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اجلهات املخت�سة حتيل موظفًا  

بتهمة  ال���ق�������س���اء  اإىل  ي����وم����ي����ًا 

الف�ساد.

املعاقني  الأط���ف���ال  اأن  ي���وؤك���د  ا���س��ت��ب��ي��ان 

اأك���ر ع��ر���س��ة للعنف م��ن اأق��ران��ه��م غري 

املعاقني.

ال�سنة  ال�ساد�سة  - العدد  الثامن وال�سبعون -  رم�سان   - 1433 ه� - اأغ�سط�ض  2012م  الريا�ض - اململكة العربية ال�سعودية

نشرة شهرية تصدرها اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
National Society for Human Rights

طبعت بدعم من موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

معالي رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يرحب مبالحظات
واقتراحات اجلمعية الوطنية حلقوق االنسان

رحب معايل الدكتور عبد اللطيف اآل ال�صيخ يف حوار مع �صحيفة “عكاظ” مبقرتحات ومالحظات اجلمعية الوطنية 

حلقوق الإن�صان، موؤكداً اإهتمامه وحر�صه على ن�صر ثقافة حقوق الإن�صان يف الهيئة، والعمل بجهد لتطوير الأداء واتخاذ 

عدداً من الإجراءات التي حتقق هذا الغر�ض.

واأ�صاف »الهيئة قد وقعت عدد من مذكرات التعاون مع عدد كبري من اجلامعات بالإ�صافة اإىل مذكرات تعاون مع عدد 

من اجلهات مثل هيئة حقوق الإن�صان ومركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ، والهيئة العامة لل�صياحة والآثار ، اإ�صافة 

اإىل تقدميها لعدد من الكرا�صي البحثية والتي تفيد الهيئة بالدرا�صات والربامج«.

اجلمعية تطالب اجلهات املختصة بإعادة النظر في سجن األشخاص املطالبني 
بحقوق خاصة

طالبت اجلمعية اجلهات املخت�صة باإعادة النظر يف �صجن الأ�صخا�ض املطالبني بحقوق خا�صة واأكد رئي�ض اجلمعية الدكتور مفلح 

بن ربيعان القحطاين اأنَّ التفاقيات احلقوقية ل جتيز عقوبة ال�صجن يف الديون التعاقدية.

وبني القحطاين »اأنَّ املطالبني بحق خا�ض يُفرت�ض احلجز على اأموالهم ، ولي�ض على بدنهم« ، واأ�صاف » اإنَّ �صجنهم وبقاءهم يف 

ال�صجن لفرتات طويلة ، اإىل جانب عر�صهم على القا�صي بني احلني والآخر ، للنظر يف اإثبات اإع�صارهم من عدمه لي�ض يف م�صلحة 

الدائن ول املدين ، ول حتى الدولة التي تتكفل برعايتهم ومتابعة اأحوالهم يف ال�صجون« واأ�صار اإىل »�صرورة تطبيق نظام وا�صح 

وىل هو  حجز اأمالكهم وبيعها يف حالة كفايتها ل�صداد ديونهم 
َ
بحق هوؤلء الأ�صخا�ض املتعذر عليهم ال�صداد« ، موؤكداً على  »اأنَّ الأ

اأما يف حالة عدم وجود اأمالك لهم  فيجب العودة اإىل القاعدة ال�صرعية ( فنظرة اإىل مي�صرة) ، وتركهم اأحراراً دون �صجنهم ، 

ليعملوا وي�صرتزقوا من اأجل �صداد ديونهم«. 

تتمة �ض 2

د. مفلح القحطاين

تطبيق نظام العقوبات البديلة يساعد على إصالح وتهذيب السجني وتأهيله ليكون عنصرًا فاعاًل في 
املجتمع

العقوبات  نظام  م�صروع  اإنهاء  على   ، حالياً  الوزراء  اخلرباء يف جمل�ض  هيئة  تعمل 

البديلة واملرفوع من قبل وزارة العدل لعتماده من املقام ال�صامي لإقرار بدء العمل 

فيه نهاية العام اجلاري ، وي�صم امل�صروع 33 مادة ، من جهته اأَكّد امل�صت�صار وع�صو 

اجلمعية خالد بن عبد الرحمن  الفاخري »اأن اجلمعية �صعت منذ عام 2006 اإىل 

تطبيق نظام العقوبات البديلة وطالبت بذلك خالل ندوة »عقوبات بدائل ال�صجن«، 

التي طرحت بدائل لل�صجن والفوائد التي ميكن اأن ي�صلح فيها و�صع ال�صجني خا�صة 

اإذا كان حديث الإجرام، واإ�صهام هذه البدائل يف تقومي �صلوك الفرد ليكون عن�صراً 

اإ�صالح املتهم وتهذيبه، ولكن  ال�صجن هو  اأن الهدف من  فاعاًل يف املجتمع، خا�صة 

مع كرثة ال�صجناء تعجز الإدارة عن حتقيق هذا الدور املطلوب رغم تكثيف اجلهود 

لتحقيقه، لذلك كان لبد من اإيجاد ما يحقق هذا الهدف«.

تتمة �ض 3

د. عبد اللطيف اآل ال�سيخ
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غير  زيجات  من  أبنائهم  على  املتسترين  األباء  على  العقوبات  تشديد  يجب  
قانونية

بن  خالد  القانوين  امل�صت�صار  اجلمعية  ع�صو  اعترب 

عبد الرحمن الفاخري ، اأنَّ زواج ال�صعوديني من غري 

ال�صعوديات دون احل�صول على ت�صريح من اجلهات 

املخت�صة يعد ظاهرة خطرية ، وقال »اإنَّ الزواج بدون 

ت�صريح يعد خمالفة للنظام ، وانتهاكاً �صريحاً لقد�صية 

م�صتقباًل  يعانون  اأطفال  اإجناب  عنه  ينتج   ، الزواج 

الزواج  من  النوع  وهذا   ، مدمرة  نف�صية  ماأ�صاة  من 

يعاين املرتبطون فيه من عدم ال�صتقرار الجتماعي 

والإن�صاين ، والنف�صي ، ويتعر�صون مل�صاكل ل ح�صر 

لها ، ويف حالة عدم اإثبات الن�صب قد يلجاأ الأبناء اإىل 

النحراف ، والنتقام من املجتمع« ، واأ�صاف »يجب 

 ، الزوجة  والتفكري مب�صري  مراعاة اهلل  الزوج  على 

ونظرة املجتمع لأبنائه ، وما يرتتب على هذا الزواج 

يدفعهم  قد  لالأبناء  جمهول  م�صري  من  الع�صوائي 

ملمار�صة اأنواع خمتلفة من الأعمال امل�صينة«.

الدكتورة  اجلمعية  ع�صو  اأكدت  ذاته  ال�صياق  ويف 

حالت  تلقت  اجلمعية  »اأنَّ  العابدين  زين  �صهيلة 

غريبة منها اإقدام الأباء بت�صجيل اأبناء الأم الأجنبية 

والقوانني  لل�صرع  خمالف  وهذا   ، ال�صعودية  للزوجة 

ويف حالت   ، تنجبه  لأم مل  بذلك  ينت�صب  البن  لأن 

 ، الأجنبية  اأبناء  ويرثها   ، ال�صعودية  الزوجة  تتوفى 

مولودها  ي�صتطيع  ول   ، لالبن  الفعلية  الأم  اأو متوت 

بدون  ال�صعوديني  زواج  »ق�صية  واأ�صافت  يرثها«  اأن 

بع�ض  ميار�صها  اإن�صانية  ق�صايا  جملة  من  ت�صاريح 

امل�صتهرتين بقيمة الإن�صان« وطالبت بت�صديد العقوبة 

الفعلة  تلك  على  يقدمون  الذين  والأزواج  الأباء  على 

بالعقاب والت�صهري ، ملا فيه من تزوير واإنكار ن�صب ، 

و�صيع لأحقية املحارم ، اإ�صافة اإىل الظلم الذي يقع 

على اأبناء الأم ال�صعودية املن�صوب لها اأبناء مل تلدهم.

الجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  تدر�ض  اآخر  جانب  من 

على  املت�صرتين  مقا�صاة  على  ين�ض  نظام  م�صروع 

من  زواجهم  عرب   ، قانونية  غري  زيجات  من  اأبنائهم 

اأجنبيات دون احل�صول على موافقة وزارة الداخلية، 

وجاء امل�صروع بعد �صكاوى ا�صتقبلتها جلان احلماية من 

العنف ، وفروع الوزارة يف بع�ض املناطق ، واملحافظات 

اأطفالً  وجود  تت�صمن   ، الجتماعي  ال�صمان  وفروع 

 ، ثبوتية  اأوراق  اأي  لهم  توجد  ول  الهوية  يحملون  ل 

ب�صبب تعمد اأبائهم اإخفاء معلوماتهم كون اأمهاتهم غري 

ودون   ، نظامية  غري  بطرق  بهن  وتزوجوا  �صعوديات 

يرتتب  ، مما  الداخلية  وزارة  موافقة  على  احل�صول 

عليه �صياع هوؤلء الأطفال وت�صردهم يف حال انف�صال 

الأبوين، كما �صنفت جلان احلماية من العنف الت�صرت 

تثبت  اأوراق  ا�صتخراج  وعدم  الأطفال  هوؤلء  على 

اأن�صابهم من �صمن و�صائل العنف املعنوي .

ال�صمان  مدير  اللحياين  حممد  اأو�صح  جانبه  من 

املتبعة  »الإجراءات  املكرمة  مكة  الجتماعي مبنطقة 

لإثبات هوية اأبناء املواطنني املتزوجني من وافدات ومل 

، والتي تبداأ بتوكيل  اأبناءهم �صمن هوياتهم  ي�صجلوا 

دعوى  واإقامة  الأبناء،  اأقارب  من  لأي  �صرعي  حمام 

ق�صائية اأمام املحكمة العامة �صد الأب لإثبات ن�صب 

البن اأو البنة ، موؤكداً اأن ال�صمان الجتماعي يتابع 

دعم هذه الفئة، و�صرف الإعانات الالزمة لها، وفق 

النظام املعمول به«.  

بحقوق  املطالبني  األشخاص  سجن  في  النظر  بإعادة  املختصة  اجلهات  تطالب  اجلمعية 
خاصة

تتمة �ض1... اأكد الدكتور مفلح بن ربيعان  القحطاين 

العقوبة  اإقرار  يف  ال�صلطات  مع  تتفق  »اجلمعية  اأن 

اأموال  وي�صتغل  ال�صداد  على من مياطل يف  اجلنائية 

ثم  ومن   ، م�صبوهة  م�صاهمات  يف  ويدخل   ، النا�ض 

يعمل على �صياع اأموال النا�ض ، اإل اأنها تطالب باإقرار 

، وعدم �صجنهم  ال�صداد  باملتعذر عليهم  نظام خا�ض 

 ، بيعها  على  والعمل  اأمالك  من  لديهم  ما  ومعرفة 

ل�صداد الديون ويف حال عدم وجود اأمالك فنظرة اإىل 

مي�صرة ، كما هي القاعدة ال�صرعية« ، واأ�صاف »بالنظر 

مي�صرة  اإىل  النظرة  اأن  جند  الإ�صالمية  ال�صريعة  يف 

»باإعادة  وطالب  مف�صدة«،  ال�صجن  واأن  القاعدة،  هي 

خا�صة  اخلا�صة،  باحلقوق  املطالبني  �صجن  النظر يف 

من التزم ب�صداد ديونه ، باأن يعطى مدة خارج ال�صجن 

للعمل والرتزق ل�صداد دينه ، وهذا اإذا ما �صدر نظام 

ومتى  اخلا�صة  احلقوق  اأ�صحاب  ي�صجن  متى  يحدد 

املرتتبة  ال�صلبية  والآثار  الأ�صرار  وبني   ، ي�صجنون«  ل 

على �صجن الأ�صخا�ض املطالبني بحقوق خا�صة والذي 

م�صتقبلهم  و�صياع   ، عملهم  من  ف�صلهم  عليه  يرتتب 

وم�صتقبل اأ�صرهم لفتاً  »اأن �صبب �صجنهم لي�ض ب�صبب 

وراء  ال�صبب  ولكن  اإجرامي  �صلوك  اأو  خلقي  انحراف 

�صجنهم هو اإع�صارهم « ، واأ�صاف » هناك نوعني من 

الأ�صخا�ض املدينني منهم املدين بح�صن نية ، ومنهم من 

اإىل �صرورة التفرقة  يتالعب باأموال النا�ض« ، م�صرياً 

بني النوعني، وتطبيق العقوبة بال�صكل ال�صحيح.
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تطبيق نظام العقوبات البديلة يساعد على إصالح 
وتهذيب السجني وتأهيله ليكون عنصرًا فاعاًل في 

املجتمع

تتمة �ض1...  واأ�صاف الفاخري » اإن بنود الالئحة التي 

املرجو؛  الهدف  حتقق  جميعها  العدل  وزارة  و�صعتها 

ارتكابه  اأ�صباب  املتهم ومعرفة  اإىل  النظر  ولكن يجب 

يجب  و  احلالة  هذه  يف  تقوميه  وحماولة  اجلرمية، 

وتدريب  دورات  اإعطاء  اأو  للتعليم  �صاعات  تخ�صي�ض 

فاعاًل  ع�صواً  يكون  اأن  على  لتاأهيله  معني  يف جمال 

باملجتمع، وبالتايل لن يعود للجرمية مرة اأخرى«.

