
�آل  �لعزيز  عبد  بن  �هلل  عبد  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني  خادم  لتاأكيد  ��شتمر�ر�ً 

دعمه  على   - �هلل  - حفظه  �شعود 

و�در�ك���ه  �ل�شعودية  �مل���ر�أة  حلقوق 

�شناعة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  لأه��م��ي��ة 

ملكيان  �أم��ر�ن  �أ�شدر  فقد  �لقر�ر 

يوم �جلمعة 1434/2/29ه� �ملو�فق 

بتعيني  يق�شيان  2013/1/11م 

كان  �ل�شورى  �م��ر�أة يف جمل�س   30

�ختيارهن  يف  �مل�����ش��رك  �ل��ق��ا���ش��م 

وكان    ، و�لإد�ري  �لعلمي  �لتقدم 

�لأمر �مللكي �لأول يت�شمن تخ�شي�س 

20% من مقاعد �ملجل�س للن�شاء، بينما يت�شمن �لأمر �مللكي �لثاين �أ�شماء �أع�شاء 

�ملجل�س �ملعينني و�لبالغ عددهم 150 ع�شو�ً.

وين�س �لأمر �مللكي �لأول على تعديل �ملادة �لثالثة من نظام جمل�س �ل�شورى �ل�شادر 

بالأمر �مللكي رقم (�أ/91) بتاريخ 1412/8/27ه� �ملعدلة بالأمر �مللكي رقم (�أ/26) 

بتاريخ 1426/3/2ه�، لت�شبح بالن�س �لآتي:

�لعلم  �أهل  من  �مللك  يختارهم  ع�شو�ً،  و150  رئي�س  من  �ل�شورى  يتكون جمل�س 

و�خلربة و�لخت�شا�س، على �أل يقل متثيل �ملر�أة فيه عن 20% من عدد �لأع�شاء ، 

وحتدد حقوق �لأع�شاء وو�جباتهم وجميع �شوؤونهم باأمر ملكي .

دعمًا حلقوق املرأة السعودية

صناعة  في  مبشاركتها  تقضي  سامية  أوام��ر 
القرار

إعادة انتخاب رئيس اجلمعية لفترة ثانية 
من قبل اجلمعية العمومية

�خلمي�س  ي��وم  �لإن�����ش��ان  حلقوق  �لوطنية  للجمعية  �لعمومية  �جلمعية  عقدت 

�أعمال  ج��دول  ت�شمن  حيث  ع�شر  �خلام�س  �ل�شنوي  �جتماعها  2013/1/10م 

�عتماد   : �لتالية  �لقر�ر�ت  ب�شاأنها  �تخذ  و�لتى  �ملو�شوعات  من  عدد  �لجتماع 

�خلتامي  �حل�����ش��اب  �ع��ت��م��اد   ، 2013م  ل��ل��ع��ام  للجمعية  �ل��ت��ق��دي��ري��ة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة 

للعام  للجمعية  �لتا�شع  �ل�شنوي  �لتقرير  �عتماد   ، 2012م  �ملايل  للعام  للجمعية 

�لدكتور  �نتخاب  �إع���ادة   ، للجمعية  �ل�شر�تيجية  �خلطة  �عتماد   ، 1433ه���� 

 ، �ل��ق��ادم��ة  �ل�����ش��ن��و�ت  ل���أرب��ع  للجمعية  رئي�شاً  �لقحطاين  رب��ي��ع��ان  ب��ن  مفلح 

 

�نتخاب  و�إع���ادة  �جلمعية  رئي�س  نائب  �خلث�ن  �شالح  �لدكتور  �نتخاب  �إع��ادة 

�أع�شاء  �نتخاب   ، �لأ�شرة  ل�شوؤون  �جلمعية  رئي�س  نائب  �لعج�ن  نورة  �لدكتورة 

�ملجل�س �لتنفيذي.

حقــــوق
العدد 84

ص3
اجلمعية تط�لب ب�إغالق ملف 

ص 10املوقوفني الأمنيني نه�ئيً�. ص 5 ص4
مكتب اجلمعية ب�ملدينة املنورة 

ينظم عدد من الفع�لي�ت.

فرع اجلمعية بجدة ي�ش�رك يف 

ندوة »حقوق الإن�ش�ن ... مل�ذا«.

ال�����ش��ني ت�����ش��در ت�����ش��ري��ع جديد 

حلم�ية حقوق كب�ر ال�شن.

ال�شنة  ال�ش�بعة  - العدد الرابع والثم�نون -  ربيع الأول  1434 ه� - فرباير   2013م  -  الري��ض - اململكة العربية ال�شعودية

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

طبعت بدعم من موؤ�ش�شة الربيد ال�شعودي

تتمة �ض2

رئيس اجلمعية يستقبل رئيس بعثة االحتاد األوروبي 
حلقوق  �ل��وط��ن��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  ��شتقبل 

�لقحطاين  ربيعان  بن  مفلح  �لدكتور  �لإن�شان 

�ملو�فق  1434/3/14ه����  �ل�شبت  يوم  مكتبه  يف 

2013/1/26م رئي�س بعثة �لحتاد �لأوروبي يف 

�لبعثة  رئي�س  ونائب  كولخ  �آدم  �ل�شفري  �ململكة 

�إفثيمو�س كو�شتويولو�س.

بالوفد  �جلمعية  رئي�س  رحب  �للقاء  بد�ية  يف 

يف  �حلقوقي  لل�شاأن  �حل��دي��ث  وت��ط��رق  �ل��ز�ئ��ر 

على  موؤخر�ً  �ل�شامية  �ملو�فقة  و�شدور  �ململكة 

كما   ، �ل�شورى  لع�شوية جمل�س  �مل��ر�أة  �إن�شمام 

ما �شدر عن �جلمعية من  �إىل  تطرق �حلديث 

تقارير عن �أحو�ل حقوق �لإن�شان يف �ململكة ، و�إىل 

�أهمية �أن يطلع �شفر�ء �لدول �لأوروبية من خ�ل 

رئي�س �جلمعية على �لتطور�ت �حلقوقية يف �لب�د 

�حلقوقي،  �ل�شاأن  يف  �إيجابية  �آث��ار  من  لذلك  ملا 

وقد مت �لتاأكيد على �أهمية تبادل وجهات �لنظر 

عام  ب�شكل  �لإن�شان  بحقوق  �ملتعلقة  �لأمور  حول 

يرتكز  �ل��ذي  �ململكة  يف  �لقانوين  �لو�شع  وتفهم 

على �ل�شريعة �لإ�ش�مية ، كما دعا �ل�شفري �شعادة 

رئي�س �جلمعية لتبادل �لزيارة.

�لرحمن  عبد  بن  خالد  �مل�شت�شار  �للقاء  ح�شر 

�لفاخري �لأمني �لعام �ملكلف للجمعية.
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ميثل  ال��ش��ورى  مجلس  ف��ي  امل���رأة  مشاركة   : وحقوقيون  أك��ادمي��ي��ون 
تطورًا مهمًا في املجتمع السعودي 

 تتمة �ض1 ... �أما �لأمر �مللكي �لثاين فهو تعديل �ملادة �لثانية و�لع�شرين ، وتن�س على 

�لآتي: تتكون كل جلنة من �للجان �ملتخ�ش�شة من عدد من �لأع�شاء يحدده �ملجل�س 

على �أل يقل عن خم�شة، ويختار �ملجل�س هوؤلء �لأع�شاء، وي�شمي من بينهم رئي�س 

�للجنة ونائبه، ويوؤخذ يف �لعتبار حاجة �للجان، و�خت�شا�س �لع�شو، وم�شاركة �ملر�أة 

يف �للجان، وللمجل�س �أن يكون من بني �أع�شائه جلان خا�شة لدر��شة مو�شوع معني، 

ويجوز لكل جلنة �أن تكون من بني �أع�شائها جلنة فرعية �أو �أكرث لدر��شة مو�شوع معني 

، وكما تتمتع �ملر�أة يف ع�شويتها مبجل�س �ل�شورى باحلقوق �لكاملة للع�شوية، وتلتزم 

بالو�جبات و�مل�شوؤوليات ومبا�شرة �ملهمات.

وت�شمنت �ملادة �لتاأكيد على �لتز�م �ملر�أة �لع�شو ب�شو�بط �ل�شريعة �لإ�ش�مية، دون �أي 

�إخ�ل بها �لبتة، وتتقيد باحلجاب �ل�شرعي، وير�عى على وجه �خل�شو�س ما يلي:

1 - �أن يخ�ش�س مكان جللو�س �ملر�أة، وكذلك بو�بة خا�شة بها للدخول و�خلروج يف 

قاعة �ملجل�س �لرئي�شة، وكل ما يت�شل ب�شوؤونها مبا ي�شمن �ل�شتق�ل عن �لرجال.

2 - �أن تخ�ش�س �أماكن للمر�أة، ت�شمن �ل�شتق�ل �لتام عن �لأماكن �ملخ�ش�شة للرجال 

بحيث ت�شتمل على مكاتب خم�ش�شة لها، وللعام�ت معها، مبا يف ذلك �لتجهيز�ت 

و�خلدمات �ل�زمة، و�ملكان �ملخ�ش�س لل�ش�ة.

�آمال  وتطلعات من تفعيل دور �ملر�أة يف �شناعة �لقر�ر:

من  و�لع�شرين)   �لثانية   - (�لثالثة  �ملادتني  بتعديل  �لقا�شي  �مللكي  �لأمر  �أثر  على   

نظام جمل�س �ل�شورى، قال �مل�شت�شار وع�شو �جلمعية �لوطنية حلقوق �لإن�شان خالد 

بن عبد �لرحمن �لفاخري »نتطلع من خ�ل ع�شو�ت جمل�س �ل�شورى �أن يتم تلم�س 

�أن وجود  كما  �ملر�أة  فيما حتتاجه  لديهن �خلربة  �لن�شاء  �أن  بحكم  �ملر�أة  �حتياجات 

�ملر�أة يف جمل�س �ل�شورى ياأتي تاأكيد�ً للتز�مات �ململكة يف متكني �ملر�أة من م�شاركتها 

يف �لأمور �ل�شيا�شية« ، و�أ�شاف » �إن خادم �حلرمني �ل�شريفني حفظه �هلل �أكد يف 

�أكرث من منا�شبة �هتمامه باحتياجات �ملر�أة، كما �شبق و�أن �أ�شدر قر�ر�ت ت�شب يف 

م�شلحة �ملر�أة«.

موؤكد�ً على �أن �ململكة تخطو خطو�ت فعالة ملنح �ملر�أة كل حقوقها خا�شة و�أن �لأمر 

�مللكي ت�شمن �أن تتمتع ع�شو جمل�س �ل�شورى بكامل حقوقها مثلها مثل ع�شو جمل�س 

�ل�شورى ب� تفرقة ، ل�شيما �أن م�شوؤولية �لع�شو�ت و�ملتمثلة يف در��شة ق�شايا �ملر�أة 

و�تخاذ �لقر�ر�ت �لتي تكفل لهن حقوقهن يف �ملجتمع باتت كبرية ، متمنني �أن يكون 

�ل�شورى  �أه��د�ف جمل�س  �لبالغ يف حتقيق  �لأث��ر  له  �ملجل�س  ع�شوية  ��شر�كهن يف 

وتطلعاته.

ويف �شياق مت�شل عقدت �شحيفة �ملدينة ندوة ملناق�شة �لقر�ر و�أثره ودوره ، و��شتمرت  

ع�شو�  من  كً�  فيها  و�شارك   ، 12-2013/1/14م  �لفرة  خ�ل   ، �أي��ام   3 �لندوة 

�جلمعية �لوطنية حلقوق �لإن�شان �لدكتور ح�شني �ل�شريف ، �مل�شرف �لعام على فرع 

�جلمعية بجدة و�لدكتورة بهيجة عزي ، �إ�شافًة �إىل �لدكتور عمر �خلويل ، �لدكتورة 

ماجدة �أبو ر��س ، �لدكتورة نادية باع�شن ، �لأ�شتاذة فاتن بندقجي، و�أد�رها �لأ�شتاذ 

فهد �ل�شريف.

نعي�شه  �لذي  و�لو�قع  �لتجربة  تقييم  هما  �أ�شا�شيني  �لندوة حول حمورين  متحورت 

يف متثيل �ملر�أة وهي جتربة يف بد�ياتها، و�ملحور �لآخر هو �لروؤية �ل�شت�شر�فية �أو 

�لتطلعات نحو �مل�شتقبل.

