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اليوم العاملي لضحايا العنف من االطفال األبرياء 
لعدم  األطفال  ضد  العنف  من  نوع  اإلهمال  القحطاني:  د. 
وتعريضه  والتقدير  الحب  من  الضرورية  الطفل  حاجات  إشباع 

للمواقف العاطفية السلبية

   وافق يوم األربعاء 6 شعبان - 4 يونيو اليوم العالمي لضحايا العنف من االطفال االبرياء، حيث تحتفل 

اليوم من كل عام بهذه المناسبة بعد تفاقم ظاهرة العنف ضد  منظمة األمم المتحدة للطفولة في هذا 

االطفال والذي بات يشمل جميع الثقافات والطبقات. 

الطفل  إنه ينبغي حماية  الوطنية لحقوق اإلنسان:  الجمعية  القحطاني رئيس  وصرح د. مفلح بن ربيعان 

البدني والنفسي والعاطفي والجنسي واإلهمال، ورعايته صحياً  العنف واإلساءة واالستغالل واإليذاء  من 

وتعليمياً واجتماعياً، لينشأ في جو من السعادة والمحبة والتفاهم. فالعنف ضد االطفال يسبب أكثر من 

الضرر الفردي ألنه يمتد إلى نسيج المجتمع، ويؤثر على مستقبله، 

لكنها  األطفال في مجتمعنا ليست كبيرة،  العنف ضد  لقضايا  أن االحصائيات واألرقام  الرغم من   وعلى 

خلف  تحدث  التي  الممارسات  هذه  لمثل  الرصد  آليات  فعالية  إلى  ذلك  ويعود  العلن  إلى  تظهر  بدأت 

الجدران في أغلب األحيان، فاإلساءة لألطفال تحدث في الخفاء وال يتم الكشف أو التبليغ عنها بسهولة، 

مما اظهر الحاجة لوجود نص نظامي يلزم بالتبليغ عن العنف واإليذاء، وهذا ما تضمنه نظام الحماية من 

العنف واإليذاء للمرأة والطفل والئحته التنفيذية باإلضافة إلقراراآلليات التي تشتمل على خطوات عملية 

للتعامل مع حاالت العنف واإليذاء األسري. ويهدف نظام الحماية من اإليذاء إلى توفير الحماية  بمختلف 

أنواعها، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير اإليواء والرعاية االجتماعية والنفسية والصحية 

والمساعدة الالزمة لذلك، واتخاذ اإلجراءات النظامية بحق المتسبب باإليذاء ومعاقبته،  

األطفال  إشباع حاجات  األطفال يشمل عدم  والعنف ضد  اإلهمال  أن  القحطاني  الدكتور  وأضاف سعادة 

تضع   الجمعية  أن  مفلح  د.  وأكد  نموه.  على  تؤثر  التي  السلبية  العاطفية  للمواقف  أوتعريضه  األساسية 

برامج توعوية مجتمعية لتوعية وتثقيف جميع أفراد األسرة بحقوقهم، بما يساهم في الحد من العنف ضد 

االطفال. 

د. مفلح بن ربيعان القحطاين

 رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
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اجلمعية تشارك في امللتقى اخلامس ملكتب الدعوة واإلرشاد
مثل  وقد   ، 1435ه  لعام   8  /  19 وحتى   8  /  16 من  الفترة  خالل  أقيم  والذي  واإلرشاد  الدعوة  لمكتب  الخامس  الملتقى  في  الجوف  بمنطقة  الجمعية  فرع  شارك 

الجمعية الدكتور طارش الشمري المشرف على الفرع، وقد جاءت المشاركة من خالل ركن توعوي تثقيفي تم خالله توزيع إصدارات الجمعية الحقوقية واإلجابة على 

استفسارات الزوار.

الجدير بالذكر أن  الملتقى هو ملتقى دعوي يخاطب فئة الشباب لالستفادة من أوقات الفراغ بالنافع والمفيد،  ونشر الوعي بين أهالي الحي، وتعليمهم أحكام دينهم،  

وتوضيح وسطية اإلسالم ومكانة العلماء، وبعض مخاطر الذنوب والمعاصي على حياة الشباب، وصقل وتنمية المواهب لدى الشباب بما فيه خدمة أنفسهم ووطنهم 

ودينهم، وقد ضم الملتقى  العديد من الفعاليات من محاضرات تربوية وبرامج تثقيفية ومعارض.

الجمعية تقيم حلقة نقاش حول مبادرة مكافحة العنف الجنسي يف 
مناطق النزاعات

لحقوق  الوطنية  الجمعية  أقامت 
السفارة  مع  بالتعاون  اإلنسان 
حول  نقاش  حلقة  بالرياض  البريطانية 
الجنسي  العنف  مكافحة  “مبادرة 
األحد  يوم  النزاعات”،  مناطق  في 
2014/6/15م،  الموافق  1435/8/1٧هـ 
من  مشاركة  بمثابة  الحلقة  تلك  وتأتي 
انعقاد  فعاليات   متابعة  في  الجمعية 
في  مؤخراً  أقيمت  والتي  المبادرة  

لندن.
تـــم خـــالل الحلقـــة مناقشـــة عـــدد من 
الموضوعـــات أهمهـــا  قضيـــة مكافحة 
العنف الجنســـي في مناطق النزاعات، 
ومـــدى ترجمـــة االلتزامات السياســـية 
إلـــى أفعـــال عملية، ومـــدى التحديات 
التـــي تواجـــه الحكومـــات والمجتمـــع 
المدنـــي والمنظمات الدولية لمواجهة 

تلك القضية.
الدكتور  بين  السياق   ذات  وفي 
النقاش  حلقة  أثناء  القحطاني  مفلح 

حقوق  حماية  نظام  صدور  قرب  عن 
أن  إلى  ولفت  المملكة،  في  الطفل 
يعتبر  المرأة  ضد  الجنسي  العنف 
محدوداً، وُتعد مثل هذه الحاالت شبه 
ممثلة  المملكة  قوانين  وأن  معدومة، 
من  يصدر  وما  اإلسالمية  الشريعة  في 
وآخرها  تحد من ذلك،  وقوانين  أنظمة 
ُأقر  الذي  اإليذاء  من  الحماية  نظام 

مؤخراً.
ســـامية  أوامـــر  صـــدور  إلـــى  وأشـــار 
وتوجيهـــات مؤخـــراً بافتتـــاح وحدات 

لحماية ونشر ثقافة مكافحة العنف.
وكذلـــك إيجـــاد اآلليـــات واإلرشـــادات 
المناسبة التي تساعد األسرة السعودية 
على االستقرار، مشـــيراً  إلى أن العنف 
داخل نطاق األسرة هو الذي يالحظ بين 
الحين واآلخر، رغم حدوث أنواع عنف 
أخرى سواء في المدارس أو في جهات 

أخرى، قد تقع خارج نطاق العائلة.
الدوليـــة  الجهـــود  “تأتـــي  وأضـــاف 

لمكافحـــة العنـــف الجنســـي من خالل 
التضافـــر لمحاولة بيـــان أن من يرتكب 
مثل هذه األفعال لن ينجو من العقاب، 
وبذلك ســـيكون العقاب في انتظار من 
يحـــاول ارتكاب مثل تلـــك الجرائم ضد 
اإلنسانية سواء ضد األطفال أو النساء، 
وهذا من شأنه أن يحد من ارتكاب تلك 

الجرائم ضد اإلنسانية”.
من جهته بين نائب السفير البريطاني، 
أن أســـوأ أنـــواع العنـــف هـــو العنـــف 
“الجنسي” حيث يعد أكثر تعنيفًا من 
الجســـدي، وهنـــاك مشـــاكل في بعض 
الدول العربية من بينها سوريا وجنوب 

السودان غير مسبوقة.
الفتًا إلى أن تطبيق القوانين أهم بكثير 
يعتبر  حيث  جديدة،  قوانين  سن  من 
جمع األدلة والبراهين التي ُتدين هؤالء 
المجرمين مطلبًا مهمًا جداً لتقديمهم 

للعدالة.
وقـــد شـــارك فـــي الحلقـــة مـــن جانـــب 

الدكتـــور  الرئيـــس  ســـعادة  الجمعيـــة 
مفلح بـــن ربيعان القحطانـــي، واألمين 
خالـــد  األســـتاذ  المكلـــف  العـــام 
الفاخـــري، واألعضـــاء الدكتـــور محمد 
العجـــالن،  نـــورة  الدكتـــورة  الفاضـــل، 
إبراهيـــم  القعيـــد،  إبراهيـــم  الدكتـــور 
الســـليمان، إضافـــة إلى مشـــاركة عدد 
مـــن المســـؤولين وهم  الســـيد جوليان 
ريلي نائب الســـفير البريطاني، الســـيد 
اســـتيفن ديك سكرتير ثاني في السفارة 
البريطانية،  الســـيد جوسي ماريا نائب 
األســـبانية،  بالســـفارة  البعثـــة  رئيـــس 
والســـيد كارلوس أوليفـــرا نائب رئيس 
البعثـــة بالســـفارة البرتغالية، الســـيدة 
صبـــا ســـعيد المســـؤولة الدبلوماســـية 
العامـــة، والســـيد صالح طه المســـؤول 
اإلعالمي والسياسي، والسيدة إنجيس 
جوليـــان مســـؤولة العالقـــات التجارية 
ســـفارة  فـــي  والثقافيـــة  واالقتصاديـــة 
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فرع الجمعية بجدة يناقش الحق يف الصحة العامة
للصحة  الــعــالــمــي  الـــيـــوم  بــمــنــاســبــة 
الجمعية  فــرع  مــؤخــراً  قــام  النفسية 
خالله  نــاقــش  ملتقى  بتنظيم  بــجــدة 
شارك  وقــد  العامة  الصحة  في  الحق 
ــور عمر  ــدكــت فــي الـــحـــوار كـــاًل مــن ال
الفرع،  على  المكلف  المشرف  حافظ 
أخصائية  الغامدي  سميرة  األســتــاذة 
النفسية،  الصحة  بمستشفى  نفسية 
ــرة  ــيــمــان مــدي ـــورة بـــتـــول ســل ـــدكـــت ال
مستشفى الملك سعود بجدة، وحضره 
ــفــرع كـــاًل مـــن: األســتــاذ خالد  مــن ال
علي  األستاذ  الفرع،  مدير  الغامدي 
أبو شعقة إداري بالفرع، األستاذ نايف 
السلمي باحث قانوني، األستاذة ليلى 
األستاذة  اجتماعية،  باحثة  حلواني 
األستاذة  قانونية،  باحثة  عمران  دعد 
ومن  قانونية،  باحثة  مسعود  آل  ريم 
صحيفة الشرق األستاذ عامر الجفالي.

بدأ اللقاء بكلمة من الدكتور عمر حافظ 
نبذة  ألقى  ثم  بالحضور،  خاللها  رحب 
للصحة،  العالمي  الــيــوم  عــن  تعريفية 
الغامدي  سميرة  الدكتورة  تحدثت  ثم 
ــتــي منها:  عــن عـــدد مــن الــمــحــاور وال
العامة،  الصحة  فــي  بالحق  التعريف 
منه  “الــمــقــصــود  أن  أوضــحــت  حــيــث 

تهيئة  الــحــكــومــات  على  يجب  أنــه  هــو 
فرد  لكل  تتيح  التي  المناسبة  الظروف 
ممكن  مستوى  بأكبر  التمتع  إمكانية 
بين  الظروف  تلك  وتتراوح  الصحة،  من 
ضمان الخدمات الصحية وظروف عمل 
المساكن  وآمنة، وقدر كاف من  صحية 
أن  كما  المغذية،  واألطعمة  واألغــذيــة 
في  الــحــق  يعني  ال  الــصــحــة  ــي  ف الــحــق 
على  أيضاً  ينطوي  بل  بالصحة،  التمتع 
توفير  مثل  الدفينة  الصحة  مــحــددات 
المياه النقية، والصالحة للشرب ووسائل 
ــر وســائــل  ــي ــوف اإلصـــحـــاح الــمــالئــمــة وت
الصحية  والمعلومات  الصحي  التثقيف 
الصحة  في  الحق  أن  مؤكدة  المناسبة، 

يشمل أربعة عناصر وهي: 
المرافق  من  الكافي  القدر  التوافر:   -1
الــرعــايــة  ومــرافــق  العمومية  الصحية 

الصحية والسلع والخدمات والبرامج.
الجميع  استفادة  الوصول:  إمكانية   -2
والسلع  المرافق  إلى  الوصول  فرص  من 

والخدمات الصحية.
المرافق  تــكــون  أن  يجب  الــجــودة:   -3
مناسبة  الصحية  والــخــدمــات  والسلع 

علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة.
جميع  تحترم  أن  يجب  المقبولية:   -4

األخــالق  والــخــدمــات  والسلع  الــمــرافــق 
الطبية وأن تكون مناسبة ثقافية.

