
لل�صج����ن لف����رات طويل����ة دون حكم ق�صائ����ي وقد ي�ص����ل التمديد 

لفرات طويلة«.

وتاأتي هذه املطالب بعد تاأييد اللجنة الق�صائية يف جمل�س ال�صورى 

للمق����رح املقدم يف تقرير جلنة ال�ص����وؤون الإ�ص����امية والق�ص����ائية 

ب�ص����اأن م�ص����روع نظام الإجراءات اجلزائية ، والقا�صي بتعديل ن�س 

امل����ادة الرابعة ع�ص����ر بعد املائة م����ن نظام الإج����راءات اجلزائية ، 

وال����ذي يتمثل »يف احلالت ال�ص����تثنائية التي يتطلب التوقيف مدة 

اأط����ول للمحكم����ة املوافقة على طلب متديد التوقي����ف ملدة اأو مدد 

متعاقبة بح�صب ما تراه واأن ت�صدر اأمراً ق�صائياً م�صبباً يف ذلك«.

دعت اجلمعية ال�صلطات العراقية اإىل اإعادة النظر يف الأحكام ال�صادرة �صد ال�صجناء ال�صعوديني خا�صًة من �صدرت اأحكام نهائية اأو ابتدائية 

بحقهم بالإعدام ، ل �ص���يما واأنَّ بع�س تلك الأحكام �ص���درت يف ظروف ل تتوافر فيها �ص���وابط املحاكمة العادلة ، اإ�ص���افًة اإىل متكني اأولئك 

ال�ص���جناء من ال�ص���تفادة من التفاقية الأمنية املوقعة بني الريا�س وبغداد ب�ص���اأن تبادل ال�ص���جناء ، جاء ذلك خال ت�ص���ريح لرئي�س اجلمعية 

الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين ، موؤكداً اأن اجلمعية تتوا�صل مع اأهايل ال�صجناء بالعراق ، ف�صًا عن توا�صلها مع املنظمات الدولية بهذا 

اخل�ص���و�س ، وقال »اأعداد ال�ص���عوديني املحكوم عليهم بالإعدام يف العراق بداأت تتزايد مما يبعث القلق ، واجلمعية تابعت بقلق �ص���ديد نباأ 

تنفيذ حكم الإعدام يف املواطن ال�صعودي مازن حممد امل�صاوي« ، م�صرياً اإىل اأنَّ اجلمعية طالبت يف وقت �صابق وقبل تنفيذ حكم الإعدام بحق 

امل�صاوي من وزارة حقوق الإن�صان بالعراق وجلنة حقوق الإن�صان يف الربملان العراقي ووزارة العدل العراقية ، التدخل من اأجل النظر يف اأمر 

ال�صجينني ال�صعوديني امل�صربني عن الطعام ب�صبب �صوء املعاملة وعدم املحاكمة العادلة يف �صجن احلماية الق�صوى بالكاظمية بالعراق وهم 

عبداهلل عزام ومازن امل�صاوي ، لفتاً اإىل اأنَّ هناك �صعور بني ال�صجناء ال�صعوديني يف العراق باأنهم ل يعاملون كمعاملة غريهم من ال�صجناء 

العرب الآخرين واأن جمرد اجتيازهم للحدود قد يكون كافياً للحكم عليهم بالإعدام ، من جهته قال حيدر ال�صعدي املتحدث الر�صمي با�صم 

وزارة العدل العراقية »اأنَّ  ما مت تداوله من معلومات تفيد باأنَّ باده �صتنفذ حكم الإعدام بحق �صجناء �صعوديني قبل عيد الأ�صحى املقبل هي جمرد اإ�صاعات غر�صها 

ا�ص���تفزاز م�ص���اعر اأ�صر ال�ص���جناء وزعزعة الثقة يف نزاهة الق�صاء العراقي« ، م�صيفاً »عدد ال�صعوديني املحكومني يف العراق بالإعدام بالدرجة القطعية خم�صة �صجناء 

اأما باقي ال�صجناء املحكومني باأحكام متفرقة فهم اأقل من �صتني �صخ�صاً«.

حقــــوق
العدد 80

ص  2
وفد م�������ن اجلمعية يناق�ش اأو�ضاع 

اجلالي�������ة الربماوية مع ال�ض�������فري 

حممد طيب.

ص 6 ص 4 ص3
العديد  وفد من اجلمعية ير�ضد 

من املالحظات على �ضجن برميان 

يف مدينة جدة.

ب��ع��د ج���ول���ة ت��ف��ق��دي��ة : ن��ق�����ش يف 

ال����ع����دي����د م����ن اخل�����دم�����ات يف حي 

الفي�ضلية بجدة.

ال�ضحة  وزارة  ع��ل��ى   : اجل��م��ع��ي��ة 

تقدمي املزيد من الرعاية الطبية 

للمر�ضى.
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نشرة شهرية تصدرها اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
National Society for Human Rights

طبعت بدعم من موؤ�ض�ضة الربيد ال�ضعودي

اجلمعية  تدعو  إلى  إعادة محاكمة السعوديني في السجون العراقية

طالب����ت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�ص����ان ب�ص����رورة حتديد مدة 

ق�ص����وى للتوقي����ف الحتياط����ي ل ميك����ن جتاوزه����ا ب����اأي حال من 

الأح����وال ،  وحتدي����د اأن����واع اجلرائ����م التي ميكن التوقي����ف فيها ، 

وحف����ظ حق املتهم يف العرا�س على قرار التمديد ، اإ�ص����افًة اإىل 

النظر يف بدائل متديد التوقيف ومنها الإفراج امل�ص����روط ، ودعت 

اإىل �ص����رورة �ص����بط قرار التمديد مبعايري مو�ص����وعية دقيقة ملنع 

اإ�ص����اءة ا�ص����تخدامه ، وق����ال الدكتور �ص����الح اخلث����ان نائب رئي�س 

اجلمعية واملتحدث الر�صمي با�صمها »اإنَّ التعديل املقرح ورغم اأنه 

ح�ص����ر التمديد يف احلالت ال�صتثنائية ، اإل اأنه يعطي م�صروعية 

د. �ضالح اخلثالن

مبناسبة مناقشة مجلس الشورى للتعديالت على نظام اإلجراءات اجلزائية

اجلمعية تطالب بتحديد مدة قصوى للتوقيف االحتياطي للمتهمني

د. مفلح القحطاين

بعد مقتل الطفلة تاال على يد خادمتها

د. مفلح القحطاني : نطالب اجلهات املسؤولة بتفعيل رقابتها على اجلهات املصدرة للخادمات من أجل ضمان 
استقدام عمالة مدربة وسليمة من األمراض الصحية والنفسية

�صدد رئي�س اجلمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاين على �صرورة  قيام �صركات ال�صتقدام بالتاأكد من خلو العمالة املنزلية من الأمرا�س ال�صحية والنف�صية م�صرياً 

اإىل اأن م�صوؤولية اختيار العمالة تقع  بالدرجة الأوىل على مكاتب ال�صتقدام واجلهات امل�صدرة لتلك العمالة يف بادها ، جاء ذلك بعد حادثة مقتل الطفلة تال ال�صهري 

على يد خادمتها يوم الأربعاء 1433/11/10ه�� يف حمافظة ينبع ، ونقل وفد من مكتب اجلمعية باملدينة املنورة تعازي رئي�س اجلمعية وكافة من�صوبيها اإىل اأ�صرة الطفلة 

تال.

تتمة �ش2

تتمة �ش3



مطالب���ة بالتعوي����س ، اأو اعرا�س على طول مدة الإجراءات ، اأو �ص���وء معاملة من 

القا�ص���ي فيما بل���غ اإجمايل تلك الق�ص���ايا والتي تدرجها اجلمعية حتت ت�ص���نيف 

»ق�ص���ائية« خ���ال الفرة من ع���ام 1425ه� وحتى عام 1432ه� ب�� 1394 ق�ص���ية ، 

موؤكداً اأنَّ التعديات التي وردت على نظام الإجراءات اجلزائية »�صبت يف م�صلحة 

املجتمع ، وهدفت اإىل الق�ص���اء على الف�ص���اد ، حتى يف اإلغاء �ص���رط الإجماع لأنه 

بوجوب���ه ق���د تتعطل الأحكام ب�ص���بب رف�س اأحد الق�ص���اة احلكم ال���ذي اتفق عليه 

الأغلبية« ، وطالب بو�ص���ع اآلية و�ص���وابط للمدد النظامية ومن ثم و�ص���ع ال�صتثناء 

ال���ذي اأق���ر يف امل���ادة الرابعة بعد املائة ، لكي يتاح للمحكمة املخت�ص���ة يف احلالت 

ال�ص���تثنائية املوافق���ة عل���ى طلب مّد التوقيف مل���دة اأطول اأو مل���دد متعاقبة ، وفقاً 

ملا تراه على اأن ت�ص���در اأمراً ق�ص���ائياً يف ذلك ، وعدم جعل حتديد املدة خا�ص���عاً 

لاجتهادات ال�صخ�ص���ية وذلك لاإ�ص���راع يف املحاكمة يف حال كانت الق�صية حتتاج 

مزيداً من الوقت ، كما اأنَّ امل�صاألة حتتاج اإىل اإ�صراف ق�صائي على ال�صلطة متار�صه 

هيئة التحقيق والدعاء العام ، واأ�ص���اف »ينبغي و�ص���ع مادة توؤكد على عدم انعقاد 

اجلل�ص���ة اإل بح�ص���ور حماٍم اأو وكيل عن املتهم ، اأو يقر املتهم اأمام القا�صي باأنه ل 

يرغب يف تعيني حمام عنه ، للتاأكيد على حق املتهم يف تعيني حماٍم يرافع عنه يف 

الق�صية ، ويجب اإلزام اجلهات املعنية مبا ورد يف النظام لتحقيق العدالة« ، م�صدداً 

على »�ص���رورة الإ�ص���راع يف اإ�ص���دار الائحة التنفيذية لنظام الإجراءات اجلزائية 

لأنَّ امل���واد عام���ة ويدخل فيها الجتهادات ال�صخ�ص���ية التي ق���د ينتج عنها اإخال 

بال�ص���مانات ، ولتحقيق ال�ص���مانات واحلقوق التي احت���وى عليها نظام الإجراءات 

اجلزائية يتطلب الأمر تقنني اأحكام القواعد تطبيقاً ملا جاء يف املادة 38 من النظام 

الأ�صا�صي للحكم والتي تق�صي باأنه ل جرمية ول عقوبة اإل بن�س«.

تتم�������ة ��������ش1 ... بينت اللجن���ة الق�ص���ائية يف جمل����س ال�ص���ورى اأن تاأييدها ملقرح 

تعديل املادة الرابعة ع�ص���ر بعد املائة من نظام الإجراءات اجلزائية ، والذي يعطي 

م�ص���روعية متديد التوقيف ملدة اأو ملدد متعاقبة ح�ص���ب ما تراه املحكمة يف حالت 

ا�صتثنائية مل يتم حتديدها ، هو اأنَّ هناك حالت تتطلب متديد فرة التوقيف لأكرث 

من �ص���تة اأ�ص���هر ، فالتمديد املطلوب م�صروط بالظروف ال�صتثنائية اأولً ، ويخ�صع 

لرقابة املحكمة املخت�صة التي لها وحدها حق تقدير الظروف وبالتايل متديد فرة 

التوقيف ، اإ�صافًة اإىل اأن املدة املعمول بها حالياً غري كافية يف الكثري من اجلرائم 

ولأ�صباب تخرج عن اإرادة جهة التحقيق مثل تعدد املتهمني اأو هروب بع�صهم وتعدد 

اأماكن اجلرمية  و�صدور التقارير من الأدلة اجلنائية والطب ال�صرعي.

من جهته بني الدكتور ح�ص���ني ال�ص���ريف امل�صرف على فرع اجلمعية بجدة اأنَّ الأمر 

يحتاج لإعادة نظر  و�صبط وا�صح ليتم الأخذ به وعدم جتاوزه مبا يتفق مع حقوق 

الإن�ص���ان  فمدة �ص���تة اأ�ص���هر كافية جداً لكي تقرر املحكمة الإبقاء اأو الإفراج عن 

املته���م ، يف حني قال امل�ص���رف على مكتب اجلمعية بالعا�ص���مة املقد�ص���ة وع�ص���و 

جمل����س ال�ص���ورى الأ�ص���تاذ �ص���ليمان الزايدي »امل���دة املحددة يف نظ���ام الإجراءات 

اجلزائية كافية وخال هذه املدة ميكن لل�صلطات اأن تبحث بحثاً متعمقاً وتتفح�س 

الأوراق وما ت�صتدعيه الق�صية �صواء بالعر�س على اللجان للدرا�صة اأو خمتربات اأو 

م�صاهاة للخطوط اأو غريه ف�صتة اأ�صهر تكفي لذلك«.