وقد �أكد �مل�شاركون على �أنَّ قر�ر�ت خادم �حلرمني �ل�شريفني حول م�شاركة �ملر�أة يف 

جمل�س �ل�شورى يعد مرحلة �نتقالية يف تاريخ �ململكة ، وتعك�س مدى �هتمام �لقيادة 

�لر�شيدة باملر�أة و�شوؤونها و�إميانها ب�شرورة �أن ت�شاهم يف �لتنمية يف كل جو�نبها ، مما 

يعزز ثقافة دور �ملر�أة يف �ملجتمع ، م�شريين �إىل �أن �لفر�شة متاحة حالياً �أمام �ملر�أة 

حتى تنال متثيلها ،  وتنتقل  �إىل مرحلة �لتمكني، ومطالبني باأن تكون لها �جلر�أة يف 

طلب �ملبادر�ت و�ملحاولت لأن �ل�ش�حيات توؤخذ ول تعطى ، فما د�مت �ملر�أة متلك 

�لعلم و�لثقافة و�لقدر و�ل�شخ�شية �لتي تكفل لها متثيل جمتمعها ف� بد �أن تخو�س 

�لتجربة ، ل �شيما و�أن �ملجتمع ينظر للمر�أة نظرة خا�شة �لتي حت�شر دورها يف نطاق 

حمدود دون �ل�شماح لها بتجاوزه ،  لذلك فاإن خوفها من �لف�شل قد يدفعها للر�جع 

لكننا على ثقة �أن �ملر�أة لو حاولت وقدمت برناجماً مكتمً� و�شعت �إىل �إقناع �لناخبني 

فاإنها �شتنجح ،  وقد يكون برناجمها �أف�شل من برنامج نظريها �لرجل، ولذلك يجب 

�لنظر �إىل �ملو�شوع ب�شورة �أكرث عمقاً  ، فما ح�شلت عليه �ملر�أة مل يكن وليد �ل�شدفة 

بل كان نتيجة جهود ومطالبات �ندرج جميعها حتت مظلة �حلقوق.

كما �تفق �مل�شاركون على �شرورة �أن ت�شتثمر �ملر�أة فر�شة �مل�شاركة �لتي �أتيحت لها 

موؤكدين �أن م�شتقبلها يف جمل�س �ل�شورى �شيكون م�شرقاً متى ما وعيت دورها جيد�ً 

�أن  تعي  �أن  ،على  فقط  �لأ�شرة  ق�شايا  وم�شاركتها يف حدود  تق�شر ح�شورها  ومل 

دورها يف جمل�س �ل�شورى �شيكون تكاملياً بالدرجة �لأوىل.

�شدى �لقر�ر حملياً ودولياً:

على �ل�شعيد �ملحلي فقد ر�أى �أكادمييون وحقوقيون �أنَّ �لقر�ر �شكل ع�مة فارقة 

على  عميقاً  و�إ�شر�ر�ً  و��شحة  دللة  مثل  و�أنه  �شيما  ل  �ل�شعودية  �لدولة  تاريخ  يف 

�إن�شاف �ملر�أة ، وبذلك تعد جتربة �ل�شعودية يف �إ�شر�ك �ملر�أة يف جمال�س �لت�شريع 

�لأوىل خليجياً و�ل�شاد�شة عربياً ، فهو �أعلى متثيل برملاين خليجي، و�تفق �جلميع 

لدور �ملر�أة للم�شاركة يف �لعمل �ل�شيا�شي و�لقت�شادي  �أن �لقر�ر يعد تكرمياً  على 

و�لجتماعي ، ومتما�شياً مع م�شتجد�ت �لع�شر �لذي قو�مه �لعلم و�ملعرفة، و�إمياناً 

باأهمية �لطرفني �لرجل و�ملر�أة يف �شنع �لقر�ر، �إ�شافًة �إىل �أنه يتما�شى مع �أحكام 

وفقهاء من جهات  �لعلماء  كبار  �أع�شاء يف هيئة  �تفق  ، حيث  �لإ�ش�مية  �ل�شريعة 

�أن  على  و�شددو�   ، �ل�شرعية  لل�شرورة  ترتقي  م�شلحة  �لقر�ر   �أن  على   ، ر�شمية 

ع�شوية �ملر�أة يف جمل�س �ل�شورى ل تدخل يف حكم �لوليات �لعامة، �ملحرمة �شرعاً 

على �ملر�أة  م�شريين �إىل �أن وجود �ل�شو�بط �ل�شرعية جعل وجودها يف �ملجل�س �أمر�ً 

جائز�ً ومباحاً من �لناحية �ل�شرعية، و�أنه ل دليل �شرعياً لدى منكري دخولها، طاملا 

�لتزمت بال�شو�بط �ل�شرعية.

�أما على �ل�شعيد �لدويل فقد رحبت دول �لعامل بالقر�ر و�عتربته تقدم مهم يف جمال 

�لدويل  �لعام ل�حتاد �لربملاين  ، من جانبه قال �لأمني  �ل�شعودية  �ملر�أة يف  حقوق 

�أندري�س جون�شون يف ت�شريح �شحفي �أن �ململكة �تخذت بذلك �لقر�ر خطوة �أخرى 

ل�أمام لي�س فقط على م�شتوى �حلقوق �ل�شيا�شية للمر�أة فح�شب؛ بل يف �لعمل على 

تو�شيع جمل�س �ل�شورى �إىل جهاز �أكرث متثيً� و��شتجابة لل�شعب �ل�شعودي.

�لعام  �ل��دويل منذ  �لربملاين  �ل�شورى ع�شو�ً يف �لحت��اد  �أن جمل�س  ذك��ره   �جلدير 

1424ه�.

ج�نب من اللق�ء

فرع اجلمعية بجدة ينفذ حملة تفقدية ألوضاع العمالة في املصانع ومحطات الوقود
ينفذ فرع �جلمعية بجدة �لفرة �ملقبلة ، حملة تفقدية على حمطات �لوقود و�مل�شانع، للوقوف على �أو�شاع �لعمالة فيها ، وت�شعى 

�جلمعية من خ�ل حملتها �إىل ر�شد ن�شبة �ملخاطرة �لتي تقع على �لعمالة �لو�فدة ، ويف �ل�شياق ذ�ته بني �لدكتور ح�شني �ل�شريف 

�مل�شرف �لعام على فرع �جلمعية بجدة  »�أن �لهدف من �حلملة هو بحث حالة �لعمال �ملعي�شية و�ملوقع �لذي يقطنون فيه د�خل حمطات 

�لوقود، و�لذي عادة يكون بالقرب من �ملحطة، وهذ� �أمر خطري، كما �شنقوم �أي�شاً بال�شتماع �إليهم مبا�شرة، للتعرف عن م�شاكلهم، 

ومن ثم �لرفع بها �إىل �جلهات �ملخت�شة لتخاذ �لإجر�ء�ت �ل�زمة«.

و�أ�شاف » ن�شعى يف بد�ية حملتنا �إىل �أن يدرك �لعامل يف كافة �ملو�قع ما له وما عليه من حقوق وو�جبات يلتزم بها �لطرفني، وهو ما 

ذهبنا �إليه بالرفع يف تو�شياتنا �إىل وز�رة �لعمل �أن تكون تلك �حلقوق و�ردة يف �لتاأ�شري�ت �ل�شادرة لهم« ، لفتاً �إىل �أن �لأنظمة �ملعمول 

بها يف �ململكة تلزم م�ك �ملحطات بالك�شف �لدوري على �لعمالة �لتي تدير هذه �ملو�قع للتاأكد من �ش�متهم.

د. ح�شني ال�شريف



د.مفلح القحطاني : متت محاكمة اخلادمة بعدل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

�إغ�ق   ، �لإن�شان  �لوطنية حلقوق  �جلمعية  طالبت 

ملف �ملوقوفني �لأمنيني نهائياً مرحبًة يف �لوقت ذ�ته 

ب� »�لنفر�ج �لذي �شهدته ق�شية �ملوقوفني �لأمنيني 

، ودعت  ���ش��ر�ح ع��دد كبري منهم«  ب��اإط���ق  �أخ���ري�ً 

�حلرمني  خادم  �أ�شدره  �لذي  �لعفو  ي�شمل  �أن  �إىل 

�شعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �مللك  �ل�شريفني 

�آر�ئهم  �ل�شجناء �ملوقوفني ب�شبب  - حفظه �هلل -  

و�جتهاد�تهم �لفكرية.

�جلمعية  رئي�س  لنائب  ت�شريح  خ���ل  ذل��ك  ج��اء 

و�ملتحدث �لر�شمي با�شمها ، �لدكتور �شالح �خلث�ن 

قال فيه »�إن �جلمعية �لتي حر�شت على متابعة ملف 

�ملوقوفني �لأمنيني منذ تاأ�شي�شها قبل ثمانية �أعو�م، 

لحظت �إط�ق �شر�ح كثري من �ملوقوفني خ�ل �لعام 

�ملا�شي �لذي بلغ عددهم بح�شب بع�س �لتقدير�ت 

�إغ�ق هذ�  يتم  �أن  وناأمل  �أكرث من 2000 موقوف، 

�مللف نهائياً خ�ل �لأ�شهر �ملقبلة باإط�ق جميع من 

مل يثبت تورطه �لفعلي يف �أعمال �إرهابية، خ�شو�شاً 

يعرف  م��ا  �إىل  �ل�شفر  نيتهم  ب�شبب  �أوق��ف��و�  م��ن 

منهم  �جتهاد�ت خاطئة  نتيجة  �مل�شطربة،  بالأماكن 

�أو ��شتماعهم �إىل �آر�ء �شجعتهم على ذلك، و�لتعامل 

مع هوؤلء من منطلق ح�شن �لظن بهم«.

و�أ�شاف �إنَّ »�جلمعية« تطالب باإحالة جميع من ثبت 

توفري  مع  �لق�شاء  �إىل  �إرهابية  �أعمال  يف  تورطه 

�لأنظمة  يف  عليها  و�ملن�شو�س  كافة  �ل�شمانات 

�لعدلية يف �ل�شعودية، وترك �أمرهم للق�شاء لي�شدر 

ما ير�ه من �أحكام �شرعية يف حقهم.

با�شتمر�ر  يتو��شلون  �ملوقوفني  �أهايل  �أن  �إىل  ولفت 

و�آبائهم،  و�أزو�جهم  �أبنائهم  �شاأن  يف  »�جلمعية«  مع 

لفر�ت  ذويهم  توقيف  تركه  ما  »�جلمعية«  ل�  وتبني 

طويلة من دون �أحكام من �آثار نف�شية �شعبة عليهم، 

وت�شرر كثري من �لأ�شر حلرمانهم من �ملعيل.

تق�شر  »�أل  �إىل  �لأم��ن��ي��ة  �جل��ه��ات  �خل��ث���ن  ودع���ا 

تف�شريها للعفو �ل�شامل �لذي �أ�شدره خادم �حلرمني 

�ل�شجون  يف  �ملوقوفني  على  ف��رة  قبل  �ل�شريفني 

�لعامة، بل �شرورة �أن ي�شمل �أي�شاً من �أوقفو� ب�شبب 

�آر�ئهم و�جتهاد�تهم �لفكرية«.

�لد�خلية  وزي��ر  حر�س  تثمن  »�جلمعية«  �أن  و�أك��د 

ين  نايف  بن  حممد  �لأم��ري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب 

على  �ملوقوفني  ح�شول  على  �شعود   �آل  عبد�لعزيز 

لأ�شرهم،  �مل�شاعدة  توفري  على  و�حلر�س  حقوقهم، 

وتاأكيده �مل�شتمر على قياد�ت �لأجهزة �لأمنية �لتعاون 

�لتام مع »�جلمعية« يف هذ� �مللف.

تتطلع  �أنها  �إىل  �جلمعية  �أ�شارت  مت�شل  �شياق  ويف 

�ملجتمع  يف  �لعام  �حلق  �شجناء  �إدم��اج  يتم  �أن  �إىل 

قيام �جلهات  �مللكي من خ�ل  �لعفو  �شملهم  �لذين 

�ملعنية بدورها يف هذ� �ل�شاأن مبا يكفل لهم و�أفر�د 

�أ�شرهم �لعي�س �لكرمي.

اجلمعية تطالب بإغالق ملف املوقوفني األمنيني نهائيًا وتتطلع إلى 
إدماجهم في املجتمع

د. �ش�لح اخلثالن
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لدى  اململكة  اإىل  اخل���دم��ة  و�شلت 

الأ�شرة ال�شعودية مطلع �شهر م�يو 

و�شوله�    من  اأ�شبوع  وبعد   ، 2005م 

�شرطة  اإىل  بت�شليمه�  كفيله�  ق���م 

ال����دوادم����ي وات��ه��م��ه��� ب��ق��ت��ل طفله 

معه�  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ومّت  ال���ر����ش���ي���ع، 

واإح�لته� اإىل املحكمة الع�مة ، ثم 

يق�شي  �شرعي  �شٌك  بحقه�  �شدر 

بثبوت م� ُن�شب اإليه� �شرعً� واحلكم 

ق  ِدّ و�شُ ق�����ش������ش��ً�  ب���ل��ق��ت��ل  ع��ل��ي��ه��� 

ومن  التمييز  حمكمة  م��ن  احل��ك��م 

�ش�ٍم  اأم����ٌر  و���ش��در  ال��ع��ل��ي���،  املحكمة 

من  ق  ��ِدّ و���شُ �شرعً�  تقّرر  م�  ب�إنف�ذ 

مرجعه بحق اجل�نية املذكورة ، ومت  

ق�����ش������ش��ً� يوم  ال��ق��ت��ل  تنفيذ ح��ك��م 

الأرب���ع����ء 1434/2/27ه�������� ، مبدينة 

الدوادمي مبنطقة الري��ض.