أن  إلــى  سميرة  الدكتورة  أشــارت  فيما 
تقدم على  الصحية  الرعاية  أن خدمات 

ثالث مستويات وهي:
التي  األول��ي��ة  الصحية  الرعاية  •م��راك��ز 

يجب أن تنتشر في كل مجتمع محلي.
• مستشفيات الضواحي ومراكز التوليد 

في مختلف المناطق.
المركزية  التخصصية  المستشفيات   •

في المدن الرئيسية.
إلــى أن وزارة  الــوقــت ذاتـــه  الفــتــة فــي 
وجيدة  جدية  خــطــوات  خطت  الصحة 
الصحة  في  الفرد  تعزيز حق  طريق  على 
ســـواء فــي الــخــدمــة والــتــوعــيــة، إال أن 
بعض األفراد ال يسعون إلى معرفة هذه 
سيما  ال  المقدمة،  والخدمات  الحقوق 
توفير  خدمة  قدمت  الصحة  وزارة  وأن 
صحية  منشأة  أي  في  للمريض  السرير 
في حال عدم توفرها في المستشفيات 
أنها تتحمل كافة  الحكومية، إضافة إلى 
وتقديمها  ــمــريــض،  ال عـــالج  تــكــالــيــف 
شرائه  وإمكانية  الـــدواء  توفير  لخدمة 
في  مكان  أي  من  الـــوزارة  حساب  على 

حال عدم توفره لديها.

مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة ينظم معرض توعوي تثقيفي
 حول حقوق الطفل

عبد  بــن  فهد  الــطــائــف  محافظ  افتتح 
ــز بـــن مــعــمــر، مـــؤخـــراً الــمــعــرض  ــعــزي ال
الطفل  “حقوق  شعار  تحت  أقيم  الــذي 
بمشاركة عدد من  مسؤولية وواجــب”، 
الجهات الحكومية والخدمية في مجمع 

قلب الطائف.
من جهته قال ممثل الجمعية بالطائف 
المعرض  “أن  الثبيتي  عــادل  األســتــاذ 
حيث  بالمحافظة،  للجمعية  الثاني  هو 
مفلح  الــدكــتــور  الجمعية  رئــيــس  وجــه 
المعرض  بإقامة  القحطاني  ربيعان  بن 
وتعريف  الــحــقــوق،  ثقافة  نشر  بهدف 

وواجباتهم  بحقوقهم  والمقيم  المواطن 
الطفل،  بحقوق  يتعلق  فيما  خــصــوصــاً 
ـــى جــانــب الــتــعــرف عــلــى اصــــدارات  إل
الجمعية وانجازاتها، وقد تم اشراك عدد 
في  والخدمية  الحكومية  الجهات  من 
المعرض كونهم شركاء في عملية حفظ 
ويأتي  بها،  العاملين  وتوعية  الحقوق 
خالل  مــن  للمعرض  والتنفيذ  اإلعـــداد 
متابعة مكتب الجمعية الوطنية لحقوق 
بإشراف  المقدسة  بالعاصمة  اإلنــســان 
المشرف العام للمكتب األستاذ سليمان 

الزايدي وأعضاء المكتب”.
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فريق من الجمعية يزور سجن محافظة طبرجل
نفذ فريق من فرع الجمعية بجازان زيارة ميدانية للسجن العام في طبرجل، وذلك 

يوم الخميس الموافق 1435/8/14هـ، وقد تكون فريق الجمعية من الدكتور طارش 

الشمري المشرف على الفرع، واألستاذة ظاهر الفهيقي مدير الفرع، والسكرتير 

األستاذ عمر المنديل، فيما كان في استقبالهم مدير عام السجن النقيب عادل 

الشمري، ومدير شعبة اإلصالح والتأهيل عايد الشراري.

في بداية اللقاء تم تقديم نبذة تعريفية عن الجمعية وأهدافها واختصاصاتها ورسالتها 
ورؤيتها، وآلية استقبالها للشكاوى وكيفية تواصلها مع الجهات ذات العالقة من أجل 
ببعض  يتعلق  فيما  الحوار  تبادل  تم  ذلك  وبعد  الشكاوى،  تلك  حيال  يلزم  ما  اتخاذ 
عن  األولية  المعلومات  جمع  وتم  السجناء  حقوق  منها  والتي  المشتركة  المواضيع 
السجن والسجناء من قبل الفريق ، وبعدها  قام الفريق بجولة ميدانية داخل السجن 
وتم رصد عدد من المالحظات وبناء عليها تم وضع عدد من التوصيات وتضمينهم 

في تقرير تمهيداً لرفعه للجهات ذات العالقة من أجل اتخاذ ما يلزم حيالها.
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زيارة ميدانية ملديرية املرور في جازان

مديرية  1435/8/6ه  األربعاء  يوم  زار 
المرور بجازان  وفد من فرع الجمعية 
بــجــازان ضــم كـــاًل مــن الــمــشــرف على 

الفرع الدكتور أحمد البهكلي، وأعضاء 
ــور عــلــي بــن محمد  ــدكــت الــجــمــعــيــة ال
مرعي  بن  محمد  والدكتور  العريشي 

الــحــارثــي والــشــيــخ الــعــبــاس بــن أحمد 
بن  غـــازي  الــفــرع  وسكرتير  الــحــازمــي 
محمد رياني وكان في استقبالهم مدير 
بن سعيد  العقيد ظافر  المرور  مديرية 
القرني، والرائد إبراهيم علي الطميحي، 

والرائد وجدي بن حسن القاضي.
من  عـــدد  مناقشة  ــم  ت الـــزيـــارة  خـــالل 
والــتــي  الــعــالقــة  ذات  ــمــوضــوعــات  ال

وردت إلى الجمعية ومنها:
ــســرعــة ) ســاهــر ،  1-ضـــعـــف ضــبــط ال

اللوحات التحذيرية (.
ــة بصفة  ــمــروري ال الــتــوعــيــة  2-ضــعــف 
مــســتــمــرة وعــــدم االكــتــفــاء بــأســبــوع 

المرور.
ــتــأمــيــن.  ال شـــركـــات  ــة  ــي مــصــداق  -3 
الحوادث  مواقع  إلى  الوصول  4-تأخر 
وضعف الخبرة في اإلسعافات األولية.

5- مشكلة سرقة السيارات.
6-وجود المطبات الصناعية المفاجئة 

بدون تحذير.
٧-مضاعفة المخالفات المرورية.

المروري واحترام  الوعي  8-رفع درجة 
اإلشارات المرورية.

9-عرض صور في الشوارع لمتوفين في 
حوادث دون الرجوع أحياناً لذويهم.

10-ضعف حالة التوقيف.

الجمعية تشارك يف مناقشة تقرير المملكة األول عن 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

شاركت الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في ورشة عمل أقامتها هيئة حقوق اإلنسان  وذلك يومي 20-21 شعبان 1435هـ، وقد مثل الجمعية األمين العام المكلف 

األستاذ خالد الفاخري، كما شارك فيها عدد من ممثلين الجهات المعنية باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و بروتوكولها االختياري.

وقد هدفت الورشة إلى  استعراض مواد مسودة مشروع تقرير المملكة األول عن االتفاقية، وتوفير المعلومات الالزمة التي تظهر عناية المملكة بحقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة، كما تم خالل الورشة تقديم المعلومات والمالحظات على مسودة المشروع وإيضاح كافة التدابير واإلجراءات التشريعية واإلدارية المتخذة بهذا الشأن، وبما 

يتفق مع نصوص االتفاقية المشار إليها.

 الجدير بالذكر أن المسودة  تم إعدادها  بالتعاون المشترك بين هيئة حقوق اإلنسان ووزارة الشؤون االجتماعية بناءاً على ما نصت عليه الفقرة األولى من المادة 

الخامسة والثالثين من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري والتي جاء فيها “تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق األمين العام لألمم 

المتحدة، تقريراً شاماًل عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه االتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد ... الخ”.
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فريق من الجمعية يزور المستشفى العام بمحافظة طبرجل

قام وفد من فرع الجمعية بالجوف يوم 
الخميس الموافق 1435/8/14هـ، بزيارة 
طبرجل،  بمحافظة  العام  للمستشفى 
ــد تــكــون الــوفــد مــن الــمــشــرف على  وق
فرع الجمعية الدكتور طارش الشمري، 
الفرع،  مدير  الفهيقي  ظاهر  واألستاذ 
المنديل،  عــمــر  األســتــاذ  والــســكــرتــيــر 
عام  مــديــر  استقبالهم  فــي  كــان  فيما 
الشراري،  صــالح  الدكتور  المستشفى 
الطبي  المدير  طعمه  منذر  والدكتور 
بــاطــنــة، فــي بــدايــة اللقاء  واســتــشــاري 

الوفد  بأعضاء  بالتعريف  المشرف  قام 
الجمعية  نشأة  عن  نبذة  واعطاء  الزائر 
تبادل  تم  ذلك  وبعد  وأهدافها  ورؤيتها 
الحوار فيما يتعلق بحقوق المرضى، كما 
المستشفى،  عن  معلومات  الوفد  دون 
ثم بعد ذلك  قام الوفد بجولة ميدانية 
داخــــل الــســجــن وتـــم رصـــد عـــدد من 
عدد  وضع  تم  عليها  وبناء  المالحظات 
تقرير  فــي  وتضمينهم  التوصيات  مــن 
تمهيداً لرفعه للجهات ذات العالقة من 

أجل اتخاذ ما يلزم حيالها.

فرع اجلمعية في جدة يناقش احلق في السالمة املرورية
تم يوم األربعاء الموافق 1435/٧/29هـ، 

المرورية،  السالمة  في  الحق  مناقشة 

وذلك خالل ملتقى نظمه فرع الجمعية 

ضم  بــجــدة،  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية 

المشرف  حافظ  عمر  الدكتور  من:  كاًل 

واألعـــضـــاء كــاًل  ــرع،  ــف ال عــلــى  المكلف 

األســتــاذ طــالل قستي، واألســتــاذ  مــن: 

هشام  واألســـتـــاذ  سجيني،  إســمــاعــيــل 

األستاذ  القانوني  والباحث  جمجوم،  

نايف السلمي، واألستاذ علي أبو شعقة 

شركة  ومــن  الجمعية،  فــرع  في  إداري 

المهندس  الدكتور  للتطوير  األفق  مزايا 

علي األخضر، والعقيد زيد آل هاشم من 

إدارة مرور جدة، واألستاذ طارق الحكيم 

من أمانة جدة، واألستاذة رقاء سجيني 

مـــن مــركــز الــســجــيــنــي لــالســتــشــارات 

االقتصادية واإلدارية، ومن وزارة الدفاع 

عمر  واألستاذ  سجيني،   أيمن  األستاذ 

من  وكــاًل  اليوم،  صحيفة  من  المطيري 

محمد  واألستاذ  الجفالي  عامر  األستاذ 

ـــشـــرق، ومــن  األهـــــدل مـــن صــحــيــفــة ال

أحمد  األســتــاذ  من  كــاًل  عكاظ  صحيفة 

السلمي، واألستاذ ناصر محسن.

أهم ما تم بحثه

بدأ اللقاء بكلمة للمشرف رحب خاللها 

التطرق  أهمية  إلــى  وأشـــار  بالحضور 

لهذا الموضوع من أجل نشر الوعي في 

المجتمع، ثم قام بعرض تقرير مختصر 

الحوادث  عن  أرامكو  شركة  من  مقدم 

ــتــي  ــســبــة الـــوفـــيـــات وال الـــمـــروريـــة ون

ووفيات  اإلصــابــات  عــدد  بــأن  أوضحت 

يفوق  المملكة  في  المرورية  الحوادث 

ضحايا حرب الخليج الثانية والغزو على 

تصاعد  في  الوفيات  نسبة  وأن  العراق، 

على مدار العشرين سنة الماضية والتي 

المملكة  أعلى نسبة حوادث في  كانت 

الخسائر  ونسبة  العالم  مستوى  على 

أغلبها  عــالــيــة جــــداً، وســبــب  الــمــاديــة 

السرعة الزائدة .

ــم تــحــدث الــدكــتــور الــمــهــنــدس علي  ث

وأسبابها  الحوادث  األخضر عن مشاكل 

أخطاء  بأسباب  يكون  منها  والتي بعض 

الطرقات  بعض  فــي  خطيرة  هندسية 

والتقاطعات المرورية والتي تسببت في 

ماليين الضحايا، وعرض بعض التصاميم 

ــلــطــرقــات والــتــقــاطــعــات  الــهــنــدســيــة ل

السعودية  مع  ومقارنتها  الــدول  لبعض 

منوهاً  المناسب  لحل  الحلول  وإيجاد 

سببته  بما  المجتمع  وعي  ضــرورة  على 

ــة مــن أضــــرار على  ــمــروري الـــحـــوادث ال

مستوى الدولة والمجتمع والفرد.