اأما ع�ص���و اجلمعية وع�ص���و جمل�س ال�ص���ورى الدكتور عبد الرحمن الهيجان فقال 

»ثاثة اأ�ص���هر للتوقيف مدة كافية ومتديدها اإىل �ص���تة اأ�ص���هر هي فقط يف حالت 

ا�ص���تثنائية لها �ص���وابط اأخرى«  واأ�ص���اف »ل ميكن اأن يكون توقيف �ص���خ�س ملدة 

ت�ص���عني يوم���اً يف احل���الت العادية مدة غري كافي���ة ، وميكن اأن يُطل���ب املتهم قبل 

م�ص���ي ه���ذه املدة بل وم���ن اأول اأيام توقيفه يف احلالت الب�ص���يطة ، فعند و�ص���ول 

ق�ص���ية املتهم اإىل املحكمة العليا يكون قد مت���ت اإدانته من قبل املحكمة البتدائية 

وال�ص���تئناف واأجمع���وا على عقوبته ، لذلك ل يلزم الإجم���اع يف املحكمة العليا بل 

يكتفى براأي الأغلبية لأنه ل ميكن تعطيل م�صلحة املجتمع لرف�س �صخ�س واحد ما 

اتفق عليه الأغلبية« ، فيما اأكد ع�صو اجلمعية الأ�صتاذ اإ�صماعيل �صجيني اأن طول 

مدة التوقيف يدل على ق�ص���ور يف الأنظمة فمدة �ص���تة اأ�ص���هر كافية ، والواجب اأن 

يكون توجيه التهمة بعد 24 �ص���اعة من التوقيف وميكن اإطاق �ص���راح املتهم وعدم 

حج���زه اإل بعد ثب���وت التهمة وقال »اإنَّ مدة التحقيق طويل���ة وهناك من يزيد على 

هذه املدة«.

اأما ع�ص���و اجلمعية وامل�صت�ص���ار القانوين الأ�صتاذ خالد الفاخري فقد اأ�صار اإىل اأن 

اجلمعي���ة تلق���ت خال عام 1432ه� 146 ق�ص���ايا متنوعة ما ب���ني العرا�س على 

احلك���م اأو ع���دم القتناع باحلكم ال�ص���ادر ، اأو مطالبة باإعادة النظر يف احلكم ، اأو 
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ذو القعدة  1433ه�  - اكتوبر   2012 م  أخبار الجمعية

حذرت اجلمعية من ت�صغيل الأطفال يف اأ�صواق التمور 

مناطق  كافة  يف  واملهرجانات   ، التجارية  واملحات 

اململكة ، وتكليفهم باأعمال التحميل والتنزيل.

الأ�صتاذ  القانوين  وامل�صت�صار  اجلمعية  ع�صو  وقال 

التمور  اأ�صواق  يف  الأطفال  »ت�صغيل  الفاخري  خالد 

ان�صمت  والتي  الطفل  حقوق  لتفاقية  خمالفة  يعترب 

على  وحتفظت   ، 1996م  عام  فرباير  يف  اململكة  لها 

 ، الإ�صامية  ال�صريعة  اأحكام  مع  تتعار�س  التي  املواد 

التي  الأعمال  حدد  ال�صعودي  العمل  نظام  اأنَّ  كما 

حمددة  ا�صراطات  وفق  الأحداث  ت�صغيل  منها  يبداأ 

تتنا�صب مع اأعمارهم« ، واأ�صاف »يُعترب ذلك ا�صتغالً 

اقت�صادياً للطفل ، ينعك�س �صلباً على نف�صيته ، فا بد 

من متتع الطفل بكامل حقوقه والتي ن�صت عليها تلك 

التفاقيات« ، مطالباً مبحا�صبة من يقوم بذلك.

وفد من اجلمعية يناقش أوضاع اجلالية البرماوية مع السفير طيب
ناق�س يوم الثاثاء 1433/11/9ه� املوافق 2012/9/25م ، وفد من اجلمعية 

ال�صفري  املنطقة  الربماويني يف  اأو�صاع  بت�صحيح  املكلف  الفريق  رئي�س  مع 

حممد اأحمد طيب مدير فرع وزارة اخلارجية يف منطقة مكة املكرمة ، اآلية 

حت�صني اأو�صاع اجلالية الربماوية ، خ�صو�صاً فيما يتعلق بو�صعهم النظامي 

واحللول املقرحة لذلك.

�صليمان  الأ�صتاذ  من  كًا  �صم  والذي  اجلمعية  وفد  طيب  ال�صفري  واطلع 

الزايدي مدير مكتب اجلمعية بالعا�صمة املقد�صة وع�صو جمل�س ال�صورى 

والدكتور ح�صني ال�صريف امل�صرف على فرع اجلمعية بجدة وع�صو اجلمعية 

الدكتور طال ق�صتي والأ�صتاذ معتوق ال�صريف، والباحث القانوين الأ�صتاذ حممد الغامدي ، »على جهود 

حكومة خادم احلرمني ال�صريفني لتح�صني اأو�صاع الربماويني ، ودورها يف دعم ق�صيتهم على امل�صتوى 

ال�صتقرار  ل�صتعادة  الازمة  التدابري  اتخاذ  م�صوؤولية  ميامنار  �صلطات  وحتميل  والدويل  الإ�صامي 

وال�صروع يف عملية اإعادة التاأهيل وامل�صاحلة الوطنية يف بادهم« ، ومن جانبهم اأو�صح الوفد لل�صفري 

الأفراد  وتثقيف  الثقافة احلقوقية ورفع م�صتوى وعي  ن�صر  ور�صالتها ودورها يف  روؤية اجلمعية  طيب 

اأعدتها  التي  والدرا�صات   ، الدولية  واملواثيق  املحلية  الأنظمة  حفظتها  التي  الإن�صانية  احلقوق  بكافة 

ق�صية  امل�صكل حلل  الفريق  جهود  موؤكدين   ، الربماوية  اجلالية  اأو�صاع  ت�صحيح  على  العمل  اأجل  من 

الربماويني، و مطالبني يف الوقت ذاته �صرورة  نظر الفريق يف حال املوقوفني من اأبناء اجلالية يف مراكز 

الرحيل يف اجلوازات ، واأثنى الوفد على جهود ال�صفري طيب يف ن�صر ثقافة حقوق الإن�صان ، وما يحمله 

من ت�صورات وروؤى حول حقوق الإن�صان.

ال�ضفري حممد طيب

مبناسبة مناقشة مجلس الشورى للتعديالت على نظام اإلجراءات اجلزائية

اجلمعية تطالب بتحديد مدة قصوى للتوقيف االحتياطي للمتهمني
املادة الرابعة ع�صر بعد املائة من نظام الإجراءات اجلزائية

ينتهي التوقيف مب�صي خم�صة اأيام، اإل اإذا راأى املحقق متديد مدة التوقيف، 

فيجب قبل انق�صائها اأن يقوم بعر�س الأوراق على رئي�س فرع هيئة التحقيق 

والدعاء العام يف املنطقة، اأو من ينيبه من روؤ�صاء الدوائر الداخلة يف نطاق 

اأو  التوقيف مدة  اأو متديد مدة  بالإفراج عن املتهم  اأمراً  اخت�صا�صه، لي�صدر 

مدداً متعاقبة، على األ تزيد يف جمموعها على 40 يوماً من تاريخ القب�س عليه 

يف حني اأنَّ احلالت التي تتطلب التوقيف مدة اأطول، يرفع الأمر اإىل رئي�س 

هيئة التحقيق والدعاء العام اأو من يفو�صه من نوابه لي�صدر اأمره بالتمديد ملدة 

اأو ملدد متعاقبة ل تزيد اأي منها على 30 يوماً، ول يزيد جمموعها على 180 

يوماً من تاريخ القب�س على املتهم، يتعني بعدها مبا�صرة اإحالته اإىل املحكمة 

املخت�صة اأو الإفراج عنه

تشغيل  من  حتذر  اجلمعية 
األطفال في أسواق التمور
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تكدس النزالء وطول فترة النظر في بعض القضايا 
رصده  ما  أبرز  املياه  وانقطاع  البوفيه  أسعار  وارتفاع 

وفد اجلمعية في سجن برميان
طال���ب وفد من اأع�ص���اء فرع اجلمعية 

بجدة ب�ص���رعة اإجناز امل�صاريع القائمة 

واملتمثل���ة يف اإن�ص���اء 8 عناب���ر جديدة 

لل�ص���جن و ب�ص���رورة تفعي���ل التفتي����س 

الق�ص���ائي على ال�ص���جون وزيادة عدد 

اأع�ص���اء الرقابة على ال�صجون  التابعة 

لهيئة التحقيق والإدعاء العام للتوا�صل 

مع النزلء ومتابعة �ص���كاواهم ، وتفعيل 

اتفاقيات تبادل ال�صجناء وتنفيذ اأحكام 

الق�ص���ايا  وجدول���ة  ال�ص���جون  بدائ���ل 

واإخب���ار اإدارة ال�ص���جون مبوعد النظر 

يف ق�ص���ايا ال�صجناء ، وتعجيل املواعيد 

ال�ص���حية للن���زلء يف م�صت�ص���فى امللك 

فه���د، وتطوي���ر العيادة الطبي���ة داخل 

ال�ص���جن وزي���ادة عدد الك���وادر الطبية 

وعدد اأفراد الأمن ، ومتكني امل�صجونني 

م���ن حقه���م يف توكيل حمام���ي ملتابعة 

ق�صاياهم ، جاء ذلك خال زيارة ل�صجن 

برميان (�ص���جن الإ�ص���احية ، ال�صجن 

الع���ام  ، �ص���جن الن�ص���اء) نفذه���ا وفد 

من الفرع الرجايل والن�ص���ائي للجمعية 

 ي���وم الثن���ني 1433/11/8ه���� املوافق 

الوف���د  �ص���م  وق���د   ، 2012/9/25م 

الرجايل امل�ص���رف على الفرع الدكتور 

ح�ص���ني ال�صريف ، وع�ص���وي اجلمعية 

الدكتور طال ق�ص���تي والأ�صتاذ معتوق 

الأ�ص���تاذ  الق�ص���ايا  ومدي���ر  ال�ص���ريف 

ح�ص���ام املالك���ي يف ح���ني �ص���م الوف���د 

الن�ص���ائي الباحثة القانونية نورة التومي 

والأخ�ص���ائية الإجتماعية ليلى حلواين 

ور�ص���د الوف���د ع���دد م���ن ال�ص���لبيات 

والإيجابيات �ص���منها يف تقرير �ص���امل 

حي���ث �ص���يتم مناق�ص���ته مع م�ص���وؤويل 

الداخلي���ة  ل���وزارة  و�ص���ريفع  ال�ص���جن 

ولإمارة منطقة مكة املكرمة ليتم العمل 

على اإيجاد حلول لتلك ال�صلبيات لتمكني 

ال�ص���جناء م���ن حقوقهم الت���ي حفظتها 

الأنظمة املحلية واملواثيق الدولية.

ال�صلبيات:

1- تكد�س ال�صجناء يف العنابر وارتفاع 

ن�ص���بة ال�صجناء غري ال�ص���عوديني ن�صبة 

عالية جداً.

2- ط���ول مدة النظر يف بع�س ق�ص���ايا 

ال�صجناء لدى اجلهات الق�صائية.

3- غي���اب دور ال�ص���فارات يف متابع���ة 

ق�ص���ايا �ص���جنائهم با�ص���تثناء ال�صفارة 

الفلبينية.

4- �ص���عوبة توكي���ل حمام���ني م���ن قبل 

بع�س الن���زلء من املوقوفني واملخالفني 

لنظام الإقامة.

5- انقط���اع املي���اه و�ص���وء النظاف���ة يف 

املمرات ودورات املياه.

6- ارتفاع الأ�صعار يف بوفيه ال�صجن.

7- قدم مبنى ال�صجن الن�صائي.

الغ���ري  ال�ص���جينات  ارتف���اع ع���دد   -8

�صعوديات.

9- يوج���د نق�س يف عدد الكادر الطبي 

يف العيادة الن�صائية.

الإيجابيات:

1- تع���اون اإدارة ال�ص���جن مع اأع�ص���اء 

الوفد وت�صهيل مهمتهم اأثناء الزيارة.

2- التعامل اجليد من قبل اإدارة ال�صجن 

مع جميع امل�صجونني (رجال - ن�صاء) ، 

حي���ث مل يوجد هناك اأي �ص���كوى بهذا 

اخل�صو�س.

3- مبنى �ص���جن الرج���ال جيد وتتوفر 

فيه اأماكن للتهوية والت�صمي�س.

4- وج���ود م�ص���اريع جدي���دة يف ط���ور 

التنفي���ذ واملتمثل���ة يف �ص���يانة العي���ادة 

الطبية وتهيئة مدر�ص���ة جديدة وجتهيز 

م�ص���نع داخل ال�ص���جن بالإ�صافة اإىل 

توفر خمبز.

5- حر����س اإدارة ال�ص���جن عل���ى بذل 

اجلهود لتح�ص���ني اخلدم���ات املقدمة 

لل�صجناء واجلهود الكبرية املبذولة من 

قبله���ا يف الق�ص���اء عل���ى مر�س الدرن 

مما اأدى اإىل انخفا�س ن�ص���بة الإ�صابة 

به.

م���ن جانب���ه اأو�ص���ح الدكت���ور ح�ص���ني 

ال�ص���ريف اأنَّ زيارة الوفد لل�صجن تاأتي 

ا�ص���تكمالً لربامج اجلمعية يف التاأكد 

من ح�ص���ول ال�ص���جناء عل���ى حقوقهم 

وق���ال »نح���ن يف زياراتن���ا نرك���ز على 

حماور رئي�ص���ية ن�ص���تمع م���ن خالها 

لل�ص���جناء ونتلق���ى �ص���كاويهم ون�ص���كر 

اإدارة ال�ص���جن على تعاونهم معنا لي�س 

فقط يف الزيارات بل حتى يف الق�صايا 

الفردية«.