مبا  �لغربية  �ملنظمات  بع�س  عار�شت 

ووت�س  ر�يت�س  هيومن  منظمة  فيها 

عقوبة �لإعد�م للخادمة �ل�شريي�نكية  

وذلك جز�ًء لها على �إقد�مها على قتل 

�لر�شيع كايد بن نايف �لعتيبي ، بخنقه 

�إثر خ�ف بينها وبني و�لدته، ما �أدى 

يف  �لإع���د�م  تعار�س  حيث  وفاته  �إىل 

�مل��ب��د�أ نظر�ً  م��ن حيث  �لأح����و�ل  ك��ل 

 ، فيه  رجعة  ل  نهائي  وكونه  لق�شوته 

�أي  يف  �أخطاء  وق��وع  لحتمال  ونظر�ً 

�أن  �ملمكن  فمن  جنائية؛  عد�لة  نظام 

 ، ل���إع��د�م  �أب��ري��اء  �أ�شخا�س  يتعر�س 

بالإ�شافة �إىل �أن �ل�شعودية دولة طرف 

يف �تفاقية حقوق �لطفل، �لتي حتظر 

ب�شكل �شريح �لإعد�م �أو �ل�شجن �ملوؤبد 

�إت��اح��ة �لإف����ر�ج �مل�����ش��روط عمن  دون 

�رتكبو� خمالفات قبل �شن 18 عاماً!.

فيما �شرح م�شدر م�شوؤول يف �ململكة 

�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  حكومة  باأن 

عن  �ل�����ش��ادرة  للت�شريحات  ت��اأ���ش��ف 

ك��ل م��ن �لأم���ني �ل��ع��ام ل���أمم �ملتحدة 

�لأوروبية  �ملفو�شية  رئي�س  نائبة  وعن 

و�مل��م��ث��ل��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل���حت��اد �لأوروب�����ي 

و�لأمن،  �خلارجية  �ل�شيا�شة  ل�شئون 

�لعليا  �مل��ف��و���ش��ي��ة  ب��ا���ش��م  و�مل��ت��ح��دث 

وعدد  �ملتحدة  ل�أمم  �لإن�شان  حلقوق 

حول  �لأجنبية  و�لهيئات  �جلهات  من 

تنفيذ حكم �لق�شاء يف �لعاملة �ملنزلية 

�ل�شري�نكية نافيك ريز�ن �لتي قامت 

عن �شابق �إ�شر�ر وت�شميم بقتل  �لطفل 

�أربعة  �لعمر  من  يبلغ  �ل��ذي  �لر�شيع  

�أ�شهر (كايد بن نايف �لعتيبي) ، خنقاً 

حتى �ملوت وذلك بعد قدومها للمملكة 

�لوحيد  �لطفل  وه��و  تقريباً  باأ�شبوع 

للعائلة �لتي تعمل لديها، وما ت�شمنته 

هذه �لت�شريحات من معلومات خاطئة 

حول �لق�شية دون �لتثبت من �لظروف 

�أن  وت��ود  لها،  �مل�شاحبة  و�مل�ب�شات 

تو�شح حكومة �ململكة �لتايل:

كون  حول  �ملز�عم  �شحة  عدم   : �أولً 

�جلانية قا�شر�ً، وهذه �ملز�عم يدح�شها 

ب�شكل و��شح وجلي ل لب�س فيه عمرها 

 (21) و�لبالغ  �ل�شفر  جو�ز  يف  �مل��دون 

وجو�ز  �جلرمية،  �رتكاب  �أثناء  عاماً 

يعترب  عاملياً  معروف  هو  كما  �ل�شفر 

حكومة  ع��ن  ���ش��ادرة  ر�شمية  وث��ي��ق��ة 

بلدها، كما �أن �أنظمة �ململكة ل جتيز 

ول ت�شمح با�شتقد�م �لعمالة �لقا�شرة.

ثانياً : بعد �أن مت �إثبات �جلرمية بكافة 

للعد�لة  �إحالتها  مت  �لقانونية،  �أركانها 

وحماكمتها وتاأمني حقوقها �لكاملة يف 

ومبتابعة  ر�شمي  دف��اع  على  �حل�شول 

�شفارة دولتها، كما متت �إحاطة م�شوؤويل 

�ململكة  ب��زي��ارة  ق��ام��و�  �ل��ذي��ن  دولتها 

ومنهم �لنائب �لعام �ل�شري�نكي بكافة 

�لظروف و�مل�ب�شات و�لإجر�ء�ت �لتي 

�شاحبت �لق�شية منذ بد�يتها.

ثالثاً : بعد �شدور �حلكم بذلت �لدولة 

من جانبها جهود�ً حثيثة من قبل �أعلى 

�مل�شتويات لإقناع �أولياء �لدم باعتبارهم 

�أ�شحاب �حلق �لأول يف �لعفو �أو قبول 

�خلا�س،  حقهم  ع��ن  و�ل��ت��ن��ازل  �ل��دي��ة 

�لتقدير  فائق  �ململكة  حكومة  وتلقت 

من قبل �حلكومة �ل�شري�نكية للجهود 

�ملبذولة للح�شول على عفو عن �لعاملة 

�ملنزلية، �إل �أن هذه �ملجهود�ت مل تنجح 

ل�أ�شف �ل�شديد لإ�شر�رهم على تنفيذ 

�حلكم وعدم �لتنازل عن حقهم.

�لعربية  �ململكة  »�إنَّ  �مل�شدر  و�أ�شاف 

يف  لتوؤكد  ذل��ك  تو�شح  �إذ  �ل�شعودية 

�شيادة  �ح��ر�م��ه��ا  على  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت 

و�لقو�نني  �لأن��ظ��م��ة  وك��اف��ة  �لق�شاء 

وحماية كافة حقوق �ملو�طنني و�ملقيمني 

على �أر�شها وترف�س رف�شاً قاطعاً �أي 

تدخ�ت يف �شوؤونها �أو �أحكام ق�شائها 

حتت �أي مربر�ت كانت«.

�جلمعية  رئ��ي�����س  ���ش��رح  ج��ه��ت��ه  م���ن 

�لدكتور  �لإن�����ش��ان  حل��ق��وق  �ل��وط��ن��ي��ة 

مفلح  بن ربيعان �لقحطاين معلقاً على 

باإعد�م  �مل��ن��ددة  �جل��ه��ات  ت�شريحات 

»عندما  قائً�  بالقتل  �ملتهمة  �خلادمة 

�لر�شيع  قتل  على  �خل��ادم��ة  �أق��دم��ت 

�أقدمت  وع��ن��دم��ا  ب�����ش��ع��ة،  ب��ط��ري��ق��ة 

كف�ئهن  قتل  على  �أخريات  خادمات 

و�أبنائهم مل ن�شمع هذه �لأ�شو�ت«.

وبخ�شو�س ما �أ�شيع حول عمر �خلادمة 

حول  م�شوؤولية  هناك  كانت  »�إذ�  قال 

�لعمر، فاإنها تعود على ب�دها، فدولتها 

�أور�قها و�أثبتت منا�شبة  هي من وقعت 

عمرها للعمل«.

و�ل�شخ�شيات  �ملنظمات  بع�س  �أن  كما 

�ل�شحية  تهمل  و  �جل��اين  ب�شف  تقف 

مو�شحاً �أنه مت تعيني حمامياً للخادمة 

ومتت حماكمتها بعدل ومت �لأخذ بعني 

�لعتبار عائلة �ل�شحية وعائلة �لقاتلة 

ل�شيما و�أن �لقانون �ل�شعودي يتما�شى 

مع �ل�شريعة �لإ�ش�مية.



عليه  يترتب  حل  دون  مفتوحًا  البدون  ملف  بقاء   : اجلمعية  رئيس 
مخاطر أمنية واجتماعية
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قال �لدكتور مفلح بن ربيعان �لقحطاين رئي�س �جلمعية ، �أنَّ بقاء ملف �لبدون من 

دون حل يرتب عليه خماطر �أمنية و�جتماعية و�شيا�شية لأنَّ بقاوؤهم على و�شعهم 

و�أ�شرهم ، من حيث حرمانهم من  �أبنائهم  �نتهاك حلقوقهم وحقوق  �لر�هن ميثل 

من  و�ل�شتفادة  و�لط�ق  �لزو�ج  وتوثيق  و�لتنقل  و�لع�ج  و�لتعليم  �لعمل  �حلق يف 

�أن  �أنه ل �شك  ،  كما  �ل�شمان �لجتماعي ودعم �جلمعيات �خلريية  خم�ش�شات 

تكاثر �أعد�دهم يجعل حل م�شكلتهم مع �لزمن �أمر�ً بالغ �ل�شعوبة  ، و�أ�شاف »يبدو 

وو�قعية  �مل�شكلة مبو�شوعية  مع هذه  �لتعامل  على  قادرة  �ملعنية غري  �جلهات  �أنَّ 

و�شرعة، وقد �ت�شح ذلك من خ�ل �لردود �لتي ت�شل �إىل �جلمعية ب�شاأن ق�شايا 

، كما مت  �أو�مر �شامية تق�شي بحل م�شكلة بع�شهم  هوؤلء على �لرغم من �شدور 

مناق�شة مو�شوعهم مع �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري نايف بن عبد�لعزيز �آل �شعود 

� رحمه �هلل � وقد وجه �شموه يف حينه �جلهات ذ�ت �لع�قة مبتابعته مع �جلمعية، 

ولدينا �أمل كبري يف �إحد�ث تقدم �شريع يف هذ� �مللف، مع ��شت�م �شمو �لأمري حممد 

بن نايف، مهام وز�رة �لد�خلية ملا نعلمه عن �شموه من حر�س �شديد على �لإجناز 

وح�شم �مللفات �ل�شائكة«.

وبني �أنَّ م�شكلة هوؤلء �لأ�شخا�س تكمن يف عدم ح�شولهم على �جلن�شية �ل�شعودية، 

وعدم حملهم �أور�قاً ثبوتية، بالرغم من �أنهم يعي�شون يف �ململكة منذ �شنو�ت طويلة، 

ولي�س لديهم �أية جن�شية على �لإط�ق، �أو تنتمي �أ�شولهم �إىل بلد ل يرغبون �لذهاب 

�إليه لولدتهم يف �ململكة، �أو لطول �إقامتهم فيها، ويرف�س هذ� �لبلد �لعر�ف بهم، 

وكما ورد يف تقارير �جلمعية فهناك �آلف �ل�شكاوى �خلا�شة باجلن�شية، �أو طلبات 

�إيجاد  �حل�شول على ما يثبت �لهوية، وما ز�ل هذ� �مللف مفتوحاً، و�لتقدم ب�شاأن 

حل له حتى �لآن ل يلبي طموحنا، رغم �أن بع�س هوؤلء �لأ�شخا�س كان يحمل �أور�قاً 

�أنهم خدمو� يف  تفيد  �أور�قاً  �إلغاوؤها لأ�شباب خمتلفة، ويحمل بع�شهم  ثبوتية ومت 

وظائف حكومية ملدد طويلة ، وقد ترتب على �شحب �لأور�ق �لثبوتية منهم، تركهم 

دون جن�شية منذ مدد طويلة، مما ترتب عليه �آثار بالغة �ل�شوء، مثل حرمان �أبنائهم 

من �لتعليم ومن �لع�ج ومن �لعمل بالدولة، وعدم �شرف م�شتحقاتهم �ملالية لدى 

�لأ�شل  �شعوديو�  باأنهم  تفيد  �أور�ق  هوؤلء  بع�س  ولدى   ، �لأجهزة �حلكومية  بع�س 

و�ملن�شاأ و�لولدة.

و�أ�شاف » ل يز�ل �شيوخ قبائلهم ي�شهدون، ويوؤكدون �أنهم من �أ�شول �شعودية، ومع 

ذلك مل يحل و�شعهم حتى �لآن كما يلحق بهوؤلء �لأ�شخا�س �لذين تقدمو� �إىل �للجنة 

�ملركزية حلفائظ �لنفو�س؛ لت�شحيح بع�س بيانات هوياتهم عمً� بالأمر �ل�شامي رقم 

471/8 وتاريخ 16/ 6/ 1410، ولكن مل حتل �أو�شاع بع�شهم حتى �لآن«.