هاشم  آل  زيــد  العقيد  تحدث  وبعدها 

إدارة  بأن  إدارة مرور محافظة جدة  من 

ــمــرور قــد بـــدأت فــي بــرامــج توعوية  ال

والتعليم  التربية  إدارة  مــع  بالتعاون 

يحـقـق رفع مستوى  بما  بمحافظة جدة 

لكافة  الــمــروريـــــة  السالمة  عــن  الــوعــي 

شرائح المجتمع، من خـالل المحاضرات 

ــقــد مــــن قــبــل  ــعـــ ـــتـــي ت ـــــدوات ال ـــــن وال

والجامعات  بالمدارس  الــمــرور  ضباط 

والقطاع  المختلفة  التعليم  ومؤسسات 

الخاص التي تركـز عـلى توجـيه الشـباب 

باألنظمة  والتقيد  الحذر  توخي  بضرورة 

قد  تــجــاوزهــا  حالة  فــي  التي  الــمــروريــة 

تــصــل الــعــقــوبــة بــمــنــع الــمــخــالــف من 

القيادة وذلك بخصم النقاط من الرخصة 

لحبس  تــصــل  أن  الممكن  مــن  وأيــضــاً 

ــتــجــاوزه اإلشــــارة  الــمــخــالــف وذلــــك ) ل

في  عليها  نص  والتي  الحمراء   الضوئية 

بأنها  للتوقيف  الموجبة  الجرائم  الئحة 

في  لتسببها  الــتــنــفــيــذ  حــيــز  ــت  دخــل

و..... الزائدة  والسرعة  قاتلة،  حوادث 

الخ(.

عن  الحكيم  طــارق  األستاذ  تحدث  ثم   

أمانة محافظة  التي تقوم بها  المشاريع 

األنــفــاق وصيانة  بــإنــشــاء  ـــك  جـــدة وذل

على  اإلرشادية  اللوحات  ووضع  الطرق 

حتى  السكنية  األحياء  داخــل  الطرقات 

وتعديل  بها  المركبات  سائقين  يتقيد 

بــعــض الــتــقــاطــعــات الــمــروريــة والــتــي 

تتسبب في الحوادث وأماكن اختناقات 

المركبات.

التوصيات 

والــلــوائــح  بــاألنــظــمــة  التقيد  يــجــب   -1

المرورية.

من  والحمالت  البرامج  نشر  ــادة  زي  -2

للمجتمع  توعوية   ونــدوات  محاضرات 

كافة.

األطفال  لتعليم  دراسية  مواد  إدراج   -3

منذ نشأتهم عن السالمة المرورية لكي 

ينشأ جيل يعي ذلك.

بها  تقوم  التي  الحمالت  استمرار   -4

إدارة المرور على المخالفين من سائقي 

المركبات.
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اجلمعية تشارك في املؤمتر اإلقليمي حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان أ

الــدول  “تــفــاعــل  ومــن ضمنها  الــحــالــي، 

في  الــعــربــيــة  الــــدول  بجامعة  األعــضــاء 

ـــيـــات الــدولــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان،  اآلل

آلـــيـــات الــجــامــعــة الــعــربــيــة فـــي مــجــال 

ومستقبلية،  عامة  اإلنسان:نظرة  حقوق 

اإلنسان  حقوق  لقضايا  الديني  المنظور 

الــكــراهــيــة،  عــلــى  والــتــحــريــض  التمييز 

في  اإلنسان  حقوق  وتحديات  أولويات 

حقوق  المرأة،  حقوق  العربية،  المنطقة 

الالجئين والنازحين والمهاجرين، حماية 

اآلليات  اإلنسان،  عن حقوق  المدافعين 

في  ودورهـــا  اإلنــســان  لحقوق  اإلقليمية 

الكراهية وتعزيز  التحريض على  مكافحة 

وسبل  التمييز  مكافحة  التعبير،  حرية 

تعزيز حرية التعبير والتجمع، وضع إطار 

إقليمية عربية لحقوق  عمل إستراتيجية 

اإلنسان”.

بعض من التوصيات الصادرة عن 

المؤتمر

اإلستراتيجية  ترتكز  أن  على  التأكيد   -1

المعايير  على  اإلنسان  لحقوق  اإلقليمية 

وااللــــتــــزامــــات الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة 

مشاركة  ضــمــان  وعــلــى  العربية  لــلــدول 

المجتمع المدني العربي في إعداد هذه 

اإلستراتيجية، وتبني نهج شامل للحقوق 

بما  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 

والحقوق  الصحية،  الــحــقــوق  ذلــك  فــي 

حقوقاً  باعتبارها  والسياسية  المدنية 

متكاملة، عالمية، ال تقبل التجزئة.

اإلقليمي  المؤتمر  في  الجمعية  شاركت 

والــذي  اإلنــســان  حقوق  وتعزيز  لحماية 

عقد بالتعاون بين جامعة الدول العربية 

السامية  الــمــتــحــدة  األمــــم  ومــفــوضــيــة 

الفترة  خالل  بالقاهرة،  اإلنسان  لحقوق 

20 - 22 مايو 2014 تحت عنوان “حقوق 

اإلنسان في المنطقة العربية، التحديات 

الدكتور  وبحضور  المستقبلية”،  واآلفاق 

نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول 

العضو  الجمعية  مــثــل  فيما  الــعــربــيــة، 

شارك  كما  السليمان،   إبراهيم  الدكتور 

فــي الــمــؤتــمــر مــمــثــلــون ومــمــثــالت عن 

الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني في 

المنظمات  من  وعدد  العربية،  المنطقة 

اإلقليمية والدولية. 

أهم المواضيع التي تمت مناقشتها

عــدداً  والمشاركات  المشاركون  ناقش 

الوقت  في  األولوية  ذات  المواضيع  من 

المؤتمر  هــذا  أهمية  على  التأكيد   -2
اإلقــلــيــمــى كــإطــار جــامــع لــلــشــراكــة بين 
والتنسيق  الــخــبــرات  وتــبــادل  األطـــراف 
من  ومطالبة كل  الشركاء،  مختلف  بين 
العربية  الــدول  لجامعة  العامة  األمــانــة 
اإلنسان  لحقوق  السامية  والمفوضية 
وحث  عامين،  كل  ــة  دوري بصفة  عقده 
السنة  هذه  تشارك  لم  التي  الحكومات 

على المشاركة الفعالة في المستقبل.
3- اإلشادة بإعالن القاهرة للمرأة العربية 
 ،2015 بعد  لما  المرأة  لتنمية  كأجندة 
الــوطــنــيــة لحقوق  الــمــؤســســات  ودعــــوة 
في  للمرأة  الوطنية  والهيئات  اإلنــســان 
ـــــدول األعـــضـــاء الســتــحــداث آلــيــات  ال
لتمكين المرأة في كل المجاالت، السيما 
على  والعمل  واالقــتــصــاديــة،  السياسية 
القضاء على كل أشكال العنف والتمييز 

ضد المرأة.
الــحــوار بين  الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة   -4
هذا  في  والتذكير  والثقافات،  األديـــان 
 18/16 المتحدة  األمـــم  بــقــرار  ــصــدد،  ال
لتعزيز  اسطنبول  بــمــبــادرة  الــمــعــروف 

الحرية الدينية.
5- دعوة الدول األعضاء إلى تبني خطة 
 5 فــي  اعتمادها  تــم  التي  الــربــاط  عمل 
إلى  الدعوة  “حظر  بشأن   ،2012 أكتوبر 
الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية 
أو  التمييز  على  تحريضاً  تشكل  الــتــى 
خطاب  ولمواجهة  العنف  أو  ــعــداوة  ال
الكراهية”، واتخاذ اإلجراءات التشريعية 

الصدد  هــذا  في  المطلوبة  والسياسات 
دون االنتقاص من حرية التعبير.

6- اإلشادة بالدور الذي  يقوم به البرلمان 
المجتمع  منظمات  وتشجيع  الــعــربــي 
التواصل والتعاون معه في  المدني على 

مجاالت حقوق اإلنسان.
تنضم  لم  التى  العربية،  الــدول  حث   -٧
العربي  الميثاق  إلى  بعد، على االنضمام 
الدولية  واالتــفــاقــيــات  اإلنــســان  لحقوق 
ــحــقــوق اإلنـــســـان وخـــاصـــة الــعــهــديــن  ل
الدولي  )العهد   1966 لسنة  الدوليين 
لــلــحــقــوق االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
للحقوق  الــدولــي  والــعــهــد  والــثــقــافــيــة، 
وللبروتوكوالت  والسياسية(،  المدنية 
حقوق  باتفاقيات  الملحقة  االختيارية 
اإلنسان بما في ذلك البروتوكول اإلضافي 
التفاقية مناهضة التعذيب مع المطالبة 
االتفاقيات  هــذه  عــن  التحفظات  برفع 
وتشجيع الدول العربية على تضمين تلك 
المعايير الدولية في تشريعاتها الوطنية. 

 اإلشادة بإعالن القاهرة 
للمرأة العربية كأجندة 
لتنمية املرأة ملا بعد 

2015م

وفد من اجلمعية يبحث عدد من املوضوعات مع إدارة مكافحة املخدرات
ذات  المشتركة  الموضوعات  من  عدد  بجازان  الجمعية  فرع  من  وفد  ناقش 
الوفد  ترأس  وقد  بجازان،  المخدرات  مكافحة  فرع  إدارة  مدير  مع  العالقة 
الدكتور أحمد البهكلي المشرف على فرع الجمعية بجازان وذلك خالل الزيارة 

الميدانية التي نفذها الوفد يوم الثالثاء الموافق 1435/8/5هـ.
في بداية اللقاء تم إعطاء نبذة تعريفية عن الجمعية وأهدافها واختصاصاتها 
الجهات  مع  تواصلها  وكيفية  للشكاوى  استقبالها  وآلية  ورؤيتها،  ورسالتها 
من  كانت  فيما  الشكاوى،  تلك  حيال  يلزم  ما  اتخاذ  أجل  من  العالقة  ذات 
نوعية  بحسب  الموقوفين  مناقشتها هي نسب  تمت  التي  الموضوعات  أبرز 
ومدى  التوقيف  وإمكانيات  اإلدارة،  في  التوقيف  فترة  طول  و  المخدرات، 
تطبيق  ومدى  المروجين،  صغار  على  التركيز  ضرورة  و  فيه،  الخدمات  توافر 
وحالته  الموقوف  عمر  ومراعاة  المتهمين،  ضبط  عند  الجزائية  اإلجراءات 

الصحية.
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مكتب اجلمعية بالعاصمة املقدسة يستقبل فريق طالبي

بالعاصمة  الجمعية  مكتب  استقبل 
ـــوم الــخــمــيــس الــمــوافــق   الــمــقــدســة ي
طالب  من  مجموعة  1435/0٧/23هـــــ 
يرافقهم  األهــلــيــة  الــطــمــوح  ــــدارس  م
الــدكــتــور  لــلــمــدارس  األول  ــل  ــوكــي ال
استقبالهم   في  وكان   ، الصرايرة  عماد 
المشرف على المكتب األستاذ سليمان 
للمكتب  التنفيذي  والمدير  الزايدي، 
األستاذ عبد الله خضراوي ،والمساعد 

اإلداري األستاذ خالد الحارثي.
ــــدم الــمــشــرف  ـــة الـــلـــقـــاء ق ـــداي ـــي ب ف
طبيعة  عــن  ــوجــزاً  م شــرحــاً  للضيوف 

واختصاصاتها  ــهــا  وأهــداف الجمعية 
في  الحقوقية  الثقافة  نشر  ودورها في 
المجتمع ، وما يصدر عنها من تقارير 
عن أحوال حقوق اإلنسان في المملكة، 
للشكاوى  استقبالها  عند  عملها  وآلية 
وتواصلها مع الجهات ذات العالقة من 
شاهد  ثم  حيالها،  يلزم  ما  اتخاذ  أجل 
الجمعية  عــن  مــرئــيــاً  الــضــيــوف عــرضــاً 
أسئلة  على  المشرف  أجــاب  وبعدها 
الضيوف المختلفة وتم توزيع مجموعة 
الجمعية  وإصـــدارات  مطبوعات  من 

الحقوقية.

وفد من الجمعية يزور سجن ودار المالحظة يف محافظة القريات
القريات،  العام في محافظة  السجن  بزيارة  بالجوف  الجمعية  قام وفد من فرع 
الدكتور طارش  الوفد من  تكون  وقد  الموافق 1435/8/6هـــ،  األربعاء  يوم  وذلك 
الشمري المشرف على الفرع، واألستاذ ظاهر الفهيقي مدير إدارة الفرع، واألستاذ 

عمر المنديل سكرتير الفرع.
في بداية الزيارة التقى الوفد بمساعد مدير عام السجن العقيد نايف العتيبي، 
الدكتور  قام  وقد  السجناء،  شــؤون  شعبة  مدير  العنزي  الكريم  عبد  والنقيب 
طارش الشمري بالتعريف بأعضاء الوفد واعطاء نبذة عن نشأة الجمعية ورؤيتها 
وأهدافها، وبعد ذلك تم مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة ذات العالقة 
مثل حقوق السجناء، كما قام الوفد بأخذ معلومات أولية عن السجن والسجناء 

وتعبئة النموذج الخاص بزيارة السجن.