بعد مقتل الطفلة تاال على يد خادمتها

أجل  من  للخادمات  املصدرة  اجلهات  على  رقابتها  بتفعيل  املسؤولة  اجلهات  نطالب   : القحطاني  مفلح  د. 
ضمان استقدام عمالة مدربة وسليمة من األمراض الصحية والنفسية

تتمة �ش1 ... اأكد الدكتور مفلح القحطاين اأنَّ هناك زيادة يف ن�صبة العنف عند اخلادمات ، م�صرياً اإىل ر�صد اجلمعية لبع�س حالت ذلك العنف ، توؤكد ا�صتخدام 

اخلادمات اأ�صاليب �صاذة يف التعامل مع اأطفال الأ�صر ، من و�صع �صم فئران للطفل اأو اإلقائه يف غ�صالة املاب�س اأو حرقه واأخرياً قطع راأ�صه كاحلادثة الأخرية  

الأمر الذي ل يدع لل�صك اأنَّ اأولئك اخلادمات ل يتمتعن بالقدرة العقلية ال�صليمة للتعامل مع الأطفال ول يتم التاأكد من �صامة قدراتهم العقلية والنف�صية قبل 

دخولهن اإىل الباد، واأ�صاف »نرف�س نهائياً خلق مربرات لوح�صية بع�س اخلادمات من �صوء وجفاء معاملة الأ�صرة ، فال�صخ�س ال�صليم الذي يتمتع بالتزان 

العقلي ل يقدم على قتل اأي طفل حتى واإن وقع حتت �صغط« ، واأ�صاف »اجلمعية دائماً تقف مع اخلادمة باعتبارها الطرف الأ�صعف، وتطالب بعدم التعدي 

على حقوقها ، لكن يف هذه الق�صية فاإن اجلمعية تقف اإىل جانب الأ�صرة املكلومة التي فقدت ابنتها يف هذه احلالة املاأ�صاوية التي هزت ال�صعور الإن�صاين« ، 

مطالباً يف الوقت ذاته ب�صرورة التو�صع يف اإن�صاء حا�صنات لاأمهات العامات و�صرورة مراقبة الأ�صرة ل�صلوك اخلادمة.

ويف �صياق مت�صل قام وفد من مكتب اجلمعية باملدينة املنورة ، �صم كًا من م�صرف املكتب املكلف الأ�صتاذة �صرف القرايف والأ�صتاذ حممد الرحيلي ، بزيارة اأ�صرة 

الطفلة تال وتقدمي واجب العزاء ، واأ�صارت القرايف اإىل اأهمية اإلزام املن�صاآت باإن�صاء دور حا�صنات ملحقة يف مقراتها من اأجل توفري الرعاية لأبناء املوظفات 

العامات يف تلك اجلهات ، واأ�صافت »انطاقاً من الواجب الديني وتاأكيداً لر�صالة اجلمعية واأهدافها الإن�صانية النبيلة متت زيارة الأ�صرة، واإذ ن�صع يف العتبار 

اإ�صهام املراأة العظيم يف رعاية الأ�صرة وتنمية املجتمع والأهمية الجتماعية لاأمومة وفق ما ن�س عليه الإعان العاملي حلقوق الإن�صان يف مادته الثانية، فاإنه 

من الأهمية اتخاذ املنا�صب من التدابري الت�صريعية والإدارية وغريها التي توفر احلق يف الأمن والرعاية لها وعلى الأخ�س ت�صجيع اإن�صاء مرافق رعاية الأطفال 

وتنميتها ، واإذ ن�صري اإىل ما ن�صت عليه اتفاقية �صيداو والتي ان�صمت لها اململكة اإىل ت�صجيع توفري اخلدمات الجتماعية امل�صاندة الازمة لتمكني الوالدين من 

اجلمع بني اللتزامات العائلية وبني م�صوؤوليات العمل وامل�صاركة يف احلياة العامة، ول �صيما عن طريق ت�صجيع اإن�صاء وتنمية �صبكة من مرافق رعاية الأطفال، 

وكذلك ما ن�صت عليه املادة (159) من نظام العمل ال�صعودي على كل �صاحب عمل ي�صغل خم�صني عاملة فاأكرث اأن يهيئ مكاناً منا�صباً يتوفر فيه العدد الكايف 

من املربيات لرعاية اأطفال العامات«.

ال�ضجناء يتحدثون لأع�ضاء وفد اجلمعية



جتديد  آلية  في  النظر  إعادة  يجب   : الفاخري 
اإلقامات للعمالة الوافدة وفي الغرامات املترتبة 

في حال التأخر في جتديدها 
�صدد ع�صو اجلمعية وامل�صت�صار القانوين الأ�صتاذ خالد الفاخري ، على �صرورة 

العم����ل على اإب����دال الغرامة املرتبة على العمالة الواف����دة يف حال تاأخريهم يف 

جتديد اإقاماتهم مبخالفة يتحملها املتاأخر عن التجديد ، واإعادة النظر يف مدة 

جتديد الإقامة وقال »اإنَّ الأ�ص����ل هو فر�س الغرامة يف حال تاأخر التجديد عن 

ثاثة اأيام ، وهذا الأمر مل يراع الظروف الإن�صانية التي قد مير بها الأفراد مما 

ي�ص����توجب اإعادة النظر فيه  واإبداله مبدة ل تقل عن ثاثني يوماً لأن املفر�س 

هو ت�ص����حيح الو�ص����ع النظامي لكل من يقيم على اأر�����س اململكة ولي�س الغرامة 

بحد ذاتها«.

وبني اأنَّ ح�صر مدة التجديد يف ثاثة اأيام دون اأية حوافز اأمر فيه ت�صييق على 

الأف����راد وجترد من كل ما قد مير به الإن�ص����ان م����ن ظروف حتول دون التجديد  

واأ�صاف »الإجازة الر�صمية يجب األ حتت�صب �صمن املدة املطلوب جتديد الإقامة 

فيها ، بل يجب اإيقافها يف هذه الفرة ، كما يجب تفعيل الربط الإلكروين بني 

جميع قطاعات احلكومة التي تر�صد و�صع العامل ليت�صنى للفرد معرفة املرتب 

عليه من التاأخري« وطالب ب�صرورة العمل على تكثيف الربامج التوعوية املوجهة 

للعمالة وتوعيتهم باملخالفات التي يقع فيها اإذا مل يلتزم مبا ن�صت عليه اأنظمة 

الإقامة يف اململكة.

الزايدي : ال بد من إسناد مهام متابعة 
شؤون الرقاة إلىجهة مختصة

�ص���من اإطار جه���ود اجلمعية م���ن التاأكد بتقدمي 

اخلدم���ات املختلفة لاأحياء ال�ص���كنية  من بيئية 

وبلدي���ة و�ص���حية للحفاظ على حق الإن�ص���ان يف 

العي�س يف بيئة نظيفة و�ص���حية ، فقد قام موؤخراً 

وفد من فرع اجلمعي���ة بجدة بجولة تفقدية على 

حي الفي�ص���لية 5 وقد �ص���م الوفد امل�ص���رف على 

الف���رع الدكت���ور ح�ص���ني ال�ص���ريف ، والأع�ص���اء 

الدكت���ور ط���ال ق�ص���تي والدكت���ور عم���ر حافظ 

وامل�صت�ص���ار القانوين ريا�س القحطاين ومت ر�صد 

ع���دد من ال�ص���لبيات على احلي  واأو�ص���ى الوفد 

بعدد من التو�ص���يات والتي من �صاأنها احلفاظ على حق الإن�صان يف العي�س يف بيئة 

�صحية وحياة كرمية وكان اأهمها :

1- وجود م�صاريع تطويرية على املداخل الرئي�صية للحي مما اأدى اإىل اختناق احلي 

يف مدخل وخمرج واحد �صيق و اإغاق بع�س ال�صوارع ب�صبب تلك امل�صاريع .

2- وجود حفر كبرية وبع�س امل�صتنقعات اإ�صافًة اإىل وجود �صيارات قدمية بكرثة. 

3- تكد����س النفايات ب�ص���كل ملحوظ وخملف���ات املباين ال�ص���كنية وجتمعها بجوار 

املنازل.
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4- اأدى �صيق مدخل احلي اإىل وجود �صعوبة بالغة يف و�صول ال�صيارات اإىل داخله  

الأمر الذي يوؤدي اإىل تاأخر و�صول اجلهات ذات العاقة يف حال حدوث اأي طارئ 

من حريق اأو انهيار للمباين.

5- جتم���ع �ص���هاريج املياه وكرثة ا�ص���تخدامها لاأبواق الأمر ال���ذي اأدى اإىل ازعاج 

ال�صكان.

6- وجود عمالة غري نظامية يف احلي.

فيما متثلت اأبرز التو�صيات ب�صرورة اإيجاد مداخل للحي و�صفلتة ال�صارع الرئي�صي 

للحي ومتهيده ودفن احلفر والق�ص���اء على الإزعاجات الأمنية لل�ص���كان نظراً لأن 

احلي يقع بالقرب من موقع ع�ص���وائي ويوجد به العمالة الغري نظامية ، و�ص���رورة 

تطبي���ق الأنظم���ة ح���ول بع�س العمارات ال�ص���كنية غ���ري امللتزمة باأنظمة ال�ص���رف 

ال�ص���حي ، ورفع ال�ص���يارات القدمية والعمل على تنظيم وجود ال�صهاريج املنت�صرة 

يف احلي ، ورفع النفايات املراكمة باحلي ، ويف ال�ص���ياق ذاته قال الدكتور ح�ص���ني 

ال�ص���ريف »اأن فرع اجلمعية بجدة �ص���يقوم برفع تقرير �ص���امل لإمارة منطقة مكة 

املكرمة باعتبارها اجلهة الإ�صرافية على كل اجلهات املقدمة للخدمات يف املنطقة  

لإيجاد حل لتلك املاحظات«.

اجلدير ذكره اأن فرع اجلمعية بجدة تلقى �صكوى من �صكان احلي تت�صمن معاناتهم 

من �صوء اخلدمات املقدمة لهم.

جتمع النفايات وخملفات املباين يف �ضوارع احلي

قال امل�صرف على مكتب اجلمعية بالعا�صمة املقد�صة وع�صو اجلمعية الأ�صتاذ 

�صليمان الزايدي  »ل بد من و�صع �صوابط ت�صبط اأو متنع الرقاة من املمار�صة 

الع�صوائية وو�صع اآلية لهم وت�صجيلهم مثل اأي جمموعة اأخرى ، كالذين يقومون 

بعقد النكاح  فاملاحظ من الرقاة ال�صرعيني قيامهم باأدوار غري من�صبطة دون 

اأن يكون لهم تنظيم مما ي�صر كثرياً بالنا�س ، وتنامي الرقاة غري املرخ�س لهم 

يف املجتمع بات ي�صكل خطراً على اأرواح الآخرين« ، واأ�صاف »حتى الآن ل يوجد 

جهة م�صوؤولة عن الرقاة ولكن ل بد اأن يكون هناك جهة م�صوؤولة عنهم وتنظيم 

اآلية عملهم ، ووزارة ال�صوؤون الإ�صامية هي الأقرب لذلك«.

اأ. �ضليمان الزايدي
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عرفن���ا جميعاً مواقف خادم احلرمني ال�ص���ريفني املل���ك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل 

�ص���عود - حفظ���ه اهلل -  املوؤي���دة دائماً للدور الإيجابي على �ص���عيد تعزيز اأوا�ص���ر 

احلوار والتعاطي مب�صوؤولية مع هذه الق�صايا ، بدايًة باحلوار الداخلي ثم اخلارجي 

ع���رب مبادرت���ه التاريخية للحوار بني اأتب���اع الأديان والثقافات ، ولك���ن املبادرة التي 

اأده�ص���ت اجلمي���ع ، والتي اكتم���ل بها عقد املبادرات احلواري���ة ، دعوته حفظه اهلل 

اإىل تاأ�صي�س مركز للحوار بني املذاهب الإ�صامية يكون مقره الريا�س ، التي تبنتها 

قمة الت�ص���امن الإ�صامي ال�صتثنائية التي ُعِقدت يف مكة املكرمة خال الفرة من 

25-26 رم�صان 1433ه� ، ا�صت�صعاراً منه اأّيده اهلل للم�صوؤوليات الكبرية امللقاة على 

عاتقه ؛ لتعزيز التوا�ص���ل بني املذاهب الإ�ص���امية وامل�ص���اهمة يف اإزالة الكثري من 

ال�ص���وائب ويفتح الباب وا�ص���عاً اأمام احلوار والتاقي بني عموم امل�صلمني ويقوي من 

وحدتهم وت�صامنهم.

وقد اأيَّد هذه املبادرة التاريخية عدٌد من املرجعيات الإ�ص���امية ال�ُص���ّنية وال�ص���يعية 

على ال�ص���واء يف اأنحاء الوطن العربي ، خ�صو�ص���اً م�ص���ر الأزهر ، ولبنان املعروف 

بالتعاي�س املذهبي والطائفي ؛ ف�صًا عن دول اإ�صامية كثرية ، وو�صفوها بالأ�صلوب 

اجلدي���د والنظرة الغري تقليدية يف معاجلة ق�ص���ايا امل�ص���لمني ، واأكدوا على موقف 

خادم احلرمني ال�ص���ريفني الرائد والداعي اإىل �ص���رورة رف�س التق�صيمات املذهبية 

واملناطقي���ة والأيدولوجي���ة التي باتت توؤثر على وحدة الأمة ومتا�ص���كها ، واعتبارها 

واح���دًة م���ن املحط���ات التاريخية واملهم���ة التي تعودوه���ا من اململك���ة يف مبادراتها 

و�صعيها امل�صتمر حلل ق�صايا امل�صلمني وم�صكاتهم ، وقالوا : اإنَّ تاأ�صي�س املركز يعد 

ال�ص���فينة التي ت�صل بالأمة اإىل �صاطئ النجاة اإذا ما توافرت النيات ال�صادقة بعيداً 

عن احل�ص���ابات ال�صيقة ، خ�صو�صاً بعد ت�صاعد نُذر الفتنة املذهبية الطائفية التي 

و�صلت حداً بالغ اخلطورة حتى اأنَّ البع�س يتعامل معه كما لو كان �صراعاً بني اأعداء  

ولي����س اختاف���اً بني اأبناء جمتمعات واحدة واأبن���اء دين واحد ؛ كما نرى ونتابع هذا 

ال�ص���راع قد اأف�ص���د العاقات بينهم يف بع�س الأحيان اأن ت�ص���ل اإىل حد القطيعة ، 

وكان هذا ال�ص���راع ُمدخًا لتقوي�س اأمن وا�صتقرار بع�س الدول ووحدتها الوطنية ، 

لي�س هذا فح�صب بل اإنه يهدد بتمزيق كيانات الدول.