و�أ�شاف يلحق بهم �أ�شخا�س �آخرون ي�شمون »باحللفاء« ، ويحملون بطاقة �خلم�س 

�شنو�ت، ومل مينحو� �جلن�شية �ل�شعودية، رغم �أن �لأمر �ل�شامي رقم 786/8 وتاريخ 

ينتمي  �لبطاقة ذ�ت �خلم�س �شنو�ت، وهو  باأن من يحمل  11/ 9/ 1422، ق�شى 

�إىل �إحدى �لقبائل ذ�ت �ملن�شاأ �ل�شعودي، مينح و�أ�شرته �جلن�شية �ل�شعودية مبوجب 

�ملن�شاأ  ذ�ت  �لقبائل  من  لأي  �نتماوؤه  يثبت  من  و�أن  �جلن�شية،  نظام  من   9 �ملادة 

و�لأ�شل �ل�شعودي، ومل يح�شل على بطاقة �لإقامة، يعفى من �شرط �لإقامة ومينح 

مثل  يعالج  �لكرمي  �ل�شامي  �لأمر  وهذ�   ، �ملادة  نف�س  �ل�شعودية مبوجب  �جلن�شية 

يف  ولدو�  �أ�شخا�س  �أي�شاً  يوجد  كما   ، وتفعيل  تطبيق  �إىل  ويحتاج  �حلالت  هذه 

�ململكة، دون �حل�شول على �أية جن�شية، لأ�شباب تتعلق بالأم �أو �لأب ، �أو �أتو� �إىل 

�لزيارة، ومكثو� بها ملدد طويلة باملخالفة لقو�عد �لإقامة  �أو  �ململكة بغر�س �حلج 

يف �ململكة، و�نقطعت �شلتهم بوطنهم �لأم، وهوؤلء قد يكون لدى بع�شهم جن�شية، 

ولكنه يتعمد �إخفاوؤها؛ لإف�شال حماولت ترحيله �إىل بلده �لأ�شلي ، وهذ� �لو�شع 

�أنهم  �أ�شبحو� يف حكم عدميي �جلن�شية، رغم  �لفئة، فهم قد  يرتب م�شاكل لهذه 

لي�شو� عدميي �جلن�شية من �لناحية �لقانونية، و��شتمر�ر و�شعهم هذ� يت�شبب يف 

م�شاكل لهم ولأبنائهم و�أحفادهم وكذلك للمجتمع ول �شك �أن �حلاجة تدعو لو�شع 

حل نهائي مل�شكلتهم، وميكن منح من ل يحمل �أية هوية منهم بطاقات خا�شة حتى 

يتم �لبت يف و�شعهم.
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بهدف نشر الثقافة احلقوقية بني كافة شرائح املجتمع

مكتب اجلمعية باملدينة املنورة ينظم عدد من  الفعاليات 
�جلمعية  م��ك��ت��ب  ����ش���ارك 

ب��امل��دي��ن��ة �مل����ن����ورة  خ�ل 

/1434/3ه�����   5-4 �ل��ف��رة 

�ملدينة  �ختيار  منا�شبة  يف  

�لثقافة  ع��ا���ش��م��ة  �مل���ن���ورة 

�لإ�ش�مية  من خ�ل تنظيم 

بعنو�ن  �لأوىل  ن���دوت���ني  

�لإن�شان  ثقافة حقوق  »ن�شر 

و�لثانية  م�شركة«  م�شوؤولية 

وو�جبات«  حقوق  »�لأ���ش��رة 

ملعر�س  �إقامته  �إىل  �إ�شافًة 

�جلمعية  ��شد�رت  يت�شمن 

حقوقية  ك���ت���ي���ب���ات  م�����ن 

توعوية  وجم����ت  وت��ق��اري��ر 

وبرو�شور�ت.

من  �لندوة  يف   �شارك  وقد 

�لدكتور  �جل��م��ع��ي��ة  ج��ان��ب 

حممد ب��ن ���ش��امل �ل��ع��ويف ، 

و�لأ�شتاذة   ، �جلمعية  ع�شو 

�شرف �لقر�يف �مل�شرف �لعام 

�ملكلف على مكتب �جلمعية 

�لأوىل  �لندوة  ��شتملت  وقد 

باجلمعية  �ل��ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 

�حلقوقية  ور�شالتها  و�آليتها 

و�خت�شا�شاتها  و�أه��د�ف��ه��ا 

حقوق  �أنَّ  ع��ل��ى  و�ل��ت��اأك��ي��د 

�شرعي   مطلب  هي  �لإن�شان 

دور  �إىل  �ل��ت��ط��رق  مت  ك��م��ا 

كً� من  �لأمن �لعام ووز�رة 

�لربية و�لتعليم و�لإع�م  يف 

بني  �حلقوقية  �لثقافة  ن�شر 

فيما   ، �ملجتمع  �أف��ر�د  كافة 

�إىل  �لثانية  �لندوة  تطرقت 

�لق�شايا  �جلمعية جتاه  دور 

وت��و���ش��ي��ح حقوق  �لأ���ش��ري��ة 

يف  �لأ�شرة  �أف��ر�د  وو�جبات 

�لوعي  و�أه��م��ي��ة  �لإ����ش����م 

�ملرتبة  �لقانونية  باحلقوق 

و�مل�شك�ت  �ل�����زو�ج  ع��ل��ى 

عدم  عن  �لناجتة  �لأ�شرية 

وعي �أفر�د �لأ�شرة بحقوقهم 

وو�جباتهم.

قامت  مت�شل  ���ش��ي��اق  ويف 

�لقر�يف  ���ش��رف  �لأ���ش��ت��اذة 

ب���زي���ارة م��ك��ت��ب �لإ����ش���ر�ف 

�ل�شبت  ي���وم  �لج��ت��م��اع��ي 

1434/3/9ه���������  وك����ان يف 

�ل�شر�ف  مديرة  ��شتقبالها 

نادية  �لأ�شتاذة  �لجتماعي 

�لعقبي وعدد من �ملخت�شات 

يف �ملكتب ومت مناق�شة عدة 

�أو�شاع  �أهمها  مو�شوعات 

طيبة  �أط��ف��ال  قرية  يتيمات 

�خلريية  للجمعية  �لتابعة 

�ل��ت��اب��ع��ة لإ����ش���ر�ف �ل����وز�رة 

�مل�حظات  �أه��م  ومناق�شة 

�شمول  و�أهمية   ، �ملر�شودة 

�ملوجود�ت  �ليتيمات  كافة 

بالقرية بقر�ر �لنقل �إىل د�ر 

�لإيو�ء �لتابعة للوز�رة �ل�شادر 

من �لوز�رة ، كما مت �لتطرق 

�لنف�شي  �لتاأهيل  �أهمية  �إىل 

�إلز�مية  و�أه��م��ي��ة  للفتيات 

�لتعليم حلماية حق �لفتيات 

و�أهمية  تعليمهن  ب��اإك��م��ال 

وج���ود ك��ف��اءة م��وؤه��ل��ة ذ�ت 

�لنف�شي  �ملجالني  يف  خ��ربة 

على  ل�إ�شر�ف  و�لجتماعي 

�لفتيات.
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حتت عنو�ن »حقوق �لإن�شان ... ملاذ�« 

�شارك �لدكتور ح�شني �ل�شريف  �مل�شرف 

�لعام على فرع �جلمعية بجدة و�لأ�شتاذ 

يف  �جلمعية  ع�شو  �ل�شريف  معتوق 

 ، �لإن�����ش��ان  حقوق  ع��ن  تعريفية  ن��دوة 

�لأ�شتاذ خالد  �للجنة  �أمني عام  قدمها 

�لغامني و�أد�ر�ها رئي�س �للجنة �لأ�شتاذ 

�شمن  ك��ان��ت  و�ل��ت��ي  �ل�شحفي  �أح��م��د 

مبحافظة  �لثقافية  �للجنة  فعاليات 

�خلمي�س  ي��وم  �أقيمت  و�لتي   ، خلي�س 

1434/2/21ه� �ملو�فق 2013/1/3م.

بد�أت �لندوة باإعطاء ملحة تاريخية عن 

مر�حل ن�شاأة حقوق �لإن�شان منذ بد�يتها 

 ، �لدولية  مكانتها  �إىل  و�شولها  حتى 

قدمها �لدكتور ح�شني �ل�شريف ، موؤكد�ً 

�لإن�شان  ومعرفة  توعية  �أهمية  على 

ملحة  م�شاألة  معرفتها  لأن  بحقوقه 

و�شرورية لكي ي�شتطيع حمايتها ، و�شدد 

�حلقوقية  �لثقافة  ن�شر  �أهمية  على 

 ، �لنا�س  ب��ني  و�لت�شامح  �لقيم  لن�شر 

�ل��ت��و�زن بني �حلقوق  �أج��ل حتقيق  من 

�لإن�شان  »حقوق  و�أ���ش��اف  و�لو�جبات 

فكرة  ه��ي  �إمن��ا  حديثة،  فكرة  لي�شت 

قدمية لها جذورها �لتاريخية توؤكد �أن 

هناك حاجة ما�شة لكي يكون هناك من 

ذلك  بعد  ثم  �لنا�س«  يد�فع عن حقوق 

قدم نبذة تعريفية عن �جلمعية �لوطنية 

ور�شالتها  ون�شاأتها  �لإن�����ش��ان  حلقوق 

وروؤيتها و�أهد�فها و�خت�شا�شاتها و�آلية 

تعاملها  وكيفية  �ل�شكاوى  ��شتقبال 

�جلهات  مع  تو��شلها  خ���ل  من  معها 

عن  و�لنتهاكات  �لظلم  لرفع  �ملخت�شة 

�ملظلومني.

ويف �شياق مت�شل  بني معتوق �ل�شريف 

�لإن�شان  ح��ق��وق  جميعة  ب��ني  �ل��ف��رق 

»�إن  ق��ال  حيث  �لإن�شان  حقوق  وهيئة 

هيئة حقوق �لإن�شان هي هيئة حكومية 

و�أن�شطتها  متويلها  يف  �حلكومة  متثل 

�ملو�طن  حتمي  ل  �أنها  ذل��ك  يعني  ول 

�أما  ت��د�ف��ع ع��ن حقوقه وو�ج��ب��ات��ه  ب��ل 

ل  فهي جمعية  �لإن�شان  جمعية حقوق 

تتبع لأي م�شلحة حكومية ول متثل �أي 

قطاع حكومي �إمنا تهتم فقط بالإن�شان 

فت�شتقبل �شكو�ه وتدله على كيفية �أخذ 

و�شدد    ، م�شوؤول«  �أي  عند  م�شتحقاته 

على �أهمية �لتفريق بني حقوق �لإن�شان 

كموؤ�ش�شات  �لإن�شان  وحقوق  كثقافة 

�ل����دول يف حتقيق  مل�����ش��اع��دة  �أن�����ش��ئ��ت 

»هناك  وق���ال   ، �لجتماعية  �ل��ع��د�ل��ة 

وكر�مة  و�أد حرية  يريد  �لب�شر من  من 

�لإن�شان حلاجة ذ�تية ولتحقيق م�شالح 

ثقافة  »وج����ود  م�شيفاً   ، �شخ�شية« 

�نطباعية �شائدة تنتهك حقوق �لإن�شان 

من  �شنفاً  جعل  �لعباد  رب  من  �ملكرم 

لتحرير  �لثقافة  لهذه  يت�شدون  �لب�شر 

�لإن�شان؛  �أخيه  عبودية  من  �لإن�شان 

�آلية  �شياغة  على  �لعامل  �تفق  لذلك 

تعرف  �حلقوقية  للموؤ�ش�شات  عمل 

�ملوؤ�ش�شات  هذه  لتكون  باري�س  مببادئ 

م�شتقلة تعمل على تعزيز وحماية حقوق 

حت�شني  يف  �ل��دول  وم�شاعدة  �لإن�شان 

جمتمعاتها«.  يف  �حل��ق��وق  ه��ذه  حالة 

عبودية  من  �لإن�شان  حترير  �أن  وب��ني 

�أخيه �لإن�شان يتطلب �إعمال �جلهد من 

�ملجتمعات  ت�شعد  �أن  �أجل  من  �جلميع 

على  و�حل�شول  �لجتماعية  بالعد�لة 

�حلقوق �لتي ت�شهم يف �لتنمية.

دور  �أنَّ   على  �جلمعية  ع�شو�  و�شدد� 

�لدول  م�شاندة  ه��و  �لإن�����ش��ان   ح��ق��وق 

لإقامة �لعدل ورفع �لظلم ، و�أ�شار� �إىل 

�أن وجود موؤ�ش�شات حلقوق �لإن�شان يف 

هذ�  على حت�شر  دليل  هو  �أي جمتمع 

�أن تو�جدها �شمة  �إىل  �ملجتمع، لفتني 

�حل�شاري  �ملتمدن  �ملجتمع  �شمات  من 

�ل����ذي ي�����ش��وده �لأم����ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر ، 

�لتفاقيات  على  �لتحفظ  �أن  موؤكدين 

ملعرفة  كمعايري  و�شعت  �لتي  �لدولية 

مدى متكن �لإن�شان من حقوقه ل يعني 

�أن ل نعمل بباقي مو�د �لتفاقيات، وفق 

ما يتما�شى مع �ل�شريعة �لإ�ش�مية؛ لأن 

�لظلم  ورفع  �لعدل  حتقيق  هو  �لهدف 

عن �ملظلومني.

�لفر�شة  �إت��اح��ة  مت  �ل��ن��دوة  ختام  ويف 

مل��د�خ��ل��ة �حل�����ش��ور و�لإج����اب����ة على 

عبد�لرحيم  �شلم  كما   ، ��شتف�شار�تهم 

درعا  مغربي  حمزة  و�لدكتور  مغربي، 

لع�شوي  �لأع�����ش��اء  ع��ن  نيابة  �للجنة 

�جلمعية �لوطنية حلقوق �لإن�شان.