وقد رصد الوفد أثناء  الزيارة عدد من المالحظات وتم وضع عدد من التوصيات، 
حيث تم تضمينهم في تقرير تمهيداً لرفعه للجهات ذات العالقة من أجل اتخاذ 

ما يلزم حيالها.
القريات،  بمحافظة  المالحظة  دار  إلى  بزيارة  اليوم  وبذات  ذاته  الوفد  قام  كما 
والتقى الوفد بمدير الدار الدكتور محمد المرزوق، واألخصائي االجتماعي األستاذ 
الشمري   طــارش  الدكتور  الفرع  على  المشرف  قام  ذلك  وبعد  النزاوي،  موسى 
وأهدافها،  ورؤيتها  الجمعية  نشأة  عن  نبذة  واعطاء  الوفد  بأعضاء  بالتعريف 
وبعد ذلك تم مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة ذات العالقة مثل شؤون 
التي  للمشكالت  الحلول  اقتراح بعض  الدار من حيث  والقائمين على  األحداث 

تواجه األحداث ومنسوبي الدار.

زيارة  وفد اجلمعية لدار املالحظة مبحافظة القرياتزيارة  وفد اجلمعية ل�سجن حمافظة القريات



فريق من فرع اجلمعية بجازان يزور هيئة التحقيق واالدعاء العام

فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة ينظم ندوة لنقاش حقوق 
المرضى وفايروس كورونا

نظم فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة 

المرضى  حقوق  لمناقشة  نــدوة  مــؤخــراً 

وفايروس كورونا والممارسين الصحيين، 

الجمعية كــاًل  مــن  ــدوة  ــن ال حــضــر  وقـــد 

الدكتور عمر زهير حافظ المشرف  من: 

األستاذ  واألعضاء  الفرع،  على  المكلف 

طالل قستي، واألستاذ معتوق الشريف، 

الفرع  ومدير  كلنتن،   محمد  واألستاذ 

ــد الـــغـــامـــدي، والــبــاحــث  األســـتـــاذ خــال

القانوني األستاذ نايف السلمي والباحثة 

مسعود  آل  ريـــم  األســـتـــاذة  الــقــانــونــيــة 

كلية  ومــن  شعقة،  أبــو  علي  واألســتــاذ 

الطب بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور 

أحمد أزهر، ومن المستشفى السعودي 

األلماني كاًل من: الدكتور محمد سيف 

الدين والدكتور هاني الرفاعي واألستاذة 

ســمــر إســمــاعــيــل، والــدكــتــور عــبــد الله 

للخدمات  زمــزم  جمعية  من  المطرفي 

عبد  والــمــحــامــي  الــتــطــوعــيــة،  الصحية 

كاًل  جــدة  أمــانــة  ومــن  القاضي،  الكريم 

واألستاذة  السلمي،  سمر  األستاذة  من: 

غــادة  واألســتــاذة  اللطيف،  عبد  دعـــاء 

العمودي، واألستاذة شذى المهنا، ومن 

المطيري،  عمر  األستاذ  اليوم  صحيفة 

عامر  األســـتـــاذ  الــشــرق  صحيفة  ومـــن 

من  باشميل  ثريا  والدكتورة  الجفالي، 

إدارة التوعية الصحية بجدة.

عمر  لــلــدكــتــور  بكلمة  الـــنـــدوة  بـــدأت 

التطرق  أهمية  على  خاللها  أكد  حافظ 

الوعي  نشر  أجــل  من  لفيروس كــورونــا، 

في المجتمع.

بتوضيح  أزهــر  أحمد  الدكتور  قــام  ثــم 

األزمــة  تفاقم  إلــى  أدت  التي  العوامل 

الشفافية  وضــعــف  الــشــائــعــات  وهـــي 

لمواجهة  المنظمات  جاهزية  وعـــدم 

ــت الـــدكـــتـــورة ثــريــا  ــال األزمـــــة، فــيــمــا ق

ــمــنــى أال  ـــنـــدوة “أت بــاشــمــيــل خـــالل ال

ونتهم  جهة  أي  على  بالمسؤولية  نلقي 

وجــود  على  مــؤكــدة  الــبــعــض”،  بعضنا 

قاعدة  أوجــدت  لكورونا  عمليات  غرفة 

وبائياً  استقصاًء  هــنــاك  وأن  بــيــانــات، 

الغرفة  هذه  أعضاء  أن  إال  للمخالطين، 

إلــى دعــم،  عــددهــم قليل ويــحــتــاجــون 

ــت بـــأن هــنــاك فـــرق تــوعــيــة في  وأضــاف

مركزاً  أربعين  من  إرسالها  تم  المدارس 

مثقفة  أربعين  تشمل  جــدة  في  صحياً 

العدد،  قلة  رغم  بالتوعية  يقمن  صحية 

ــيــة ضعف  ــت اإلعـــــالم مــســؤول ــل وحــمَّ

انتقدت  كــمــا  الــتــوعــيــة،  هـــذه  تغطية 

الدعائية  اللوحات  في  التوعية  غياب 

 في الشوارع التي تشرف عليها األمانة.

من  عــدد  على  الــنــدوة   شملت  فيما   

التوصيات كان أهمها: 

•إنشاء خط ساخن للمواطنين في وزارة 

الصحة لالستفسار عن كورونا.

لتحويل  متخصصة  م���راك���ز  •ت��ك��وي��ن 

في  وليس  الــمــدن  فــي جميع  الــحــاالت 

ثالث مدن فقط.

المستوى  ع��ال��ي  علمي  ف��ري��ق  •تكوين 

يضع  المعدية  األمـــراض  في  متخصص 

بروتوكوالت ودراسات مستمرة.

تقوم  للطوارئ  تأهب  وح��دات  •إيجاد 

الــوبــاء  مــن  للوقاية  موجهة  بفعاليات 

والتعامل مع أي طوارئ صحية عامة.

•إيجاد أنشطة موجهة للتخطيط لضمان 

لحاالت  الكافية  االســتــجــابــة  اســتــمــرار 

حدوث الطوارئ.

����د وب����ائ����ي« وج��م��ع  •ت���ك���وي���ن »ت����رصُّ

وتفسيرها  وتــحــديــدهــا  بــيــانــات  منهج 

واستخدامها في تخطيط وتنفيذ وتقييم 

سياسات الصحة العامة.

•إن�����ش�����اء ق����اع����دة ب����ي����ان����ات خ��اص��ة 

وحجمها  الوبائية  الصحية  بالمشكالت 

وتأثيرها واستراتيجيات مكافحتها.
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د. اأحمد البهكلي

الجمعية  فــــرع  مـــن  فـــريـــق  قــــام 

بمنطقة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

جازان يوم الخميس 1435/٧/2هـ، 

بزيارة فرع هيئة التحقيق واالدعاء 

من:  كــاًل  الفريق  ضم  وقــد  العام، 

المشرف العام على الفرع الدكتور 

الجمعية  وعضو  البهكلي،  أحمد 

الدكتور محمد بن مرعي الحارثي، 

وسكرتير الفرع غازي رياني، وكان 

هيئة  فــرع  رئيس  استقبالهم  فــي 

بمنطقة  العام  واالدعـــاء  التحقيق 

الجار  الرحمن  عبد  الدكتور  جازان 

مناقشة  اللقاء  أثناء  تم  وقــد  الله، 

عدد من الموضوعات ذات العالقة 

والتي كان منها:

في  الموقوفين  بعض  بقاء  1-تــأخــر 

معهم  التحقيق  قبل  الشرطة  مراكز 

في الهيئة.

إلى  المتهمين  بعض  إحالة  تأخر   -2

المحاكم.

السجناء  بعض  بــقــاء  اســتــمــرار   -3

ــقــضــاء مــدة  فـــي الــســجــون بــعــد ان

أحكامهم.

ومراكز  السجون  أحـــوال  ســوء   -4

التوقيف واكتظاظها بالنزالء.

الــحــمــايــة من  نــظــام  تــطــبــيــق   -5

اإليذاء.
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د. علي ال�سعبي

زيارة ميدانية لفريق من فرع الجمعية بعسير

ــــمــــوافــــق  فــــــي يـــــــوم األربـــــــعـــــــاء ال
1435/6/23هـــــــــــــ،  وتـــحـــت إشــــراف 
الــدكــتــور علي  الــفــرع  الــمــشــرف على 
الجمعية  فرع  من  فريق  قام  الشعبي 
الجمعية  عضو  مــن:  كــاًل  ضــم  بعسير 
وسكرتير  القحطاني،  منصور  الدكتور 
بزيارة  غانم،  آل  بندر  األستاذ  الفرع 
بعد  بأبها،  االجتماعية  الحماية  دار 
توفير  حيال  معهم  المسبق  التنسيق 
عضو من هيئة األمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وذلك بناء على شكوى من 
مقابلة  تم  وقد  الــدار،  نزيالت  إحدى 

ومناقشة مديرة الدار وبعض موظفات 
الدار حول وضع النزيلة، وتم مناقشة 
النزيلة،  تلك  لقضية  حلول  إيجاد  آلية 
الزائر  الــوفــد  شكر  اللقاء  نهاية  وفــي 
المبذولة  الجهود  على  الحماية  إدارة 

من قبلهم.
بعسير  الجمعية  فــرع  عضو  قــام  كما 
محمد العابسي وبناءاً على توجيهات 
ـــور عــلــي الــشــعــبــي، بـــزيـــارة  ـــدكـــت ال
الثالثاء  يوم  الجنوب   ظهران  لسجن 
1435/٧/14هـــ، وذلك لمناقشة إحدى 
ـــــواردة لــلــفــرع مــن أحــد  الــشــكــاوى ال

مع  مناقشتها  ــم  ت حــيــث  الــســجــنــاء، 
القحطاني  مفلح  الرائد  السجن  مدير 
بلقاء  الــعــضــو  ـــام  ق ــه، كــمــا  ــي ومــعــاون
شكواه  مناقشة  وتم  بمفرده  السجين 
لقضيته،  الــحــلــول  مــن  عـــدد  ووضــــع 
الفرع  قام سكرتير  السياق  وفي ذات 
لشركة  بزيارة  غانم  ال  بندر  األستاذ 
االثنين  ــوم  ي مشيط  بخميس  تأجير 
الموافق 1435/8/4هـ، وذلك لمناقشة 
أحد  قبل  مــن  للفرع  وردت  شــكــوى 
وضع  ــم  وت الــشــركــة،  ضــد  المواطنين 

حلول لتلك الشكوى.

زيارة ميدانية لشرطة محافظة دومة اجلندل

ــــن الــــمــــوافــــق  ــــي ــــن ـــــــوم االث فـــــي ي
فرع  مــن  فريق  زار  1435/٧/20هــــــ، 
شرطة  الــجــوف  بمنطقة  الجمعية 
تكون  وقد  الجندل،  دومــة  محافظة 
الــفــريــق مــن: الــمــشــرف الــعــام على 
ــفــرع الــدكــتــور طـــارش الــشــمــري،  ال
واألستاذ  الفهيقي،  ظاهر  واألســتــاذ 
خــلــيــفــة الــمــســعــر، واألســـتـــاذ عمر 
استقبالهم  في  كان  فيما  المنديل، 
العامر  حمود  العقيد  الشرطة  مدير 

وعدد من منسوبي وأفراد اإلدارة.
ــم خـــالل الـــزيـــارة بــحــث عـــدد من  ت
ذات  ــركــة  ــمــشــت ال الـــمـــوضـــوعـــات 
ــعــالقــة، كــمــا رصـــد الــفــريــق عــدد  ال

وبناء  والسلبيات  اإليجابيات  مــن 
التوصيات  من  تم وضع عدد  عليها 
لرفعه  تمهيداً  تقرير  في  وتضمينها 

للجهات ذات العالقة.
وقد كان من أهم اإليجابيات التالي:
ويفي  جــديــد  حــكــومــي  المبنى   -1
حد  على  والحقوقي  األمني  بالغرض 

سواء.
وذلــك  منفصل  التوقيف  مبنى   -2

لسهولة مراقبة الموقوفين.
3- توافق عدد الموقوفين مع الطاقة 

االستيعابية للسجن.
4- يوجد غرف خاصة بالزيارة، وأيضاً 

يوجد مكان للتشميس.