واأكد الفاخري اأن تطبيق العقوبة البديلة �صيمكن اإدارة 

ال�صجن من التعامل مع امل�صجونني ب�صكل اأف�صل، حيث 

اإن املوارد واخلدمات �صتزداد، كما اأن الأعباء �صتخف 

ال�صجناء  ق�صايا  متابعة  من  و�صتتمكن   ، الإدارة  عن 

ومتطلبات  والغذاء  العالج  وتوفري  لديها  املوجودين 

ال�صجناء وجميع اخلدمات التي تقوم بها الإدارة حالياً 

ولكن ب�صكل اأف�صل.

الكرمي  عبد  حممد  الدكتور  قال  مت�صل  �صياق  ويف   

العي�صى وزير العدل ال�صعودي »م�صروع نظام العقوبات 

البديلة ينظم خيارات عدالتنا حول نظريات ال�صيا�صة 

احلديثة  والجتاهات  الإ�صالمي،  الفقه  يف  العقابية 

التي ل تتعار�ض مع املادة املو�صوعية لفقهنا ال�صرعي، 

تن�صجم مع دللت ن�صو�صه، حيث احلكمة �صالة  بل 

املوؤمن اأنى وجدها فهو اأحق بها، بل اإنَّ هذه احلكمة 

لدخولها  �صرعياً  فقهاً  وماآلها  حقيقتها  يف  تعترب 

ا�صتوعبت  التي  ال�صريعة  مقا�صد  اإطار  يف  بالتخريج 

(الَعَدالة)  نظريات:  كافة  علمائها  وفهوم  بن�صو�صها 

تطبيق  يف  ي�صرتط  كما   ، ال�صرعي  تو�صيفنا  وفق 

العقوبة البديلة �صروط اأخرى مبينة يف م�صروع النظام« 

للعقوبات  موجزاً  تعريفاً  امل�صروع  »يت�صمن  واأ�صاف 

اأنه الأعمال والتدابري والإجراءات  البديلة اختزله يف 

تخ�صع  التي  �صرعاً،  املقدرة  غري  للعقوبات  البديلة 

�صاأنها حتقيق  ويكون من  للقا�صي  التقديرية  لل�صلطة 

املجني  حق  و�صمان  العقاب  من  املرجوة  امل�صلحة 

عليه وحق املجتمع وفق ن�صو�ض ال�صريعة ومقا�صدها 

اجلليلة«. 

ح�صني  علي  الدكتور  اللواء  قال  مت�صل  �صياق  ويف 

احلارثي ، مدير عام ال�صجون »اإنَّ اللجنة عملت على 

اجلرمية  اأبحاث  مركز  يف  مقرها  وكان  عملها  اإنهاء 

وزارة  ملقام  ورفع  اللجنة  قبل  من  املو�صوع  وانتهى 

حتى  واخلا�صة  العامة  احلقوق  فيه  لتنظر  الداخلية 

ل يكون مرتبط مبواد خمالفة ملواد اأخرى واأل يكون 

الأخرى يف  الأنظمة  بع�ض  وبني  بينها  تعار�ض  هناك 

اتخاذ قرار عليه اأو رفعه جلهات اأخرى وت�صمن اآلية 

التطبيق والتنفيذ والإ�صراف عليه«.

»م�صروع نظام العقوبات البديلة«  هو  م�صروع ت�صعى اجلهات الق�صائية والتنفيذية يف ال�صعودية اإىل �صياغة  اآلية لتطبيقه على 

املتهمني يف جرائم ل تتطلب اإيقاع العقوبة املعتادة عليهم كال�صجن اأو اجللد 

 رصد اجلمعية  أطفااًل يجبرهم أباؤهم على العمل

حذرت اجلمعية الأباء من ت�صغيل اأطفالهم وحرمانهم من اللعب والعي�ض كاأقرانهم  كما حذرت اأي�صاً اأرباب العمل من العقوبات التي حددها نظام العمل يف 

هذا ال�صاأن ، وقد ر�صدت اجلمعية اأطفالً يعملون باإجبار واإكراه من اأبائهم ، واأ�صار رئي�ض اجلمعية الدكتور مفلح القحطاين اإىل »اأنَّ تلك الأ�صر ا�صتغلت 

�صعف اأبنائهم وقلة حيلتهم لت�صغيلهم يف مهنة الت�صول ، م�صتندين يف ذلك اإىل الود والعطف الجتماعي الذي حتظى به هذه الفئة يف اأي جمتمع كان«.

ومن املعلوم  »اأنَّ عمل الأطفال ب�صكل عام خمالف لالأنظمة الدولية واملحلية املعمول بها يف البالد ، واأنَّ ت�صغيلهم يف اململكة العربية ال�صعودية مل ي�صل اإىل 

حد الظاهرة وذلك وفقاً لعمليات الر�صد واملتابعة التي يقوم بها من�صوبوا اجلمعية من حني اإىل اآخر  اإ�صافًة اإىل اأنَّ نظام العمل ال�صعودي حظر ت�صغيل 

الأطفال ومنع املوؤ�ص�صات وال�صركات من القيام بذلك ، وق�صر ذلك على التدريب لالأطفال عندما يبلغون �صناً معينة واإحلاقهم بربامج تدريبية ، اأما العمل �صواء 

يف اأعمال �صاقة اأو غري ذلك فهذا ل يجوز«، فال زالت اأعدادهم قليلة جداً مقارنة بدول اأخرى.

واأ�صاف القحطاين »هناك فرق بني ت�صغيل الأطفال وعملهم يف نطاق الأ�صرة وينبغي النظر يف ظروف عمل الأطفال يف مثل هذه احلالت هل هو مبقابل 

وعقد وخا�صع لظروف العمل فهذا خمالف وانتهاك حلقوق الطفل ، ويف حالة كان العمل تطوعياً اأو تدريبياً اأو عماًل داخل نطاق الأ�صرة فهذا ل يعترب انتهاكاً 

حلقوق الإن�صان لأنه يخ�صع للعالقات الأ�صرية ولي�ض هناك اإجبار للطفل على ممار�صة العمل وتكون طبيعة العمل اختيارية« ، موؤكداً يف الوقت ذاته اإىل تن�صيق 

اجلمعية مع اجلهات ذات العالقة مبا فيها وزارة العمل ، وذلك لإيقاع العقوبات بحق من ي�صغل الأطفال وفقاً لنظام العمل الذي يت�صمن غرامات وجزاءات 

متدرجة بح�صب نوع وطبيعة املخالفة.
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تنوع الكتاب يف طريقة قراءة وحتليل مو�صوعات التقرير وتو�صياته فقد حتدث عبد اهلل اأبو ال�صمح عن ظاهرة امل�صاريع املتعرثة واعتربها مقلقة ومعطلة للتنمية ، موؤكداً 

اأن التقرير ميتاز بال�صفافية  اأما خالد ال�صليمان فقد بني  اأنَّ التقرير اعتربها من اخلروقات حلقوق الإن�صان وطالب احلكومة باتخاذ اإجراءات م�صددة ملنع تعرثها ، 

وال�صراحة ومالم�صة الواقع ، يف حني  راأى عبده خال اأنه ي�صري بو�صوح اإىل عجز املرافق والأجهزة احلكومية من القيام بدورها ، والوفاء مبتطلبات توجيهات القيادة 

العليا بحماية و�صيانة حقوق الأفراد وتذليل ال�صعوبات التي تواجههم واعتربه ترجمة للواقع املعا�ض الذي مت ر�صده من خالل املالحظات احلقوقية التي وقفت عليها 

اجلمعية وما ورد اإليها من �صكاوى وتظلمات بالإ�صافة ملا ين�صر يف و�صائل الإعالم واملتعلقة ب�صعف اأداء الأجهزة احلكومية ، كما اأكد �صعد الدو�صري اأن التقرير ك�صف 

عن وجود حت�صن ن�صبي بطيئ يف جمال حقوق الإن�صان يف الفرتة التي غطاها وتتفاوت من جمال اإىل اآخر وذلك من خالل ما تتلقاه من �صكاوى وما تر�صده للمواقع ذات 

العالقة مثل ال�صجون ودور التوقيف وامل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية ، اأو من خالل ما �صدر وطبق من اأنظمة .

يف حني اأو�صح نا�صر ال�صرامي اأنه يوؤكد اأنَّ �صجل اأغلب الأجهزة احلكومية يف جمال �صيانة حقوق الإن�صان وحماية حرياته ل يزال بعيداً عن طموح القيادة واحل�ض 

الإن�صاين ، اأما خالد ال�صهيل فقد اأو�صح اأن �صبب اإهدار الكثري من احلقوق التي تناولها التقرير هو اإهمال موظف ل يبايل بالوقت الذي يبدده املواطن يف مالحقة 

ق�صيته يف هذه اجلهة اأو تلك  والتي جتاوز عمر البع�ض منها يف الدوائر احلكومية 20 عاماً وفقاً للتقرير ، يف الوقت الذي اأكد فيه عالء ناجي اأن التقرير يوؤكد على 

اأنه بالرغم من ال�صعي الدوؤوب من القيادة للرقي مبناحي الدولة املختلفة وتطوير اأجهزتها ومرافقها اإىل احلد الذي ميكن اأن توؤدي فيه هذه املرافق واملوؤ�ص�صات الدور 

املاأمول منها ، اإل اأنه ما زال هناك بوناً وا�صعاً وفرقاً وا�صحاً للعيان بني طموح القيادة ورغبتها وبني اأداء كثري من تلك  الأجهزة التي ل ترقى لهذا الطموح ، م�صرياً اإىل 

اأنَّ املعيار الذي مت مبوجبه اختيار الأجهزة احلكومية التي مت تناولها فيه هو كونها املعنية اأو الأكرث قرباً حلقوق الإن�صان يف املجالت الأمنية وال�صيا�صية والقت�صادية 

والجتماعية والثقافية ، اإ�صافًة اإىل اأنَّ مكافحة الف�صاد تعد الركيزة الأ�صا�صية مل�صروع امللك عبداهلل لالإ�صالح ، يف حني اأ�صار جعفر ال�صايب اإىل اأهمية التقارير احلقوقية 

التي ت�صدرها املنظمات املحلية والإقليمية والدولية ، وذلك باعتبارها تر�صد ق�صايا حقوق الإن�صان ب�صمولية وحيادية ودقة ، وبالتايل فهي توجه الأنظار ملواقع اخللل 

ومكامن الأخطاء وتعالج الثغرات.