فلي�س هناك من �صبيل ملواجهة هذا الو�صع اخلطري ، �صوى احلوار بني اأبناء املذاهب 

الإ�ص���امية وخ�صو�ص���اً بني ال�ُص���ّنة وال�ص���يعة ؛ حيث ميكن اإبراز القوا�صم امل�صركة 

الكث���رية ج���داً دينياً ووطنياً وميكن اأي�ص���اً من خ���ال هذا احل���وار الراقي مواجهة 

النزعات املتطرفة اأياً كان م�صدرها.

لق���د �ص���ررنا كث���رياً ؛ مواطنني ومواطن���ات فالإفطار اجلماعي يف �ص���هر رم�ص���ان 

املب���ارك الذي جمع �ص���ركاء الوطن يف فندق الفور�ص���يزون يف الريا�س حتت عنوان 

»ل للطائفية« ونظمه متطوعون �ص���عوديون �ص���يعة و�ُصّنة ، وبعده �ُصررنا اأكرث مبلتقى 

عنوانه »ل للطائفية« والذي اأقيم يف �صحور اإحدى ليايل رم�صان املبارك املا�صي يف 

حمافظة القطيف العوامية ، فلقد ا�ص���تهدفت هاتان املنا�صبتان الوطنيتان التقريب 

بني اأطراف املجتمع ونبذ الفتنة الطائفية واحلث على الوحدة الوطنية وبعث اإفطار 

الريا�س و�صحور العوامية بر�صالة مهمة للجميع باأننا كلنا اإخوة جنتمع يف اإن�صانيتنا 

ويف اإ�ص���امنا ومواطنتن���ا ، ولرنف����س الفرقة وندعم وحدتنا الوطنية ؛ كما ي�ص���رنا 

�ص���ري يف هذا اخل�ص���و�س اإىل 
ُ
كث���رياً اأي�ص���اً وجود مثل هذه التجمعات الوطنية ، واأ

جمعية للتاآخي ال�ُص���ّني وال�ص���يعي ، التي �ص���م 1500 ع�ص���و ، هي جمعية لي�س لها 

اهتم���ام ديني ول �صيا�ص���ي بل جمعي���ة هدفها احلفاظ على وح���دة الوطن وهدفها 

املواطنة ونبذ الإثارة والفنت.

ناأم���ل اأن تتح���ّول دع���وة خادم احلرمني ال�ص���ريفني اجل���ادة اإىل منه���ج عمل يعالج 

الأعط���اب التي ح�ص���لت والت���ي ناأمل األ تكون عميق���ة وبالتايل تتفادى اأي �ص���لبية 

حمتمل���ة ، واأن نعمق احلوار من اأجل اأن يتقارب النا�س يف مفاهيمهم ؛ لأنَّ التقارب 

يف الفه���م ويف الت�ص���ور هو ال�ص���بيل الوحيد للتق���ارب بني املواقف ال���ذي ينتج عنه 

التعامل الإيجابي ؛ ونعمل على تر�ص���يخ العي�س امل�ص���رك لأن فيه م�ص���لحة للجميع 

واأن تك���ون للمرك���ز فاعلية حقيقي���ة يف اإطار احلوار بني املذاهب الإ�ص���امية ، واأن 

يراعى التمثيل احلقيقي لكل املذاهب والطوائف الإ�ص���امية من كل ُقطر اإ�ص���امي 

دون ا�صتحواذ لأحد على فعاليات املركز ودون اإق�صاء لأي مذهب اإ�صامي ، و�صولً 

اإىل تفاه���م ع���ام حول الق�ص���ايا التي نختلف عليها ، واأن تت�ص���افر اجلهود من اأجل 

حتقيق التقارب بني اجلميع و�ص���ولً اإىل التوحد الإ�ص���امي حول الق�صايا امل�صركة 

ولعلك���م تتفق���ون معي جمعياً اأنَّ ق�ص���ية احلوار هي ما نحتاج اإلي���ه جميعاً بدلً من 

التناحر والت�صرذم.

َم���ْرَك���ْز احِل������َواْر َب���نَي امل���َذاِه���ْب وال���َق���َض���اْء َعَلى 
الَطاِئِفّية

د. عبد اجلليل ال�ضيف

ع�ضو اجلمعية وع�ضو جمل�ش ال�ضورى

دونه  حتول  أال  يجب  حٌق   النظامية  غير  السعوديني  زيجات  أبناء  قبول  أنَّ  تؤكد  اجلمعية 

اإلجراءات اإلدارية
طال���ب الدكت���ور مفل���ح بن ربيعان القحطاين رئي�س اجلمعية ، وزارة الربية والتعليم بقبول اأبناء زيجات ال�ص���عوديني غ���ري النظامية من اأجنبيات يف مدار�س 

التعليم العام باعتبار ذلك حٌق يجب األَّ حتول دونه الإجراءات الإدارية  ، موؤكداً تلقي اجلمعية للعديد من ال�صكاوى من اأولياء اأمور تتعلق بعدم قبول اأبنائهم 

يف املدار����س وذل���ك لع���دم وجود اأوراق ثبوتية لهم ، وبني اأن اجلمعية قامت مبخاطبة وزارة الربية والتعليم ووجدت جتاوباً من معظم اإداراتها ، وقال » متت 

تلك املخاطبات بناًء على ما ورد اإىل اجلمعية من �ص���كاوى ، اإذ قامت اجلمعية بت�ص���نيفها �ص���من ق�ص���ايا الأحوال ال�صخ�صية والأحوال املدنية« واأ�صاف  »ل 

يج���وز حرم���ان الطف���ل من حقه يف التعليم ب�ص���بب اإج���راء اإداري يف الوقت الذي وقعت فيه اململكة اتفاقاً ان�ص���مت من خاله اإىل اتفاقيات خا�ص���ة بحقوق 

الطفل«  مبيناً اأنَّ بع�س تلك الزيجات متت ب�ص���بب اعتقاد الزوج باأن من حقه الزواج بقريبته اإذا كانت حتمل جن�ص���ية اأخرى وحتول الإجراءات الإدارية على 

اإمتام الزواج في�صطر اإىل الزواج بها دون وجود موافقة ر�صمية من اجلهات ذات العاقة مما يرتب على ذلك الآثار ال�صلبية ، م�صرياً اإىل اأن اجلمعية ت�صعى 

اإىل توفري امل�صاعدة لهوؤلء الأطفال ، لكي ل يتم حرمانهم من حقوقهم ب�صبب عدم وجود اأوراق ثبوتية والتي حفظتها القوانني املحلية واملواثيق الدولية من 

التعليم والعاج والتنقل وغريها.
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ل بد من وجود مراقب للخدمات ال�ضحية يف كل م�ضت�ضفى

بالرغم من اجلهود املبذولة من قبل وزارة ال�ص����حة بتقدمي الرعاية الطبية للمر�صى  

اإل اأنَّ اجلمعي����ة الوطني����ة حلقوق الإن�ص����ان قد ر�ص����دت معاناة الكثري من املر�ص����ى 

يف ح�ص����ولهم على اخلدمات الطبية الازمة لهم ، اإ�ص����افًة اإىل معاناتهم امل�ص����تمرة 

واملتمثل����ة يف التاأخ����ري يف ح�ص����ولهم عل����ى املواعيد نتيج����ة عدم اك����راث املوظفني 

مبعاناتهم ال�ص����حية ل �ص����يما يف املناطق النائية والتي تعاين من عدم توفر الكوادر 

الطبي����ة فيه����ا نظراً لعدم قدرة وزارة ال�ص����حة على توفريها ، وهذا ما اأ�ص����ارت اإليه 

اجلمعي����ة يف تقريره����ا الثالث عن اأحوال حقوق الإن�ص����ان يف ال�ص����عودية ، »م�ص����كلة 

املناطق الطرفية (اجلنوبية وال�ص����مالية) ت�صكل عبئاً كبرياً على وزارة ال�صحة ، لأنها 

ل ت�صتطيع توفري كوادر طبية لعدم توافر اخلدمات التي يح�صلون عليها يف املناطق 

ال�ص����كانية الكبرية ، وعلى رغم حماولتها التغلب على امل�ص����كلة بو�ص����ع بدلت عالية 

جداً  اإل اأنَّ التح�ص����ن طفيف فالتخطيط ال�ص����يئ لأعوام م�ص����ت ، مل يكن على قدر 

التطور الب�ص����ري والعمراين ، مما خلف نق�ص����اً كبرياً يف اخلدمات ال�ص����حية واملدن 

الطبية وامل�صت�صفيات امل�صاندة«  اإ�صافًة اإىل ر�صد اجلمعية وتلقيها عدداً من ق�صايا 

الأخط����اء الطبية ، وطالبت اجلمعية وزارة ال�ص����حة بتخ�ص����ي�س مراقب اأو اثنني يف 

كل من�ص����اأة �ص����حية ملتابعة مدى توفري اخلدمات ال�صحية والأجهزة الطبية والأدوية 

و�صاحيتها من جهته قال امل�صت�صار القانوين وع�صو اجلمعية الأ�صتاذ خالد الفاخري 

»على وزارة ال�صحة معاجلة الق�صور يف عملها وحتقيق روؤية القيادة وذلك من خال: 

تق����دمي رعاي����ة طبية لئقة وذات جودة عالية للمواطنني ، تذليل ال�ص����عوبات اأمامهم 

يف ح�ص����ولهم على حقه����م يف الرعاية الطبية ، ربط املراكز وامل�صت�ص����فيات ب�ص����بكة 

معلومات واحدة ت�ص����اهم يف معرفة ال�ص����جات الطبية للمر�ص����ى ومتابعة اأو�صاعهم 

ال�ص����حية ، �ص����د النق�س يف عدد الأ�صرة ، رفع الطاقة ال�ص����تيعابية للم�صت�صفيات ، 

اإيجاد جهة موحدة ملعرفة عدد الأ�ص����رة والحتياجات لنقل املر�صى بطريقة اإن�صانية 

وح�صارية ، تطبيق التاأمني الطبي جلميع املواطنني يف كافة مناطق اململكة«.

جولة حقوقية على م�ضت�ضفى امللك فهد باملدينة

قام وفد من مكتب اجلمعية باملدينة املنورة برئا�ص����ة ع�ص����و اجلمعية الدكتور حممد 

العويف والأع�صاء حممد الرحيلي وخالد الدعجان وم�صرف املكتب املكلف الأ�صتاذة 

�صرف القرايف ،  بجولة تفقدية على م�صت�صفى امللك فهد باملدينة املنورة يوم الأحد 

1433/10/29ه� املوافق 2012/9/16م.

وجتول الوفد يف اأق�صام امل�صت�صفى ومركز غ�صيل الكلى ، حيث قامت �صرف القرايف 

بزيارة الأق�ص����ام الن�ص����ائية يف مركز غ�صيل الكلى والأق�ص����ام الداخلية يف امل�صت�صفى 

يف ح����ني زار الوف����د الرجايل الأق�ص����ام الرجالية يف مركز غ�ص����يل الكل����ى والطوارئ 

وثاج����ة املوتى وتنومي املر�ص����ى ، وقد ر�ص����د الوف����د عدد من املاحظات واأو�ص����ى 

بعدد من التو�ص����يات والتي �ص����منها يف تقرير رفعه لرئي�����س اجلمعية الدكتور مفلح 

ب����ن ربيعان القحط����اين ، من اأجل خماطبة اجلهات املعني����ة للعمل على اإيجاد حلول 

لتلك املاحظات ومعاجلتها وبذل اجلهود للعمل على التو�ص����يات والتي من �ص����اأنها 

رفع م�ص����توى اخلدمات الطبية املقدمة للمر�ص����ى ول �ص����يما اأن التاأخري يف معاجلة 

الو�ص����ع احلايل ي����وؤدي اإىل حرمان املر�ص����ى من حقهم يف توفري الرعاية ال�ص����حية 

املنا�ص����بة واملكفولة لهم مبوجب الأنظمة الأ�صا�صية والتفاقيات واملعاهدات الدولية 

التي ان�ص����مت لها اململكة ، من جانب����ه قال الدكتور حممد العويف »حتدثنا مع مدير 

امل�صت�ص����فى حول تلك املاحظات والذي اأبدى وجهة نظره على تلك املاحظات كما 

اأننا لحظنا دور من�صوبي امل�صت�صفى حلل ومعاجلة تلك املاحظات التي وقفت عليها 

اجلمعية ، والتي منها ما عولج ومنها ما هو يف طريقه اإىل املعاجلة« واأ�صاف »هناك 

درا�صة لوزارة ال�صحة لإيجاد م�صت�صفى رديف للم�صت�صفى احلايل«.

اأبرز املاحظات التي ر�صدها الوفد:

1- نق�����س الك����وادر الطبية املوؤهلة ، حيث يوجد فقط 7 اأطباء ، 4 منهم يف الق�ص����م  

الرجايل و3 يف الق�صم الن�صائي ، يف حني يبلغ عدد املمر�صني 80 ممر�صاً ، موزعني 

على ثاث مناوبات جلميع الأق�صام ، وي�صرف ممر�س واحد فقط يف الفرة امل�صائية 

على 25 مري�صاً.