5- نظافة المركز جيدة جداً.
عدم  السلبيات  أبــرز  من  فيما كــان 
أمــا  بــالــمــركــز،  عــيــادة طبية  وجـــود 
النحو  على  فكانت  التوصيات  أبــرز 

التالي:
تــوفــيــر خــدمــات صحية  1.ضـــــرورة 
مناوب  طبيب  وجــود  ذلــك  في  بما 
المناسبة  الصحية  الرعاية  لتوفير 

للموقوفين.
الصحية  اإلعــاشــة  توفير  2.ضــــرورة 
على  للحفاظ  للموقوفين  ــالزمــة  ال
سالمتهم من األطعمة الغير مناسبة.
أكثر  بــأفــراد  المركز  أفـــراد  3.دعـــم 
المركز  ســيــر  ســالمــة  عــلــى  للحفاظ 

بالشكل الصحيح والسليم.
4.ضرورة توفير مرشد توعوي للمركز 
دور  لتفعيل  إجتماعي  وأخــصــائــي 

التوعية ودراسة أسباب المشكلة.

جانب من الزيارة

د. طار�س ال�سمري



تعريف التدخين:
هو عملية يتم فيها حرق مادة، غالبًا ما 
تكون هذه المادة هي التبغ، حيث يتم 
تذوق الدخان أو استنشاقه، وتتم هذه 
باعتبارها  األول  المقام  في  العملية 
طريق  عــن  النفس  لــتــرويــح  مــمــارســة 
عن  َيصدر  حيث  المخدر،  استخدام 
المخدر،  في  الفعالة  المادة  االحتراق 
متاحة  يجعلها  مما  النيكوتين  مثل 
وأحيانًا  الــرئــة  خــالل  مــن  لالمتصاص 
تتم هذه الممارسة كجزء من الطقوس 
الغفوة  من  حالة  تحدث  لكي  الدينية 
هي  السجائر  وتعد  الروحي،  والتنوير 
في  للتدخين  شيوعًا  الــوســائــل  أكــثــر 
السيجارة  سواء كانت  الراهن،  الوقت 
من  يدويًا  ملفوفة  أو  صناعيًا  منتجة 

التبغ السائب وورق لف السجائر.
تتمثل  للتدخين  أخرى  وسائل  وهناك 
الشيشة،  الــســيــجــار،  الــغــلــيــون،  فــي 

والبونج “غليون مائي”.
التدخين من الناحية الطبية:

مــواد  على  يحتوي  كيميائي  مــركــب 

تــضــر بجسم  بــيــولــوجــيــة وكــيــمــيــائــيــة 
اإلنسان.

تاريخ التدخين:
يقارب  ما  منذ  التدخين  عرف  لقد   •
)كريستوفر  اكتشف  عندما  500عــام، 
كــولــومــبــوس( الــقــارة األمــريــكــيــة في 
في  قبلها  معروفًا  وكــان  1942م،  عــام 

المكسيك منذ2500عامًا تقريبًا.
وعـــرف الــعــالــم عـــادة الــتــدخــيــن عن 
ــود الــحــمــر فـــي أمــريــكــا  ــن ــه طــريــق ال
الحمر  الــهــنــود  كــان  فقد  الشمالية، 

ثم  الهامة،  المناسبات  في  يتعاطونه 
وأخـــذوا  الــبــيــض  المستعمرون  جـــاء 
الحمر،  الــهــنــود  مــن  التدخين  عـــادة 
ومن أمريكا انتقل التدخين إلى أوروبا 
العالم  بلدان  إلى  ثم  تركيا  إلى  ومنها 

اإلسالمي وغيرها.
إل��ى أوروب���ا طبيب  • أول م��ن أدخ��ل��ه 
الثاني  فيلب  الملك  أرســلــه  أسباني، 
استطالعية  رحــلــة  فــي  أسبانيا  ملك 

للمكسيك، فعاد ومعه نبات التبغ.
• س��ف��ي��ر ف��رن��س��ا ف��ي ال��ب��رت��غ��ال)ج��ان 

نيكوت(، أرسل هذا النبات إلى ملكة 
فرنسا لعالجها من صداع كانت تشكو 
منه، وأصبحت المادة السامة في هذا 

النبات تسمى )نيكوتين( نسبة إليه.
حيث  أسبانيا،  في  السيجارة  •عرفت 
شاهدوها ألول مرة في كوبا، وجلبوها 

منها.
على  بريطانيا  في  السيجارة  عرفت   •
شكل غليون في عهد الملكة اليزابيث 

األولى.
• دخ��ل ف��ي ب��اد اإلس���ام ف��ي القرن 

العاشر الهجري.
ب���ع���ض األم����������راض ال���ن���ات���ج���ة ع��ن 

التدخين:
 1 - تصلب الشرايين التاجية للقلب

2 - ضغط الدم
3 - دهنيات الدم

4 - انقباض الشريان التاجي 
5 - فشل عضلة القلب 

الــطــرفــيــة  6 - قــصــور فـــي الــشــرايــيــن 
وشرايين المخ 

٧ - أمراض الرئة والجهاز التنفسي

في اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني 

منظمة الصحة العاملية تدعو بلدان العالم 
إلى زيادة الضرائب املفروضة على التبغ

مي
عال

م 
يو

12

ليكون  عام  من كل  أيار/مايو،   31 يوم  العالمية  الصحة  منظمة  حددت 
الضوء على  التدخين، وذلك بهدف تسليط  العالمي لالمتناع عن  اليوم 
األخطار الصحية الناجمة عن تعاطي التبغ، والدعوة إلى وضع سياسات 
التشديد على خطورته  وضرورة  مع  استهالكه،   للحد من  فعالة كفيلة 

مواجهة هذا الوباء.
ال سيما وأنه وفقًا إلحصائيات المنظمة فإن تعاطي التبغ هو سبب الوفاة 
الوحيد في العالم الذي يمكن تجنبه أكثر من غيره، وهو مسؤول حاليًا 

عن وفاة بالغ من أصل 10 بالغين على صعيد العالم.

األمراض التي يتسبب التدخني في إحداثها بشكل مباشر 
وغ��ي��ر م��ب��اش��ر ت��أت��ي ف��ي امل��ق��دم��ة وه���ي أم����راض القلب 
و  الرئوي،  وااللتهاب  الرئة  وسرطان  الدماغية  والسكتة 
من   %90 إحداث  على  الرئيسي  املسئول  التدخني  يعتبر 

حاالت سرطان الرئة



13

2م
01

4 
يو

ول
ق ي

واف
لم

ه ا
14

35
ن  

بت
شع

ئة
ما

  ال
عد

د ب
اح

الو
دد 

الع

بعض الحقائق حول التدخين

ومن  سنوياً،  شخص  ماليين  ستة  ح��وال��ي  حالياً  يقتل  التبغ   -1
المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من ثمانية ماليين سنوياً بحلول 

عام 2030 إذا لم ُتتخذ إجراءات للحد من معدالت التدخين.
يعيش  مليار   1٫3 العالم  ف��ي  إج��م��االً  المدخنين  ع��دد  يبلغ   -2
حتى  حكوماتها  من  الكثير  تسن  لم  فقيرة  بلدان  في  غالبيتهم 

اآلن قوانين لمكافحة التدخين.
أعمارهم  م��ن  األق���ل  على  س��ن��وات  عشر  المدخنون  يخسر   -3
االفتراضية، وفي المقابل، فإن من يقلعون عن التدخين قبل سن 
األربعين يتفادون أكثر من 90% من المخاطر الصحية التي تواجه 

من يستمرون بالتدخين.
4- التوقف عن التدخين قبل سن الثالثين يمنع أكثر من %97 

من هذه المخاطر.
5- يؤدي التبغ حالياً بحياة شخص واحد كل 6 ثوان ويقضي على 

نصف عدد متعاطيه تقريباً.
إنفاق  إلى أن نسبة  المتخصصة  الدراسات  6- أشارت عدداً من 
السعوديين على التدخين تتجاوز 45 مليون ريال يومياً، وأكثر 

من 16 بليون ريال سنوياً.
أع��داد  حيث  م��ن  عالمياً   29 ال���  المرتبة  السعودية  تحتل   -7
ويحتل  مدخن،  ماليين  تسعة  نحو  عددهم  البالغ  المدخنين 
طالب المرحلتين المتوسطة والثانوية من إجمالي العدد نسبة 
واإلح��ص��اءات  ال��دراس��ات  بحسب  المدخنين  من  المئة  في   27

الخاصة بوزارة الصحة.
8- هناك 27 بلداً فقط، أي ما يمّثل 8% من سكان العالم، تتجاوز 
البيع  التبغ 75% من سعر  المفروضة على  الضرائب  نسبة  فيها 

بالتجزئة.

واللثة  األسنان  على  أضــرار خطيرة   -8
والحلق

الهضمي  بالجهاز  عديدة  أمــراض   -9
والعصبي والتناسلي والبولي

ليس  مختلفة  سرطانية  أمـــراض   -10
بــأعــضــاء مختلفة  بــل  بــالــرئــة وحــســب 

بالجسم
اإلجتماع  و  التدخين  يــؤدي  ربما   -11
برفاق السوء إلى اإلنحراف في تعاطي 
في  والوقوع  والمسكرات  المخدرات 

المحرمات
12-  أثبتت دراسات عديدة أن النساء 
بنسبة  المدخنات معرضات  الحوامل 
ولإلجهاض  األوان  قبل  لــوالدة  عالية 
الطفل  مــوت  أو  ميت  جنين  ولـــوالدة 
الــوالدة،  كما  في األسابيع األولى بعد 
ــدراســات أن تدخين  ال أظــهــرت هــذه 
في  تقلصًا  يسبب  الحمل  أثــنــاء  األم 
نتيجة  الجنين  عند  الــدمــاغ  شرايين 
كما  الكثيرة،  السامة  للغازات  تفاعله 
أن صغر حجم األطفال المولوديين من 
أمهات مدخنات يعود إلى عرقلة نقل 
األكسجين إلى أنسجة الجنين بسبب 
وجود المواد الغازية السامة بدم األم

أن  ـــدراســـات  ال إحـــدى  كشفت   -13
بالصلع  المصابين  الــرجــال  مــن   %٧5
سنة   32-21 بــيــن  أعــمــارهــم  تــتــراوح 
معظمهم  وأن  المدخنين  مــن  كــانــوا 
ــوا قــد بــــدؤا  الــتــدخــيــن وهـــم في  كــان
الخامسة عشرة،   أو  الرابعة عشرة  سن 
بالرغم من وجود عوامل وراثية تساعد 
المدخنين  أن  إال  الصلع  حدوث  على 
يفقده  مما  بأسرع  شعورهم  يفقدون 

غير المدخنين
في  التدخين  يمنع  بريطاني  قانون 

السيارات بوجود األطفال:
صـــوت الــبــرلــمــان الــبــريــطــانــي مــؤخــراً 
قانون  مــشــروع  على  كبيرة،  بأغلبية 
إذا  ــارات  ــســي ال فــي  الــتــدخــيــن  يمنع 

تواجد أطفال بين ركابها.

ووفـــقـــًا لــصــحــيــفــة  “اإلنــدبــنــدنــت” أن 
لوزارة  الصالحية  يمنح  الجديد   التعديل 
في  التدخين  بمنع  البريطانية  الصحة 
بتجريم  لها  يسمح  ال  لكنه  الــســيــارات 
التصرف أو فرض عقوبات على من يدخن 
والجدير  األطــفــال،  بــوجــود  فــي ســيــارتــه 
من  الحد  القانون  من  الهدف  أن  بالذكر 

آثار التدخين السلبي على صغار السن.
الصين تحظر التدخين في المدارس:

الرسمية في  اإلعالم  قالت وسائل  مؤخراً 
الصين، أن الحكومة حظرت التدخين في 
المدارس االبتدائية واالعدادية والمهنية 
يتعين  فإنه  وبموجبه  األطــفــال،  ــاض  وري
على الجامعات تخصيص أماكن للتدخين 
وحظره في المباني الدراسية، وتعتبر تلك 
لمكافحة  أحدث خطوة حكومية  الخطوة 
سيما  ال  الصين،  في  المنتشرة  التدخين 
المستهلكين  أكبر  من  تعتبر  الصين  وأن 

للسجائر في العالم.
دراسة تؤكد أن زيادة ضرائب التبغ إلى 
ثالثة أضعاف قد تمنع 200 مليون وفاة 

مبكرة:
في دراسة نشرت في دورية نيو انجالند 
من  علماء  قــال   ميديسن،  أوف  جورنال 
البريطانية  الــســرطــان  ــحــاث  أب جمعية 
على  كبيرة  ضــرائــب  فــرض  إن  الخيرية 
السجائر سيشجع الناس على االقالع عن 
التدخين تماماً بدالً من البحث عن أنواع 
الشباب  منع  في  سيساعد  كما  رخيصة 
من اإلقبال على هذه العادة السيئة، وقال 
الوبائية  األمـــراض  خبير  بيتو  ريــتــشــارد 
البريطانية  الــســرطــان  أبــحــاث  بجمعية 
الضرائب  زيــادة  إن  الدراسة  قاد  والــذي 
على التبغ بمعدالت عالية سيكون فاعاًل 
ذات  والبلدان  فقراً  األكثر  البلدان  في 
الدخل المتوسط التي تتوفر فيها أرخص 

أنواع السجائر.
عن  لالمتناع  العالمي  ال��ي��وم  إح��ي��اء   

التدخين:
عن  لالمتناع  العالمي  الــيــوم  بمناسبة 

منظمة  دعـــت   ،2014 الــتــدخــيــن 
الصحة العالمية إلى جانب شركائها 
ــضــرائــب  ـــبـــلـــداَن إلــــى زيـــــادة ال ال

المفروضة على التبغ.
لليوم  النهائي  الــهــدف  ويتمثل  
التدخين  عــن  لالمتناع  العالمي 
في  المساهمة  في  للمنظمة   وفقاً 
والمستقبل  الحاضر  أجيال  حماية 
الصحية  الــعــواقــب  مــن  فقط  ليس 
بل  التبغ،  عــن  الناجمة  الــمــدمــرة 
أيـــضـــاً مـــن اآلفــــــات االجــتــمــاعــيــة 
والبيئية واالقتصادية لتعاطي التبغ 

والتعرض لدخان التبغ.
لحملة  المحددة  األهــداف  وتتمثل 

عام 2014 فيما يلي:
لــلــضــرائــب  الــحــكــومــات  رفــــع   -1
إلى  لتصل  التبغ  على  المفروضة 

مستويات تحد من استهالكه.
ومــنــظــمــات  األفــــــراد  تــشــجــيــع   -2
على  لحكوماتهم  المدني  المجتمع 

التبغ  على  المفروضة  الضرائب  رفــع 
إلى مستويات تحد من استهالكه.