واأو�صح حممد املختار الفال اأّن التقرير يوؤكد اأنََّ ال�صكوى من اأداء الأجهزة احلكومية يف الكثري من القطاعات  لي�صت اأمراً جديداً ، ولكن الالفت اأنَّ وتريتها تزداد وترتفع 

مع زيادة مطالب النا�ض وتطلعهم اإىل حت�صني اخلدمات والدعوة اإىل �صيانة احلقوق واحلريات العامة وحق التعبري عنها ، موؤكداً اأن التقرير عربَّ عن هذا الواقع وخل�صه 

يف عنوان يوؤكد عجز تلك الأجهزة عن النهو�ض والقيام مب�صوؤولياتها ، واعتربه �صهادة عملية تدل على اأنَّ الإ�صالح ق�صية اجلميع كل ي�صاهم فيه من موقعه وموقفه واأنَّ 

اإحدى م�صكالتنا الأ�صا�صية التي ت�صتحق العناية هي معاجلة �صعف الإجناز التنفيذي وانعكا�ض هذا ال�صعف على �صورة املجتمع ال�صعودي يف الداخل واخلارج.

واعترب الدكتور فائز �صعد ال�صهري التقرير وتو�صياته جهد خري للتقريرين الأول والثاين  ويعك�ض ال�صورة ال�صاملة ملراحل الإ�صالح والتطوير واملتابعة مبنظومة التنمية 

التي يرعاها خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بروؤية توؤكد على  التنمية املتوازنة وامل�صتدامة لأجيال احلا�صر وامل�صتقبل  م�صرياً اإىل اأهم املو�صوعات 

التي تناولها التقرير وهي عراقيل تنفيذ امل�صاريع احلكومية ، والتي اأهمها �صوء التنفيذ رغم العتمادات املالية ال�صخمة ، وعدم اللتزام باملوا�صفات املتفق عليها لتنفيذ 

امل�صروع من جهة ال�صركات اأو اجلهات املنفذة للم�صروع ، وغياب دور اجلهات الرقابية واملبالغة يف تقدير التكلفة املالية ، اإ�صافة اإىل ح�صر تنفيذ امل�صاريع الكربى يف عدد 

حمدود من ال�صركات مما نتج عنه عدم قدرتها على تنفيذ امل�صاريع يف املدة املحددة مما ا�صطرها اإىل ال�صتعانة بعمالة غري موؤهلة ، وقيامها بالتعاقد من الباطن مع 

مقاولني غري موؤهلني لتنفيذ امل�صاريع مما ت�صبب يف �صوء التنفيذ اأو تعرثه، ولفت اإىل اأن مناق�صة جمل�ض الوزراء للتقرير املتعلق مبتابعة امل�صروعات التنموية واخلدمية لدى 

عدد من الوزارات وامل�صالح والهيئات احلكومية ، ون�صر التقارير ال�صادرة من اجلهات الرقابية بكل �صفافية من الآليات التنفيذية الهامة لروؤية خادم احلرمني ال�صريفني 

يف الإ�صالح وت�صاعد على ت�صليط ال�صوء على مكامن ال�صعف مبراحل التنمية ملتابعة عالج الأ�صباب وامل�صاءلة واملحا�صبة ب�صهولة وبالوقت املنا�صب.

اأما وليد الهالل فقد قال اإن تلك التقارير ال�صادرة عن اجلمعيات والهيئات الأهلية املدنية غري احلكومية وبخا�صة تلك املتعلقة بحقوق الإن�صان ت�صلط ال�صوء على مواطن 

الق�صور واخللل يف معيارية اللتزام مببادئ حقوق الإن�صان املتفق عليها عاملياً من خالل التوقيع على املواثيق والتفاقيات الدولية اأو من خالل القوانني والت�صريعات 

املعمول بها حملياً ، كما اأنها ترفع الغطاء عن املمار�صات املنافية حلقوق الإن�صان ويف نف�ض الوقت تزيل اللب�ض واملبالغات الإعالمية يف مواطن اأخرى موؤكداً اأن القارئ 

للتقرير ي�صت�صعر مدى اأهمية �صدور مثل تلك التقارير دورياً ومبزيد من ال�صفافية واحليادية لأنها اأعدت وكتبت وقدمت مبهنية و�صفافية عالية .

اأما الدكتور �صامل بن اأحمد �صحاب فقال اإن اجلمعية تثري دائماً �صوؤال يف كل تقاريرها (ما مدى حت�صن الهتمام بحقوق الإن�صان؟) ، موؤكدة اأنه بالرغم من حر�ض القيادة 

وتاأكيدها على �صمان حقوق الإن�صان وحماية حرياته مواطناً ومقيماً  والتحذير من التجاوز عليها ، اإل اأن ذلك الأمر ومن خالل ما ر�صدته اجلمعية مل ينعك�ض على اأداء 

غالبية الأجهزة احلكومية ولوحظ وجود ق�صور كبري يف الوفاء بحقوق املواطنني وحاجاتهم ، م�صرياً اإىل تناوله مل�صاألتني هامتني الأوىل بخ�صو�ض ملف الق�صاء والثانية 

التجاوزات التي ميار�صها بع�ض رجال هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ، يف حني دعا معتوق ال�صريف اإل تفعيل دور موؤ�ص�صات املجتمع املدين ملا لها من دوراً مهماً يف 

الت�صريع يف تنفيذ وحتقيق التنمية الإن�صانية ، وقال �صعيد الوهابي اأن التقرير يدعم ما يعتقده وي�صاهده املواطن العادي من انتهاكات حلقوقه ، كما اأنه ير�صد مبو�صوعية 

ومهنية ما يحدث يف موؤ�ص�صات الدولة ، واأكد اأحمد ها�صم اأن التقرير يوؤكد ما ين�صر يف و�صائل الإعالم من تظلمات لبع�ض املواطنني من الق�صور الكبري يف اأداء بع�ض 

اجلهات احلكومية يف تلبية احتياجات املواطنني والإجابة على ا�صتف�صاراتهم اأو تقدمي تف�صري مقنع لق�صور بع�ض تلك اخلدمات .

 واأكد علي قا�صم الغزواين اأن التقرير يوؤكد مدى م�صاحة احلرية وال�صفافية التي منحت للجمعية من قبل ولة الأمر حيث تناول ت�صخي�صاً للواقع بكل �صفافية مطلقة ، 

يف حني اأكد خالد الفاخري اأن التقرير يرتجم الواقع املعا�ض الذي مت ر�صده من خالل املالحظات احلقوقية التي وقفت عليها اجلمعية خالل زياراتها التفقدية وما ورد 

لها من �صكاوى وتظلمات بالإ�صافة ملا ين�صر يف و�صائل الإعالم واملتعلقة ب�صعف اأداء بع�ض الأجهزة احلكومية والتي يتعار�ض مع روؤية خادم احلرمني ال�صريفني الهادفة 

لتعزيز مبادئ حقوق الإن�صان وكفالة حرياته وتوفري املتطلبات الأ�صا�صية للعي�ض الكرمي للمواطن واملقيم على اأر�ض اململكة ، وقال حممد اآل �صعد اأن التقرير يوؤكد �صعف 

تلك الأجهزة واأن ذلك ال�صعف يزداد كلما زاد انتقادنا لتلك الأجهزة .

وطالب عابد خزندار اإىل اإن�صاء جمل�ض اأعلى ملراقبة تنفيذ امل�صروعات  والتي دعت اجلمعيه لإن�صائه عرب تقريرها ، واأكد الدكتور اأحمد �صعيد دربا�ض اإىل معاناة املواطنني 

من �صعف اأداء اأجهزة الدولة ، وخا�صة التي يف متا�ض مبا�صر ودائم مع املواطنني وحاجاتهم خا�صة املهم�صني اجتماعياً واقت�صادياً والذين حر�صت اأنظمة الدولة على 

رعايتهم واإ�صباع حاجاتهم الأ�صا�صية ، كما اأكدت اأمرية ك�صغري اأنَّ التقرير يوؤكد اأهمية وجود موؤ�صر لقيا�ض الأداء يف الأجهزة احلكومية.

اجلمعية تعتزم إصدار كتاب »قالوا عن ... التقرير الثالث عن أحوال حقوق اإلنسان  في اململكة«

ت�سدر اجلمعية تقارير دورية عن اأحوال حقوق الإن�سان يف اململكة ، وقد �سدر من هذه ال�سل�سلة التقرير الأول والثاين 

والثالث ، وقد حمل التقرير الثالث عن اأحوال حقوق الإن�سان يف اململكة عنوان »طموح قيادة و�سعف اأداء اأجهزة« ، حيث 

مت تناوله من قبل الكتاب يف ال�سحف واملواقع ، و تعترب اجلمعية و�سائل الإعام �سريكًا اأ�سا�سيًا لها يف ن�سر ثقافة حقوق 

الإن�سان وتعزيز حمايتها و�سيانتها ، وتعتزم اجلمعية اإ�سدار كتاب عن اأبرز املقالت التي تناولت التقرير ومو�سوعاته
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اجلهات املختصة حتيل موظف 
كل يوم إلى القضاء بتهمة الفساد

كل  موظفاً  يعادل  ما  املخت�صة  الرقابية  اجلهات  حتيل 

يوم اإىل ديوان املظامل يف ق�صايا ف�صاد مايل واإداري ، 

وقد مت �صبط ما يزيد على 58 األف ق�صية ف�صاد مايل 

واإداري خالل الفرتة بني عامي 2005 - 2009.

الف�صاد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئي�ض  قال  جهته  من 

الأ�صتاذ حممد بن عبد اهلل ال�صريف »اإن من اخت�صا�ض 

والإداري  املايل  الف�صاد  اأ�صكال  كل  مكافحة  الهيئة 

ومتابعة �صوؤون املواطنني ، بالإ�صافة اإىل اأداء اخلدمات 

يف جميع مناطق ال�صعودية وتلقي ال�صكاوى من املواطنني 

عن الف�صاد الذي يواجهونه �صواء يف الدوائر احلكومية 

املعنية  للجهات  اإحالتها  تتم  حيث  اأخرى  جهات  يف  اأو 

ومن ثم متابعتها حتى �صدور الأحكام فيها« .

عن  ال��ق��ص��اص  مشاهد  مبنع  يطالبون  مختصون 
الصغار

طالب خمت�صون نف�صيني واأ�صريني ، ب�صن قوانني �صارمة حتد من روؤية الأطفال مل�صاهد 

الق�صا�ض ، �صواء كانت يف »�صاحات الق�صا�ض«  اأو عرب »الو�صائل الإعالمية«.

ويف �صياق مت�صل اأكد الربوف�صور النف�صي الدكتور يو�صف الرميح »اأنَّ الطفل يف الوقت 

احلا�صر بات اأكرث قدرة على فهم الأمور احلياتية ، وحتليل ظروفها الإن�صانية ، وروؤيته 

لتلك امل�صاهد اإعالمياً اأو مبا�صرة يف �صاحة الق�صا�ض يولد لديه اأزمات نف�صية  ، جتعله 

يحاول جتريبها يف الواقع« ، يف الوقت الذي �صدد ال�صت�صاري النف�صي والأ�صري الدكتور 

خالد باحاذق على اأهمية اإحكام رقابة الوالدين على اأطفالهم ملنعهم من م�صاهدة ذلك 

الق�صا�ض ، مبيناً اأنَّ الإ�صالم جعل الق�صا�ض عربة للرا�صدين ولي�ض للبالغني وذلك يف 

لَْباِب لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن} البقرة :197.
َ
ويل اْلأ

ُ
قوله تعاىل{َولَُكْم يِف الَْق�صا�ِض َحَياةٌ يَا اأ

هيئة التحقيق واالدعاء العام متكن املتهمون من 
متابعة سير التحقيقات عبر شاشات إلكترونية

للتاأكد من  اإلكرتونية  التحقيقات عرب �صا�صات  املتهمني من متابعة �صري  بهدف متكني 

�صحتها واملطالبة بتعديلها اإن ا�صتدعت احلاجة ، بداأت هيئة التحقيق والدعاء العام 

بتطبيق تلك اخلطوة ، ياأتي ذلك بعد افتتاحها لفرعاً منوذجياً يت�صمن تقنيات �صبكية 

من ورود  بدءاً   ، بكافة مراحلها  الإجراءات  اإنهاء  الق�صايا و�صرعة  واإلكرتونية ملعاجلة 

املعاملة ومروراً باإجراءات التحقيق وانتهاًء ب�صدورها للجهات الق�صائية ، اإ�صافًة للربط 

اللكرتوين باملركز الرئي�صي والفروع.