ال�شنة ال�ش�بعة - العدد )84( 
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ضمن فعاليات اللجنة الثقافية  مبحافظة خليص

فرع اجلمعية بجدة يشارك في ندوة  "حقوق  

اإلنسان ...  ملاذا"

�جلمعية  مكتب  على  �لعام  �مل�شرف  طالب 

�لأ�شتاذ  �جلمعية  وع�شو  �ملقد�شة  بالعا�شمة 

�شليمان �لز�يدي ،  ب�شرورة حماية �شكان حي 

�لفي�شلية مبحافظة �لطائف من �لأ�شر�ر �لتي 

موقع  �إيجاد  على  و�لعمل  �حلي  د�خل  �خليول  ��شطب�ت  وجود  جر�ء   ، �أ�شابتهم 

�أ�شر�ر  عليه  ترتب  �لذي  �لأمر   ، و�ل�شكاين  �لعمر�ين  �لنطاق  خارج  لهم  منا�شب 

لنقلها  �لعليا  �جلهات  مع  �لتو��شل  �شيتم  �أنه  موؤكد�ً   ، بهم  حلقت  و�شحية  بيئية 

ومتكني �شكانها من �حلق يف �لعي�س يف بيئة نظيفة ، جاء ذلك بعد �أن تقدم �أكرث من 

حو�يل 10000ن�شمة من �شكان �حلي ب�شكوى �إىل مكتب �جلمعية بالعا�شمة �ملقد�شة 

يطالبون فيها بحمايتهم من �أ�شر�ر تلك �ل�شطب�ت ، ل �شيما و�أن �لبع�س منهم قد 

�أ�شيب باأمر��س تنف�شية خمتلفة جر�ء �نبعاث رو�ئح كريهة  ونفوق �أعد�د منها جلبت 

معها �لذباب و�لقو�ر�س و�لبعو�س و�لقطط �جلائلة من تلك �ل�شطب�ت.

اجلمعية تشارك في االحتفاء باليوم العاملي لإلعاقة
بالتعاون مع نادي متطوعي جدة وقروب 

رحمة �لتطوعي ، �حتفلت موؤخر�ً وز�رة 

�لعاملي  ب��ال��ي��وم  �لجتماعية  �ل�����ش��وؤون 

ل�إعاقة مبركز �لتاأهيل �ل�شامل ، ح�شر 

�حل��ف��ل ك��ً� م��ن  م��دي��ر ع��ام �ل�شوؤون 

�ملكرمة  م��ك��ة  مبنطقة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

عبد�هلل �آل طاوي، و�مل�شرف �لعام على 

�لإن�شان  �لوطنية حلقوق  �جلمعية  فرع 

بجدة  �لدكتور ح�شني �ل�شريف، و�لأمني 

�إح�شان  �لإ�ش�مية  �لإغاثة  لهيئة  �لعام 

�ل�شعودية  �أر�مكو  �شوؤون  ومدير  طيب، 

�أحمد  نبيل بن  �شابقاً  �لغربية  باملنطقة 

�لعامة  �ل��ع���ق��ات  وم���دي���ر  ب��اع�����ش��ن، 

و�لن�شر  لل�شحافة  ع��ك��اظ  مبوؤ�ش�شة 

�مل�شوؤولني  عبد�هلل �حل�شون، وعدد من 

ووجهاء حمافظة جدة.

اأ. �شليم�ن الزايدي

اجل��م��ع��ي��ة ت��ط��ال��ب بنقل اس��ط��ب��الت اخل���ي���ول  إل���ى خ���ارج ح��ي الفيصلية 

مبحافظة الطائف
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 بعد دراسة مشروع النظام املقترح من قبل اجلمعية وبعد األخذ بالتعديالت وامللحوظات املقدمة من قبل اجلهات ذات العالقة

مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام الوقاية من اإليدز
و�فق جمل�س �ل�شورى يف جل�شته �ملنعقدة يوم �لأحد 1434/1/26ه� �ملو�فق 2012/12/9م ، برئا�شة نائب رئي�س �ملجل�س �لدكتور حممد بن �أمني �جلفري على 

م�شروع نظام »�لوقاية من مت�زمة �لعوز �ملناعي �ملكت�شب (�لإيدز) وحقوق �مل�شابني وو�جباتهم«، وذلك بعد �أن ��شتمع �إىل وجهة نظر جلنة �ل�شوؤون �ل�شحية و�لبيئة 

ب�شاأن ملحوظات �لأع�شاء و�آر�ئهم جتاه م�شروع �لنظام �لتي قر�أها رئي�س �للجنة �لدكتور حم�شن �حلازمي ، حيث كانت جلنة �ل�شوؤون �ل�شحية و�لبيئة يف �ملجل�س 

قد و�شعت تقريرها على �مل�شروع من خ�ل در��شته �ملقرحة من �جلمعية �لوطنية حلقوق �لإن�شان وما ورد من ملحوظات من وز�رة �ل�شحة، وم�شروع �حلكومة 

�ملر�فق ملح�شر هيئة �خلرب�ء، وما ��شتمل عليه من تعدي�ت ومقرحات وملحوظات وما �طلعت عليه �للجنة من �أنظمة ولو�ئح ذ�ت �شلة بال�شعودية، وكذلك �لأنظمة 

و�لأدلة و�ملبادر�ت يف دول عربية و�أجنبية، وما �أبد�ه �ملندوبون من ملحوظات و�قر�حات على مو�د م�شروع �لنظام. 

من جانبه �أكد �لدكتور حم�شن �حلازمي رئي�س جلنة �ل�شوؤون �ل�شحية يف جمل�س �ل�شورى ،  يف ت�شريح له ل� “�لقت�شادية” ، توجه وز�رة �ل�شحة �إىل �إلز�م جميع 

�مل�شت�شفيات �حلكومية بفح�س “�لإيدز” للمر�أة �حلامل ، على �أن تكون �شمن �لتحاليل يف بد�ية �أ�شهر �حلمل.

ويف �شياق مت�شل �أو�شح رئي�س �جلمعية �لوطنية حلقوق �لإن�شان �لدكتور مفلح بن ربيعان �لقحطاين، �أن �جلمعية رفعت للمقام �ل�شامي ما ت�شمنه �مل�شروع من توفري 

للحقوق �لجتماعية و�لإن�شانية و�ل�شحية و�لوظيفية لهذه �لفئة من �ملر�شى ، وقال »�إن �مل�شروع �أحيل من �ملقام �ل�شامي �إىل جمل�س �ل�شورى«.

تو�شية الدكتور عبد اجلليل ال�شيف على م�شروع النظ�م

جاءت مد�خلة ع�شو �جلمعية و�مل�شرف �لعام على فرع �جلمعية باملنطقة �ل�شرقية وع�شو جمل�س �ل�شورى على م�شروع �لنظام على �لنحو �لتايل:

معايل �لرئي�س ،،

�لأخوة �لأع�شاء ،،

�ل�ش�م عليكم ورحمة �هلل وبركاته:

متميز  قدمته من جهد  ما  و�أع�شاء على  رئي�شاً  و�لبيئة  �ل�شحية  �ل�شوؤون  �إىل جلنة  و�لتقدير  بال�شكر  �أتقدم 

للتعامل مع هذ� �لنظام �لهام م�شروع نظام �لوقاية من مت�زمة �لعوز �ملناعي �ملكت�شب (�لإيدز) وحقوق �مل�شابني 

وو�جباتهم .. و�إعطاءه ما ي�شتحق من �لهتمام ، كما �أ�شكرها على قبولها للمربر�ت و�مل�شوغات �لتي تقدمت 

بها لقبول هذه �لتو�شية بعد �لتعديل �جلزئي �لذي �قرحته لتحقيق هذ� �لهدف.

قبول هذه �لتو�شية هو مطلب قدمي لإد�ر�ت �ل�شجون ، وهي د�عمة حلقوق �مل�شابني وو�جباتهم خا�شة يف ظل 

تز�يد �أعد�د �ل�شجناء ، وقلة �لكو�در �لطبية �ملتخ�ش�شة و�ملوؤهلة يف �ل�شجون للتعامل مع هذه �حلالت.

�أكرر �ل�شكر لرئي�س �للجنة وللمجل�س على دعم هذه �لتو�شية.

 و�شكر�ً 

ن�ض التو�شية:

�لعمل على معاجلة من يثبت �إ�شابتهم من �ملقيمني مبر�س �لإيدز ومعاجلة هذ� �لأمر با�شتحد�ث مادة �أو تعديل �إحدى مو�د هذ� �لنظام تن�س �شر�حة وبو�شوح على 

ترحيلهم و��شتكمال �إجر�ء�ت حماكماتهم �جلنائية و�ملالية على وجه �ل�شرعة تفادياً ل�أ�شر�ر �لتي ترتب على طول فرة �لنتظار لأ�شباب كثرية �أبرزها عدم وجود 

كادر طبي وفني متخ�ش�س ومتفرغ للتعامل مع هذه �حلالت وهذ� ما لحظناه يتكرر.

املربرات:

1- �ملادتني (13) و (15) من هذ� �لنظام عاجلت جزء من �مل�شكلة وهي م�شكلة �لرحيل �إل �أنها مل تعالج جوهر �مل�شكلة ، وهو �لتاأخري �لغري مربر ل�شتكمال 

�لإجر�ء�ت �لق�شائية و�لإد�رية قبل �حلكم وبعد �حلكم.

2- �لأعباء �لطبية و�لأمنية �لتي ترتب على وجود هذه �لفئة �شحياً و�أمنياً ومالياً.

3- عدم وجود كو�در طبية مدربة وموؤهلة يف �ل�شجون من �لأطباء و�لفنيني للتعامل مع هذه �حلالت و�أن معظم �لعاملني �أبدو� عدم رغبتهم يف �أد�ء هذه �ملهام.

4- �ل�شجون ودور �لتوقيف ثبت ميد�نياً �أنها بيئة حا�شنة لنتقال مر�س �لإيدز من خ�ل ممار�شات غري �شرعية.

�نتظار هذه �لأحكام قبلها وبعدها رمبا يتجاوز بكثري تلك �لأهد�ف  �لق�شائية للمحكوم عليهم فاإن خطر طول فرة  �لنبيلة ل�أحكام  5- مهما كانت �لأهد�ف 

�لنبيلة.

لهذه �لأ�شباب جمتمعة تقدمت بهذه �لتو�شية و�آمل �أن تلقى قبولً من �للجنة �ملوقرة و�لأع�شاء �لأفا�شل .

و�شكر�ً

د. عبد اجلليل ال�شيف
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الفساد الوزارات واملؤسسات تلزم موظفيها بالتعاون مع موظفي "نزاهة"
 �ألزمت �لوز�ر�ت و�لأجهزة و�ملوؤ�ش�شات 

يف  �ملن�شرة  فروعها  بكافة  �حلكومية 

جميع   ، �ململكة  وحم��اف��ظ��ات  مناطق 

�عتماد  بقبول  ومن�شوبيها  موظفيها 

بطاقة تعريف و�إثبات �نت�شاب من�شوبي 

�لف�شاد  مل��ك��اف��ح��ة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 

“نز�هة” وعدم �إلز�م موظفيها باإح�شار 
مهامهم  �أد�ء  من  ومتكينهم  �شو�ها  ما 

يطلبونه  مبا  وتزويدهم   ، بها  �ملكلفني 

من وثائق و�أور�ق ون�شخ منها.

وم�حظات  ���ش��ك��اوى  بعد  ذل��ك  ج��اء 

موظفي �لهيئة ، من عدم تعاون �ملوظفني 

�حلكوميني يف حالة �جلولت �مليد�نية 

�لتي تنفذ من قبلهم حيث يطلبو� منهم 

�لذي   �لأم��ر   ، ر�شمية  تقدمي خطابات 

»�أنَّ  �أعمالهم موؤكدين  �إىل تعطل  يوؤدي 

من  �خلام�شة  �مل��ادة  يخالف  ذل��ك  كل 

تنظيم �لهيئة �لوطنية ملكافحة �لف�شاد، 

ن�شت  �لتي  �لثالثة)  (�لفقرة  وحتديد�ً 

على جميع �جلهات �حلكومية �مل�شمولة 

من�شوبيها  متكني  �لهيئة  باخت�شا�شات 

من تاأدية مهامهم وتزويدهم مبا يطلبونه 

من وثائق و�أور�ق.

برامج جديدة متنوعة لنزالء السجون 
�أكد �للو�ء علي �حلارثي مدير �ل�شجون 

�لعامة  �مل��دي��ري��ة  �أن   ، �ل�شعودية  يف 

بناء  م�����ش��روع  م��ن  �شتنتهي  لل�شجون 

�لعام  خ�ل  جديدة  �إ�ش�حيات  �أرب��ع 

كافة  على  �شتحتوي  حيث  �حل���ايل، 

مريح  �شكن  م��ن   ، �ل��ن��زلء  متطلبات 

ون�شاطات ، وبر�مج خمتلفة �شو�ء كانت 

تعليمية  �أو   ، تدريبية   �أو   ، ت�شغيلية 

�لنزلء  مبقدور  و�شيكون   ، ريا�شية  �أو 

�إقامة �مل�شرحيات و�لأم�شيات �ل�شعرية 

و�لثقافية وممار�شة �لريا�شة و�لزر�عة 

وتربية �حليو�نات.