لليوم  الرئيسية  الرسائل  تمثلت  فيما 
ــمــي لــالمــتــنــاع عـــن الــتــدخــيــن  ــعــال ال
ــي الــســيــاســات  ــع لــلــحــكــومــات وصــان
من  يعملوا  أن  في  المدني  والمجتمع 

أجل:
عن  اإلعـــالن  على  الشامل  الحظر   -1

التبغ والترويج له ورعايته.
الــخــادعــة  لــلــطــبــيــعــة  الـــتـــصـــدي   -2

والمضللة لحمالت تسويق التبغ.
3- إحباط تعرض الشباب الذي ال مفر 

منه لتسويق التبغ.
4- التدليل على فشل صناعة التبغ في 

تنظيم نفسها بفعالية.
فعالية  عــدم  على  الــضــوء  تسليط   -5

الحظر الجزئي.
6- اتباع مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ 
ــة  الـــمـــادة 13 مــن االتــفــاقــيــة اإلطــاري

لمنظمة الصحة العالمية.
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الــمــوجــبــة  ــيــرة  ــكــب ال الـــجـــرائـــم  أوالً: 

للتوقيف هي:

عليها  الــمــعــاقــب  ــحــدود  ال جــرائــم   -1

بالقتل أو القطع.

2- جرائم قتل العمد، أو شبه العمد.

والجرائم  وتمويله  اإلرهــاب  جرائم   -3

المخلة باألمن الوطني.

4- الجرائم المعاقب عليها بسجٍن يزيد 

ـــواردة في  حــده األعــلــى عــن سنتين ال

األنظمة اآلتية:

أ - نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ب - نظام األسلحة والذخائر.

بتزييف  الخاص  الجزائي  النظام   - ت 

وتقليد النقود.

ث - النظام الجزائي لجرائم التزوير.

ج - نظام مكافحة الرشوة.

انتحال صفة رجل  نظام عقوبات   - ح 

السلطة العامة.

خ - نظام مكافحة غسل األموال.

د - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ذ - نظام التعامالت اإللكترونية.

ر - نظام المتفجرات والمفرقعات.

ــجــار  ــظــام مــكــافــحــة جـــرائـــم االت ن ز - 

باألشخاص.

س - النظام العام للبيئة.

ش - نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث 

األسلحة  واســتــعــمــال  وتــخــزيــن  وإنــتــاج 

الكيميائية وتدمير تلك األسلحة.

ص - نظام استيراد المواد الكيميائية 

وإدارتها.

في  عليها  المنصوص  األفــعــال   - ض 

الــمــادة  مــن   ”٧،5،4،3،2“ الــفــقــرات 

وحــدات  نظام  من  والثالثين  الثانية 

إذا  العقم،  وعــالج  واألجنة  اإلخصاب 

رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام 

أن الفعل يستوجب عقوبة السجن.

ط - نظام السجن والتوقيف.

5 - كل جريمة ورد بشأنها نص خاص 

الكبيرة  الجرائم  من  بأنها  النظام  في 

الموجبة للتوقيف.

في  عليها  الــمــنــصــوص  األفـــعـــال   -  6

نظام  مــن  الــمــعــدلــة   ”118“ الـــمـــادة 

صاحب  يقم  لم  ما  التجارية،  األوراق 

حالة  فــي  أو  قيمته،  بــســداد  الشيك 

الصلح، أو التنازل بين األطراف.

٧ - اختالس األموال العامة، أو أموال 

المعنوية  الشخصية  ذات  األجــهــزة 

المؤسسات  أو  الشركات  أو  العامة، 

المرافق  وتشغيل  ـــإدارة  ب تقوم  التي 

بمباشرة خدمة عامة،  تقوم  أو  العامة 

أو  الــمــســاهــمــة  ــشــركــات  ال ــــوال  أم أو 

الــشــركــات الــتــي تــســاهــم الــدولــة في 

أو  الشركات  أو  البنوك  أو  مالها،  رأس 

المؤسسات الفردية التي تزاول أعماالً 

مصرفية، ما لم ُيرد المبلغ المختلس.

8 - قضايا االحتيال المالي، ما لم يتم 

إنهاء الحقوق الخاصة.

9 - االعتداء عمداً على ما دون النفس 

تعطيل  أو  عضو،  زوال  عنه  نتج  إذا 

مدة  إصابة  أو  منهما،  جزء  أو  منفعة 

الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً 

ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

أو  ـــوال  األم على  عــمــداً  االعــتــداء   -10

بأي  الخاصة  أو  العامة  الممتلكات 

يزيد  بما  ــالف  اإلت وسائل  من  وسيلة 

ريال،  آالف  خمسة  عن  التالف  قيمة 

ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل 

صاحب الحق الخاص.

ــديــن  ــوال ال أحـــد  عــلــى  ـــداء  ـــت االع  -11

بالضرب ما لم يحصل تنازل.

بالدخول  المنازل  حرمة  انتهاك   -12

أو  النفس،  على  االعتداء  بقصد  فيها 

العرض، أو المال.

ترتكب  التي  الحدية  غير  السرقة   -13

من أكثر من شخص.

14- سرقة السيارات.

15- القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.

أو  الــمــســكــرات،  تــرويــج  أو  صنع   -16

تهريبها، أو حيازتها بقصد الترويج.

قــيــادة  أثـــنـــاء  الــســيــر  حـــــوادث   -1٧ 

المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر 

أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو قيادة 

الــمــركــبــة فــي اتــجــاه مــعــاكــس لحركة 

السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية 

أثناء الضوء األحمر، إذا نتج عنها وفاة 

أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء 

منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد 

عن خمسة عشر يوماً.

18- االعتداء على رجل السلطة العامة 

أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو اإلضرار 

يستخدمه  بما  أو  الرسمية،  بمركبته 

من تجهيزات.

19- استعمال، أو إشهار السالح الناري، 

بقصد االعتداء أو التهديد به.

األعــراض  وانتهاك  االبتزاز،  جرائم   -20

بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر.

واالدعــاء  التحقيق  هيئة  لرئيس  ثانياً: 

من  مسببة  توصية  على  بــنــاًء  الــعــام- 

وتأييد  القضية  يتولى  ــذي  ال المحقق 

اإلفــراج  على  الموافقة  الــدائــرة-  رئيس 

المنصوص  الــجــرائــم  فــي  المتهم  عــن 

عليها في الفقرات “13،12، 14، 15، 16، 

1٧، 18، 20،19” من هذا القرار.

ــاً: يــبــلــغ هـــذا الـــقـــرار لــمــن يلزم  ــث ــال ث

رقم  قــراراتــنــا  محل  ويحل  العــتــمــاده، 

ورقـــم  1428/٧/9هــــــــــ  ـــخ  ـــاري وت  1900

ــــــــــ ورقـــم  1900وتـــــاريـــــخ 1431/5/24ه

به  2050 وتاريخ 1431/6/3هـــ، ويعمل 

في  نشره  تاريخ  من  يوماً  ثالثين  بعد 

الموفق،،،،  والله  الرسمية،  الجريدة 

بن  نايف  بن  محمد  الـداخـلـية  وزيـر 

عبدالعزيز”.

قرار وزاري يحدد 20 جرمية كبرى موجبة 
للتوقيف في اململكة

أقر وزير الداخلية صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود 
للتوقيف، والتي شملت 20 جريمة،  الموجبة  الكبرى  الجرائم  الله- الئحة تضم  -حفظه 
وأوضح القرار أن العمل بها بعد 30 يوماً من نشرها في الصحيفة الرسمية حيث نشرت 

في 25 جماد اآلخر 1435ه�.
وقد نص القرار  على »إن وزير الداخلية بناًء على الصالحيات المقررة بموجب المادة 
رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الجزائية  اإلج��راءات  نظام  من  المائة  بعد  عشرة  الثانية 
»م/2« وتاريخ 1435/1/22ه�، التي تنص على أن يحدد وزير الداخلية- بناًء على توصية 
للتوقيف،  الموجبة  الكبيرة  الجرائم  من  يعد  ما  العام-  واالدع��اء  التحقيق  هيئة  رئيس 
وينشر ذلك في الجريدة الرسمية«، وبعد االطالع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق 

واالدعاء العام، يقرر اآلتي:
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احملكمة العليا تقر عددًا من القرارات القضائية تبعًا للصالحيات املمنوحة 
لها و 5 دوائر في كل محكمة لتنفيذ قرارات احملاكم األجنبية

إلى جميع المحاكم السعودية العتماد 
أن  مبينة  الــعــامــة،  الهيئة  أقــرتــه  مــا 
التوجيه تضّمن التأكيد أن التوقيف أو 
السجن ال يتم إال في األماكن المخصصة 
طبي  تقرير  على  بناء  وللقاضي،  لهما، 
في  باإليداع  األمــر  مختصة،  لجنة  من 
المستشفى المدة المحددة في التقرير 

الطبي، مع مراعاة ما سبق.
العامة  الهيئة  بــأن  المصادر  وأفــادت 
فترة  تمديد  األمــر  اقتضى  إذا  أتاحت 
اإليداع في مستشفى الصحة النفسية، 
من  أو  القضية  حــاكــم  مــن  بــأمــر  لكن 
يخلفه، وكانت الهيئة العامة للمحكمة 
الحكم  تــعــارض  أخــيــراً  أكـــدت  العليا 
مستشفى  فــي  العقوبة  فترة  بإمضاء 
الصحة النفسية، مع ما ورد في المادة 
)2( من نظام اإلجراءات الجزائية التي 
ال  السجن  أو  “التوقيف  أن  على  تنّص 
لها”،  المخصصة  األماكن  في  إال  يتم 
الشريعة  قــواعــد  أن  على  مستدلين 
ــه ال ضــرر وال ضـــرار”، ومن  تؤصل “أن

مقاصدها “تحقيق المصالح وجلبها”.

تخصيص دوائر لتنفيذ قرارات 
المحاكم األجنبية

تخصيص  للقضاء  األعلى  المجلس  قرر 
السعودية  المحاكم  في  تنفيذ  ــر  دوائ
الــصــادرة  القضائية  األحــكــام  لتنفيذ 
وبدوره  السعودية،  خارج  محاكم  من 
للقضاء  األعــلــى  المجلس  رئيس  وجــه 

العيسى  محمد  الدكتور  العدل  وزيــر 
بتخصيص دائرة تنفيذ أو أكثر لتنفيذ 
قرارات اللجان شبه القضائية واألحكام 
محكمة  كــل  تضم  بحيث  األجــنــبــيــة، 
ويــأتــي  وأكــثــر،  تنفيذ  دوائــــر  خــمــس 
هذا التوجيه بعد درس اإلدارة العامة 
لــلــمــســتــشــاريــن بـــ“مــجــلــس الــقــضــاء” 
الــعــدل  وزارة  وكــالــة  رفــعــتــه  اقــتــراحــاً 
وطلبات  والتنفيذ،  الحجز  لــشــؤون 
تخصيص  المحاكم  إحــدى  رئيس  من 
شبه  الــلــجــان  قـــــرارات  تنفيذ  ــــر  دوائ
القضائية واألجنبية في محاكم المدن 

والمحافظات الرئيسة. 
في  إضــافــيــة  ــوالً  حــل المجلس  ووضـــع 
التنفيذ  دوائر  عدد  وصول  تعذر  حال 
خمس،  إلـــى  الـــواحـــدة  المحكمة  فــي 
الــدوائــر  إحـــدى  تخصيص  خـــالل  مــن 
اللجان  قــرارات  بتنفيذ  جزئياً  للقيام 
األجنبية،  ــام  واألحــك القضائية  شبه 
ويكمل نصيبها من اإلحالة من سندات 
توافر  حــال  فــي  أمــا  األخـــرى،  التنفيذ 
دائرة تنفيذ واحدة فقط في المحكمة 
المختصة  الجهة  الدائرة  هذه  فتكون 
فيها  بما  الــســنــدات،  جميع  بتنفيذ 
قرارات اللجان شبه القضائية واألحكام 

األجنبية.