وبتلك اخلطوة فاإنَّ نظام التحقيق �صي�صهد �صهولة يف �صري الإجراءات ، حيث �صيتمكن 

املحققون من تاأدية مهام التحقيق وكتابة قرارات التهام ب�صكل اإلكرتوين ، يف الوقت الذي 

�صيتمكن املتهم من م�صاهدة اأقواله والعرتا�ض عليها اأثناء التحقيق معه عرب �صا�صات 

بالزما خ�ص�صت لهذا الغر�ض  والت�صديق عليها ، اإن مل يكن هناك اأي اعرتا�ض.

ويعالج الفرع اجلديد كافة الق�صايا با�صتثناء تلك التي تتوجب وقوف املحقق على م�صرح 

اجلرمية، فيما يت�صمن 4 دوائر رئي�صية تتمثل يف دائرة العتداء على العر�ض والأخالق، 

العتداء على  ودائرة  العقلية،  واملوؤثرات  املخدرات  ودائرة  املال،  العتداء على  ودائرة 

امل�صاندة الأخرى، مثل دائرة خدمات عالقات املراجعني،  الدوائر  اإىل  اإ�صافة  النف�ض، 

وال�صوؤون املالية والإدارية، ورئي�ض كتاب ال�صبط، ووحدة احلرا�صة الأمنية.

خدمة  تطلق  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
»بياناتي« 

اأطلقت وزارة الداخلية لالأحوال املدنية خدمة (بياناتي) 

اجلهات  تفوي�ض  خاللها  من  املواطن  ي�صتطيع  والتي 

دون  بياناته،  على  بالطالع  زيارتها  املراد  احلكومية 

على  للح�صول  املدنية  الأحوال  مكاتب  لزيارة  احلاجة 

�صريحة احلا�صب الآيل (برنت).

من جهته اأو�صح مدير اخلدمات اللكرتونية بالأحوال 

املدنية تركي بن عبداهلل العييد اأنَّ خدمة بياناتي تقدم 

اإمكانية تفوي�ض املواطن لأي قطاع حكومي مت تطبيق 

اخلدمة لديه ل�صتقبال املراجعني.

الآن  حتى  اخلدمة  تطبيق  مت  اأنه  اإىل  العييد  واأ�صار 

للحقوق  العامة  الإدارة  �صملت  قطاعات  ثالثة  يف 

الريا�ض،  منطقة  واأمانة  الداخلية،  بوزارة  اخلا�صة 

الريا�ض  والدخار مبنطقة  للت�صليف  ال�صعودي  والبنك 

والعمل جار على اإ�صافة قطاعات اأخرى، وحث العييد 

اأن  اإىل  لفتاً  اخلدمة،  من  ال�صتفادة  اإىل  املواطنني 

الأحوال  موقع  يف  مو�صحة  عليها  احل�صول  طريقة 

على  الداخلية  لوزارة  الإلكرتونية  البوابة  على  املدنية 

.www. ahwal.gov.sa الرابط
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املادة الأوىل:

اأو  اجللد  لعقوبة  البديلة  والإجراءات  والتدابري  الأعمال  هي:  البديلة  العقوبات   

ال�صجن الذي ل تتجاوز مدته ثالث �صنوات والتي تخ�صع ل�صلطة الق�صاء التقديرية 

املجني عليه  العقاب و�صمان حق  املرجوة من  امل�صلحة  �صاأنها حتقيق  ويكون من 

وحقوق املجتمع.

املادة الثانية:

يجوز للقا�صي بناء على طلب مكتوب من املحكوم عليه اإ�صتبدال عقوبة اجللد اأو 

ال�صجن املحكوم بها باإحدى العقوبات املن�صو�ض عليها يف هذا النظام ، مع مراعاة 

عليه  املحكوم  بها  اأخل  واإذا   ، وال�صحية  املتهم  من  كل  وم�صلحة  العامة  امل�صلحة 

بديلة  عقوبة  اإ�صافة  اأو  ا�صتبدالها  اأو  تعديلها  اأو  البديلة  العقوبة  اإلغاء  فللقا�صي 

اأخرى.

املادة الثالثة:

ل يجوز تطبيق العقوبة البديلة يف احلالت التالية:

1- اإذا كان املحكوم عليه من اأرباب ال�صوابق.

2- اإذا كانت عقوبة ال�صجن املحكوم بها اأكرث من ثالث �صنوات.

عقوبة  لها  املقدر  اجلرائم  نطاق  يف  داخلة  بها  املحكوم  العقوبة  كانت  اإذا   -3

�صرعاً.

4- اإذا كان يف تطبيقها �صرر اأكرب من ال�صجن يلحق باملحكوم عليه.

5- اإذا كان تطبيقها يوؤدي اإىل امل�صا�ض بالأمن ، اأو يلحق ال�صرر بالغري.

6- اإذا ا�صتعمل يف اجلرمية �صالح.

7- اإذا كان يف تنفيذ اجلرمية م�صا�ض ج�صيم بكرامة ال�صحية.

املادة الرابعة:

 مع مراعاة العقوبات البديلة املن�صو�ض عليها يف الأنظمة الأخرى:

اأ- يجوز للقا�صي - يف احلق العام - اإ�صتبدال عقوبة ال�صجن - املحكوم بها على 

باأعمال  القيام  اأو   ، عامة  ل�صالح جهة   ، عام  نفع  ذات  باأعمال  بالقيام   - الكبار 

اجتماعية اأو تطوعية وله اأن يقيد حرية املحكوم عليه ، كما يجوز له اإحالة املحكوم 

ينا�صب من  ما  اإليه  ي�صاف  واأن  النف�صي والجتماعي  اأو  الطبي  العالج  اإىل  عليه 

الأعمال والعقوبات البديلة التالية:

1- تعلم مهنة معينة والتدرب على ممار�صتها.

2- عدم مغادرة املنزل.

3- الإفراج امل�صروط.

4- عدم حيازة الأ�صلحة اأو ا�صتعمالها اأو حملها.

5- احلرمان من اإ�صدار ال�صيكات.

6- املنع من قيادة ال�صيارات اأو اأحد اأنواعها.

7- املنع من الت�صال ببع�ض الأ�صخا�ض اأو دخول اأماكن معينة.

اأو  الجتماعية  اأو  املهنية  الطبيعة  ذات  الأعمال  بع�ض  مزاولة  من  املنع   -8

التجارية.

9- تقييد احلرية خارج ال�صجن يف نطاق مكاين حمدد ومنا�صب.

10- املنع من ال�صفر.

ب- العقوبات البديلة لعقوبة ال�صجن املحكوم بها على �صغار ال�صن:

1- الإنذار والتوقيع على عقد اأخالقي بالتوقف عن ال�صلوك.

2- الإحالة اإىل العالج الطبي اأو النف�صي اأو الجتماعي.

3- عدم مغادرة املنزل مدة معينة حتت كفالة الويل اأو الو�صي وم�صوؤوليته.

4- امل�صاركة يف اأن�صطة تعليمية اأو تنموية.

5- اأداء بع�ض الأعمال التطوعية اأو الجتماعية ، يف املوؤ�ص�صات الجتماعية اأو 

املوؤ�ص�صات التي ت�صررت من اجلرمية.

املادة اخلام�صة

يجوز للقا�صي - يف احلق العام - ا�صتبدال ن�صف عقوبة ال�صجن التي ل تزيد 

عن ثالث �صنوات بخروج املحكوم عليه من ال�صجن ب�صروط حمددة ، اأو البقاء يف 

ال�صجن ل�صاعات حمددة كل يوم ، اإذا ثبت ح�صن �صلوكه خالل ال�صنة الأوىل من 

ال�صجن ، وكان من �صاأن هذا ال�صتبدال امل�صاهمة يف اإ�صالحه.

املادة ال�صاد�صة:

اأطراف  اأحد  طلب  على  بناًء  عليه  واملدعى  املدعي  بني  الت�صوية  اإجراء  يجوز 

اإذا كانت اجلرمية من اجلرائم الب�صيطة التي  اأو اقرتاح من القا�صي  الدعوى  

ي�صدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد التن�صيق مع وزارة الداخلية ب�صرط 

اللتزام مبوجب الت�صوية ويرتتب على هذا اللتزام وقف الدعوى ولالدعاء العام 

حتريك الدعوى اإذا ظهرت اأمور ت�صتدعي ذلك.

املادة ال�صابعة:

البديلة على �صغار  العقوبة  تطبيق  ب�صاأن  قرار  اتخاذ  قبل  املحكمة  يجب على   

ال�صن عر�ض املحكوم عليه على اللجنة املن�صو�ض عليها يف املادة (28) من هذا 

اإذا كان الأمر  اأن تطلب من اللجنة درا�صة حالة الكبار  النظام ويجوز للمحكمة 

ي�صتدعي ذلك.

املادة الثامنة:

 تطبق عقوبة الأعمال ذات النفع العام ، اأو عقوبة الأعمال التي تدخل يف نطاق 

الأعمال الجتماعية ، اأو التطوعية مبا ل يتجاوز اأربع �صاعات عمل عن كل يوم 

من عقوبة ال�صجن ، على األ تتجاوز مدة العمل ثمانية ع�صر �صهراً ، ول يحرم 

املحكوم عليه من الإجازات الر�صمية ، ويلتزم بتعوي�ض ال�صاعات التي يتغيب فيها 

عن العمل.

املادة التا�صعة:

ينفذ املحكوم عليه عقوبة الأعمال ذات النفع العام ، اأو عقوبة الأعمال التي تدخل 

يف نطاق الأعمال الإجتماعية ، اأو التطوعية دون اأجر ، ويتحمل تكاليف التنقل 

العمل  كان  اإذا  املهنية  احلوادث  نتائج  الدولة  وتتحمل   ، عمله  ومقر  منزله  بني 

ل�صالح جهة عامة.

املادة العا�صرة:

العام ل�صالح جهة  النفع  الأعمال ذات  تنفيذه عقوبة  يعترب املحكوم عليه حال   

وينتهي   ، وم�صوؤوليته   ، بنظامية عمله  يتعلق  فيما  العام  املوظف  عامة يف حكم 

العمل باإنتهاء املدة ، اأو اإجناز العمل ب�صكل �صحيح.

املادة احلادية ع�صرة:

عند الإحالة اإىل العالج الطبيعي اأو النف�صي ، ينبغي اأن تكون امل�صكلة النف�صية ، 

اأو الجتماعية التي يعالج منها املحكوم عليه �صبباً يف ارتكاب اجلرمية ، وكانت 

امل�صلحة يف عالجه اأكرب اأو م�صاوية للم�صلحة من �صجنه وكانت مدة العالج ل 

تزيد عن �صتة اأ�صهر ، واأن يلتزم بعدم مغادرته املنزل مدة العالج واأن تلتزم اجلهة 

امل�صرفة على العالج باأن تقدم اإىل املحكمة تقارير �صهرية عن حالته ومدى تقدم 

العقوبات البديلة
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العالج من عدمه.

املادة الثانية ع�صرة:

عند ا�صتبدال عقوبة ال�صجن اأو بع�صها بالإفراج امل�صروط ، تعني بدقة ال�صروط 

املقيدة لالإفراج وتبلغ للمحكوم عليه ، ويوؤخذ اإقرار منه باللتزام ب�صروط الإفراج 

وتنبيهه اإىل اأن اأي جتاوز لها �صيوؤدي للعودة اإىل ال�صجن ، ول يعترب الإفراج نهائياً 

اإل بعد انق�صاء مدة عقوبة ال�صجن املحكوم بها.

