  إن 
بالبشر يف جميع  يف مواجهة االجتار 
أن���ح���اء ال��ع��ال��م وحت���دي���د ال��ض��ح��اي��ا 

ومساعدتهم. 
وذكر أن مثل هذا االتفاق بني املنظمة 
اململكة  يف  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  وه��ي��ئ��ة 
نحو  خطوة  ه��و  السعودية،  العربية 
مزيد من التعاون وتعزيز عاقة طويلة 

األمد.
وم���ن خ���ال ه���ذه االت���ف���اق، ستقوم 
الفنية  امل��س��اع��دة  ب��ت��ق��دمي  امل��ن��ظ��م��ة 
االستشارية  واخل��دم��ات  واخل��ب��رات، 

لهيئة حقوق اإلنسان السعودية. 
تطوير  األخ���رى،  األنشطة  ب��ني  وم��ن 
ق������درات امل��ت��خ��ص��ص��ني م���ن خ��ال 
العمل  وورش  اإلرش������ادات  ك��ت��ي��ب��ات 
املساعدة  م��راك��ز  وت��ع��زي��ز  وغ��ي��ره��ا، 

تطبيق  يف  وامل��س��اه��م��ة  وامل���اج���ئ، 
حلماية  واألساليب  الوسائل،  مختلف 
آليات  وتطوير  الضحايا،  ومساعدة 
للضحايا،  النشطة  البحث  عمليات 
ووضع اآلليات املناسبة لتوفير الدعم 
للضحايا،  واملعنوي  واملادي  القانوني، 
بلدانهم  إلى  العودة  على  ومساعدتهم 
امليدانية  ال��دراس��ات  ط��وع��اً، وإج���راء 
أشكال  مختلف  عن  البيانات  وجمع 

االجتار باألشخاص.
اجلدير ذكره هو أن للمملكة جهود يف 
مكافحة االجتار بالبشر، ومنها املوافقة 
على االنضمام إلى اتفاقية ميثاق الرق 
1926واملوافقة  عام  جنيف  يف  املوقع 
على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل 
األطفال، واإلجراءات الفورية للقضاء 
الدولي  العمل  املقرة يف مؤمتر  عليها 
واملوافقة   1999 عام   )87( دورت��ه  يف 
ومعاقبة  وقمع  منع  ب��روت��وك��ول  على 
االجتار باألشخاص، وبخاصة النساء 
مكافحة  التفاقية  املكمل  واألط��ف��ال 
اجلرمية املنظمة عبر الوطنية وقامت 

دول  م��ع  السعودية  العربية  اململكة 
العربي  اخلليج  لدول  التعاون  مجلس 
بإقرار القانون املوحد ملكافحة االجتار 
املنعقدة   27 املجلس  قمة  يف  بالبشر 
بالرياض، واملشاركة يف وضع القانون 
جرائم  مل��واج��ه��ة  النموذجي  ال��ع��رب��ي 
االجت���ار ب��األش��خ��اص، وامل��ش��ارك��ة يف 
وضع التشريع النموذجي ضد االجتار 
واألطفال  النساء  خاصة  باألشخاص 
ال����ذي ت��ع��ده امل��ن��ظ��م��ة اآلس��ي��وي��ة – 
اإلفريقية )AALCO (، وإصدار نظام 
ملكافحة جرائم االجتار بالبشر مبوجب 
وت��اري��خ  م/40  رق��م  امللكي  امل��رس��وم 
اململكة  أن��ش��أت  كما   ،1430/7/21
جلنة ملكافحة االجتار بالبشر يف هيئة 
حقوق اإلنسان تشارك فيها الوزارات 
ذات العاقة وتختص مبتابعة أوضاع 
لضمان  باألشخاص  االجت��ار  ضحايا 
عدم معاودة إيذائهم، وتشارك اململكة 
يف املؤسسات اإلقليمية والعاملية التي 
تعنى مبعاجلة أسباب االجتار بالبشر، 

كالفقر، ورعاية األطفال.
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اعرف حقوقك و واجباتك
اجلزء الواحد و الع�سرون من »اتفاقية 

الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد«

* دخلت اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد  (UNCAC) حيز النفاذ يف ١٤ كانون االأول/ دي�سمرب ٢٠٠٥، و هي تُعد االتفاقية االأكرث �سموالً وقوة يف مكافحة الف�ساد على نطاق عاملي، وحتى 
يناير ٢٠١3، �سادقت عليها ١٦٥ دولة، وقد وقعت على االتفاقية اململكة العربية ال�سعودية يف ٢٠٠٤/9/١م، فيما ان�سمت و�سادقت عليها يف ٢٠١3/٤/٢9م.