اأقرت املحكمة العليا 

قرارًا مبنع تنفيذ 

اأحكامًا ق�سائية تق�سي 

باإم�ساء املتهمني 

امل�سابني باأمرا�س 

نف�سية اأو مدمنني 

فرتة حمكوميتهم يف 

م�ست�سفى الأمل

أقواله،  سماع  إلــى  حاجة  تــرى  شاهد 
وأن  إعــادة سؤاله،  إلــى  تــرى حاجة  أو 
تستمع إلى أي شخص يحضر من تلقاء 
نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة في 

الكشف عن الحقيقة.

منع إمضاء »المرضى النفسيين« 
و»المدمنين« عقوباتهم في 

مستشفى األمل
قـــراراً  العليا  المحكمة  أقـــرت  ــضــاً   أي
تقضي  قضائية  أحــكــامــاً  تنفيذ  بمنع 
بأمراض  المصابين  المتهمين  بإمضاء 
محكوميتهم  فترة  مدمنين  أو  نفسية 
مالحظتها  بعد  األمـــل  مستشفى  فــي 
في  النفسي  الــمــرض  حجة  اســتــغــالل 
خروج الكثير من الجناة من السجون، 
الصالحية  إلــى  استناداً  الــقــرار  ويأتي 
للمحكمة  العامة  للهيئة  الممنوحة 
العليا وفقاً للمادة )13( من نظام القضاء، 
الشريفين  الحرمين  خادم  من  وبرقية 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وّجه من 
ودرس  العليا  المحكمة  بنظر  خاللها 
قضاة  بعض  من  أحكام  عن  يصدر  ما 
ممن  المتهمين  بعض  على  المحاكم 
يعانون من األمراض النفسية أو إدمان 
محكومياتهم  بإمضاء  تقضي  الكحول، 

في مستشفى األمل.
أشــارت  فقد  الحياة  لصحيفة  ووفــقــاً 
الدكتور  العدل  ــر  وزي أن  إلــى  مصادر 
محمد العيسى قد وجه تعميماً قضائياً 

مبدأ  مــؤخــراً  العليا  المحكمة  أقـــرت 
األمن  رجــال  استدعاء  يتطلب  قضائياً 
حال  في  الشهود،  بمواجهة  للشهادة 
عليهم  تجري  “البينة”، كما  كانوا هم 
ــتــعــديــل، ويــراعــي  ــجــرح وال ــام ال أحــك
القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام 

اإلجراءات الجزائية.
ووفقاً لصحيفة الحياة فإنَّ نص التوجيه 
رجــال  هــم  البينة  كــانــت  “إذا  تضمن 
القابضين  من  حكمهم  في  ومن  األمــن 
طلبهم  الــقــاضــي  فعلى  والمحققين، 
المشهــود  بمواجهـة  الــشــهــادة  ألداء 
مــن  كغيــرهم  ذلــك،  أمكن  مــا  عليه، 
أحـكـام  عليــهم  وتـــــجــري  الشهــود، 
في  القاضي  ويراعي  والتعديل،  الجرح 
اإلجــراءات  نظام  ذلك كلــه ما ورد في 

الجزائية”.
ويأتي هذا التوجيه على خلفية دراسة 
الهيئة العامة بالمحكمة العليا لمسألة 
المحكمة  إلــى  القابضة  الفرقة  حضور 
التي  للصالحيات  ووفــقــاً  وتزكيتهم، 
القضاة  نظام  من  الـ13  المادة  منحتها 
للمحكمة  العامة  للهيئة  الممنوحة 
الــعــلــيــا والـــتـــي تــنــص عــلــى أن يــكــون 
برئاسة  عامة  هيئة  العليا  للمحكمة 
وعــضــويــة جميع  الــمــحــكــمــة  رئـــيـــس 

قضاتها.
الجدير بالذكر أن المادة الـ95 من نظام 
اإلجراءات الجزائية نصت على ضرورة 
استماع المحقق ألقوال الشهود الذين 
لم  ما  أقوالهم،  سماع  الخصوم  يطلب 
يرى عدم الفائدة من سماعها، وله أن 
لــزوم سماعه  يــرى  يستمع ألقــوال من 
من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى 
وإسنادها  وظروفها،  الجريمة  إثبات 
ومنحت  منها،  براءته  أو  المتهم  إلــى 
استدعاء  حق  المحكمة  الـــ164  المادة 
أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، 
أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله، ولها أن 
تستمع إلى أي شخص يحضر من تلقاء 
فائدة  ذلــك  في  أن  وجــدت  إذا  نفسه 
المادة  منحت  كما  الحقيقة،  لكشف 
أي  استدعاء  المحكمة صالحية  الـ168 
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لجنة أممية تتبنى مشروع 
سعوديًا حول التعاون 

الدويل يف المسائل الجنائية

الجريمة  مــنــع  لــجــنــة  تــبــنــت  مـــؤخـــراً 
والعدالة الجنائية بالمجلس االقتصادي 
ــمــتــحــدة في  واالجـــتـــمـــاعـــي لـــألمـــم ال
قــرار  مــشــروع  ـــــ23،  ال بــدورتــهــا  فيينا 
السعودية  العربية  المملكة  قدمته 
المسائل  في  الدولي  “التعاون  بعنوان 
ــاء  ــب ــة األن ــوكــال ــيــة”، ووفـــقـــًا ل الــجــنــائ
يضم  والــذي  المشروع  فــإنَّ  السعودية 
أكثر من 20 فقرة، لقي انضمام عدد من 
واآلسيوية  واإلسالمية  العربية  الــدول 
واإلفريقية، إضافة إلى دعم العديد من 

الدول األمريكية واألوروبية.
ويؤكد القرار على حرص حكومة خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن 
عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على 
محاربة  في  الدولي  المجتمع  مشاركة 
يجسد  كما  أشكالها،  بجميع  الجريمة 
بن  محمد  األمير  الداخلية  وزير  رؤية 
التفاعل  أن  فــي  تتبلور  والــتــي  نــايــف  

بين األجهزة المختصة لدى الدول هو 
الوقاية  في سبيل  ومهم  عنصر حيوي 
ومالحقة  ومكافحتها  الــجــريــمــة  مــن 
في  سيما  ال  ومقاضاتهم،  مرتكبيها 
التخطيط  يتوزع  والتي  الجرائم  بعض 
من  أكثر  بين  وتنفيذها  لها  واإلعــداد 

دولة.
ومـــن أبــــرز مــا نــص عــلــيــه الـــقـــرار هو 
التعاون  تعزيز  على  ـــدول  ال تشجيع 
قدرات  تطوير  زيادة  أجل  من  الدولي 
ــة،  وحــث  ــي ــائ ــجــن ونــظــم الـــعـــدالـــة ال
التعاون  تعزيز  على  األعــضــاء  الـــدول 
مكافحة  سبيل  فــي  بينها  والــشــراكــة 
اإلداريـــة  العقبات  وإزالـــة  الجريمة، 
الــتــي كــانــت تــعــوق هــذا الــتــعــاون في 
على  األعضاء  الدول  وتشجيع  السابق، 
القانونية  األطــر  ومراجعة  استعراض 
الوطنية  والــمــمــارســات  والــســيــاســات 
القانونية  بــالــمــســاعــدة  يتعلق  فيما 

ونقل  المطلوبين  وتسليم  المتبادلة 
بعقوبات  عليهم  المحكوم  األشخاص 

سالبة للحرية.
االتصال  تشجيع  على  القرار  نص  كما 
ــي الــســلــطــات  الــمــبــاشــر بــيــن مــســؤول
ومكافحة  ــقــانــون  ال بــإنــفــاذ  المعنية 
المساعدة  تحقيق  لــغــرض  الجريمة 
ــادل الــمــعــلــومــات، في  ــب الــقــانــونــيــة وت
أقــصــى ســرعــة مــمــكــنــة، والــنــظــر على 
اإلنسانية  األبــعــاد  في  األولــويــة  سبيل 
واالجتماعية لنقل األشخاص المحكوم 
بقية  قــضــاء  مــن  لتمكينهم  عليهم 
والطلب  بلدانهم,  في  عقوبتهم  مــدة 
المعني  المتحدة  األمــم  “مكتب  من 
بــالــمــخــدرات والــجــريــمــة” ومــواصــلــة 
التقنية  والــمــســاعــدة  الــدعــم  تــقــديــم 
المركزية  السلطات  أعضاء  لرفع كفاءة 
المعنيين  األعضاء  بالدول  المختصة 
المساعدة  طلبات  وإنشاء  باستقبال 

القانونية.
العام  المدير  بين  متصل  سياق  وفــي 
الدولي  والــتــعــاون  القانونية  للشؤون 
الله  عبد  الدكتور  الداخلية  وزارة  في 
األنـــصـــاري خـــالل كــلــمــة ألــقــاهــا “أنَّ 
ـــى تــضــافــر الــجــهــود  الــحــاجــة مــلــحــة إل
والــتــعــاون فــي مــا بين الـــدول وفــق ما 
تطور  من  نعيشه  الــذي  واقعنا  يفرضه 
وألدواتـــهـــا”،  للجريمة  وســريــع  هــائــل 
وســلــطــاتــهــا  الــمــمــلــكــة  “أن  مــــؤكــــداً 
الجريمة  بمكافحة  المعنية  الوطنية 
وحجم  مدى  أدركــت  القانون،  وإنفاذ 
مكافحة  تــفــرضــهــا  ــتــي  ال الــتــحــديــات 
شــاركــت  ــهــذا  ول المنظمة،  الــجــريــمــة 

المحافل  مختلف  فــي  فــاعــلــيــة  بــكــل 
ــة واإلقــلــيــمــيــة  ــي ــدول والــمــنــتــديــات ال
لمكافحتها،  الجهود  بتطوير  المعنية 
االتفاقات  على  المملكة  صادقت  إذ 
على  وتــعــمــل  الــصــلــة،  ذات  األمــمــيــة 
بأقصى  االتــفــاقــات  هــذه  بــنــود  تنفيذ 
درجة ممكنة، وعقدت اتفاقات أمنية 
عدة مع غيرها من الدول، وشاركت مع 
غيرها في وضع وتبني العديد من األطر 
الصلة،  ذات  اإلقليمية  واالتــفــاقــات 
والمنهجيات  اآللــيــات  ذات  وتطوير 
ــيــمــي في  ــتــعــاون اإلقــل ــل الــخــلــيــجــيــة ل
ومنها  المنظمة،  الجريمة  مكافحة 
العموم،  للنواب  الخليجية  الشبكة 
المشترك  األمــنــي  العمل  ومجموعة 

لمكافحة الجريمة المنظمة”.
تدابيرها  وضــمــن  المملكة  وأضــــاف 
ــهــذا الــخــصــوص أنــشــأت  الــداخــلــيــة ب
المساعدة  لطلبات  الدائمة  “اللجنة 
عن  ممثلين  تــضــم  إذ  ــيــة”،  ــون ــقــان ال
لتقديم  المعنية  الــجــهــات  مختلف 
القانونية  الــمــســاعــدة  مــن  قــدر  أكــبــر 
المتبادلة في التحقيقات والمالحقات 
مظلة  تحت  القضائية،  واإلجـــــراءات 
عليها  وقعت  التي  الدولية  االتفاقات 
دائمة  لجنة  أنــشــأت  كما  المملكة، 
المحكوم  لنقل  الدائمة  “اللجنة  باسم 
التي  للحرية”،  بعقوبات سالبة  عليهم 
الالزمة  اإلجــراءات  اتخاذ  مهماتها  من 
إلنفاذ االلتزامات الواردة في االتفاقات 
المتعلقة،  األطراف  ومتعددة  الثنائية 
بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة 

للحرية والترتيبات الخاصة بها.