املادة الثالثة ع�صرة:

عند اإيقاع عقوبة املنع من حيازة الأ�صلحة اأو حملها ، يلتزم املحكوم عليه بت�صليم ما 

لديه اإىل اجلهة الأمنية املخت�صة وياأخذ �صنداً بذلك ، ويجب على تلك اجلهة اإبالغ 

املحكمة بهذا الأمر وما قد يوؤثر على الت�صليم.

املادة الرابعة ع�صرة:

عند اإيقاع عقوبة احلرمان من اإ�صدار ال�صيكات ، يحدد القا�صي مدة املنع بدقة  

ول يرفع املنع اإل بقرار منه ، وتبلغ موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي بالقرار لتعميمه 

على جميع البنوك لتنفيذه.

املادة اخلام�صة ع�صرة:

عند اإيقاع عقوبة املنع من قيادة ال�صيارات اأو اأحد اأنواعها ، يحدد القا�صي نوع 

ال�صيارة ، ويلتزم املحكوم عليه بت�صليم رخ�صة القيادة اإىل املحكمة وياأخذ �صنداً 

 ، اأ�صرته  اأفراد  وباقي  الوحيد  دخله  م�صدر  هي  الرخ�صة  كانت  اإذا  اإل   ، بذلك 

فيكتفى بتعهد مكتوب يت�صمن التزامه بعدم قيادة ال�صيارة لغري هذا الغر�ض وت�صعر 

اإدارة املرور بذلك.

املادة ال�صاد�صة ع�صرة:

يجوز للقا�صي منع املحكوم عليه مدة معينة من الت�صال ببع�ض الأ�صخا�ض ، اأو 

دخول اأماكن معينة ، اإذا كان ذلك ي�صاعد على اإ�صالحه ، ومينع التاأثري ال�صلبي 

على �صخ�صيته و�صلوكه.

املادة ال�صابعة ع�صرة:

يجوز للمحكمة اأن متنع املحكوم عليه من مزاولة بع�ض الأن�صطة والأعمال املهنية 

اأو الجتماعية اأو التجارية ، اإذا كان لرتكاب اجلرمية عالقة مبزاولة ذلك الن�صاط  

اأو العمل وكانت مزاولته لها يخ�صى منها العودة لرتكاب اجلرمية ، اإل اإذا كان املنع 

منظم بقواعد نظامية ويدخل يف اخت�صا�ض جهة اأخرى. 

املادة الثامنة ع�صرة:

مكاين  نطاق  يف  ال�صجن  خارج  عليه  املحكوم  حرية  تقييد  عقوبة  تطبيق  عند 

حمدد ومنا�صب يجوز للقا�صي الأمر باتخاذ التدابري املنا�صبة ، مثل و�صع القيد 

اأو غريها يف �صاعة  ال�صرطة  اأمام  اإلزامه باحل�صور  اأو   ، اللكرتوين يف مع�صمه 

حمددة ، ويجب اأن يت�صمن الأمر باإيقاع هذه العقوبة حتديد اجلهة التي يح�صر 

اإ�صعار املحكمة مبدى التزام  اأمامها ، و�صاعة احل�صور ، ويجب على تلك اجلهة 

املحكوم عليه باحل�صور من عدمه.

املادة التا�صعة ع�صرة:

اأو ا�صتحال ا�صتبدالها ، فيكمل  اإذا ا�صتحال ال�صتمرار يف تنفيذ العقوبة البديلة 

املحكوم عليه عقوبة ال�صجن بعد اإ�صقاط املدة التي م�صت منها ، واإذا كان املحكوم 

عليه �صغرياً فيجب اأخذ راأي اللجنة املن�صو�ض عليها يف املادة (28) من هذا النظام 

قبل اإ�صدار قرار اإكمال عقوبة ال�صجن.

املادة الع�صرون:

يجوز للجهة التي يعمل ل�صاحلها املحكوم عليه اإيقافه عن العمل ، اإذا مل يحرتم 

�صروط العقد الذي اأبرم بينهما يف �صوء الأمر الق�صائي ، اأو اإذا ثبت عدم قدرته 

على القيام بالعمل ، ويجب يف كل الأحوال اإنذاره اأولً ، ثم �صماع اأقواله ما مل يكن 

الإيقاف ل�صبب خطري ومينح بعد اإجناز العمل ما يفيد ذلك.

املادة احلادية والع�صرون:

يتم تغيري العمل ، اأو ا�صتبدال العقوبة البديلة ، اإذا رف�صت اجلهة امل�صتفيدة عمل 

اأو  ملواهبه  العمل  مالئمة  عدم  عند  اأو   ، مقبول  �صبب  دون  لديها  عليه  املحكوم 

قدراته.

املادة الثانية والع�صرون:

يجوز ا�صتبدال العقوبة البديلة اإذا تبني اأن تنفيذها يلحق الأذى باملحكوم عليه ، اأو 

اأ�صرته اأو ثبت عدم منا�صبتها لقدراته اجل�صمية اأو العقلية.

املادة الثالثة والع�صرون:

وينفذ  باأي طريق من طرق العرتا�ض  الق�صائي  الأمر  ل يجوز العرتا�ض على 

حتت اإ�صراف قا�صي التنفيذ ، وفقاً ملنطوقه.

املادة الرابعة والع�صرون:

اإذا كانت عقوبة ال�صجن من العقوبات التي ت�صجل يف �صحيفة ال�صوابق ، في�صار 

فيها اإىل اأنه مت ا�صتبدالها بعقوبة بديلة مع حتديد نوع العقوبة.

املادة اخلام�صة والع�صرون

يجب عند تنفيذ العقوبات البديلة على ال�صغار عدم اإبعادهم عن املحيط العائلي 

ومراعاة ا�صتمرارهم يف الدرا�صة.

املادة ال�صاد�صة والع�صرون:

يجب على القا�صي اأن يدون يف دفرت ال�صبط بعد الأمر بتطبيق العقوبة البديلة 

العقوبة  الإخالل مبقت�صيات  اأنه يف حال  توقيعه على  واأخذ  املحكوم عليه  تنبيه 

اأن يح�صم منها ما م�صى من  البديلة فاإن العقوبة املحكوم بها �صتوقع عليه بعد 

عقوبة بديلة.

املادة ال�صابعة والع�صرون:

املنظمة  اجلرائم  على  النظام  هذا  يف  عليها  املن�صو�ض  العقوبات  اأحكام  ت�صري 

بن�صو�ض خا�صة اإذا مل تت�صمن تلك الن�صو�ض عقوبات بديلة ، اأو عقوبات حتقق 

الغر�ض من العقوبة البديلة.

املادة الثامنة والع�صرون:

ال�صريعة  تكون من خمت�صني يف  املناطق جلان  العدل يف  وزير  من  بقرار  ت�صكل 

نف�صي  وطبيب  الجتماعية  واخلدمة  النف�ض  وعلم  الجتماع  وعلم  والأنظمة 

ويعترب  املنا�صبة  البديلة  العقوبة  يف  الراأي  واإبداء  عليه  املحكوم  حال  لدرا�صة 

راأيها ا�صرت�صادياً ، ويجوز ت�صكيلها يف املحافظات عند احلاجة ، وحتدد الالئحة 

التنفيذية اخت�صا�صات اللجنة ومهامها واإجراءات عملها وكيفية تر�صيح الأع�صاء 

ومكافاأتهم.

املادة التا�صعة والع�صرون:

ي�صدر وزير العدل بالتفاق مع وزير الداخلية قائمة تت�صمن جمالت اأعمال النفع 

العام ، والأعمال التي تدخل يف نطاق الأعمال الجتماعية ، اأو التطوعية امل�صار 

اإليها من املادة الرابعة ، بعد اأخذ راأي وزارة العمل ، ووزارة ال�صوؤون الجتماعية ، 

ووزارة اخلدمة املدنية.

املادة الثالثون:

تن�صاأ يف وزارة العدل وكالة ت�صمى وكالة الوزارة ل�صوؤون العقوبات البديلة.

املادة احلادية والثالثون:

يتم حتديد اجلهات الأمنية ذات العالقة بتنفيذ العقوبات البديلة بقرار من وزير 

الداخلية.

املادة الثانية والثالثون:

تاريخ  من  اأ�صهر  �صتة  خالل  النظام  لهذا  التنفيذية  الالئحة  العدل  وزير  ي�صدر 

�صدوره.

املادة الثالثة والثالثون:

تاريخ  من  اأ�صهر  �صتة  بعد  به  ويعمل  الر�صمية  اجلريدة  يف  النظام  هذا  ين�صر 

ن�صره.
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ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )78( 

رم�سان  1433ه�  -اأغ�سط�ض  2012 م  منوعات حقــــوق

منظمة الصحة العاملية : األطفال املعاقون أكثر عرضة للعنف من أقرانهم غير املعاقني

بنجالديش : حلول مبتكرة ملكافحة ارتفاع مستويات زواج األطفال

امل�صروع على النرتنت ب�صورة كاملة �صيكون من ال�صهل وقف زواج الأطفال عندما 

يقوم الوالدان بتزويج ابنتهما من خالل اإخفاء عمرها«.

من جهتها قالت رحيلة رحمة اهلل ، نا�صطة يف جمال مكافحة 

زواج الأطفال  اأنَّ »العرائ�ض ال�صابات اللواتي يفتقرن للتعليم 

يعانون من  التغذية لأطفال  �صوء  يعانني من  اأمهات  ي�صبحن 

نق�ض التغذية ومن م�صاكل اأخرى«، واأ�صافت »نحن نقوم باإقناع 

وتدريب الأم ال�صغرية لتخرب ق�صتها للمراهقات واأ�صرهن ، 

كما نقوم بتنظيم اجتماعات ت�صف فيها الأم التي مت تدريبها 

امل�صاكل التي تواجهها باعتبارها زوجة اأو اأماً مراهقة وتن�صح 

�صن  بلوغهن  قبل  للزواج  اقرتاح  اأي  قبول  بعدم  الأخريات 

الع�صرين على الأقل ، ولكن الأمر ل يكون دائماً بهذه الب�صاطة  

ففي معظم الأ�صر الريفية ل تتم ا�صت�صارة الفتيات فيما يخ�ض 

الزوج وحتديد موعد  باختيار  الأ�صرة  ال�صن يف  الوالدان وكبار  يقوم  بل  الزواج 

الزفاف وتنظيم احلفل  فما تزال ا�صت�صارة الفتاة واحل�صول على مواقفتها على 

الزواج من املحرمات يف معظم الأ�صر«.

ي�صجع الأهل زواج بناتهن املبكر يف بنجالدي�ض خمافة ارتفاع املهور الواجب عليهن 

ال�صكاين  امل�صح  ويوؤكد    ، اأعمارهن  ارتفاع  بالتوازي مع  دفعها 

وال�صحي لعام 2007م  اأن ثلث الفتيات املراهقات اللواتي ترتاوح 

اأعمارهن بني 15 و19 عاماً هن اإما اأمهات اأو حوامل ، ووفقاً 

 ، لتقرير منظمة اليوني�صيف »و�صع الأطفال يف العامل 2009« 

فاإنه مت تزويج اأكرث من 64 باملائة من الفتيات قبل بلوغهن �صن 

الثامنة ع�صر يف البالد ، لأنَّ الزواج املبكر يعني احلمل املبكر 

لدى  والوفاة  املر�ض  ن�صبة  ارتفاع  اإىل  يوؤديان  وهما    ، اأي�صاً  

الأمهات ومواليدهن.

من جهتها حتاول حكومة بنجالدي�ض اإيجاد حلول ملكافحة زواج 

بيانات  بت�صجيل  الآباء  يلزم  نظام  موؤخراً  اأقرت  وقد  الأطفال 

املواليد عرب النرتنت ، فينبغي اأن يح�صل كل �صخ�ض على �صهادة 

يونيو 2013م   بحلول  بالكامل  النظام  تنفيذ هذا  بدء  يتم  اأن  املتوقع  ومن  ميالد، 

واملدعوم من قبل منظمة اليوني�صيف، ويف ال�صياق ذاته قال مدير امل�صروع احلكومي 

ت�صغيل  يتم  اأن  مبجرد  »اأنه  ت�صودري  الإ�صالم  �صيف  والوفيات  املواليد  لت�صجيل 

الأطفال املعوقون اأكرث عر�صة على الأرجح للعنف من 

اأقرانهم غري املعاقني مبقدار اأربع مرات تقريباً ، هذا ما 

اأكده ا�صتبيان اأجرته منظمة ال�صحة العاملية موؤخراً.