 جاء ذلك خ�ل ت�شريح له ل� “�لعربية 

نت ” موؤكد�ً »�أن كل �إ�ش�حية �شتحتوي 

على 24 وحدة، وت�شتوعب �لوحدة 260 

نزيً�، وكل وحدة م�شتقلة ب�شالة طعام 

و�شالة ت�شمي�س، و�لغرفة �لو�حدة ت�شم 

�لت�شميم  �شي�شمح  كما   ، �أ�شخا�س   4

بت�شنيف  �لإ�ش�حيات  لتلك  �جلديد 

�أ�شحاب  ي��ت��د�خ��ل  ل  ح��ت��ى  �جل��ر�ئ��م 

�جل��ر�ئ��م �مل��ع��ت��م��دة م��ع �مل��وق��وف��ني يف 

ق�شايا �شغرية.

لل�شجون  �لعامة  �ملديرية  »�إنَّ  و�أ�شاف 

�ململكة  م���ن���اط���ق  ج��م��ي��ع  ���ش��ت��غ��ط��ي 

�لتي  �جل�����دي�����دة،  ب���الإ����ش����ح���ي���ات 

�ملقبلة،  �لأ���ش��ه��ر  خ���ل  عنها  �شيعلن 

 وي�����ش��ت��غ��رق ب��ن��اوؤه��ا ث���ث��ة �أع������و�م«.
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تنفيذ رعاية طبية منزلية ملعاقي مكة واملنطقة الشرقية

�ملعاقني  معاناة  من  �لتخفيف  �أج��ل  من 

للمر�كز  مر�جعتهم  ع��ن��د  و�مل��ع��اق��ات 

�لطبية لأخذ ع�جهم �أو �لقيام بالع�ج 

مدير  �لفخر�ين  توفيق  �أكد   ، �لطبيعي 

�إط�ق فرق   ، �لعام  �لظهر�ن  م�شت�شفى 

خلدمتهم   �مل�شت�شفى  من  �ملنزيل  �لطب 

مبيناً  »�أن تلك �لفرق تقوم بزيارة �ملنازل 

و�خلرب  �لظهر�ن  يف  �أح��ي��اء   7 وتغطي 

�أط���ب���اء وممر�شني  م���ن  م��ك��ون��ة  وه���ي 

ومم��ر���ش��ات و�أخ�����ش��ائ��ي ع���ج طبيعي 

وخدمة �جتماعية«.

�ل�شوؤون  وز�رة  ب��د�أت  مت�شل  �شياق  ويف 

�لجتماعية ، و�جلمعية �خلريية لرعاية 

 ، (�شفاء)  �ملزمنة  بالأمر��س  �مل�شابني 

تنفيذ برنامج �لرعاية �ملنزلية للمعاقني 

تقدمي  يت�شمن  �ل��ذي  �ملكرمة  مكة  يف 

من  �ملنا�شب  �لتاأهيلي  �لتدخل  خدمة 

و�لت�شخي�س   ، �ملنزلية  �ل��زي��ارة  خ���ل 

�لطبيعي  و�ل��ع���ج   ، ل���إع��اق��ة  �لطبي 

�لنف�شية  و�لرعاية   ، �لوظيفي  و�لع�ج 

�لتمري�شية  و�لرعاية   ، �ل�شلوك  وتعديل 

من    ، و�لجتماعي   ، �لأ�شري  و�لع�ج 

�ل�شبحي  �ل�شمد  ع��ب��د  ق���ال   ج��ان��ب��ه 

بالعا�شمة  �ل�شامل  �لتاأهيل  مركز  مدير 

ل��“�ملدينة”  ل��ه  ت�شريح  يف  �ملقد�شة 

�لرعاية  لهذه  �تفاقية  توقيع  مت  »�إن���ه 

تقدمي  ب��ه��دف  و�جلمعية  �ل����وز�رة  ب��ني 

�ل�شحية  �لرعاية  ت�شمل  �لتي  �خلدمة 

و�لوقاية و�لتاأهيل للمعاقني من �شديدي 

�ململكة  يف  �لإعاقة  ومتو�شطي  �لإعاقة 

م��ن خ����ل رع��اي��ة م��ن��زل��ي��ة«  و�أ�شاف 

هي  بالربنامج   �مل�شمولة  �حل��الت  »�إن 

وهي  (23�أ)  فئة  من  �ل�شديدة  �حل��الت 

�ل�شلل �لرباعي و�لإقعاد �لتام ، و�لتخلف 

�أو   ، ن�شفي  �شلل  مع  �ل�شديد  �لعقلي 

فئة  م��ن  �ملتو�شطة  و�حل����الت  رب��اع��ي 

و�شلل   ، رب��اع��ي  �شعف  وه��ي  (23ب) 

ن�شفي  �شلل  مع  متو�شط  وتخلف  ث�ثي 

و�حلالت �لب�شيطة من فئة (24�أ) و�لتي 

ت�شمل �ل�شلل �لن�شفي �لطويل �أو �ل�شفلي 

و�ل�شعف �لث�ثي �أو �لثنائي«. 

ي�شتخدم  �لربنامج  �أن  بالذكر  �جلدير 

منوذج �إد�رة �حلالة �لعلمي �ملعروف دولياً 

(Case Management) حيث  با�شم 

حالة  لكل  مدير  �أو  �شابط  بتعيني  يقوم 

تنظم للربنامج يكون م�شوؤوًل خ�لها عن 

تقدمي �خلطة �لفردية �ملر�د متابعتها.

خطوات جديدة ضمن مشروع امللك عبد الله لتطوير مرفق القضاء

بن  �لدكتور حممد  �لعدل  وزير  �أو�شح  

عبد �لكرمي �لعي�شى ، قرب �إط�ق وز�رة 

�ل��ع��دل ع���دد م��ن �خل��ط��و�ت �جلديدة 

 ، �ل�����ش��ع��ودي  �ل��ق�����ش��اء  م��رف��ق  لتطوير 

�لإلكروين  �ل��ر�ف��ع  �أه��م��ه��ا  م��ن  �ل��ت��ي 

بال�شمانات �ل�شرعية و�لنظامية ، لفتاً 

�إىل �أنَّ مادة �مل�شروع متوفرة لدى �لوز�رة 

من  �للكروين  �لتوقيع  �عتماد  وتنتظر 

�جلهات �ملخت�شة، كما �أو�شح عن قرب 

و�لتحكيم  �ل�شلح  مركز  تنظيم  �شدور 

�ل�شعودي للتخفيف على �لق�شاء.

و�أ�شاف من خ�ل ت�شريح له ل�� “�لريا�س”  

�أن م�شروع خادم �حلرمني خطا خطو�ت 

حثيثة يف �ملجال �لتقني فاختزل �لزمان 

و�ملكان يف �لق�شاء و�لتوثيق، حيث يركز 

و�لتوثيق  �لتدريب  حمور  على  �مل�شروع 

�لتوثيقي  و�ل�شناد  �لق�شائي  و�ل�شناد 

وبقية منظومة �لعمل �لإد�ري يف �لق�شايا 

و�لتوثيق ، ولفت وزير �لعدل �إىل �أن بطء 

�لتقا�شي م�شكلة تعاين منها جميع دول 

�لعامل دون ��شتثناء، معترب�ً �أن �مل�شاحلة 

�أمر  ب��ال��ود  �لق�شايا  و�إن��ه��اء  و�لت�شوية 

من  يخرج  فاجلميع  �لق�شاة  عن  يخفف 

�ل�شلح و�لتوثيق ر��شون ،  و�شدد على �أن 

�لق�شاء يف �ململكة ل مي�س �لنظام �لعام 

للدولة، موؤكد�ً �أن �لنظام �لعام للدولة هو 

حتكيم �ل�شريعة �لإ�ش�مية. 
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ربيع الأول  1434ه�  - فرباير   2013 م  نظام حقــــوق

املكتسب  املناعي  ال��ع��وز  متالزمة  م��ن  »ال��وق��اي��ة  نظام  م��ش��روع   

اإليدز وحقوق املصابني وواجباتهم« مقترح اللجنة بعد مناقشته 

في مجلس الشورى 
الف�شل الأول: اأحك�م ع�مة

�ملادة �لأوىل:

 يق�شد بامل�شطلحات �لآتية : �أينما وردت يف هذ� �لنظام �ملعاين �ملبينة �أمام كل 

منها، ما مل يقت�س �ل�شياق خ�ف ذلك.

وحقوق  �لإيدز  �ملكت�شب  �ملناعي  �لعوز  مت�زمة  من  �لوقاية  نظام  �لنظام:   •
�مل�شابني وو�جباتهم.

• �لإيدز : مر�س مت�زمة �لعوز �ملناعي �ملكت�شب.
• �جلهات �ل�شحية : كل جهة عامة �أو خا�شة تقدم �لرعاية �ل�شحية.

�لوقائية   – �لطبية  و�لإجر�ء�ت  �خلدمات  جمموعة   : �ل�شحية  �لرعاية   •
و�لع�جية – �ملقدمة يف �شاأن �لوقاية و�لعناية و�لع�ج �لأويل لأعر��س �لإيدز.

• �لرعاية �لطبية : �خلدمات �لوقائية و�لع�جية و�لتاأهيلية �لتي تعنى ب�شحة 
�لفرد و�ملجتمع.

• �لربنامج �لوطني: �لربنامج �لوطني ملكافحة �لإيدز يف �لوز�رة.
• �لتثبت : تاأكيد �لنتيجة بو�شاطة �ملخترب�ت �ملرجعية.

• �مل�شاب : �حلامل للفريو�س �مل�شبب ل�إيدز �أو من ظهرت عليه �أعر��شه.
• �مل�شتبه : من ترجحت دلئل �إ�شابته بالإيدز.

• �ملخالط : من يكون على �ت�شال بامل�شاب باأ�شلوب معاي�شة يغلب عليها �إمكانية 
�نتقال �ملر�س.

• �ملتعامل: من يكون على تو��شل خدمي �أو تو��شل عمل بامل�شاب باأ�شلوب قد 
ترد فيه �إمكانية �نتقال �ملر�س.

• �لعزل: منع �مل�شاب من خمالطة �لآخرين حلمايته �أو حماية غريه.
• �لتبليغ : �إخبار �لوز�رة عن �لإ�شابة بالإيدز.

• �ل�ئحة : �ل�ئحة �لتنفيذية للنظام.

�ملادة �لثانية:

ذ�ت  �لأنظمة  يف  �لو�ردة  �لوقائية  و�لحتياطات  بالتد�بري  �لإخ�ل  عدم  مع 

�لع�قة، يهدف �لنظام �إىل ما يلي:

• ت�شنيف �لإيدز �شمن �لأمر��س �ملعدية و�أن يعمل بالإجر�ء�ت و�لتد�بري 
�ملبينة يف هذ� �لنظام ولئحته للوقاية منه.

• �ملحافظة على حقوق �مل�شابني وخمالطيهم وبيان و�جباتهم.
• �شمان �لرعاية و�لتاأهيل �ل�زمني للمر�شى.
• �شمان �لتعليم و�لتدريب و�لعمل للم�شابني.

الف�شل الث�ين: اخلدم�ت ال�شحية

�ملادة �لثالثة:

يجب على �جلهات �ل�شحية تقدمي �لرعاية �ل�شحية و�مل�شورة و�لدعم �لنف�شي 

و�حر�م حقوق �مل�شابني، ومكافحة �لإيدز وبيان و�شائل �نتقاله وطرق �لوقاية 

منه وع�جه و�لتوعية بها و�حلث على جتنبه وحماية �أفر�د �ملجتمع منه.

�ملادة �لر�بعة:

ل يجوز لأي جهة �شحية �لمتناع عن تقدمي �لرعاية �لطبية �ل�زمة لأي 

م�شاب ب�شبب ��شابته.

�ملادة �خلام�شة:

• يقوم �لربنامج �لوطني بالتن�شيق مع �جلهات �ل�شحية �لأخرى بتفعيل 
�إجر�ء�ت �لوقاية و�لرعاية و�لتاأهيل وحتديد �ملخترب�ت �ملرجعية للت�شخي�س 

و�لتثبيت من �لإ�شابة وتقدمي �لع�ج للم�شابني به و�إي�شاح طرق �لوقاية من 

�لإ�شابة.

• على �جلهات �ل�شحية �ر�شال �لعينات �مل�شتبه يف �يجابيتها �إىل �ملخترب�ت 
�ملرجعية �لتي يحددها �لربنامج �لوطني للتثبت من �ل�شابة، ويف جميع �لأحو�ل 

يجب �إب�غ �جلهات �ملعنية يف �لوز�رة بطريقة �شرية بجميع �حلالت �مل�شابة، 

وحتدد �ل�ئحة �جلهات �لتي تتلقى �لتبليغ.

�ملادة �ل�شاد�شة:

يجوز  ول  وجلنينها  �مل�شابة  �حلامل  للمر�أة  �ل�زمة  �ل�شحية  �لرعاية  تُقدم 

�أو رعايتهم ب�شبب  �أطفالها  �أو حرمانها من ح�شانة  �جبارها على �لإجها�س 

��شابتها.

الف�شل الث�لث: حقوق امل�ش�ب يف التعلم والتدريب والعمل

�ملادة �ل�شابعة:

تتخذ �جلهات �ل�شحية و�لتعليمية و�لإع�مية �لجر�ء�ت �لكفيلة بن�شر �لوعي 

�ل�شحي عن �لإيدز يف �ملجتمع وبيان حقوق �مل�شابني وت�شع �ل�ئحة �جر�ء�ت 

ذلك.