املشروع يؤكد على حرص اململكة على 
مشاركة املجتمع الدولي في محاربة 

اجلرمية بجميع أشكالها، وأهمية التفاعل 
بني األجهزة املختصة لدى الدول في سبيل 
الوقاية من اجلرمية ومكافحتها ومالحقة 

مرتكبيها ومقاضاتهم
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لمحة عن مجموعة البنك الدويل

الجزء الثاني من »اتفاقية القضاء على جميع اعرف حقوقك وواجباتك
أشكال التمييز ضد المرأة«

األبوين على أن يكون مفهومًا أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي في جميع 
الحاالت. 

المادة  السادسة
منها،  التشريعي  ذلك  في  بما  المناسبة،  التدابير  األطراف جميع  الدول  تتخذ 

لمكافحة جميع أشكال االتجار بالمرأة واستغالل بغاء المرأة. 

المادة  السابعة
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة 
قدم  على  للمرأة،  تكفل  خــاص  وبوجه  للبلد،  والعامة  السياسية  الحياة  في 

المساواة مع الرجل، الحق في:
لالنتخاب  واألهلية  العامة،  واالستفتاءات  االنتخابات  في جميع  التصويت  )أ( 

لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام.
)ب( المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل 
الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.
العامة  بالحياة  تهتم  حكومية  غير  وجمعيات  منظمات  أية  في  المشاركة  )ج( 

والسياسية للبلد.

المادة  الرابعة
التعجيل  تستهدف  مؤقتة  خاصة  تدابير  األطـــراف  ــدول  ال اتخاذ  يعتبر  ال   .1
هذه  به  تأخذ  الــذي  بالمعنى  تمييزاً  والــمــرأة  الرجل  بين  الفعلية  بالمساواة 
االتفاقية، ولكنه يجب أال يستتبع، على أي نحو، اإلبقاء على معايير غير متكافئة 
أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ 

في الفرص والمعاملة.
2. ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة تستهدف حماية األمومة، بما في 

ذلك تلك التدابير الواردة في هذه االتفاقية، إجراء تمييزيًا.

المادة  الخامسة
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

تحقيق  بهدف  والمرأة،  الرجل  لسلوك  والثقافية  االجتماعية  األنماط  تغيير  )أ( 
القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات األخرى القائمة على 
أدوار نمطية  أو على  أعلى من اآلخر،  أو  أدنى  الجنسين  االعتقاد بكون أي من 

للرجل والمرأة.
وظيفة  بوصفها  لألمومة  سليمًا  فهمًا  العائلية  التربية  تضمين  كفالة  )ب( 
بين  مشتركة  مسؤولية  وتربيتهم  األطفال  تنشئة  بكون  االعتراف  اجتماعية، 

*ان�سمت اململكة اإىل اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة يف عام 2000م، والتي اعتمدتها الأمم املتحدة يف  18 كانون الأول/دي�سمرب 1979، وبداأ تنفيذها يف 3 اأيلول/�سبتمرب 
1981 وقد حتفظت على املواد التي تتعار�ض مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 

نشأته:

صندوق  مع  الدولي  البنك  إنشاء  على  االتفاق  تم 

هيئة  إليه   دعت  الذي  المؤتمر  في  الدولي  النقد 

األمم المتحدة في بريتون وودز بالواليات المتحدة 

المؤتمر  يوليو/تموز 1944، وقد حضر  في  األميركية 

44 دولة.

البنك أعماله في يونيو/حزيران 1946، ويقع مقر  بدأ 

تأسس في عام 1944،  الذي  الدولي،  البنك  مجموعة 

آالف   10 مــن  أكــثــر  ولــديــه   العاصمة،  واشنطن  فــي 

موظف في أكثر من 120 مكتباً بمختلف أنحاء العالم.

أهدافه:

الدولي نصب عينيها هدفين  البنك  تضع مجموعة 

طموحين هما: إنهاء الفقر المدقع خالل جيل واحد، 

وتعزيز الرخاء المشترك.

1- وإلنهاء الفقر المدقع، يرمي البنك إلى تخفيض نسبة 

اليوم  في  للفرد  أقل من 1.25 دوالر  يعيشون على  من 
إلى نسبة ال تتعدى ثالثة في المائة بحلول عام 2030.

في  الهدف  يتمثل  المشترك،  الــرخــاء  ولتعزيز   -2
من  المائة  في   40 ألفقر  الدخل  مستوى  نمو  زيــادة 

السكان في كل بلد من البلدان النامية.
مؤسسات البنك الدولي:

تتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات هي:
1- البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

2- مؤسسة التنمية الدولية
3- مؤسسة التمويل الدولي

4- هيئة ضمان االستثمار المتعدد األطراف
5- المركز الدولي لتسوية نزاعات االستثمار

من  مختلفة  بجوانب  المؤسسات  هــذه  وتختص 
للعمل  النسبية  إفاداتها  تستخدم  لكنها  التنمية، 
بطريقة متعاونة نحو الهدف األساسي نفسه أال وهو 

تقليل نسبة الفقر.

17

مقر البنك الدولي في واشنطن
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قال تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي أنه يتعين على دول منطقة الشرق األوسط 
أن توفر 28 مليون فرصة عمل في غضون األعوام السبعة المقبلة )2014-2020( أي 

بمعدل 4 ماليين فرصة عمل سنويًا.
ووفقًا لوكالة األناضول التي حصلت على نسخة من التقرير فإن معدل البطالة في 
بلدان المنطقة يبلغ نحو11%، موضحاً أن المعدل أعلى من ذلك بكثير بين الشباب 

دون سن 24 عاماً ويتجاوز 50 % في اليمن وليبيا.
كما لفت التقرير إلى أنه نظراً للتباطؤ المستمر في النشاط االقتصادي، لتلك الدول 
فإن معدل البطالة في المنطقة سيرتفع بشكل كبير، ال سيما وأن الشباب واإلناث 

هم األكثر تأثراً.
حين  فــي  أنــه  الــدولــي  البنك  بيانات  وتظهر 
عاش 1% فقط من السكان في مصر والمغرب 
والجزائر تحت خط الفقر األساسي 1.25 دوالر 
يومياً في عام 2010، عاش عدد كبير من الناس 
بالقرب جداً من خط الفقر، زيادة طفيفة في 
 2 إلــى  دوالر   1.25 مــن   ( الفقر  خــط  مستوى 
دوالرين في اليوم ( يمكن أن يدفع نحو 10 % 

من سكان تلك الدول إلى ساحة الفقر.

 كاريكاتري

من  الصادرة   ،138 رقم  لالتفاقية  وفقًا 

منظمة العمل الدولية الخاصة بتحديد 

الملتحقين  األطفال  لسن  األدنــى  الحد 

األنشطة  مختلف  فــي  الــعــمــل  بــســوق 

عليها  ــي صــادقــت  ــت وال ــة،  االقــتــصــادي

1435هـ  الثاني  ربيع   23 في  السعودية 

الموافق 23 فبراير 2014م، أكدت الفقرة 

أنه ال يجوز   ، الثانية  المادة  الثالثة من 

أن يكون الحد األدنى للسن أقل من سن 

إنهاء الدراسة اإللزامية، وال يجوز في أي 

حال أن يقل عن 15 سنة، فيما أجازت 

المادة ذاتها والفقرة  الرابعة من  الفقرة 

األولى من المادة الثالثة أن يتراوح الحد 

األدنى المعمول به في هذه االتفاقية ما 

بين )14-18( سنة حسب اقتصاد الدولة 

ومستوى التعليم المعمول به فيها، مع 

اشتراط أال يقل الحد األدنى عن 18 سنة 

للقبول في أي نوع من أنواع االستخدام 

فيها  يتعرض  أن  يحتمل  التي  العمل  أو 

العامل للخطر بسبب طبيعة أو ظروف 

العمل التي يعمل بها.

المادة  من  الرابعة  الفقرة  نصت  حيث 

الفقرة  أحكام  من  “الرغم  على  الثانية 

الثالثة من هذه المادة، يجوز ألي دولة 

وتسهيالتها  اقتصادها  يبلغ  لــم  عضو 

أن  التطور،  من  درجة كافية  التعليمية 

يبلغ  للسن  أدنــى  حد  البداية  في  تقرر 

منظمات  مع  للتشاور  ،ذلــك  سنة،   14

المعنيين  والــعــمــال  الــعــمــل  أصــحــاب 

حيثما وجدت”، وجاء نص الفقرة األولى 

من المادة الثالثة على النحو التالي “ال 

عن  للسن  األدنـــى  الحد  يقل  أن  يجوز 

أنواع  من  نوع  أي  في  للقبول  سنة   18

أن  يحتمل  التي  العمل  أو  االستخدام 

يعرض للخطر صحة أو سالمة أو أخالق 

الظروف  أو  طبيعته  بسبب  األحــداث 

التي يؤدي فيها”.

المادة  مــن  الخامسة  الفقرة  وألــزمــت 

االتفاقية  فــي  األعــضــاء  الـــدول  الثانية 

في حال قررت أن يكون أدنى حد لسن 

األسباب  بتوضيح  سنة   14 هو  العمل 

الذي  التقرير  عبر  لذلك  دعتها  التي 

تقدمه عن تطبيق االتفاقية، حيث جاء 

نصها على “تورد كل دولة عضو قررت 

عماًل  ســنــة   14 يبلغ  للسن  ـــى  أدن حــد 

التقارير  في  السابقة،  الفقرة  بأحكام 

التي تقدمها عن تطبيق هذه االتفاقية 

22 من دستور منظمة  المادة  بموجب 

العمل الدولية، بيانًا توضح فيه:

)أ( أن األسباب التي دفعتها إلى ذلك ال 

تزال قائمة، أو

)ب( أنها تتخلى عن حقها في االستفادة 

من  ابــتــداء  إليها  المشار  األحــكــام  مــن 

تاريخ تحدده.

ماهو الحد األدنى لسن األطفال 
الملتحقين بسوق العمل؟

امل�ست�سار القانوين

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

ت
نيا

نو
قا

نقاًل عن صحيفة

تقرير دولي يؤكد أنه يجب على  دول الشرق األوسط 
توفير 28 مليون فرصة عمل خالل 7 أعوام 

THE WORLD BANK

الحد االدنى لالجور ...
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان املكلف

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

من  الحقوق  هذه  تمثله  لما  نظراً  اإلنسان  بحقوق  يوم  بعد  يومًا  االهتمام  يــزداد 

أهمية في الحفاظ على حريات األفراد وضمان حصولهم على حقوقهم ، فالواضح أنَّ 

احترام اإلنسان وتمكينه من الحصول على حقوقه كاملة دون نقصان و المكفولة له 

في الشريعة اإلسالمية واألنظمة المرعية واالتفاقيات والمواثيق الدولية من أهم 

التي  المعايير لتقييم تقدم أو تخلف الدول في وقتنا الحاضر، بمعنى أنَّ الدول 

ُتطبق مبادئ حقوق اإلنسان على أراضيها وتوفر اآلليات الكفيلة بعدم انتهاك هذه 

الحقوق ُتعتبر من الدول الرائدة في رعايتها وحمايتها لحقوق اإلنسان ، حيث أنَّ 

الدول يقع على عاتقها أمرين في غاية األهمية  أال وهي :

لحقوق  تتضمن حماية  يلزم منها بحيث  ما  وتعديل  الداخلية  األنظمة  1- إصدار 

األفراد من أي انتهاك أو تجاوز و اتخاذ التدابير الالزمة لتطبيق مبدأ المساواة في 

التقاضي و تطبيق األنظمة.

2- االنضمام لالتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان والعمل على 

تطبيقها على أرض الواقع.

في  الجهد  المزيد من  بذل  منها  يتطلب  الدول  تواجه  التي  التحديات  إنَّ  حيث 

لضمان  األفراد  باحتياجات  منها  يتعلق  ما  التنفيذية خاصة  أجهزتها  على  الرقابة 

أنَّ أي  ، حيث  األفراد حقهم  إعطاء  يتهاون في  الحق ومحاسبة من  انتهاك  عدم 

عندما  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  إطار  في  اللتزاماتها  منتهكة  ُتعتبر  دولة 

تتخلف عن اتخاذ خطوات ذات فعالية لمنع تجاوزات األجهزة التنفيذية التابعة 

لها أو التحقيق فيها أو المعاقبة عليها، لذا كان من الواجب على الدول العمل على 

لحقوق  العالمي  اإلعالن  في  ورد  وما  الداخلية  أنظمتها  في  جاء  ما  تنفيذ  ضمان 

اإلنسان من حقوق وحريات أساسية لإلنسان والتي تشمل الحق في عدم التمييز 

والحق في الحياة والحرية واألمن والمساواة أمام القانون والحق في التعبير وإبداء 

الرأي باإلضافة للحق في العمل والتعليم لما لذلك من أثر واضح في حماية حقوق 

اإلنسان . 

حقوق اإلنسان وتقييم الدول
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