اأ�صارت نتائج ال�صتبيان اأن 3.7 مرات هي مقدار وقوع 

عن  النظر  ب�صرف  للعنف  �صحايا  املعوقني  الأطفال 

العنف  �صحايا  وقوع  مقدار  هي  مرات   3.6 و  نوعه  

اجل�صدي  يف حني 2.9 مرات هي مقدار وقوع �صحايا 

العنف اجلن�صي.

العنف  عن  املتوفرة  احلقائق  اأقوى  ال�صتبيان  ويعر�ض 

امل�صمولة  الدرا�صات  وتعك�ض   ، املعوقني  الأطفال  �صد 

عن  بيانات   ، درا�صة   17 عددها  والبالغ  بال�صتبيان 

18374 طفاًل معاقاً من بلدان مرتفعة الدخل  هي فنلندا ، فرن�صا ، اإ�صرائيل ، 

اإ�صبانيا ، ال�صويد ، اململكة املتحدة ، الوليات املتحدة الأمريكية.

من جهته قال مدير اإدارة الوقاية من العنف والإ�صابات والعجز يف املنظمة الدكتور 

للعنف  عر�صة  املعاقني  الأطفال  اأنَّ  اأثبتت  ال�صتبيان  هذا  نتائج  »اإنَّ  كروغ  اإتيان 

ب�صكل غري متنا�صب ، وقد اأهملت احتياجاتهم لفرتة طويلة جداً ، ونحن نعلم باأنَّ 

تبعاته  وتخفيف  العنف  ملنع  حمددة  ا�صرتاتيجيات  هناك 

ال�صرتاتيجيات  هذه  كانت  اإذا  ما  حتديداً  الآن  ويلزمنا 

وثمة حاجة   ، املعاقني  الأطفال  على  اأي�صاً  للتطبيق  قابلة 

يف  اإجراءات  من  يلزم  ما  لتخاذ  عمل  برنامج  و�صع  اإىل 

هذا امل�صمار«.

املنظمة  اأعدته  الذي  العجز  عن  العاملي  التقرير  ويبني 

بالتعاون مع البنك الدويل  الأ�صاليب الناجحة يف حت�صني 

ويدعو  املجتمع    وم�صاركتهم يف  املعاقني  الأطفال  �صحة 

واحلماية  الرعاية  م�صتوى  تعزيز  �صرورة  اإىل  التقرير 

املتوفرة لالأطفال املعاقني.

ويف �صياق مت�صل يوؤكد الدكتور مارك بيلي�ض ، باحث بارز 

موورز  جامعة  يف  العمومية  ال�صحة  مركز  ومدير  ال�صتبيان  يف  امل�صاركني  من 

جون بليفربول ، وهو مركز متعاون مع املنظمة معني مبنع العنف »اأنَّ اأثر اإعاقة 

الطفل على نوعية حياته يعتمد اعتماداً كبرياً للغاية على طريقة تعامل الأفراد 

الآخرين معه ، ومن واجب احلكومة واملجتمع املدين اأن يكفال ك�صف ممار�صات 

اإيذاء الأطفال ومنعها«. 

اأعلن البنك الدويل موؤخراً اأنَّ منطقة �صرق اآ�صيا واملحيط الهادئ بها اأعلى م�صتوى 

يف العامل من امل�صاركة الن�صائية يف القوى العاملة بن�صبة 70٪ ، جاء ذلك عرب تقرير 

»نحو امل�صاواة بني اجلن�صني يف �صرق اآ�صيا واملحيط الهادئ«، والذي يتناول الق�صايا 

التي لها اأهمية بالغة يف املنطقة ، مبا يف ذلك اأبعاد امل�صاواة بني اجلن�صني لتعزيز 

حتقيق نتائج اإمنائية اأف�صل ، ويعتمد التقرير على اأربعة جمالت ذات اأولوية للعمل 

العام يف بلدان منطقة ال�صرق الأو�صط واملحيط الهادئ وهي:

اأولً: تعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني يف جمال التنمية الب�صرية، حيث ل تزال الفجوات 

بني اجلن�صني يف جمايل التعليم وال�صحة كبرية.  

ثانياً: �صد الفجوات بني اجلن�صني يف جمال الفر�ض القت�صادية، ويتم �صمان �صد 

هذه الفجوات غالباً على اأ�صا�ض حتقيق الإن�صاف والكفاءة.

ثالثاً: تعزيز قدرة املراأة على التعبري بحرية عن راأيها وحمايتها من العنف، فتعزيز 

جمال  يف  القرار  �صنع  عملية  جودة  من  يعزز  بحرية  التعبري  على  املراأة  قدرة 

التنمية، ومن ثم يعزز التنمية على نطاق وا�صع. 

النا�صئة،  الإقليمية  بالتوجهات  املرتبطة  املخاطر  واإدارة  الفر�ض  تعزيز  رابعاً: 

و�صيوؤدي الأخذ باأ�صلوب يراعي امل�صاواة بني اجلن�صني يف عملية �صنع ال�صيا�صات 

يف هذا املجال اإىل نتائج اأف�صل للم�صاواة بني اجلن�صني والتنمية.

15% من سكان العالم يعيشون مع شكل من اشكال العجز  منهم )2-4(% يواجهون صعوبات كبيرة في القيام بوظائفهم العادية مع بلوغ  يؤكد تقرير العجز العاملي أن نحو 

معدالت انتشار العجز على الصعيد العاملي مستويات تفوق التقديرات السابقة التي  أجرتها منظمة الصحة العاملية

البنك الدولي : املرأة في شرق آسيا األكثر مشاركة عامليًا في مجال العمل
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دعا تقرير �صدر موؤخراً عن منظمة العمل الدولية واليوني�صيف الأردن اإىل بذل املزيد من اجلهود ملكافحة ظاهرة 

لعمل  التقديرات  اأحدث  اأنَّ  اإىل  لفتاً   ، الأطفال  عمل 

الأطفال الأردنية وفقاً للم�صح الوطني للعام 2007م ، توؤكد 

وجود ما يقارب 3000 طفل ، ترتاوح اأعمارهم بني 5 و17 

، غالبيتهم العظمى من فئة فوق  العاملني  عاماً  هم من 

16 عاماً ، م�صرياً اإىل اأن تاأثري الأزمة القت�صادية واملالية 

والذي اأدت اإىل الرتفاع يف تكاليف الغذاء والطاقة ، كان لها اأكرب الأثر يف زيادة الفقر لدى املجتمع 

الأردين مما اأدى اإىل  دفع اأ�صرهم لإخراجهم من مقاعد الدرا�صة واإدخالهم يف  �صوق العمل لتلبية 

احتياجات اأ�صرهم.

ولفت التقرير اإىل اأنَّ الأردن »اأحرز تقدماً كبرياً يف ال�صنوات الأخرية ملعاجلة ظاهرة عمل الأطفال مبا 

يف ذلك العتماد الر�صمي لالإطار الوطني ملكافحة عمل الأطفال ، يف اآب »اأغ�صط�ض« من العام املا�صي 

واعتماد لئحة منقحة من الأعمال اخلطرة لالأحداث العاملني يف حزيران »يونيو« املا�صي ومع ذلك  ما 

زال عمل الأطفال ي�صكل حتدياً كبرياً اأردنياً ، وما زالت هناك خماوف من التداعيات املحتملة لالأزمة 

القت�صادية على هذه الظاهرة«.

من جانبها قالت دومينيك هايد ممثلة اليوني�صيف يف الأردن »عمل الأطفال هو انتهاك حلقوق الطفل ، 

ويجب بذل كل جهد ممكن لو�صع حد لهذه الظاهرة«، واأ�صافت »يجب اأن يرافق عملية �صحب الأطفال 

الذين   ، لالأطفال  الجتماعية  الدعم واحلماية  توفري  اأجل  وفاعلة من  العمل جهود جدية  �صوق  من 

اأجربتهم الظروف على دخول �صوق العمل ، مبا يف ذلك توفري الرعاية ال�صحية وفر�ض احل�صول على التعليم«.

اجلدير بالذكر هو تركيز التقرير على الأطفال العاملني يف قطاع ال�صياحة لأنه اأهم واأكرث القطاعات التي يعمل بها الأطفال يف الأردن، وتعك�ض منطقة البرتاء 

ال�صياحية هذه الظاهرة بو�صوح ، خا�صة يف املنطقة الأثرية ذاتها ، واأكد التقرير »اأنَّ اأعداداً كبرية من الأطفال يعملون يف خمتلف اأ�صكال عمل الأطفال يف البرتاء، 

مبا يف ذلك اأ�صواأ اأ�صكال العمل، حيث يعملون كمر�صدين �صياحيني، وبائعني للهدايا التذكارية، وغريها من الأعمال، التي توؤدي لتعر�صهم لدرجات حرارة عالية، 

وعدم القدرة على ال�صتفادة من حقوقهم الأ�صا�صية كاأطفال«.

ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )78( 

منوعاترم�سان  1433ه�  -اأغ�سط�ض  2012 م 

مليار شخص يعيشون في فقر مدقع  في جنوب أفريقيا وآسيا 

البنك الدولي: نعمل من أجل عالم خال من الفقر 
اختار البنك الدويل �صمن برناجمه اخلا�ض مبكافحة الفقر لل�صنوات الع�صر املقبلة 2012 - 2022  ا�صرتاتيجية جديدة تت�صمن الرتكيز على رعاية البيئة ، والتي 

تتمحور حول تنمية املجتمعات النامية من خالل ا�صتخدامها للو�صائل الفعالة وال�صديقة للبيئة وذلك 

عرب  بذل املزيد من اجلهود للحد من م�صاكل البيئة ، حيث قالت ماري بارتون دوك ، مديرة البيئة 

يف البنك الدويل »ال�صرتاتيجية اجلديدة هي العرتاف باأنَّ العامل يواجه الآن التحديات الأكرب يف 

جمال البيئة ، جنحنا يف احلد من الفقر يف بع�ض احلالت ، لكن ذلك مل يحد من م�صاكل البيئة 

اإدارة  اقرتاحات البنك الدويل تفرت�ض دعم البيئة من خالل تدريب املجتمعات النامية على  اأبداً 

اأقوى واأف�صل ملواردها الطبيعية ، وت�صجيعها على ا�صتعمال التكنولوجيا النظيفة وتكيفها مع تغري 

املناخ« ومن فوائد ال�صرتاتيجية املتوقعة هي تو�صيل الكهرباء اإىل مناطق بعيدة عن �صبكات الكهرباء 

اأنَّ جناح  ، غري  التنمية  امل�صاركة يف عملية  القطاع اخلا�ض على  ت�صجيع  اإىل  اإ�صافًة   ، التقليدية 

اأي ا�صرتاتيجية يتعلق مبدى قبول النا�ض للحلول املطروحة اأمامهم ، هذا ما اأكدته اإيدا ب�صفاراي 

ريديهاف ، مديرة ق�صم البيئة يف اأفريقيا لدى البنك الدويل ، واأ�صافت » هناك الكثري من املجتمعات 

التي ل ت�صتوعب احلديث عن الأ�صاليب اأو املواد ال�صديقة للبيئة ، لكن اإذا �صاألناهم هل تريدون اأن 

يكون املاء نقياً واأل يكون الهواء ملوثاً ، فال �صك اأنهم �صيجيبون بنعم«.