املادة الثانية و الثالثون ) حماية 
الشهود واخلبراء والضحايا(

1- ت��ت��خ��ذ ك��ل دول����ة ط���رف ت��داب��ي��ر 
م��ن��اس��ب��ة وف��ق��اً ل��ن��ظ��ام��ه��ا ال��ق��ان��ون��ي 
إمكانياتها،  ح��دود  وضمن  الداخلي، 
لتوفير حماية فّعالة للشهود واخلبراء 
بأفعال  تتعلق  بشهادة  يُ��ْدل��ون  الذين 
وكذلك  االتفاقية  لهذه  وفقاً  مجّرمة 
الوثيقي  األشخاص  وسائر  ألقاربهم 
أي  م��ن  االق��ت��ض��اء،  عند  بهم  الصلة 

انتقام أو ترهيب محتمل.
2- يجوز أن تشمل التدابير املتوّخاة يف 
الفقرة 1 من هذه املادة، ودون مساس 
بحقوق املدعى عليه، مبا يف ذلك حقه 

يف محاكمة حسب األصول:
احلماية  لتوفير  إج��راءات  إرس��اء  )أ( 
كالقيام  األشخاص،  ألولئك  اجلسدية 
عملياً،  واملمكن  ال��ازم  بالقدر  مثا، 
عند  والسماح،  إقامتهم  أماكن  بتغيير 

املعلومات  إف��ش��اء  ب��ع��دم  االق��ت��ض��اء، 
أو  تواجدهم  وأماكن  بهويتهم  املتعلقة 

بفرض قيود على إفشائها؛
)ب( ت��وف��ي��ر ق��واع��د خ��اص��ة ب��األدل��ة 
ت��ت��ي��ح ل��ل��ش��ه��ود واخل���ب���راء أن ي��دل��وا 
ب��أق��وال��ه��م ع��ل��ى ن��ح��و ي��ك��ف��ل سامة 
أول��ئ��ك األش���خ���اص، ك��ال��س��م��اح مثًا 
باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا 
أو  الفيديو  وص��ات  مثل  االتصاالت، 

غيرها من الوسائل املائمة.
إب��رام  ال���دول األط���راف يف  تنظر   -3
أخرى  دول  مع  ترتيبات  أو  اتفاقات 
األشخاص  إقامة  أماكن  تغيير  بشأن 
هذه  م��ن   1 الفقرة  يف  اليهم  امل��ش��ار 

املادة.
4- تسري أحكام هذه املادة أيضاً على 

الضحايا اذا كانوا شهوداً.
5- تتيح كل دولة طرف، رهناً بقانونها 
الداخلي، امكانية عرض آراء وشواغل 

ال��ض��ح��اي��ا وأخ���ذه���ا ب��ع��ني االع��ت��ب��ار 
االج���راءات  م��ن  املناسبة  امل��راح��ل  يف 
على  اجل��ن��اة،  ض��د  املتخذة  اجلنائية 

نحو ال ميس بحقوق الدفاع.

املادة الثالثة و الثالثون ) حماية 
املبّلغن(

تُدخل  أن  يف  ط��رف  دول���ة  ك��ل  تنظر 
الداخلي  القانوني  نظامها  صلب  يف 
تدابير مناسبة لتوفير احلماية من أي 
معاملة ال مسّوغ لها ألي شخص يقوم، 
باباغ  وجيهة،  وألس��ب��اب  نّية  بحسن 
تتعلق  وقائع  بأي  املختصة  السلطات 

بأفعال مجّرمة وفقاً لهذه االتفاقية.

املادة الرابعة و الثالثون )عواقب 
أفعال الفساد(

مع إياء االعتبار الواجب ملا اكتسبته 
بحسن  حقوق  م��ن  الثالثة  األط���راف 

ن��ّي��ة، تتخذ ك��ل دول���ة ط���رف، وف��ق��اً، 
الداخلي،  لقانونها  األساسية  للمبادئ 
ويف  الفساد،  ع��واق��ب  تتناول  تدابير 
األط��راف  للدول  يجوز  السياق،  ه��ذا 
أهمية يف  ذا  عامًا  الفساد  تعتبر  أن 
اتخاذ اجراءات قانونية إللغاء أو فسخ 
عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من 
اجراء  أي  اتخاذ  أو  املماثلة  الصكوك 

انتصايف آخر.