2- ندرة الأجهزة الطبية ونق�س الأدوية يف مركز ال�صكر.

3- عدم منا�صبة اأ�صرة مر�صى غ�صيل الكلى حلركة املر�صى.

4- �صوء النظافة يف مركز غ�صيل الكلى والأق�صام الداخلية.

5- �ص����وء التكييف يف مركز غ�ص����يل الكلى وبع�س الأق�صام الداخلية ووجود ا�صكالية 

يف امل�صاعد.

6- كثافة املر�صى بالأق�صام.

7- انت�صار احل�صرات والقوار�س بني الأ�صرة.

8- قل����ة ع����دد اأدراج ثاجة املوتى والتي يبلغ عددها 160 درجاً يف م�صت�ص����فى امللك 

فهد وم�صت�ص����فى امليقات وهو عدد قليل جداً قيا�ص����اً بعدد �ص����كان املدينة والزائرين 

فيها ، والذي يقدر عدد الزائرين �صنوياً ب� 6 مليون زائر .

9- وجود هبوط اأر�صي ملبنى ق�صم الكلى وحاجته اإىل ترميم.

اأبرز التو�صيات: 

1- العم����ل عل����ى توف����ري كادر طب����ي موؤهل من اأطباء وممر�ص����ني يتنا�ص����ب مع عدد 

املر�ص����ى ، ل �ص����يما اأن الق�ص����م الواحد يحتاج اإىل 120 ممر�صاً ، من اأجل ماحظة 

ومتابعة عدد املراجعني والذي ي�ص����ل اإىل اأكرث من 450 مري�ص����اً يف اليوم الواحد يف 

ق�صم الطوارئ.

2- اإن�صاء مبنى جديد لق�صم الكلى والعمل على ترميم املبنى احلايل حتى يتم اإن�صاء 

املبنى اجلديد .

3- اإيجاد حل جذري مل�صكلة التكييف وامل�صاعد.

4- اإيجاد م�صت�ص����فى رديف ل �ص����يما واأن احلاجة تتطلب اأكرث من م�صت�ص����فى واحد 

حلل الأزمة وامل�صكلة التي تواجهها اأق�صام امل�صت�صفى اأو العمل على تو�صيع امل�صت�صفى 

ب�صكل اأكرب.

ة . 5- م�صاعفة اأعداد الأ�صرِّ

6- العمل على توفري املزيد من اأدراج ثاجة املوتى والذي يبلغ عددهم يف م�صت�صفى 

امللك فهد  136 درجاً.

م�ضت�ضفى امللك فهد باملدينة املنورة

د. حممد العويف
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تناول بحث اأعده الدكتور حممد عبد اهلل ولد حممدن ال�صنقيطي رئي�س ق�صم العدالة اجلنائية يف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، مباحث هامة حول اإجراءات بديلة عن 

عقوبة احلب�س ، وهي مفهوم العقوبة البديلة وم�صروعيتها، البدائل ذات الطابع املادي ، البدائل ذات الطابع املعنوي (النف�صي) ، البدائل املقيدة للحرية، �صوابط البدائل وو�صائل 

جناحها ،  وقد جاء فيه: اأ�صبح احلديث عن العقوبات البديلة ملحاً ملا تبني من العيوب وال�صلبيات امل�صاحبة لل�صجن، لذا �صيكون احلديث عن العقوبات البديلة التي ميكن 

تطبيقها على الكبار من خال املباحث الآتية :

 املبحث الأول: مفهوم العقوبة البديلة وم�ضروعيتها

عرف بع�س الباحثني بدائل ال�صجون باأنها " اتخاذ عقوبات غري �صجنيه �صد املذنبني "، وم�صروعية العقوبة البديلة بالن�صبة للق�صاء اإذا جلاأ اإىل تقييد حرية الفرد يف 

 بع�س احلالت فاإن ذلك يعترب خاف الأ�صل العام، وهو لي�س من اأجل اإيذاء الفرد بعينه، بل لأجل حتقيق الأمان و احلرية جلميع اأفراد املجتمع الآخرين.

 املبحث الثاين: البدائل ذات الطابع املادي وهي كالآتي:

 الغرامة املالية ، امل�صادرة و الإتاف

 املبحث الثالث: البدائل ذات الطابع املعنوي (النف�ضي) وهي كالآتي:

 الن�صح و التوبيخ و التهديد ، الهجر و الت�صهري

 املبحث الرابع: البدائل املقيدة للحرية

 1- نظام الإفراج ال�صرطي 

املراد بنظام الإفراج ال�صرطي اأن يفرج عمن حكم عليه باحلب�س بعد انق�صاء فرة من مدة العقوبة املحكوم بها عليه، لكن تقيد حريته ب�صروط والتزامات يخ�صع لها، فاإن 

ا�صتطاع الوفاء بتلك ال�صروط واللتزامات اأفرج عنه نهائياً، واإن اأخل بها اأعيد اإىل احلب�س ل�صتكمال املدة املتبقية عليه.

 

 2- نظام �صبه احلرية 

يق�صد به اإحلاق املحكوم عليه بعقوبة �صالبة للحرية بعمل خارج املوؤ�ص�صة العقابية بحيث ي�صمح له مبغادرة املوؤ�ص�صة يف �صباح كل يوم واإلزامه بالعودة اإليها كل م�صاء بعد 

 انق�صاء فرة العمل على اأن يبيت باملوؤ�ص�صة وكذلك مي�صي فيها اأيام العطلة.

 3- الإدانة و تاأجيل احلكم 

وي�صمى هذا النظام اأي�صاً بوقف تنفيذ احلكم مع املراقبة، ويق�صي هذا النظام باإدانة املتهم ولكن بوقف تنفيذ احلكم، ويو�صع املتهم حتت املراقبة ملدة معينة تزيد وتنق�س 

 بزيادة حجم اجلرمية املرتكبة ونق�صان حجمها.

 4- املنع من ال�صفر والإقامة اجلربية 

 هو اإجراء حتفظي يق�صد به منع �صخ�س اأو اأ�صخا�س من مغادرة البلد الذي تعينه ال�صلطة املخت�صة، حتى يتم البت يف مو�صوعهم،اأو مت�صي املدة املحددة للمنع من ال�صفر.

 5- النفي و التغريب ( الإبعاد)

يعترب الإبعاد املوجود يف الأنظمة املعا�صرة نوعاً من النفي، وبعد اأن ا�صتقر تق�صيم العامل اإىل دول، اعتربت كل دولة من هذه الدول الأ�صخا�س الذين ينتمون اإليها رعاياها 

و تنطبق عليهم اأنظمتها كما تنطبق على غريهم ممن يدخلون حدودها وفق �صوابط و�صروط تختلف من بلد لآخر، فاإذا خالف الوافد اإىل البلد اأنظمته كان لذلك البلد 

 احلق يف اإبعاده اإىل بلده الأ�صلي.

 املبحث اخلام�ش: �ضوابط البدائل وو�ضائل جناحها

 ال�صوابط

 1- اتفاق البدائل املراد تطبيقها مع حقوق الإن�صان الأ�صا�صية بحيث ل تلحق �صرراً ج�صيماً مبكانته يف املجتمع .

2- اتخاذ البدائل من قبل مرجع ق�صائي تظل حتت رقابته من اأجل اإعادة النظر فيها عند احلاجة ووقفها اإذا حتققت الغاية منها اأو اإبدالها باحلب�س اإذا تبني اأنها غري 

 جمدية .

3- موافقة املحكوم عليه على اإخ�صاعه للبديل، ول�صيما اإذا كان البديل عمًا ل�صالح املجتمع ونحو ذلك، اإذ ل ميكن الأداء ال�صحيح للعمل اإذا مل يكن ال�صخ�س موافقاً 

 عليه ابتداء .

 4- اعتبار الظروف ال�صخ�صية والجتماعية بالن�صبة للمحكوم عليه ، وكذلك اعتبار ظروف اجلرمية ، كي يكون البديل متنا�صباً مع حجم اجلرمية .

 5- البعد عن الت�صهري باجلاين، وعن كل ما ي�صبب اآثاراً �صلبية من و�صم واإحراج اأمام العائلة والأقران اأو اجلريان اأو غريهم.

 و�صائل النجاح

 1- تن�صئة الراأي العام لتقبل مثل هذه التدابري ب�صرح فوائدها وبيان �صلبيات عقوبة ال�صجن .

 2- تطبيق هذه الإجراءات البديلة عن ال�صجن تدريجياً، واإبراز مدى فاعليتها وتقبلها من املجتمع، واأن هذه التجربة ناجحة .

 3- العمل على توفري القناعة التامة لدى الق�صاة حول جدوى هذه البدائل، حتى يث�قوا بها وبجدواها .

 4- توفري الأنظمة اجلزائية التي ت�صمح بتطبيق هذه البدائل، ون�صر التفا�صيل الإدارية اخلا�صة بالتطبيق العملي وامليداين .

5- اأن تت�صف هذه البدائل باملرونة الكافية ، ويوؤخذ فيها _ بعني العتبار_ الفروق الفردية  ، واملتغريات الجتماعية والقت�صادية، ول�صيما اأنها يف اإطار التعزيرات 

 التي هذه �صمتها.

6- توفري لقاءات علمية بني موؤ�ص�صات العدالة اجلنائية -الق�صاء وال�صرطة- وموؤ�ص�صات اخلدمة الجتماعية لتاأمني التوافق والتعاون بني هذه املوؤ�ص�صات وتنظيم الدورات 

 التدريبية لكافة م�صتويات العاملني فيها .

 اخلامت����ة :

 بعد املطالعة والبحث يف العقوبات البديلة تبني ما يلي: 

1- اأن احلب�س ل ميكن القول باإلغائه مطلقاً، ول بالقت�صار عليه مطلقاً، واأن الأمر يف ذلك يختلف تبعاً لعتبارات متنوعة ، منها ما يرجع اإىل اجلاين ، ومنها ما يرجع اإىل 

 اجلناية ، ومنها ما يرجع اإىل البيئة واملجتمع .

2- اأن الباحثني الذين بالغوا يف ال�صتعا�صة عن احلب�س ببدائل اأخرى واأ�صهبوا يف بيان م�صاوئه، وحما�صن بدائله، اأغلب كامهم نظري ومنوذجي، وهو عند حيز التطبيق 

ينق�صه كثري من املو�صوعية، ول�صيما يف عاملنا العربي الذي ما زال تطبيق البدائل فيه �صعيفاً ولعل بع�س التطبيقات العملية التي طبقت يف باد اأخرى هي التي اأغرت 

 الباحثني داخل الوطن العربي اإىل املبالغة يف هذا الأمر .

 3- اأن البدائل مبختلف اأنواعها �صواء كانت ذات طابع مادي اأم ذات طابع معنوي ، تقرها ال�صريعة الإ�صامية ما دامت م�صبوطة ب�صوابط ال�صرع وقواعده الأ�صا�صية .

 4- اأن ال�صريعة الإ�صامية ل تهدف اأ�صا�صاً اإىل العقاب، واإمنا تهدف اإىل الوقاية قبل ح�صول �صبب العقاب .

                                                                                                                                                                                                                                                                      املصدر 

مجلة القضائية - العدد الثاني رجب 1432هـ

بحث حول »  إجراءات بديلة عن عقوبة احلبس«
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�صمن اإطار م�صروع امللك عبد اهلل لتطوير مرفق الق�صاء وبهدف النتهاء من العمل اليدوي والتقليدي وحتقيق الأعمال 

واخلدمات اإلكرونياً وتعميم ال�صبكة الإلكرونية جلميع كتابات العدل فقد فعلت وزارة العدل خدمة ت�صجيل الوكالت 

اإلكرونياً عرب بوابتها الإلكرونية من خال رابط اإلكروين (ت�صجيل الوكالت) ، ميكن الدخول عليه ملن يرغب يف 

ت�صجيل وكالة جديدة له اأو  تعديل طلب �صابق مت ت�صجيله ومل يتم طباعته من قبل كتابة العدل ، ويحوي نظام الوكالت 

الإلكروين العديد من املميزات والتي منها �صهولة الت�صجيل، واحل�صول على الوكالة �صريعاً اخت�صاراً للوقت، واإمكانية 

لة باجلهات امل�صتفيدة ذات العاقة من هذه الوكالة، اإ�صافًة اإىل ح�صر جميع الوكالت التي ت�صدر  ربط الوكالت امل�صَجّ

اإلكرونياً ،  ومتابعة الزدواجية يف حال �صدور اأكرث من وكالة خمت�صة بال�صاأن نف�صه، واأي�صاً متابعة اإلغاء الوكالة. 

ويف �صياق مت�صل جلهود الوزارة فقد رف�صت مواد الائحة التنفيذية الأحكام ال�صادرة على الزوجة بالعودة اإىل بيت 

الأحكام  لتنفيذ   ، املنزل  ودخول  وغريها،  ال�صرطة  املخت�صة يف  بالقوة  ال�صتعانة  اعتمدت  الزوجية جرباً، يف حني 

ال�صادرة بح�صانة ال�صغري وحفظه والتفريق بني الزوجني ، اإ�صافًة اإىل �صجن من هم يف مقام الوالدين املمتنعني عن 

تنفيذ الأحكام الق�صائية ، و�صجن من يقاوم تنفيذ الأحكام اأو تعطيلها ، جاء ذلك �صمن اأحكام ومواد م�صودة الائحة 

التنفيذية لنظام “التنفيذ” يف الأحكام الق�صائية التي اأعدتها وزارة العدل ، حيث ن�صت املادة الرابعة وال�صبعون على 

»تنفيذ الأحكام ال�صادرة بح�صانة ال�صغري وحفظه والتفريق بني الزوجني ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال ال�صخ�صية 

جرباً، ولو اأدى ذلك اإىل ال�صتعانة بالقوة املخت�صة (ال�صرطة) ودخول املنازل ويعاد تنفيذ احلكم كلما اقت�صى الأمر 

ذلك« ،   فيما ن�صت املادة اخلام�صة وال�صبعون على »ل ينفذ احلكم ال�صادر على الزوجة بالعودة اإىل بيت الزوجية 

جرباً« ، واأعطت املادة ال�صاد�صة وال�صبعون  قا�صي التنفيذ �صاحية حتديد تنفيذ احلكم ال�صادر بزيارة ال�صغري يف 

مكان مهياأ على األ يكون يف مراكز ال�صرطة ونحوها.