اجلدير بالذكر اأن البنك الدويل يعترب من اأهم الآليات التي متنح امل�صاعدات املالية والتقنية للدول 

نظرية  الأخ�صر وهو عبارة عن  بالربنامج  ي�صمى  برنامج  ولديه   الفقر  اأجل مكافحة  النامية من 

مفادها اأنَّ تنمية الدول الفقرية قد تكون باأقل �صعوبة اإذا متت وفقاً ملبادئ رعاية البيئة.

ويف �صياق مت�صل اأكد تقرير �صدر موؤخراً لالأمم املتحدة اأنه مت اإجناز تقدم نحو حتقيق هدف الق�صاء 

على اجلوع يف العامل ولكنه حمدود للغاية ، واأنه مل يطراأ تغيري كبري منذ عام 1990م ، يف الق�صاء على اجلوع و�صوء التغذية ، فعلى الرغم من اإحراز تقدم يف 

بع�ض البلدان واملناطق اإل اأن الو�صع ازداد �صوءاً يف مناطق اأخرى وخا�صة يف جنوب اأفريقيا وجنوب اآ�صيا ، والذي كان لرتفاع  اأ�صعار املواد الغذائية ال�صبب الأكرب 

يف ازدياد تلك الأزمة ، مما اأدى اإىل وجود اأكرث من مليار جائع يف تلك املناطق.

البنك الدولي
نعمل من اأجل عامل خال من الفقر

بالرغم من إحرازه تقدمًا كبيرًا 

تقرير دولي : األردن ما زال يواجه حتديًا كبيرًا في مكافحة عمل األطفال
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ال�سروط الواجب توافرها يف املتربع بالدم:

1- اأن يكون يف �صحة جيدة.

2- اأن يكون عمر املتربع بني 18-65 �صنة.

3- األ يقل وزن املتربع عن 50 كجم.

4- اأن تكون ن�صبة الهيموجلوبني للرجال 13-17.5 وتكون ن�صبته يف الن�صاء 

.14.5-12.5

5- اأن يكون النب�ض من 50 اإىل 100 �صربة يف الدقيقة.

6- األ تزيد درجة احلرارة على 37.5 درجة موؤوية.

7- اأن يراوح �صغط الدم بني 180/100 و 100/60.

الأ�سخا�ض الذين ل ميكنهم للتربع بالدم ملدة �سنة واحدة:

1- الأ�صخا�ض الذي مت نقل الدم اإليهم اأو اأخذ اأحد مكونات الدم.

2- طاقم التمري�ض الذين يعملون يف وحدات غ�صيل الكلى.

3- الأ�صخا�ض الذين خ�صعوا لعملية و�صم اأو ثقب الأذن والأنف.

4- املخالطون ل�صخ�ض مري�ض بالإيدز.

5- الذين تعافوا من مر�ض ال�صيالن.

6- الذين يعانون مر�ض الزهري وتعافوا.

7- املخالطون مل�صاب الكبد الوبائي.

8- الذين تعر�صوا لعملية جراحية اأو مر�ض خطري.

اجلنني  و�صع  عند  اإل  بالدم  التربع  ي�صتطعن  ل  الالئي  احلوامل  الن�صاء   -9

بعدها ب�صتة اأ�صهر ت�صتطيع التربع اإذا كانت ب�صحة جيدة.

 الأ�سخا�ض الذين ل ميكنهم التربع بالدم ملدة ثاث �سنوات:

1- الأ�صخا�ض الذين زاروا مناطق موبوءة باملالريا خالل 3 �صنوات املا�صية.

2- الأ�صخا�ض الذين اأ�صيبوا مبر�ض املالريا وعوجلوا خالل 3 �صنوات 

املا�صية.

3- الأ�صخا�ض الذين اأ�صيبوا باحلمى املالطية وعوجلوا خالل 3 �صنوات 

املا�صية.

يف 14 حزيران / يونيو من كل عام ، حتتفل دول العامل باليوم العاملي للتربع بالدم ، وذلك لتعزيز الوعي باأهمية التربع بالدم لتوفري 

كميات من الدم املاأمون ، وزيادة اجلهود املبذولة من كافة احلكومات من اأجل و�سع ا�سرتاتيجيات لزيادة فر�ض احل�سول على الدم ، اإ�سافًة اإىل اإبداء ال�سكر 

والتقدير للمتربعني بدمائهم لأنا�ض ل يعرفونهم وبدون مقابل.

وحمل �سعار هذا العام ر�سالة وهي اأنَّ  »كل متربع بالدم بطل« ، اأي اأن كل �سخ�ض قادر على اأن ي�سبح بطًا عن طريق تربعه بالدم ، واإنقاذ اأرواحًا يف كل اأرجاء 

العامل ، حيث ت�ساعد عمليات نقل الدم ومنتجاته على اإنقاذ مايني الأرواح كل عام ، واإطالة اأعمار املر�سى الذين يعانون حالت مر�سية تهدد اأرواحهم ، 

وحت�سني نوعية حياتهم ودعم الإجراءات الطبية واجلراحية املعقدة .

ال�سنة ال�ساد�سة - العدد )78( يوم عالميحقــــوق

رم�سان  1433ه�  -اأغ�سط�ض  2012 م 

منظمة الصحة العاملية تدعو حكومات العالم لوضع اس���تراتيجيات تساعد 

على زيادة فرص التبرع بالدم

14 حزيران

يونيو

تزايد احلاجة اإىل الدم املاأمون

تتخذ احلاجة اإىل اإمدادات اآمنة من الدم ومنتجاته اأبعاداً عاملية ، ويتم التربع كل 

عام مبا ل يقل عن 92 مليون وحدة من الدم يف جميع اأنحاء العامل  بغر�ض اإنقاذ 

الأرواح وحت�صني ال�صحة ، غري اأنَّ الطلب على نقل الدم ملن هم بحاجته ل يزال 

يف تزايد ، وتبقى هناك العديد من البلدان التي ل يتوفر لديها الكميات الالزمة 

لإنقاذ الأرواح ، لذلك فقد دعت منظمة ال�صحة العاملية وغريها من املنظمات دول 

اإىل زيادة فر�ض ح�صول اجلميع  اإىل و�صع ا�صرتاتيجيات وا�صحة تهدف  العامل 

على الدم املاأمون ، لأنَّ 60٪ من اإمدادات الدم العاملية تذهب اإىل 18٪ من �صكان 

العامل ، مما يرتك 82٪ من ال�صكان الأخرين دون تغطية كافية.

حقائق وأرقام

1- عملية نقل الدم من العمليات التي 

ت�صهم يف اإنقاذ الأرواح وحت�صني �صحة 

النا�ض.

2- يتم اللجوء اإىل عمليات نقل الدم 

لدعم خمتلف العالجات.

3- ل ميكن �صمان اإمدادات كافية من 

التربعات  من خالل  اإل  املاأمون  الدم 

التي تتم بانتظام من قبل متربعني ل 

يتلقون اأجراً مقابل تربعاتهم.

4- متّثل التربعات التطوعية واملجانية 100٪ من جمموع اإمدادات الدم 

يف 62 بلداً.

5- تتباين عمليات جمع الدم يف مراكز الدم ح�صب فئات الدخل.

6- يتربع �صكان البلدان املرتفعة الدخل بدمائهم اأكرث من �صكان البلدان 

املنخف�صة الدخل اأو �صكان البلدان املتو�صطة الدخل.

7- ينبغي احلر�ض دوماً، على فح�ض الدم املتربع به.

8- ميكن لوحدة دم واحدة اأن تفيد عدة مر�صى.

9- عمليات نقل الدم غري املاأمونة تعّر�ض املر�صى ملخاطر ل داعي لها.

اإمدادات الدم بن�صبة 100٪ على  10- هناك 62 بلداً يف العامل تعتمد 

تربعات الدم التطوعية ، و40 بلداً تعتمد على املتربعني من اأفراد اأ�صر 

املر�صى اأو املتربعني الذين يتلقون اأجراً مقابل تربعهم.

11- هناك اأربع منظمات دولية تعمل من اأجل توفري دم ماأمون يف جميع 

اأنحاء العامل وهي: منظمة ال�صحة العاملية ، والحتاد الدويل جلمعيات 

ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر،  والحتاد الدويل ملنظمات املتربعني 

بالدم ، واجلمعية الدولية لنقل الدم.

املتربعون بالدم

فوائد التربع بالدم

1- زيادة ن�صاط نخاع العظام يف اإنتاج كميات جديدة من اخلاليا (كريات الدم 

احلمراء، كريات الدم البي�صاء، ال�صفائح الدموية).

2- زيادة ن�صاط الدورة الدموية.

3- يقلل خماطر الإ�صابة باأمرا�ض القلب وان�صداد ال�صرايني.

4- التربع بالدم مينع تراكم احلديد لدى املر�صى الذين يعانون احلديد الزائد 

.hemochromatosis مثل ال�صبغ الدموي

الآثار اجلانبية للتربع بالدم:

غالباً ل توجد اآثار جانبية عند التربع بالدم ولكن من املمكن اأن ي�صاب املتربع 

اأحياناً ببع�ض الدوار والغثيان واأحياناً ي�صاب باحمرار يف منطقة احلقن.
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قانونيات

اعرف
(ج) ت�صجيع اإنتاج كتب الأطفال ون�صرها.

عناية خا�صة  اإيالء  على  الإعالم  و�صائط  ت�صجيع  (د) 

لالحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي اإىل جمموعة 

من جمموعات الأقليات اأو اإىل ال�صكان الأ�صليني.

لوقاية  مالئمة  توجيهية  مبادئ  و�صع  ت�صجيع  (هـــ) 

مع  ب�صاحله،  ت�صر  التي  واملــواد  املعلومات  الطفل من 

و�صع اأحكام املادتني 13 و 18 يف العتبار.

                                         املادة الثامنة ع�سر

القائل  باملبداأ  العــرتاف  ل�صمان  ق�صارى جهدها  الأطــراف  الدول  تبذل   -1

اإن كال الوالدين يتحمالن م�صوؤوليات م�صرتكة عن تربية الطفل ومنوه ، وتقع 

اأو الأو�صياء القانونيني  ح�صب احلالة، امل�صوؤولية الأوىل  على عاتق الوالدين 

اهتمامهم  مو�صع  الف�صلى  الطفل  م�صالح  وتكون   ، ومنوه  الطفل  تربية  عن 

الأ�صا�صي.

الدول  على  التفاقية،  هذه  يف  املبينة  احلقوق  وتعزيز  �صمان  �صبيل  يف   -2

ولالأو�صياء  للوالدين  املالئمة  امل�صاعدة  تقدم  اأن  التفاقية  هذه  الأطــراف يف 

تطوير  تكفل  اأن  وعليها  الطفل  تربية  مب�صئوليات  ال�صطالع  يف  القانونيني 

موؤ�ص�صات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.

3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابري املالئمة لت�صمن لأطفال الوالدين العاملني 

حق النتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم موؤهلون لها.

                                        املادة التا�سعة ع�سر

والإجتماعية  والإداريــة  الت�صريعية  التدابري  الأطــراف جميع  الدول  تتخذ   -1

والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة اأ�صكال العنف اأو ال�صرر اأو الإ�صاءة 

البدنية اأو العقلية والإهمال اأو املعاملة املنطوية على اإهمال، واإ�صاءة املعاملة اأو 

ال�صتغالل، مبا يف ذلك الإ�صاءة اجلن�صية، وهو يف رعاية الوالد (الوالدين) اأو 

الو�صي القانوين (الأو�صياء القانونيني) عليه، اأو اأي �صخ�ض اآخر يتعهد الطفل 

برعايته.

2- ينبغي اأن ت�صمل هذه التدابري الوقائية، ح�صب القت�صاء، اإجراءات فعالة 

يتعهدون  الذين  للطفل ولأولئك  الالزم  الدعم  لتوفري  برامج اجتماعية  لو�صع 

الطفل برعايتهم، وكذلك لالأ�صكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالت اإ�صاءة 

معاملة الطفل املذكورة حتى الآن والإبالغ عنها والإحالة ب�صاأنها والتحقيق فيها 

ومعاجلتها ومتابعتها وكذلك لتدخل الق�صاء ح�صب القت�صاء.