املادة اخلامسة و الثالثون 
»التعويض عن الضرر«

يلزم من  قد  ما  دولة طرف  كل  تتخذ 
الداخلي،  ملبادئ قانونها  تدابير، وفقاً 
األشخاص  أو  الكيانات  حق  لضمان 
الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد 
يف رفع دعوى قضائية ضد املسؤولني 
عن إحداث ذلك الضرر، بغية احلصول 

على تعويض.

هي  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة 
املتحدة  ل��ألمم  تابعة  دول��ي��ة  منظمة 
املعلومة  وت��وف��ي��ر  ب��ال��ت��ش��ري��ع  تُ��ع��ن��ى 
مجال  يف  ال��دول��ي  ال��ت��ع��اون  وتنسيق 
إرساء  إلى  وتهدف  الفكرية،  امللكية 
وقادر على حماية حقوق  فعال  نظام 
امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة )ح��ق��وق امل��ؤل��ف، 
وب������راءات االخ����ت����راع، وال��ت��ص��ام��ي��م 
من  التجارية(  والعامات  الصناعية، 
أج��ل حتفيز اإلب���داع واالب��ت��ك��ار عبر 

العالم.
التأسيس

للملكية  العاملية  املنظمة  تأسست 

دول��ي��ة  ات��ف��اق��ي��ة  مبقتضى  ال��ف��ك��ري��ة 
يوليو/  14 يوم  أستوكهولم  ُوقَعت يف 
متوز 1967 ودخلت حيز التنفيذ عام 

1970 وعّدلت عام 1979.
املكاتب  م��ك��ان  املنظمة  ح��ل��ت  وق���د 
امللكية  حل��م��اي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��دول��ي��ة 
 ،1893 ع��ام  أس��س��ت  ال��ت��ي  الفكرية 
األمم  منظمات  أس��رة  إل��ى  وانضمت 
بذلك  لتصبح   1974 ع��ام  امل��ت��ح��دة 

وكالة أممية متخصصة.
حالياً  املنظمة  أع��ض��اء  ع��دد  يبلغ  و 

188 بلداً.
األهداف اإلستراتيجية

تسعة  حتقيق  إل���ى  املنظمة  تسعى 
الدول  اعتمدتها  إستراتيجية  أهداف 
األول  ديسمبر/كانون  يف  األع��ض��اء 

2008، وهي:
- ض��م��ان ت��ط��ور م���ت���وازن ل��إلط��ار 
بشأن  الدولية  واملعايير  التشريعي 

امللكية الفكرية.
- تقدمي خدمات عاملية وبجودة عالية 

يف مجال امللكية الفكرية.
- تسهيل االنتفاع بامللكية الفكرية يف 

سبيل التنمية.
العاملية  التحتية  البنية  تنسيق   -

للملكية الفكرية وتطويرها.

- جعل املنظمة مرجعاً عاملياً ومصدراً 
يخص  ما  يف  والدراسات  للمعلومات 

امللكية الفكرية.
- التعاون الدولي على إذكاء االحترام 

للملكية الفكرية.
يف  الفكرية  امللكية  مسائل  تناول   -
العامة  السياسات  بقضايا  عاقتها 

العاملية.
بني  متجاوب  ت��واص��ل  آل��ي��ة  وض��ع   -
وجميع  األع��ض��اء  وال����دول  املنظمة 

أصحاب املصالح.
- إرساء بنية دعم إداري ومالي فعالة 

لتمكني املنظمة من تنفيذ برامجها.
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اعرف اأكرث عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية



 كاريكاتير

يف حالة عدم قيام صاحب العمل بسداد االشتراكات وغرامات التأخير ما اإلجراء 
املتبع لذلك؟

امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

إذا ل��م ي��ق��م ص��اح��ب ال��ع��م��ل ب��س��داد 
خال  التأخير  وغرامات  االشتراكات 
اخل��م��س��ة ع��ش��ر ي��وم��اً ال��ت��ال��ي��ة لشهر 
ات��خ��اذ  للمؤسسة  ج���از  االس��ت��ح��ق��اق، 
قضائي  أم���ر  اس��ت��ص��دار  إج������راءات 
باحلجز والتنفيذ اجلب�ري على أم��وال 
بعزمها  إن��ذاره  بع�������د  العمل،  صاحب 
وتعطيه  األج�����راء  ه���ذا  ات��خ��اذ  ع��ل��ى 
لسداد  التالية  يوماً   )15( قدرها  مهلة 
تبدأ  التأخير،  وغرامات  االشتراكات 
ات��خ��اذ اإلج�����راءات أو أن  ب��ع��ده��ا يف 

متنحه مهلة أخرى على ضوء ما يتبني 
لها من ظروفه.