�ملادة �لثامنة:

ل يجوز منع �مل�شاب من �لتمتع باحلقوق �ملقرة له مبوجب �لأنظمة ول يجوز 

كذلك منعه من حقوق متابعة تعليمه �أو ف�شله من عمله ب�شبب مر�شه �إل �إذ� 

�أثبت تعمده نقل �لعدوى �إىل غريه.

الف�شل الرابع: حقوق املجتمع

�ملادة �لتا�شعة:

مع عدم �لإخ�ل مبا ورد يف �ملادة (�لر�بعة ع�شرة) من هذ� �لنظام، ل يجوز 

فر�س �ختبار �لإيدز �إل يف �حلالت �لآتية :

•  مدر�شو �لتعليم �لعام و�ملتقدمون  للكليات و�ملعاهد �ل�شحية �ملدنية و�لع�شكرية.
• �ملتقدمون ل�شغل �لوظائف �مل�شمولة بالكادر �ل�شحي.

• �ملتقدمون ل�شغل �لوظائف �لع�شكرية.
• فحو�شات ما قبل �لزو�ج.

• �ملر�أة �حلامل.
• �أي حالة يرى �لوزير �شمولها بالفح�س بالتن�شيق مع جمل�س �خلدمات 

�ل�شحية.

�ملادة �لعا�شرة:

وتتخذ  �ل�شابة،  عدوى  من  �لوقاية  �ملجتمع يف  �أف��ر�د  حقوق  �ح��ر�م  يجب 

�جلهات – �ل�شحية و�لتعليمية و�لجتماعية و�لإع�مية – �لإجر�ء�ت �ل�زمة 

�جلو�نب  و�إب��ر�ز  �ملر�س  هذ�  جو�نب  مبختلف  و�لتوعية  و�لتعريف  للوقاية 

�ل�شرعية و�لأخ�قية و�أهمية �للتز�م بها لدعم جو�نب وقاية �لأفر�د و�لأ�شرة 

و�ملجتمع من �لإ�شابة بالإيدز.
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الف�شل اخل�م�ض: املخ�لف�ت والعقوب�ت

�ملادة �حلادية و�لع�شرون:

يحظر كل فعل �أو �متناع ي�شكل متييز�ً �شد �مل�شابني ويوؤدي �إىل �حلط من كر�متهم 

�أو �لنتقا�س من حقوقهم �أو ��شتغ�لهم ب�شبب ��شابتهم.

�ملادة �لثانية و�لع�شرون:

�ل�شحية  �جلهات  تر�شحهم  �لذين  �لأ�شخا�س  �ل�شحية  �خلدمات  يعتمد جمل�س 

�لعامة ملهمة �شبط خمالفات �أحكام هذ� �لنظام.

�ملادة �لثالثة و�لع�شرون:

يعاقب كل من  �أخرى،  �أنظمة  �أ�شد من�شو�س عليها يف  باأي عقوبة  دون �لإخ�ل 

يخالف �أحكام �ملو�د (�لر�بعة و�لثامنة و�لتا�شعة و�لر�بعة ع�شرة) من هذ� �لنظام 

بغر�مة مالية ل تتجاوز خم�شني �ألف ريال، ول يخل ذلك بحق �ملت�شرر يف �ملطالبة 

بالتعوي�س.

�ملادة �لر�بعة و�لع�شرون:

دون �إخ�ل باأي عقوبة �أ�شد من�شو�س عليها يف �أنظمة �أخرى يعاقب عليها كل من 

يخالف �أحكام �ملو�د (�ل�شاد�شة و�ل�شاد�شة ع�شرة و�ل�شابعة ع�شرة و�لثامنة ع�شرة 

و�حلادية ع�شرة و�لع�شرون) من هذ� �لنظام بغر�مة ل تتجاوز مائة �ألف ريال �أو 

بال�شجن مدة ل تزيد على خم�س �شنو�ت �أو بكليهما ول يخل ذلك بحق �ملت�شرر 

يف �ملطالبة بالتعوي�س.

�ملادة �خلام�شة و�لع�شرون

• ت�شكل بقر�ر من �لوزير جلنة �أو �أكرث ل يقل عدد �أع�شائها عن ث�ثة يكون من 
بينهم م�شت�شار نظامي، وطبيب متخ�ش�س يف �لأمر��س �ملعدية و�لوبائيات.

• تخت�س هذه �للجنة بالنظر يف �لق�شايا من خمالفة �أحكام �ملو�د (�لر�بعة و�لثامنة 
�ملن�شو�س عليها يف  �لعقوبة  وتطبيق  �لنظام  و�لر�بعة ع�شرة) من هذ�  و�لتا�شعة 

�ملادة (�لثالثة و�لع�شرين) منه، وت�شدر �للجنة قر�ر�تها بالأغلبية ويعتمدها �لوزير، 

وحتدد �ل�ئحة كيفية عمل هذه �للجنة ومكافاأة �أع�شائها وفقاً ل�أنظمة و�لقر�ر�ت 

و�لتعليمات �ملتبعة يف هذ� �ل�شاأن، ويجوز �لتظلم من �لقر�ر�ت �ل�شادرة عن �للجنة 

�أمام ديو�ن �ملظامل وفقاً لنظامه.

�ملادة �ل�شاد�شة و�لع�شرون:

• حتيل �لوز�رة و�جلهات �ل�شحية �لأخرى �ملخالفة �لنا�شئة من �لإخ�ل باأحكام 
و�حلادية  ع�شرة  و�لثامنة  ع�شرة  و�ل�شابعة  ع�شرة  و�ل�شاد�شة  (�ل�شاد�شة  �مل��و�د 

�إقامة  للنظر يف  �لعام،  و�لدع��اء  �لتحقيق  �إىل هيئة  �لنظام  و�لع�شرين) من هذ� 

�لدعوى �أمام �ملحكمة �ملخت�شة.

• تتوىل �ملحكمة �ملخت�شة �لنظر يف �لق�شايا �لنا�شئة من خمالفة �أحكام �ملو�د (
�ل�شاد�شة و�ل�شاد�شة ع�شرة و�ل�شابعة ع�شرة و�لثامنة ع�شرة و�حلادية و�لع�شرين) 

وتطبيق �لعقوبة �ملقرة مبوجب �ملادة (�خلام�شة و�لع�شرين) من هذ� �لنظام، وتتوىل 

كذلك �لنظر �بتد�ء يف �أي من �ملخالفات �لأخرى �ملن�شو�س عليها يف هذ� �لنظام 

وتقرير �لعقوبة �ملقررة لها، �إذ� �قرنت �ملخالفة باأي من خمالفات �أحكام �ملو�د (

�ل�شاد�شة و�ل�شاد�شة ع�شرة و�ل�شابعة ع�شرة و�لثامنة ع�شرة و�حلادية و�لع�شرين).

الف�شل ال�ش�د�ض : اأحك�م خت�مية

�ملادة �ل�شابعة و�لع�شرون:

ي�شدر �لوزير �ل�ئحة �لتنفيذية – بعد �لتن�شيق مع جمل�س �خلدمات �ل�شحية – 

خ�ل (ت�شعني) يوماً من تاريخ ن�شر �لنظام.

�ملادة �لثامنة و�لع�شرون:

يلغي هذ� �لنظام كل ما يتعار�س معه من �أحكام.

�ملادة �لتا�شعة و�لع�شرون:

يعمل بهذ� �لنظام يف �ليوم �لتايل مل�شي (ت�شعني) يوماً من تاريخ ن�شره يف �جلريدة 

�لر�شمية.

�ملادة �حلادية ع�شرة:

ل�شحايا �ل�شابة بالفريو�س �أو �ملر�س ب�شبب �لعدوى �لعمد �أو �خلطاأ �لتقدم 

بطلب للتعوي�س عن �شرر �ل�شابة.

�ملادة �لثانية ع�شرة:

�ملطالبني  وغ��ري  �لإي��دز  بفريو�س  �مل�شابني  �ملوقوفني  �ملقيمني  ترحيل  يتم 

بحقوقهم �إىل بلد�نهم �أو �أي بلد �آخر يختارونه، وتنظر حالت �مل�شابني بهذ� 

�ملر�س على وجه �ل�شتعجال.

�ملادة �لثالثة ع�شرة:

مع عدم �لإخ�ل بالجر�ء�ت �ملتبعة خارج �ململكة لفح�س �لر�غبني يف �لقدوم 

للعمل �أو �لإقامة يف �ململكة تتخذ �لإجر�ء�ت �ل�زمة لفح�س �لقادمني للمملكة 

بق�شد �لعمل �أو �لقامة فيها، للتاأكد من خلوهم من �لإ�شابة، وحتدد �ل�ئحة 

�لإجر�ء�ت و�ل�شو�بط �لتي تتبع عند �لفح�س و�لآثار �ملرتبة عليه.

�ملادة �لر�بعة ع�شرة:

يعزل �مل�شاب �أو حتدد �قامته يف من�شاأة �شحية – بناء على تو�شية من �لطبيب 

�ملخت�س – �إذ� كانت حالته توجب ذلك مع �للتز�م بعدم نقل �لعدوى �إىل غريه 

و�إذ� كان �مل�شاب حمكوماً عليه فيجب عزله عن �ل�شجناء �أو ترحيله، وتقدم له 

�لعناية �ل�شحية �ل�زمة وحتدد �ل�ئحة ��شر�طات �لعزل و�جر�ء�ته.

�ملادة �خلام�شة ع�شرة:

على �جلهات �ل�شحية �جر�ء �لفح�س على �مل�شتبه فيه، للتاأكد من خلوه من 

�لإيدز، وتقدمي �لرعاية �ل�شحية له، ل�شمان عدم �نتقال �ملر�س �إىل غريه، فاإن 

رف�س �مل�شتبه فيه �إجر�ء �لفح�س يبلغ �لربنامج �لوطني بالوز�رة بذلك وحتدد 

�ل�ئحة �لجر�ء�ت �ل�زمة �تخاذها يف هذه �حلالة.

�ملادة �ل�شاد�شة ع�شرة:

على جميع �لعاملني يف �جلهات �ل�شحية وغريها �ملحافظة على �شرية �ملعلومات 

�خلا�شة بامل�شاب، ول يجوز �ف�شاء هذه �ملعلومات �إل يف �لأحو�ل �ملبينة يف 

هذ� �لنظام وحتدد �ل�ئحة �جر�ء�ت �ملحافظة على �شرية �ملعلومات.

�ملادة �ل�شابعة ع�شرة:

�أحد �لزوجني فعليها تبليغه بذلك ويجب  �إ�شابة  �إذ� ثبتت لدى جهة �شحية 

�ل�شحية  �جلهة  وعلى  بذلك  �قر�ر  على  و�لتوقيع  �لآخر  �لطرف  تبليغ  عليه 

�ل�زمة  �لفحو�شات  و�ج��ر�ء  للم�شاب  و�ملخالطني  �لآخر  �لطرف  ��شتدعاء 

عليهم وتقييم و�شع �ملتعاملني مع �مل�شابني وحتدد �ل�ئحة �جر�ء�ت �لتبليغ 

و�ل�شتدعاء.

�ملادة �لثامنة ع�شرة:

على �مل�شاب �أن يلتزم بالر�شاد�ت �لوقائية �لتي تقررها �جلهات �ملخت�شة، 

وعليه �للتز�م بعدم تعمد نقل �لعدوى �إىل غريه.

�ملادة �لتا�شعة ع�شرة:

�إذ� كان �مل�شاب يقوم بعمل يخ�شى معه عدوى �لغري، فينقل �إىل �أقرب عمل 

منا�شب، وحتدد �ل�ئحة �لأعمال �ملحظورة على �مل�شابني و�لجر�ء�ت �لو�جب 

�تباعها يف هذ� �ل�شاأن.

�ملادة �لع�شرون:

تتخذ �لوز�رة و�جلهات �ل�شحية �لأخرى �لإجر�ء�ت �ل�زمة لت�شجيع �لأفر�د 

على �إجر�ء �لفحو�س �لطوعية للك�شف عن �لإ�شابة بالإيدز بني �أفر�د �ملجتمع 

حتى ميكن �تخاذ �لتد�بري �ملنا�شبة للتدخل �ملبكر و�ملكافحة.

ال�شنة ال�ش�بعة - العدد )84( 

نظامربيع الأول  1434ه�  - فرباير   2013 م 



10

ال�شنة ال�ش�بعة - العدد )84( منوعاتحقــــوق

ربيع الأول  1434ه�  - فرباير   2013 م 

في الصني

تشريع  جديد يحمي حقوق كبار السن 

يف ظل �لتحدي �لذي تو�جهه �ل�شني 

مع تقدم �ل�شكان يف �لعمر ، ل �شيما 

�أك���رث م��ن ح���و�يل 184  و�أن��ه��ا ت�شم 

�أعمارهم  تتخطى  �شخ�س  مليون 

�إجمايل  م��ن   %13.7 (�أي  �ل�شتني 

�لإلكروين  للموقع  وفقاً   ( �ل�شكان 

�لرئي�شي للحكومة.