املادة الرابعة ع�سر

1- حترتم الدول الأطراف حق الطفل يف حرية الفكر والوجدان والدين.

للحالة  تبعاً   ، وكذلك  الوالدين  وواجــبــات  حقوق  الأطـــراف  الــدول  2- حتــرتم 

الأو�صياء القانونيني عليه ، يف توجيه الطفل يف ممار�صة حقه بطريقة تن�صجم مع 

قدرات الطفل املتطورة.

3- ل يجوز اأن يخ�صع الإجهار بالدين اأو املعتقدات اإل للقيود التي ين�ض عليها 

القانون والالزمة حلماية ال�صالمة العامة اأو النظام اأو ال�صحة اأو الآداب العامة 

اأو احلقوق واحلريات الأ�صا�صية لالآخرين.

املادة اخلام�سة ع�سر 

1- تعرتف الدول الأطراف بحقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات ويف حرية 

الجتماع ال�صلمي.

2- ل يجوز تقييد ممار�صة هذه احلقوق باأية قيود غري القيود املفرو�صة طبقاً 

للقانون والتي تقت�صيها ال�صرورة يف جمتمع دميقراطي ل�صيانة الأمن الوطني اأو 

ال�صالمة العامة اأو النظام العام ، اأو حلماية ال�صحة العامة اأو الآداب العامة اأو 

حلماية حقوق الغري وحرياتهم.

                                         املادة ال�ساد�سة ع�سر

حياته  للطفل يف  قانوين  غري  اأو  تع�صفي  تعر�ض  اأي  يجرى  اأن  يجوز  ل   -1

اخلا�صة اأو اأ�صرته اأو منزله اأو مرا�صالته ، ول اأي م�صا�ض غري قانوين ب�صرفه 

اأو �صمعته.

2- للطفل حق يف اأن يحميه القانون من مثل هذا التعر�ض اأو امل�صا�ض.

                                          املادة ال�سابعة ع�سر 

تعرتف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي توؤديها و�صائط الإعالم وت�صمن 

الوطنية  امل�صادر  �صتى  من  ــواد  وامل املعلومات  على  الطفل  ح�صول  اإمكانية 

والدولية ، وبخا�صة تلك التي ت�صتهدف تعزيز رفاهيته الجتماعية والروحية 

الدول  تقوم  الغاية،  لهذه  وحتقيقاً  والعقلية،  اجل�صدية  و�صحته  واملعنوية 

الأطراف مبا يلي:

(اأ) ت�صجيع و�صائط الإعالم على ن�صر املعلومات واملواد ذات املنفعة الجتماعية 

والثقافية للطفل ووفقاً لروح املادة 29.

(ب) ت�صجيع التعاون الدويل يف اإنتاج وتبادل ون�صر هذه املعلومات واملواد من 

�صتى امل�صادر الثقافية والوطنية والدولية.

اتفاقية حقوق الطفل ) *(

) *( انضمت اململكة إلى هذه االتفاقية في فبراير عام 1996م  بتحفظ على املواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية  

نظمت الالئحة اخلا�صة بزواج ال�صعودي بغري �صعودية وال�صعودية بغري �صعودي وال�صادرة مبوجب القرار الوزاري رقم (6874) 

 وتاريخ 1422/12/20هـ، هذه امل�صالة حيث حددت املادة الأوىل من الالئحة الفئات التي ل ميكنهم الزواج بغري �صعوديني وهم :

 1- الوزراء ومن يف مرتبتهم و�صاغلوا املرتبة املمتازة واملرتبتني الرابعة ع�صرة واخلام�صة ع�صرة.

 2- اأع�صاء ال�صلك الق�صائي يف وزارة العدل، وديوان املظامل، وكتاب العدل.

 3- موظفو الديوان امللكي وجمل�ض الوزراء، واأع�صاء جمل�ض ال�صورى.

 4- موظفو وزارة اخلارجية الدبلوما�صيون والإداريون.

 5- املوظفون العاملون خارج اململكة.

 6- من�صوبو القوات امل�صلحة يف وزارة الدفاع والطريان، واحلر�ض الوطني، وقوات الأمن الداخلي، �صواء اأكانوا �صباطاً اأو اأفراداً.

 7- العاملون يف املباحث وال�صتخبارات العامة من ع�صكريني اأو مدنيني.

 8- جميع الطالب الذين يدر�صون يف اخلارج، �صواء اأكانوا مبتعثني من قبل احلكومة اأو يدر�صون على ح�صابهم اخلا�ض.

 9- روؤ�صاء جمال�ض ال�صركات امل�صاهمة والأع�صاء املنتدبون لل�صركة.

 10- موظفو وزارة الدفاع والطريان ووزارة الداخلية واحلر�ض الوطني بجميع قطاعاتها من املدنيني.

 11- اأع�صاء هيئة التحقيق والإدعاء العام.

 12- موظف اجلمارك.

 13- املوظفون الذين ي�صغلون وظائف ذات اأهمية خا�صة وفقاً ملا تراه مراجعهم.

ما هي ال�سروط املانعة لزواج ال�سعودي بغري ال�سعودية وال�سعودية بغري ال�سعودي؟

استشارات قانونية

واجباتك

حقوقك

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

املستشار القانوني
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ثقافة حقوق اإلنسان

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ع�صو اجلمعية و امل�صرف العام على ال�صوؤون املالية 

والإدارية

املنظمة  اجلرائم  بع�ض  املبارك  رم�صان  �صهر  تن�صط خالل 

اأنواع الجتار بالب�صر كظاهرة الت�صول  والتي تعترب نوع من 

وا�صتغالل الأطفال فيها والتي تعترب انتهاك حلقوق الطفل 

دور كبري يف  له  ب�صكل عام مما  الإن�صان  لإن�صانية  اإهانة  و 

انحراف الأطفال م�صتقباًل نتيجة ترك تربيتهم واإ�صالحهم 

وتعليمهم والجتاه ل�صتغاللهم يف الت�صول عن طريق بع�ض 

الع�صابات املنظمة والتي متتهن الت�صول ، مما يزيد املخاوف 

يف اأن يتحول هذا النوع من التجاوزات بحق الطفل لي�صبح 

عمل منظم، لذا يجب احلذر من هذه الأفعال والعمل على 

و�صع اآلية ملتابعة مثل هذه ال�صلوكيات حلماية حقوق الطفل 

املفاجاأة  والتفتي�صية  الرقابية  اجلولت  تكثيف  خالل  من 

على الأماكن التي ين�صط بها املت�صولني والوقوف بكل حزم 

�صيكون  الت�صول مما  الأطفال يف  با�صتغالل  يقوم  بوجه من 

له بالغ الأثر يف احلد من هذه الت�صرفات والتي تعد انتهاك 

حلقوق الطفل التي كفلتها له ال�صريعة الإ�صالمية والأنظمة 

املرعية والتفاقيات الدولية ، كما يجب حما�صبة اأي �صخ�ض 

على  ويدربهم  املدن،  يف  مت�صولني  اأطفالً  يدير  اأنه   يثبت 

كيفية ك�صب عطف النا�ض للح�صول منهم على الأموال من 

خالل تطبيق ما جاء يف نظام الجتار بالب�صر بحق كل من 

ي�صتغل الأطفال والذي ن�صت مادته الثانية على اأنه »يحظر 

ذلك  يف  مبا  الأ�صكال  من  �صكل  باأي  �صخ�ض  باأي  الجتار 

اإكراهه اأو تهديده اأو الحتيال عليه اأو خداعه اأو خطفه اأو 

با�صتغالل الوظيفة اأو النفوذ، اأو باإ�صاءة ا�صتعمال �صلطة ما 

عليه، اأو ا�صتغالل �صعفه اأو باإعطاء مبالغ مالية اأو مزايا اأو 

اأجل  من  اآخر  على  �صيطرة  له  �صخ�ض  موافقة  لنيل  تلقيها 

الت�صّول،  اأو  ق�صراً  اخلدمة  اأو  العمل  اأو  اجلن�صي،  العتداء 

ال�صتعباد،  اأو  بالرق،  ال�صبيهة  املمار�صات  اأو  ال�صرتقاق  اأو 

اأو نزع الأع�صاء، اأو اإجراء جتاربه طبية عليه« ، كما و�صعت 

املذكورة  بالأفعال  يقوم  ملن  املقررة  العقوبات  الثالثة  املادة 

ارتكب جرمية  من  كل  »يعاقب  اأنه  على  ن�صت  حيث  اأعاله 

الجتار بالأ�صخا�ض بال�صجن مدة ل تزيد على 15 �صنة، اأو 

بغرامة ل تزيد على مليون ريال اأو بهما معاً«.

Nshr1@yahoo.com    

الت�سول  يف  الأط����ف����ال  ا���س��ت��غ��ال 

اجتار بالب�سر

هيئة التحرير

الآراء الواردة يف الن�صرة لتعرب عن راأي 

اجلمعية واإمنا تعرب عن اأراء اأ�صحابها

عناوين اجلمعية

املقر الرئي�صـــي: اململكة العربية ال�صـــعودية - الريا�ض - هاتف : 012102223 فاك�ض: 012102202 �ض.ب 1881 الريا�ض 
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�ض.ب 116664 جدة 21391
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املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان القحطاين
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 التحرير 
مركز املعلومات

nshrsa@gmail.com

التصميم واإلخراج
اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان

www.nshr.org.sa حقــــوق

 طبعت بدعم من

موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

»باإلغاء  الأوروبية  احلكومات  مويزنيك�ض  نيلز  اأوروبــا  الن�صان يف جمل�ض  حقوق  مفو�ض  نادى 

القوانني والإجراءات التي ت�صتهدف امل�صلمني حتديداً« مثل قانون ارتداء النقاب اأو الربقع الذي 

اعتمدته فرن�صا عام 2010 ، وقال املفو�ض يف ر�صالة نُ�صرت على موقع املجل�ض اأنه »يتعني على 

على  التمييز  وحظر  امل�صلمني  ت�صتهدف حتديداً  التي  والإجــراءات  القوانني  اإلغاء  احلكومات 

اأ�صا�ض الديانة اأو العقيدة يف جميع املجالت«.

واأ�صاف اأنَّ »اأحزاباً كربى ا�صتغلت م�صاعر الريبة حيال امل�صلمني لتاأييد اإجراءات ت�صريعية مقيدة 

موجهة �صد هوؤلء ، ويف بلجيكا وفرن�صا تن�ض القوانني على غرامة اأو  حلقة درا�صة يف املواطنة 

للن�صاء الالتي يرتدين النقاب اأو الربقع يف الأماكن العامة«.

باأ�صكال خمتلفة من الأفكار  اأوروبا »ي�صطدمون بانتظام  اأن امل�صلمني يف  كما يرى مويزنيك�ض 

امل�صبقة والتمييز والعنف والذي يعزز انطوائهم الجتماعي«.

وقد اأدان اأي�صاً اإجراءات التحقق من الهوية عرب الوجه و التي اعتربها »لي�صت متييزية فح�صب 

بل تاأتي اأي�صاً بنتائج عك�صية« ، كما نادى ب�صرورة قيام الدول باإجراء اأبحاث ب�صاأن التمييز �صد 

امل�صلمني وجمموعات دينية اأخرى ا�صتناداً اإىل »جمع بيانات م�صنفة من خالل الأ�صل العرقي 

والدين واجلن�ض«.

ومن جهة اأخرى اأ�صارت درا�صة حديثة لوكالة الحتاد الأوروبي للحقوق الأ�صا�صية اإىل اأن »ثلث 

امل�صلمني تعر�صوا للتمييز يف الأ�صهر الـ12 الأخرية« واأن »ربع امل�صلمني الذين مت ا�صتجوابهم من 

قبل ال�صرطة العام املا�صي مت اعتقالهم«.

مطالبة عبر مجلس أوروبا بإلغاء القوانني التي تستهدف 
املسلمني

دائرة حكومية

التقنية

نقاًل عن
الإلكرتونية

 www.aleqt.com