- يتم اتخاذ إجراءات احلجز والتنفيذ 
الرسمية  اجلهات  طريق  عن  اجلبري 
على  قضائي  أم��ر  على  احلصول  بعد 
أو  العمل  لصاحب  أم��وال مملوكة  أي��ة 
أو  أي جهة حكومية  لدى  له  مستحقة 

غير حكومية أو فرد.
العمل  صاحب  اعتراض  يعتبر  وال    -
وعليه  أع��اه،  احمل��ددة  للمهلة  قاطعاً 
يف حالة رغبته إيقاف سريان غرامات 

املطالب  املبالغ  كافة  يؤدي  أن  التأخير 
ب��ه��ا حت��ت احل��س��اب ويف ح��ال��ة قبول 
م��ا رفض  وإذا  إل��ي��ه،  ت��رد  اع��ت��راض��ه 
االعتراض فإنه يكون قد أوفى مبا هو 

مستحق عليه يف حدود ما أداه.  
املستحقة  االشتراكات  تسقط  وال    -
مب��رور  ال��غ��رام��ات  وك��ذل��ك  للمؤسسة 
الزمن مهما كانت األسباب، وال تنقضي 
املنشأة  ح��ل  أو  العمل  صاحب  ب��وف��اة 
أو  غيرها،  مع  دمجها  أو  تصفيتها  أو 
بالوصية  ملكيتها  انتقال  أو  جتزئتها، 

حتويلها  أو  للغير،  التنازل  أو  البيع  أو 
إلى شكل قانوني آخر، ويف حالة وفاة 
الورثة  مسؤولية  ف��إن  العمل  صاحب 
إلى  آل  م��ا  ح��دود  يف  تضامنية  تكون 
ك��ل وري���ث م��ن ال��ت��رك��ة، أم���ا يف حالة 
صاحب  فيكون  املنشأة  يف  التصرف 
العمل السابق وصاحب العمل اجلديد 
الوفاء بجميع  بالتضامن عن  مسؤولني 
امل��س��ت��ح��ق��ات ال��س��اب��ق��ة ع��ل��ى ت��اري��خ 
اجل��دي��دة  املستحقات  أم��ا  ال��ت��ص��رف 
فيتحملها صاحب العمل اجلديد وحده.

نقالً عن صحيفة

 

وق��ع��ت م���ؤخ���راً م��ج��م��وع��ة ص��اف��وال 
ات��ف��اق��ي��ة ش��راك��ة م��ع ب��رن��ام��ج هيئة 
»برنامج  لتنفيذ  للبيئة  املتحدة  األمم 
نقدرها« و ذلك بهدف احلد من هدر 

الطعام يف اململكة.
التنفيذي  امل��دي��ر  أوض���ح  جانبه  م��ن 
طارق  واالس��ت��دام��ة،  العامة  للشؤون 
على  يركز  البرنامج  أن  إسماعيل، 
توعية وتثقيف املجتمع من خال دور: 

1- األسرة 
2- املجتمع
3- املطاعم
4-الفنادق

5- املقاهي
وضع  مع  الغذائي،  الهدر  من  للحد 
بالشراكة  باململكة  قياسية  مؤشرات 
أن  وبني  دولية ومحلية،  مع منظمات 
مجموعة صافوال ستوفر مليون حاوية 

حلفظ الغذاء، وإعادة االستفادة منه 
ل��ل��م��ح��ت��اج��ني، ب��ش��ك��ل ص��ح��ي وآم��ن 
بالتعاون مع عدة جهات، بجانب تطوير 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني  ال��ع��اق��ة 
واخلاص واملجتمع للمشاركة يف دعم 
الوصول  أجل  من  نقدرها  البرنامج 
إلى حلول آمنة وداعمة لتحقيق هدف 
حفظ النعمة وأشار إلى أن البرنامج 
ثاث  على  وتنفيذه  ت��ط��وي��ره  سيتم 
حجم  وقياس  معرفة  تشمل  مراحل، 
ونوع النفايات الصادرة من املنازل يف 
اململكة، فيما املرحلة الثانية،  تشمل 
تطوير وإطاق حمات تغيير السلوك 
املرحلة  س��ت��رك��ز  فيما   ، وال��ت��وع��ي��ة 
السلوك  وتغيير  التأثير  على  الثالثة 
من  والتقليص  اإليجابي  إلى  السلبي 
املجتمع  يف  امل��وج��ود  الغذائي  الهدر 

السعودي.