اجلدير بالذكر اأن تطبيق املحاكم لتلك الأحكام �صيكون له الأثر الفاعل على نف�صية الأطفال وو�صعهم الجتماعي يف 

تقليل تاأثري النزاع على ق�صايا احل�صانة والزيارة بني الوالدين. 

د. عبد اهلل الربيعة

وزارة الصحة تستعد لتدشني  برنامج إحالتي  قريبًا
بدعم واهتمام وجتاوب من وزارة املالية ، تعتزم وزارة ال�صحة اإطاق برنامج »اإحالتي« ، والذي �صيمكن من انتقال املري�س من 

منطقة اإىل منطقة، اأو من م�صت�صفى لآخر، دون اأي تاأخري وب�صكل اإلكروين.

هذا ما اأكده الدكتور عبد اهلل الربيعة وزير ال�صحة حيث قال »امل�صروع هو م�صروع  وطني �صوف ت�صتفيد منه كافة القطاعات 

ال�صحية املختلفة ، وي�صمن �صري العمل بطريقة اإلكرونية �صريعة وب�صكل وا�صح للجميع ، حيث �صيمكن من خاله نقل املري�س 

يف الوقت واملكان املنا�صبني دون تاأخري ووزارة ال�صحة تطمح باأن ي�صبح برناجماً فريداً على م�صتوى املنطقة حيث يُجرى الآن 

اإعداد التجهيزات اخلا�صة به وتدريب العاملني عليه« ، واأ�صاف »الربنامج �صيطبق على ثاث مراحل و�صيتم النتهاء منه يف 

غ�صون عام ون�صف باإذن اهلل«.

اإللكترونية  الروابط  كافة  بحجب  تقضي  ملكية  أوامر 
املؤدية للفيلم املسيء لنبينا الكرمي - صلى الله عليه وسلم  

- وبتمليك أصحاب املنازل السعوديني في العشوائيات
وج����ه خادم احلرمني ال�ص����ريفني املل����ك عبد اهلل بن 

عبد العزيز اآل �ص����عود - حفظه اهلل - بحجب جميع 

ن من الو�صول  الروابط واملواقع الإلكرونية التي متِكّ

للفيلم امل�ص����يء لنبينا الكرمي - �صلى اهلل عليه و�صلم 

- ولديننا احلنيف.

من جانبها قامت هيئة الت�ص����الت وتقنية املعلومات 

بتوجي����ه �ص����ركات ال�صت�ص����افة يف اململك����ة العربي����ة 

ال�ص����عودية بَحْجب هذا الفيلم عن م�صتخدمي �صبكة 

الإنرن����ت يف الداخ����ل ، كما قام����ت الهيئة مبخاطبة 

�ص����ركة جوج����ل ؛ حلج����ب جمي����ع رواب����ط اليوتيوب 

الإلكروني����ة املحتوية على الفيل����م، واأكدت الهيئة اأنه 

يف حال عدم ال�ص����تجابة لهذا الطلب ف�صتقوم الهيئة 

بَحْجب موقع اليوتيوب بالكامل.

واأ�ص����ارت اإىل »اأهمية التفاعل الإيجابي امل�صتمر من 

ِقب����ل املواطن����ني واملقيم����ني بالإباغ عن اأي����ة روابط 

اإلكروني����ة، ميكن م����ن خالها الو�ص����ول اإىل الفيلم 

امل�ص����يء؛ بو�صف ذلك واجباً يفر�ص����ه ديننا احلنيف 

على كل م�صلم غيور؛ يحتم عليه منع اأية مواد ت�صيء 

اإىل نبينا الكرمي - �ص����لى اهلل عليه و�ص����لم - وديننا 

احلنيف«.

كما بينت الهيئة اأنه ميكن تزويدها بالروابط امل�صيئة 

م����ن خال موق����ع “اإنرنت ال�ص����عودية” على الرابط 

www.internet.gov.sa، اأو عل����ى موق����ع الهيئة 
الإلكروين عل����ى الرابط www.citc.gov.sa، ثم 

الدخ����ول على خدمة تر�ص����يح املواقع لإر�ص����ال طلب 

احلجب.

م����ن جان����ب اآخر ب����ني اأم����ري منطقة مك����ة املكرمة ، 

الأمري خالد الفي�ص����ل اأنه بناء على ما رفعته اللجنة 

الوزارية املكلفة بدرا�ص����ة الع�ص����وائيات ، وجه خادم 

احلرمني ال�ص����ريفني امللك عب����د اهلل بن عبد العزيز 

اآل �ص����عود - حفظ����ه اهلل - ب����اأن متلك املن����ازل التي 

تق����ع يف املناطق الع�ص����وائية داخل املدن لأ�ص����حابها 

ال�ص����عوديني ، مم����ن لي�س لديهم �ص����كوك �ص����رعية ، 

والعمل على ت�ص����حيح اأو�ص����اع املقيم����ني  وقال »اإننا 

نتعام����ل مع مئات الألوف من الب�ص����ر ، معظمهم من 

غري ال�ص����عوديني ، بل معظمهم غري مقيمني اإقامات 

نظامي����ة ، لكن الدولة ملتزمة بت�ص����حيح اأو�ص����اعهم 

وتاأهيلهم ، واإيج����اد عمل لهم بعد تدريبهم ، وكذلك 

نقلهم اإىل اأماكن جيدة«.

د. حممد العي�ضى

وزارة العدل تبذل املزيد من اجلهود ضمن إطار مشروع امللك عبد الله 
لتطوير القضاء
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جنح الأردن يف اإزالة اآثار ال�صراع العربي ال�صرائيلي على ال�صريط احلدودي بني احلدود الأردنية وال�صورية والفل�صطينية  

والتي ُزرعت على مدى 50 عاماً يف 500 حقل ونتج عنها العديد من ال�صحايا وامل�صابني والذي يقدر عددهم بحوايل 900 

�صخ�س على قيد احلياة يتلقون الرعاية الطبية �صمن برنامج الهيئة الوطنية الأردنية لإزالة الألغام واإعادة التاأهيل ، وقد مت 

اإزالة 300 األف لغم م�صاد لاأفراد والدروع ، من جهته قال الأمري مرعد بن رعد رئي�س الهيئة الوطنية الأردنية لإزالة الألغام 

واإعادة التاأهيل »اأنه باكتمال عمليات اإزالة حقول الألغام بنجاح ، فاإن الأردن تنهي بذلك التزاماتها القانونية الدولية كع�صو يف 

اتفاقية حظر الألغام امل�صادة لاأفراد التي وقعها الأردن عام 1998م« ، واأ�صاف »الإ�صراتيجية املتعلقة بالألغام التي انطلقت 

عام 2005 دفعتنا لدخال �صريك مهم يف عمليات التخل�س من الألغام، حيث �صاهمت جمعية امل�صاعدات ال�صعبية الرنويجية 

التي با�صرت عملها عام 2006 وكلفت باإزالة حقول الألغام يف املنطقة اجلنوبية – وادي عربة وقدرت امل�صاحة املطهرة 26 

كيلو مراً مربعاً، وانتهت اأخرياً من اأعمال الإزالة �صمن املنطقة ال�صمالية (احلاجز الأمني ال�صمايل) يف الوقت الذي عمل 

فيه �صاح الهند�صة امللكي على اإزالة الألغام يف غور الأردن وبقية املناطق الأخرى«.

اجلدير بالذكر اأن الأردن ي�صعى لأن ي�صبح مركزاً اإقليمياً للتدريب وتبادل املعرفة واخلربات مع الدول الأخرى التي تكافح 

مع العبء الثقيل لإزالة الألغام واملتفجرات من خملفات احلرب خ�صو�صاً الدول العربية.

ال�ضنة ال�ضاد�ضة - العدد )80( 

منوعاتذو القعدة  1433ه�  - اكتوبر   2012 م 

املئات من اأطفال العراق اأجربتهم ظروف بادهم باأن يتخلوا عن طفولتهم ، فتعر�س 

البع�س منهم لأعمال عنف وقتل، وبع�صهم قد تعر�س لعمليات بيع ومتاجرة خارج 

بادهم مقابل مبالغ مالية فوفقاً لتقارير دولية فاإن ما ل يقل عن 150 طفًا يباعون 

�صنوياً يف العراق ، وتعر�س البع�س الآخر لا�صتغال  يف عمليات انتحارية واأعمال 

القتال ويف التج�ص�س ، يف حني اُ�ْصتخدم البع�س الآخر منهم يف ممار�صة الأعمال 

ال�صاقة والتي َقدرت ن�صبتها منظمة اليوني�صيف ب� 11٪ من الأيدي العاملة وهدفهم 

العي�س لهم ولأ�صرهم مما ا�صطرهم للخروج من مدار�صهم  تاأمني لقمة  من ذلك 

والتخلي عن اأهم حق من حقوقهم الإن�صانية وهو حق التعليم وحق العي�س يف بيئة 

اآمنة ، ووفقاً لتقارير دولية فاإنَّ 60٪ من جمموع التاميذ يتم ت�صربهم من املدار�س 

�صنوياً ، الأمر الذي اعتربه علماء الجتماع باخلطري نظراً لأنه يخلف العديد من 

ال�صلبيات على املجتمع والتي من اأهمها زيادة ن�صبة الأمية وارتفاع معدل اجلرمية 

على املدى البعيد واملتو�صط ، من جهته قال �صام عبد املنعم امل�صوؤول الإعامي 

ملنظمة اليوني�صيف يف العراق »هناك واحد من بني ع�صر اأطفال عراقيني يعملون 

اأنَّ  اإىل  اإ�صافة   ، واحلاجة  الفقر  هي  للعمل  ا�صطرتهم  التي  الأ�صباب  واإحدى 

املنظمة  والتي حددته  الفقر،  يعي�صون حتت خط  4 مايني طفل عراقي  هناك 

بدولرين يف اليوم الواحد« ، مطالباً ببذل املزيد من اجلهود من اأجل العمل على 

حفظ حقوق اأطفال العراق وذلك من خال رفع م�صتوى وعي املجتمع ب�صكل عام 

بخطورة عمالة الأطفال وتوفري التعليم الإلزامي واملجاين لاأطفال .

انتهاكات إنسانية حلقوق أطفال العراق
مقتل 376 طفاًل واإ�ضابة 1594 عام 2008

مقتل 362 طفاًل واإ�ضابة 1044 عام 2009

مقتل 134 طفاًل واإ�ضابة 590 عام 2010

دراسة تؤكد أنَّ سياسة حماية الطفولة في بعض الدول العربية تعالج جزئيًا بعض الظواهر التي يتعرض 

لها األطفال 
اأبرزت درا�صة حتليلية ل�صيا�صات حماية الطفولة يف ت�صع دول عربية هي : الأردن - تون�س - اجلزائر - ال�صعودية - ال�صودان - 

�صوريا - لبنان - م�صر - املغرب ،  قام بها املجل�س العربي للطفولة والتنمية ودعمها برنامج اخلليج العربي للتنمية (اأجفند) ، افتقار 

املوؤ�ص�صات املعنية ب�صوؤون الطفولة يف كل دولة ، اإىل نظرة موحدة و�صاملة حلقوق الطفل التي يجب اأن تلتزم بها تلك املوؤ�ص�صات ، 

اإ�صافًة اإىل افتقارها اإىل ا�صراتيجيات ومناهج حتقق التكامل بني جهود املوؤ�ص�صات املختلفة واملعنية بالطفولة .

هذا ما اأكده الدكتور ح�صن البياوي الأمني العام للمجل�س حيث قال »الدرا�صة اأبرزت التجاء �صيا�صات احلماية يف الدول العربية 

اإىل املعاجلات الت�صريعية والقانونية دون معاجلة اجتماعية واقت�صادية وهو ما اأ�صهم يف عدم فاعلية ال�صيا�صة الت�صريعية، واإن تدابري 

احلماية تعالج اآثار العوامل التي يتعر�س لها الأطفال دون ال�صعي اإىل عاج جذور امل�صكات اأو وجود “تدابري وقائية”، كما تت�صم 

�صيا�صات احلماية باملعاجلات اجلزئية لبع�س الظواهر مثل عمل الأطفال والعنف �صد الأطفال، وذلك دون و�صع �صيا�صات �صاملة تتبع 

النهج احلقوقي الذي يقت�صي و�صع �صيا�صة حمائية �صاملة، اإ�صافة اإىل وجود ق�صور يف دعم الأ�صر الفقرية واملهم�صة مادياً واجتماعياً 

للوفاء مب�صوؤولياتها جتاه الأطفال« ، ويف �صياق مت�صل اأ�صار املهند�س حممد ر�صا فوزي مدير اإدارة البحوث وتنمية املعرفة باملجل�س 

باأن هذه الدرا�صة تاأتي يف �صياق م�صروع علمي ينفذه املجل�س من اأجل بلورة النهج احلقوقي ومتطلبات اإتباعه يف كفالة حقوق الطفل 

يف الدول العربية، بالركيز على جمال حماية الطفولة ، مو�صحاً باأن هذا امل�صروع يت�صمن ثاث مراحل هى: �صرح النهج احلقوقي 

يف جمال الطفولة، اإجراء درا�صة حتليلية ل�صيا�صات حماية الطفولة، ومن ثم املرحلة الثالثة التي �صيبداأ املجل�س يف تنفيذها قريباً من 

خال اإعداد دليل ا�صر�صادي ل�صيا�صات حماية الطفولة يف البلدان العربية يتبنى النهج احلقوقي، متهيداً لتدريب مدربني على كيفية 

ا�صتخدام الدليل ل�صياغة �صيا�صات حتقق م�صامني حقوق الطفل.

اجلدير بالذكر اأن الدرا�صة ا�صتعانت بالبيانات وال�صرح املت�صمن يف التقارير الدورية املقدمة من هذه الدول للجنة الدورية حلقوق 

الطفل، وباملاحظات والتو�صيات التي اأبدتها اللجنة الدولية على تلك التقارير.

األردن أول دولة في الشرق األوسط خالية من األلغام

برنامج اخلليج العربي للتنمية )أجفند(اجمللس العربي للطفولة والتنمية

حتليل سياسات حماية الطفل
في تسع دول عربية
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تعريفه

هو منو خبيث للخايا والذي يبداأ يف جزء ما من اأجزاء الثدي كقنوات احلليب اأو 

ف�صي�صات الثدي التي تنتج احلليب ، ثم تنت�صر تلك اخلايا وتنمو ب�صكل ل ميكن 

ال�صيطرة عليه لتوؤثر على اأن�صجة اجل�صم الطبيعية.

اأعرا�صه

1- تغري يف حجم اأو مظهر الثدي.

2- ظهور ورم اأو كتلة يف الثدي اأو ازدياد �صماكة الثدي اأو الإبط.

3- تغري يف لون احللمة اأو �ص���كلها اأو ت�ص���ققها اأو ظهور  ق�ص���ور عليها اأو  انكما�س 

احللمة اأو ان�صحابها اإىل الداخل.

4- تغري يف �صماكة اجللد اأو�صكله.

5- اإفرازات من احللمة �صواء كانت خملوطة اأو غري خملوطة بدم.

طرق الك�صف عنه 

1- الفح�س الذاتي للثدي. 

2- الفح�س ال�صريري بوا�صطة الطبيبة.

3- الفح�س بالأ�صعة ال�صينية.

4- الفح�س بالأ�صعة ال�صوتية.

العوامل التي ت�صاعد على الوقاية منه

1- الر�صاعة الطبيعية تقلل خطر الإ�صابة ب�صرطان الثدي من 6 ٪ اإىل 6.3 ٪.

2- التقليل من اأكل الدهون.

 3- جتنب ال�صمنة. 

4- الإكثار من اأكل اأطعمة الألياف.

 5- الإكثار من اأكل الفواكه واخل�صارم�صادات الأك�صدة ومنتجات ال�صويا.

 6- مراجعة الطبيب عند ظهور اأي عوار�س مر�صية على الثدي .

 7- الفح�س الدوري للثدي . 

8- الن�صاط الريا�صي.

العوامل التي ت�صاعد يف حدوثه

وراثية هرمونية بيئية

1- ال�صن : كلما زاد �صن املراأة فاإنَّها تزداد احتمالت الإ�صابة باملر�س.

2- التاري���خ املر�ص���ي الإيجابي للعائل���ة : يزبد احتمال حدوث �ص���رطان الثدي اإذا 

اأ�صيب اأحد اأقرباء املراأة ( اأم ، اأخت ، بنت ) خا�صة قبل انقطاع الطمث.

3-  تاأخر �ص���ن الياأ�س :  بعد �ص���ن 55 �ص���نة  اأو املراأة  التي  حتدث لديها  الدورة  

ال�صهرية  قبل  �صن 12.

4- احلم���ل : يكرث احتمال الإ�ص���ابة عند املراأة التي حتم���ل بالطفل الأول لها بعد 

�صن الثاثني اأو التي مل حتمل اأبداً .

5- ال�ص���منة : ميكن اأن يزيد احتمال حدوث ال�ص���رطان اإذا زاد وزن املراأة 40٪ عن 

الوزن املثايل.

6- الطع���ام : ازدي���اد ن�ص���بة الدهون احليوانية  يف الطعام قد تزيد ن�ص���بة حدوث 

�صرطان الثدي.

7- اخلمول وقلة الن�صاط البدين.

حقوق مر�صى ال�صرطان 

1- توفري الرعاية الازمة اإىل املر�صى بغ�س النظر عن نوعهم اأو عرقهم اأو لغتهم 

اأو ديانتهم .

2- احلف���اظ على ال�ص���رية التامة يف كل ما يتعلق باملري�س م���ن الناحية الطبية اأو 

غريها.

3- من حق املري�س اأن يطلع على كل الو�صائل العاجية واملعلومات العلمية املتعلقة 

ال�ضنة ال�ضاد�ضة - العدد )80( شهر عالميحقــــوق

ذو القعدة  1433ه�  - اكتوبر   2012 م 

الشهر العاملي للتوعية بسرطان الثدي
من اأجل رفع م�ضتوى التوعية والتثقيف من خماطر �ضرطان الثدي ، وتقدمي املعلومات واأحدث الإح�ضاءات والدرا�ضات 

والبحوث حوله  يتخذ العامل من �ضهر اكتوبر �ضهرًا عامليًا للتوعية ب�ضرطان الثدي حيث يطلق عليه ال�ضهر الزهري 

)Pink for October( ، وتقوم مواقع حول العامل باتخاذ اللون الزهري ك�ضعار لها ويتم اأي�ضًا عمل حمالت خريية 

دولية من اأجل بث املزيد من التوعية حول هذا املر�ش

بحالته ال�صحية.

4- تقدمي الدعم النف�صي والجتماعي للمري�س ل �صيما واأنه يكون يف حالة نف�صية 

حتتاج لذلك.

5- موافق���ة املري����س امل�ص���بقة ه���ي �ص���رط م�ص���بق لتلق���ي اأي ع���اج جتريبي يف 

امل�صت�صفى.

اإباغ املري�س بالتايل:

  اأ-  اأي تاأثريات جانبية للعاج على �صحته.

 ب-  ال�صتخدام الآمن لاأدوية واملعدات التي يحتاجها املري�س اأو املري�صة.

 ج- اأي تغيريات �ص���رورية يف غذاء املري�س اأو املري�ص���ة يجب اأن تتطابق مع حالته  

ال�صحية، ومع العاج اأي�صاً.

جهود �صعودية للتوعية باملر�س

تب���ذل حكومة خادم احلرمني ال�ص���ريفني جه���وداً كبرية للتوعي���ة ومكافحة مر�س 

�ص���رطان الثدي ورفع م�ص���توى التثقيف به بني جميع اأفراد املجتمع و ن�ص���ر الوعي 

باملر����س  من حيث التعريف به وبطرق الإ�ص���ابة به والوقاي���ة منه والتوعية مبدى 

اأهمية الك�صف املبكر عنه ، حيث تقوم وزارة ال�صحة والقطاعات ال�صحية الأخرى 

واجلهات ذات العاقة  بالكثري من الفعاليات والندوات  والربامج  واملحا�ص���رات 

وتقدمي ال�صت�ص���ارات الطبية ، اإ�ص���افًة اإىل اإن�ص���اء العديد من اجلمعيات كجمعية 

زهرة ل�ص���رطان الثدي وبرنامج مركز عبد اللطيف للك�ص���ف املبكر واإن�ص���اء كر�صي 

اأبحاث �ص���رطان الثدي من اأجل الرقي يف جمال اأبحاث عاج الأورام بالأ�صعة عن 

طريق اإن�ص���اء مركز بحثي متميز يحقق الريادة ، ومبا اأن �ص���هر اكتوبر يعترب �ص���هر 

التوعي���ة باملر����س فقد اأعلنت وزارة ال�ص���حة موؤخراً ممثلة يف وكالة ال�ص���حة اأنها 

�ص���وف تطلق الربنامج الوطني ال�صنوي للك�صف املبكر ل�صرطان الثدي وهو برنامج 

جماين  يوم 1 من �صهر اكتوبر احلايل وي�صتمر ملدة �صهر يف كل من مركز حياة مول 

ومركز العثيم مول بالريا�س  ، واأي�ص���اً �ص���تتعاون وزارة ال�ص���حة وجرنال الكريك 

لطاق برنامج للتوعية باملر�س وتتمثل فعاليات الربنامج باإيجاد3 عيادات متنقلة 

متطورة يف مدينة الريا�س يكون الهدف منها توفري طرق �ص���هلة للن�ص���اء للك�ص���ف 

عن �ص���رطان الثدي يف بيئة مريحة و�ص���هلة ،  و �ص���تقدم العيادات املتنقلة فح�ص���اً 

كامًا واإمكانيات لقراءة البيانات ، و�ص���تتمركز العيادات بالقرب من مراكز العناية 

الرئي�صية و�صيتم حتميل ال�صور اإىل الأخ�صائيني يف مدينة امللك فهد الطبية للقراءة 

والت�صخي�س من خال احللول التقنية املقدمة التي توفرها جرنال اإلكريك ،  كما 

�ص���يكون هناك مركز ات�صال متخ�ص����س تديره وزارة ال�صحة ال�صعودية يهدف اإىل 

توفري الدعم وال�صت�صارات للن�صاء ، اأي�صاً د�صنت اخلطوط ال�صعودية بالتعاون مع 

جمعية زهرة ل�صرطان الثدي حملة وطنية للتوعية به يوم الثاثاء 1433/11/9ه�  

مببن���ى العمليات اجلوية ال�ص���عودية باخلدمات امل�ص���اندة ملطار املل���ك عبد العزيز 

بجدة واأي�ص���اً قام بنك الريا�س وللعام اخلام�س على التوايل برعاية حملة التوعية 

ب�ص���رطان الثدي والت���ي اأقامتها جمعية زهرة ل�ص���رطان الث���دي حيث حملت هذا 

العام عنوان »لِك يا غالية« وت�ص���تمر �ص���هر اعتباراً من 22 �ص���بتمرب احلايل واأي�صاً 

تقوم اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان بالعديد من الفعاليات والندوات التثقيفية 

مبر����س ال�ص���رطان فقد نظ���م مكتب اجلمعي���ة بالعا�ص���مة املقد�ص���ة بالتعاون مع 

املديرية العامة لل�ص���وؤون ال�ص���حية مبنطقة مكة املكرمة ، ندوة توعوية عن مر�س 

�ص���رطان الثدي ، بعنوان »حقوق مر�صى ال�صرطان« ، يوم الأربعاء 1433/6/25ه� 

املوافق 2012/5/16م ، وقد بلغ عدد احلا�ص���رات 200 �صيدة من خمتلف الفئات 

العمرية ، وقد تناولت الندوة  طرق الوقاية من املر�س والآثار املرتبة عليه وتعريف 

مري�ص���ات ال�ص���رطان بحقوقهن التي حفظتها الأنظمة املحلية والقوانني الدولية ، 

اإ�صافًة اإىل ور�صة عمل للفح�س الذاتي ل�صرطان الثدي.

Breast Cancer
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قانونيات

اعرف
والإر�صاد  الوقائية  ال�صحية  الرعاية  تطوير  (و) 

املقدم للوالدين، والتعليم واخلدمات املتعلقة بتنظيم 

الأ�صرة.

الفعالة  التدابري  جميع  الأط��راف  ال��دول  تتخذ   -3

واملائمة بغية اإلغاء املمار�صات التقليدية التي ت�صر 

ب�صحة الأطفال.

التعاون  وت�صجيع  بتعزيز  الأطراف  الدول  تتعهد   -4

الدويل من اأجل التو�صل ب�صكل تدريجي اإىل الإعمال 

وتراعى   ، امل��ادة  ه��ذه  يف  به  املعرف  للحق  الكامل 

هذا  يف  النامية  البلدان  احتياجات  خا�صة  ب�صفة 

ال�صدد.

املادة اخلام�صة والع�صرون

تعرف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه ال�صلطات املخت�صة لأغرا�س 

الرعاية اأو احلماية اأو عاج �صحته البدنية اأو العقلية يف مراجعة دورية للعاج 

املقدم للطفل وجلميع الظروف الأخرى ذات ال�صلة باإيداعه.

املادة ال�صاد�صة والع�صرون

1- تعرف الدول الأطراف لكل طفل باحلق يف النتفاع من ال�صمان الجتماعي، 

مبا يف ذلك التاأمني الجتماعي، وتتخذ التدابري الازمة لتحقيق الإعمال الكامل 

لهذا احلق وفقاً لقانونها الوطني.

الطفل  وظ��روف  م��وارد  مراعاة  مع  القت�صاء،  عند  الإع��ان��ات  منح  ينبغي   -2

اآخر ذي �صلة  اعتبار  اأي  الطفل، ف�صًا عن  اإعالة  امل�صوؤولني عن  والأ�صخا�س 

بطلب يقدم من جانب الطفل اأو نيابة عنه للح�صول على اإعانات.

املادة ال�صابعة والع�صرون

1- تعرف الدول الأطراف بحق كل طفل يف م�صتوى معي�صي مائم لنموه البدين 

والعقلي والروحي واملعنوي والجتماعي.

2- يتحمل الوالدان اأو اأحدهما اأو الأ�صخا�س الآخرون امل�صوؤولون عن الطفل، 

بتاأمني  اإمكانياتهم املالية وقدراتهم،  امل�صوؤولية الأ�صا�صية عن القيام، يف حدود 

ظروف املعي�صة الازمة لنمو الطفل.