من اأجل احلد من هدر الطعام يف اململكة

توقيع اتفاقية �سراكة مع برنامج 

الأمم املتحدة للبيئة
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Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

تكمن األهمية يف الوقت احلاضر لألخذ بتقنني أحكام الشريعة اإلسامية يف العقوبات التعزيرية 

نظراً ملا لوحظ من عدم املساواة، أحياناً، بني املتهمني من ناحية العقوبات التعزيرية الصادرة بحقهم، 

بالقضية  والظروف احمليطة  واحد،  املرتكب  أن اجلرم  بالرغم من  العقوبة  التفاوت يف  حيث جند 

متشابهة! 

ويرجع سبب هذا التفاوت إلى عدم تقنني أو تدوين العقوبات التعزيرية حيث أن التقنني يؤدي لتجنب 

صدور أحكام متباينة، ومتناقضة يف القضايا التعزيرية املتشابهة، ويسد الباب على املغرضني والذين 

يزعمون بعدم قدرة الشريعة اإلسامية على مواكبة العصر الفتقاد األحكام الشرعية للعدالة من 

وجهة نظرهم،  كما أن التقنني يؤدي لسرعة الفصل يف القضايا وبالتالي القضاء على ظاهرة تراكمها 

التقنني اخلير  الدليل وسيكون يف  إلى  الوصول  ويسهل  البحث  والوقت، يف  يتوافر اجلهد  أن  بعد 

وحتقيق املصلحة، واالجناز السريع للقضايا املنظورة لدى احملاكم كما سيكون له بالغ األثر يف تقليل 

االختاف يف اإلحكام التي تصدر من القضاة أنفسهم يف قضايا متشابهة .

كما يؤدي التقنني أيضاً ملعرفة املتقاضني حلقوقهم، وواجباتهم، بشكل مسبق من خال تقنني محدد 

ملحة  أصبح ضرورة  القضائية  األحكام  فتقنني  عليهم،  وما  لهم  ما  ليدركوا  املعالم  واضح  وقضاء 

لتقنني األحكام  ناجحة  أمثلة  الصادرة وهناك  وتوحيد لألحكام  القضاء  ثقة يف  يؤدي ذلك من  ملا 

التزوير،  »أنظمة  منها  نذكر  و  فيها  العقوبات  تقنيني  التي مت  اجلنائية  القضايا  بعض  نلحظها يف 

أو  غرامة،  أو  من سجن  لها  املستحقة  والعقوبة  املخالفة  محددة  فهي  النفوذ«  واستغال  الرشوة، 

كليهما، وللقاضي احلرية يف ذلك وفق ما حدد للجرم من عقوبة وال يزيد أو يحيد عنها، كما أن 

نظام املخدرات أيضاً حدد املخالفة وعقوبتها، ويكون للقاضي احلرية يف اختيار العقوبة الازمة التي 

تناسب اجلرم املرتكب، وحيثياته، وتردع املجرم من حيث تخفيفها والنزول بها للحد األدنى، كما أن 

للقاضي تشديد العقوبة وفقاً ملعطيات اجلرم املرتكب ورفعها للحد األعلى وكل ذلك محدد ال يجوز 

اخلروج عنه،  ونود أن نوضح يف اخلتام إلى ضرورة االستفادة من التجارب السابقة للتقنني، ومواكبة 

العصر مبا يحقق العدالة للجميع ويزيد من الثقة يف القضاء،  خاصة أن ما نطالب به اليوم من 

تقنني لألحكام القضائية جاء امتداداً ملا أمر به جالة املغفور له امللك عبد العزيزآل سعود  -رحمه 

اهلل -من تشكيل جلنة فقهية متخصصة تتولى إصدار مجلة لألحكام الشرعية والتي تعتبر مرجعاً 

لبعض األحكام.

تقنني األحكام حماية حلقوق اإلنسان
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