اإمكانياتها،  ح��دود  وفى  الوطنية  لظروفها  وفقاً  الأط���راف،  ال��دول  تتخذ   -3

التدابري املائمة من اأجل م�صاعدة الوالدين وغريهما من الأ�صخا�س امل�صوؤولني 

عن الطفل، على اإعمال هذا احلق وتقدم عند ال�صرورة امل�صاعدة املادية وبرامج 

الدعم، ول �صيما فيما يتعلق بالتغذية والك�صاء والإ�صكان.

4- تتخذ الدول الأطراف كل التدابري املنا�صبة لكفالة حت�صيل نفقة الطفل من 

داخل  �صواء  الطفل،  عن  مالياً  امل�صوؤولني  الآخرين  الأ�صخا�س  من  اأو  الوالدين 

اأو يف اخلارج ، وبوجه خا�س، عندما يعي�س ال�صخ�س امل�صوؤول  الدولة الطرف 

مالياً عن الطفل يف دولة اأخرى غري الدولة التي يعي�س فيها الطفل، ت�صجع الدول 

الأطراف الن�صمام اإىل اتفاقات دولية اأو اإبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك 

اتخاذ ترتيبات اأخرى منا�صبة.

  املادة الثالثة والع�صرون

1- تعرف الدول الأطراف بوجوب متتع الطفل املعوق عقلياً اأو ج�صدياً بحياة 

النف�س وتي�صر  كاملة وكرمية، يف ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على 

م�صاركته الفعلية يف املجتمع.

2- تعرف الدول الأطراف بحق الطفل املعوق يف التمتع برعاية خا�صة وت�صجع 

وتكفل للطفل املوؤهل لذلك وللم�صوؤولني عن رعايته، رهناً بتوفر املوارد، تقدمي 

امل�صاعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتاءم مع حالة الطفل وظروف والديه 

اأو غريهما ممن يرعونه.

وفقاً  املقدمة  امل�صاعدة  توفر  املعوق  للطفل  اخلا�صة  لاحتياجات  اإدراك��اً   -3

للفقرة 2 من هذه املادة جماناً كلما اأمكن ذلك، مع مراعاة املوارد املالية للوالدين 

اأو غريهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي اأن تهدف اإىل �صمان اإمكانية 

ح�صول الطفل املعوق فعًا على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية ال�صحية، 

وتلقيه  الرفيهية  والفر�س  ملمار�صة عمل،  والإع��داد  التاأهيل،  اإعادة  وخدمات 

ذلك ب�صورة توؤدي اإىل حتقيق الندماج الجتماعي للطفل ومنوه الفردي، مبا 

يف ذلك منوه الثقايف والروحي، على اأكمل وجه ممكن.

املعلومات  تبادل  ال��دويل،  التعاون  ب��روح  ت�صجع  اأن  الأط��راف  ال��دول  4- على 

املنا�صبة يف ميدان الرعاية ال�صحية الوقائية والعاج الطبي والنف�صي والوظيفي 

لاأطفال املعوقني، مبا يف ذلك ن�صر املعلومات املتعلقة مبناهج اإعادة التاأهيل 

واخلدمات املهنية واإمكانية الو�صول اإليها، وذلك بغية متكني الدول الأطراف 

من حت�صني قدراتها ومهاراتها وتو�صيع خربتها يف هذه املجالت ، وتراعى ب�صفة 

خا�صة، يف هذا ال�صدد، احتياجات البلدان النامية.

املادة الرابعة والع�صرون

1- تعرف الدول الأطراف بحق الطفل يف التمتع باأعلى م�صتوى �صحي ميكن 

بلوغه وبحقه يف مرافق عاج الأمرا�س واإعادة التاأهيل ال�صحي، وتبذل الدول 

الأطراف ق�صارى جهدها لت�صمن األ يحرم اأي طفل من حقه يف احل�صول على 

خدمات الرعاية ال�صحية هذه.

2- تتابع الدول الأطراف اإعمال هذا احلق كامًا وتتخذ بوجه خا�س، التدابري 

املنا�صبة من اأجل:

(اأ) خف�س وفيات الر�صع والأطفال.

(ب) كفالة توفري امل�صاعدة الطبية والرعاية ال�صحية الازمتني جلميع الأطفال 

مع الت�صديد على تطوير الرعاية ال�صحية الأولية.

(ج) مكافحة الأمرا�س و�صوء التغذية حتى يف اإطار الرعاية ال�صحية الأولية، 

توفري  طريق  وعن  ب�صهولة  املتاحة  التكنولوجيا  تطبيق  منها  اأم��ور  طريق  عن 

الأغذية املغذية الكافية ومياه ال�صرب النقية، اآخذة يف اعتبارها اأخطار تلوث 

البيئة وخماطره.

(د) كفالة الرعاية ال�صحية املنا�صبة لاأمهات قبل الولة وبعدها.

(ه�) كفالة تزويد جميع قطاعات املجتمع، ول �صيما الوالدين والطفل، باملعلومات 

الأ�صا�صية املتعلقة ب�صحة الطفل وتغذيته، ومزايا الر�صاعة الطبيعية، ومبادئ 

حفظ ال�صحة والإ�صحاح البيئي، والوقاية من احلوادث، وح�صول هذه القطاعات 

على تعليم يف هذه املجالت وم�صاعدتها يف ال�صتفادة من هذه املعلومات.

  * اتفاقية حقوق الطفل

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

اأو�صحت املادة الع�صرين من نظام املرافعات ال�صرعية ولئحته التنفيذية اأن املوجه اإليه التبليغ اإذا كان حمل اإقامته يف بلد اأجنبي فر�صل �صورة التبليغ اإىل وزارة 

اخلارجية ال�صعودية عن طريق اإمارة املنطقة لتو�صيلها بالطرق الدبلوما�صية ويكتفى بالرد الذي يفيد و�صول �صورة اإىل املوجه اإليه التبليغ ، ويلزم املدعي اأن يقدم 

�صحيفة دعوى مطبوعة ون�صخة عنها مرجمة اإىل لغة املدعي عليه اإذا كان ل يتكلم العربية كما يجب ختم �صورة �صحيفة الدعوى و�صورة التبليغ بخامت املحكمة. 

عند رفع دعوى يف املحاكم ال�ضعودية على �ضخ�ش مقيم يف بلد اأجنبي 

فما هي الإجراءات التي تتبع لتبليغه بالدعوى ؟

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

النظام الأ�صا�صي للحكم يف اململكة ت�صمن عدد من احلقوق 

ال�صريعة  وفق  الإن�صان  حقوق  بحماية  الكفيلة  والواجبات 

من  والع�صرون  ال�صابعة  امل���ادة  يف  ج��اء  حيث  الإ�صامية 

النظام على » اأنَّ الدولة تكفل حق املواطن واأ�صرته يف حالة 

الطوارئ واملر�س والعجز وال�صيخوخة وتدعم نَظام ال�صمان 

يف  الإ�صهام  على  والأف��راد  املوؤ�ص�صات  وت�صجع  الجتماعي 

يف  الإن�صان  حق  �صمان  على  يدل  اخلريية«  مما  الأعمال 

للحكم حق  الأ�صا�صي  النظام  يغفل  ، كما مل  الكرمي  العي�س 

قادر  لكل  باإيجاد فر�س عمل  والهتمام  العمل  الإن�صان يف 

معاملة  �صوء  اأي  من  العاملني  حماية  اإىل  بالإ�صافة  عليه 

الثامنة  املادة  اأكدت  العمل حيث  اأرب��اب  من  عليهم  تقع  قد 

ر جمالت  تي�ِصّ الدولة  »اأنَّ  النظام على  ذات  والع�صرون من 

العامل  حتمي  التي  الأنظمة  وت�صن  عليه،  قادر  لكل  العمل 

الأمن  توفري  على  الدولة  اهتمت  فيما   ، العمل«  و�صاحب 

ملواطنيها وللمقيمني على اأرا�صيها مبا يكفل لهم حياة اآمنة 

والتي  النظام  من  والثاثون  ال�صاد�صة  املادة  بينته  ما  وهذا 

الأمن جلميع  توفري  يقع على عاتقها  الدولة  »اأن  فيها  جاء 

اإقليمها ول يجوز تقييد ت�صرفات  مواطنيها واملقيمني على 

اأحد اأو توقيفه اأو حب�صه اإّل مبوجب اأحكام النَظام«  كما اأن 

املادة ال�صابعة والثاثون اأكدت على » اأن للم�صاكن حرمتها.. 

يف  اإّل  تفتي�صها  ول  �صاحبها  اإذن  بغري  دخولها  يجوز  ول 

الثامنة  امل��ادة  تطرقت  فيما  النَظام«   يبينها  التي  احل��الت 

على  اإيقاعها  ميكن  التي  للعقوبات  النظام  من  والثاثون 

ول جرمية  �صخ�صية  العقوبة  »باأن  فيها  الأف��راد حيث جاء 

ول  نَظامي  ن�س  اأو  �صرعي  ن�س  على  بناءاً  اإل  عقوبة  ول 

النَظامي«  بالن�س  للعمل  الاحقة  الأعمال  على  اإّل  عقاب 

على  احلفاظ  يف  واملقيم  امل��واط��ن  حق  النظام  حفظ  كما 

الأربعون  املادة  ن�صت  حيث  فيها  امل�صا�س  دون  خ�صو�صيته 

اأن »املرا�صات الربقية والربيدية واملخابرات الهاتفية  على 

وغريها من و�صائل الت�صال م�صونة ول يجوز م�صادرتها اأو 

اع عليها اأو ال�صتماع اإليها اإل يف احلالت  تاأخريها اأو الِطّ

التي يبينها النَظام«.

Nshr1@yahoo.com    

النظام األساسي للحكم
 و حقوق اإلنسان

هيئة التحرير

الآراء الواردة يف الن�صرة لتعرب عن راأي 
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فرع منطقة جازان : هاتف 073175566 - 073170044 - فاك�س : 073173344 �س.ب 476

فرع منطقة اجلوف : �صكاكا - حي العزيزية - هاتف 046258144 - فاك�س 046258155 - �س.ب : 2766

فرع منطقة ال�صرقية : هاتف 038098353 - فاك�س 038098354 �س.ب 15578 الدمام 31454

مكتب املدينة املنورة : هاتف 048664544 - فاك�س 048664549�س.ب 775 املدينة املنورة 41421

مكتب العا�صمة املقد�صة: هاتف 025545211  - فاك�س 025545212

املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان القحطاين

nshr1@yahoo.com

 التحرير 
مركز املعلومات

nshrsa@gmail.com

التصميم واإلخراج
اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان

www.nshr.org.sa حقــــوق

 طبعت بدعم من

موؤ�ض�ضة الربيد ال�ضعودي

الأمم  اأطلقتها  التي  للجميع  امل�صتدامة  الطاقة  ملبادرة  ان�صمامه  موؤخراً  الدويل  البنك  اأعلن 

املتحدة  وقال الأمني العام لاأمم املتحدة بان كي مون »الطاقة امل�صتدامة هي اخليط الذهبي 

على  العامل  ي�صاعدان  وبيئة  ومناخ  الجتماعي  والإن�صاف  القت�صادي  النمو  بني  يربط  الذي 

املبادرة احلكومات والقطاع اخلا�س ومنظمات املجتمع املدين  الرخاء والزدهار وجتمع هذه 

يف �صراكة هدفها حتقيق نتائج حقيقية« ، وتهدف املبادرة اإىل حتقيق ثاثة اأهداف بحلول عام 

2030م وهي: تي�صري ح�صول اجلميع على الطاقة مبا يف ذلك الكهرباء واأنواع الوقود احلديثة 

للطهي والتدفئة؛ وم�صاعفة ح�صة امل�صادر املتجددة من الطاقة املنتجة وامل�صتهلكة من 15 يف 

املائة اإىل 30 يف املائة ، وم�صاعفة معدل حت�صني كفاءة ا�صتخدام الطاقة ، و�صيقوم البنك الدويل 

بدوره بتمويل تلك امل�صروعات وتطوير  و�صائل لاإنارة لاأ�صواق خارج ال�صبكة العامة للكهرباء 

من اأجل اإ�صتفادة 250 مليون ن�صمة بحلول عام 2020م  ، اإ�صافة اإىل تقدميه امل�صاعدات الفنية 

للعديد من البلدان لو�صع برامج �صاملة لتي�صري احل�صول على الطاقة و تعزيز ال�صعي لتوفري 

و�صائل الطهي النظيف من خال م�صاندة برامج مواقد الطهي النظيفة واأنواع الوقود النظيفة 

اآ�صيا و�صرقها واأمريكا الاتينية وم�صاندة تطوير طاقة  اأفريقيا وجنوب  لاأغرا�س املنزلية يف 

حرارة الأر�س يف البلدان النامية وم�صاندة املدن يف حت�صني ممار�صات تر�صيد ا�صتخدام الطاقة 

وم�صاعدة البلدان على و�صع خرائط ملوارد الطاقة املتجددة.

الأعمال  موؤ�ص�صات  وتعهدت  امل��ب��ادرة  تلك  اإىل  الن�صمام  ق��رروا  بلداً   61 اأن  ذك��ره  اجلدير 

وامل�صتثمرون واملانحون بتقدمي 50 مليار دولر من اأجل حتقيق الأهداف الثاثة للمبادرة.

البنك الدولي ينضم إلى قيادة مبادرة الطاقة 
املستدامة للجميع

نقاًل عن صحيفة

اأ�ضبح من ال�ضروري اإن�ضاء ح�ضانة يف مقر العمل
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