فقد �شنت �حلكومة �ل�شينية ت�شريعاً 

يحمي حقوق كبار �ل�شن “ينبغي على 

�أفر�د �لعائلة، �لذين ل يعي�شون بالقرب 

�أن  �ل�شن  يف  �لكبار  �أق��رب��ائ��ه��م  م��ن 

يزوروهم ب�شورة منتظمة”، ومل يحدد 

�لقانون �آلية هذه �لزيار�ت و�لعقوبات 

�لتي �شتفر�س على �لأ�شخا�س، �لذين 

ل يزورون بانتظام �أقربائهم �لكبار يف 

يف  �أن��ه  على  �لقانون  وين�س   ، �ل�شن 

�لكبار  حقوق  على  �لتعدي  مت  ح��ال 

لهوؤلء  ميكن  وم�شاحلهم،  �ل�شن  يف 

طلب �مل�شاعدة من �ل�شلطات �أو رفع 

�شكاوى �أمام �ملحاكم.

تتطرق  بنود�ً  �أي�شاً  �لقانون  ويت�شمن 

وت�شتعر�س  �لعائلية،  �لنز�عات  �إىل 

و�لإ�شكان،  �مل���ايل  �ل��دع��م  و�ج��ب��ات 

على  �ملفرو�شة  �لعقوبات  عن  ف�شً� 

كبار  ي�شتغلون  �ل��ذي��ن  �لأ���ش��خ��ا���س 

�ملايل  �لدعم  لهم  يقدمون  ول  �ل�شن 

ومينعونهم من �لزو�ج.

�جلدير ذكره  �أنَّ هناك توقعات بازدياد 

عدد �مل�شنني يف �ل�شني �إىل 200 مليون 

�حلايل. 2013م  عام  خ�ل   �شخ�س 

بهدف حماية املواطنني والشركات في أوروبا

االحتاد األوروبي يدشن مركزًا ملكافحة اجلرائم اإللكترونية 

إندونيسيا

تصدر مرسومًا جديدًا ملكافحة التدخني

لل�شوؤون  �لأوروبية  �ملفو�شية  �أكدت 

مال�شروم«  »�شي�شيليا  �لد�خلية 

�إط�����ق �لحت����اد �لأوروب������ي ملركز 

جديد ملكافحة �جلرمية �لإلكرونية 

من �أجل حماية �ملو�طنني و�ل�شركات 

يف �أوروبا من �لوقوع �شحية للجر�ئم 

�لإلكرونية و مكافحة �لأن�شطة غري 

ع�شابات  متار�شها  �لتى  �مل�شروعة 

�جلرمية �ملنظمة، خا�شة �لهجمات 

ت�شتهدف  �لتى  �لقر�شنة  و�أع��م��ال 

من  وغ��ريه��ا  �مل�شرفية  �لأن�شطة 

�لإنرنت  ع��رب  �مل��ال��ي��ة  �مل��ع��ام���ت 

�لتى  �لأخ��رى  �جلر�ئم  �إىل  �إ�شافة 

توؤثر على �لبنية �لتحتية للدول ولنظم 

�ملعلومات يف �لدول �لأوروبية.

للمركز  �فتتاحها  خ���ل  ذل��ك  ج��اء 

�ملركز  »�إنَّ  بهولند�  له��اي  مبدينة 

�لحتاد  ق���در�ت  تعزيز  �شاأنه  م��ن 

�لأوروبى على مكافحة �جلرمية عرب 

عنكبوتية  �شبكة  وتوفري  �لإن��رن��ت 

�آمنة« ، لفتة �إىل �أن �ملركز �شيتوىل 

�لحتيال  جر�ئم  يف  �لتحقيق  �أي�شاً 

و�ل�شتغ�ل �جلن�شي ل�أطفال عرب 

�لإنرنت.

و�أ�شافت »�إن ما يقارب مليون �شخ�س 

ل�شكل من  يقعون �شحية  �لعامل  يف 

يومياً  �لإلكرونية  �جلر�ئم  �أ�شكال 

يخ�شرون  �ل�����ش��ح��اي��ا  ه����وؤلء  و�أن 

�شنوياً  ي���ورو  م��ل��ي��ون   290 ح���و�يل 

نتيجة �لأن�شطة �لإجر�مية لقر��شنة 

�لعامل«  �أن��ح��اء  جميع  �لإن��رن��ت يف 

تد�شني  »�أن  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  موؤكدة 

ع�شابات  �إىل  بر�شالة  يبعث  �ملركز 

باأننا  وللقر��شنة  �ملنظمة  �جلرمية 

ب�شورة  كانو�  �أينما  ن�حقهم  �شوف 

قوية وغري م�شبوقة«.

�لإندوني�شية   �حلكومة  مل�شادر  وفقاً 

من  دول��ة  �أك��رب  ثالث  �إندوني�شيا  تعد 

حيث عدد �ملدخنني بعد �ل�شني و�لهند 

بو�قع عدد �شكانها �لبالغ حو�يل 250 

على ذلك فقد  وبناء�ً   ، ن�شمة  مليون 

يق�شي  مر�شوماً  �حلكومة  �أ���ش��درت 

بو�شع  للتبغ  �ملنتجة  �ل�شركات  باإلز�م 

حتذير�ت �شحية بال�شور و�لر�شومات 

على علب �ل�شجائر حتذر من  خطورة 

�لتبغ ، كما يت�شمن فر�س قيود على 

�لبيع و�لإع�ن عن �ل�شجائر وكذلك 

على ع�ماتها �لتجارية.

وي�شرط �ملر�شوم �شرورة �أن يتم و�شع 

ي�شور�ن  �للذ�ن  و�ل�شورة  �لتحذير 

�جلانب  �أعلى  يف  �لتدخني  خماطر 

�لأمامي من �لعلبة وعلى �خللف �أي�شاً 

ولبد من روؤيتهما بو�شوح ،  ويحظر 

لو�شف  م�شجعة  ع���ب���ار�ت  ت��دوي��ن 

و“معتدلة”  “خفيفة”  مثل  �ل�شجائر 

وكذلك  و“فاخرة”  �أقل”  و“نيكوتني 

�ل�شفحة  على  �إع���ن��ات  ن�شر  منع 

�لأوىل و�لأخرية بال�شحف �ملطبوعة.

من جهته قال  تولو�س عبادى �ملتحدث 

با�شم �حتاد �مل�شتهلكني �لإندوني�شيني 

»�لتحذير �ل�شحي �مل�شور يكون تاأثريه 

�أقوى من �لتحذير �ملكتوب«.

كان  �ملر�شوم  ه��ذ�  �أن  ذك��ره  �جلدير 

ب�شبب  عامني  ملدة  توقيعه  تاأجل  قد 

و�شركات  �لتبغ  م��ز�رع��ي  معار�شة 

�ل�شجائر له حيث حذرو� من �أن ذلك 

من  �لآلف  مئات  فقد  عنه  ينتج  قد 

�لعاملني يف �ل�شناعة لوظائفهم.
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قانونيات

اعرف
�ملادة �خلم�شون

1. يجوز لأي دولة طرف �أن تقرح �إدخال تعديل و�أن 

تقدمه �إىل �لأمني �لعام ل�أمم �ملتحدة ، ويقوم �لأمني 

�لعام عندئذ باإب�غ �لدول �لأطر�ف بالتعديل �ملقرح 

�ل��دول حتبذ  هذه  كانت  �إذ�  باإخطاره مبا  مع طلب 

للنظر يف �لقر�حات  �لأطر�ف  للدول  عقد موؤمتر 

�لدول  ثلث  ت��اأي��ي��د  ح��ال��ة  ويف  عليها،  و�لت�شويت 

من  �أ�شهر  �أربعة  غ�شون  �لأق��ل، يف  على  �لأط��ر�ف 

�لأمني  يدعو  �ملوؤمتر،  �لتبليغ، عقد هذ�  تاريخ هذ� 

�لعام �إىل عقده حتت رعاية �لأمم �ملتحدة، ويقدم �أي 

تعديل تعتمده �أغلبية من �لدول �لأطر�ف �حلا�شرة 

و�مل�شوتة يف �ملوؤمتر �إىل �جلمعية �لعامة لإقر�ره.

عندما  �ملادة  هذه  من   1 للفقرة  وفقاً  �عتماده  يتم  تعديل  �أي  نفاذ  يبد�أ   .2

تقره �جلمعية �لعامة ل�أمم �ملتحدة وتقبله �لدول �لأطر�ف يف هذه �لتفاقية 

باأغلبية �لثلثني.

قبلتها  �لتي  �لأط��ر�ف  للدول  ملزمة  نفاذها،  بدء  �لتعدي�ت، عند  تكون   .3

وتبقى �لدول �لأطر�ف �لأخرى ملزمة باأحكام هذه �لتفاقية وباأية تعدي�ت 

�شابقة تكون قد قبلتها.

�ملادة �حلادية و�خلم�شون

وقت  �ل��دول  تبديها  �لتي  �لتحفظات  ن�س  �ملتحدة  ل���أمم  �لأم��ني  يتلقى   .1

�لت�شديق �أو �لن�شمام، ويقوم بتعميمها على جميع �لدول.

2. ل يجوز �إبد�ء �أي حتفظ يكون منافياً لهدف هذه �لتفاقية وغر�شها.

3. يجوز �شحب �لتحفظات يف �أي وقت بتوجيه �إ�شعار بهذ� �ملعنى �إىل �لأمني 

�لعام ل�أمم �ملتحدة، �لذي يقوم عندئذ باإب�غ جميع �لدول به ، وي�شبح هذ� 

�لإ�شعار نافذ �ملفعول �عتبار�ً من تاريخ تلقيه من قبل �لأمني �لعام.

�ملادة �لثانية و�خلم�شون

يجوز لأي دولة طرف �أن تن�شحب من هذه �لتفاقية باإ�شعار خطي تر�شله �إىل 

بعد مرور �شنة على  �لأمني �لعام ل�أمم �ملتحدة ، وي�شبح �لن�شحاب نافذ�ً 

تاريخ ت�شلم �لأمني �لعام هذ� �لإ�شعار.

�ملادة �لثالثة و�خلم�شون

يعني �لأمني �لعام ل�أمم �ملتحدة وديعاً لهذه �لتفاقية.

�ملادة �لر�بعة و�خلم�شون

بالأ�شبانية  ن�شو�شها  �حلجية  يف  تت�شاوى  �لتي  �لتفاقية  هذه  �أ�شل  يودع 

و�لإجنليزية و�لرو�شية و�ل�شينية و�لعربية و�لفرن�شية، لدى �لأمني �لعام ل�أمم 

�ملتحدة.

من  �لأ�شول  ح�شب  �ملخولون  �أدن��اه،  �ملوقعون  �ملفو�شون  قام  لذلك،  و�إثباتاً 

جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه �لتفاقية.

  �ملادة �خلام�شة و�لأربعون

�مليد�ن  �لدويل يف  �لتعاون  وت�شجيع  �لتفاقية على نحو فعال  تنفيذ  لدعم 

�لذي تغطيه �لتفاقية:

للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  ومنظمة  �ملتخ�ش�شة  �لوكالت  حق  من  يكون  (�أ)  

تنفيذ ما  �لنظر يف  �أن تكون ممثلة لدى  �ملتحدة  �أجهزة �لأمم  وغريها من 

يدخل يف نطاق وليتها من �أحكام هذه �لتفاقية ، وللجنة �أن تدعو �لوكالت 

�لأخرى،  �ملخت�شة  و�لهيئات  للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  ومنظمة  �ملتخ�ش�شة 

ح�شبما تر�ه م�ئماً، لتقدمي م�شورة خرب�ئها ب�شاأن تنفيذ �لتفاقية يف �ملجالت 

�لتي تدخل يف نطاق ولية كل منها، وللجنة �أن تدعو �لوكالت �ملتخ�ش�شة 

لتقدمي  �ملتحدة  �لأمم  �أجهزة  من  وغريها  للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  ومنظمة 

تقارير عن تنفيذ �لتفاقية يف �ملجالت �لتي تدخل يف نطاق �أن�شطتها.

(ب)  حتيل �للجنة ح�شبما تر�ه م�ئماً، �إىل �لوكالت �ملتخ�ش�شة ومنظمة 

�لدول  من  تقارير  �أية  �لأخ��رى  �ملخت�شة  و�لهيئات  للطفولة  �ملتحدة  �لأمم 

�لأطر�ف تت�شمن طلباً للم�شورة �أو �مل�شاعدة �لتقنيتني، �أو ت�شري �إىل حاجتها 

و�قر�حاتها  �للجنة  مب�حظات  م�شحوبة  �مل�شاعدة،  �أو  �مل�شورة  هذه  ملثل 

�مل�حظات  ه��ذه  مثل  وج���دت  �إن  �لإ����ش���ار�ت،  �أو  �لطلبات  ه��ذه  ب�شدد 

و�لقر�حات.

(ج)  يجوز للجنة �أن تو�شي باأن تطلب �جلمعية �لعامة �إىل �لأمني �لعام �إجر�ء 

در��شات بالنيابة عنها عن ق�شايا حمددة تت�شل بحقوق �لطفل.

�إىل معلومات  ت�شتند  �أن تقدم �قر�حات وتو�شيات عامة  للجنة  (د) يجوز 

تلقتها عمً� باملادتني 44، 45 من هذه �لتفاقية ، وحتال مثل هذه �لقر�حات 

و�لتو�شيات �لعامة �إىل �أية دولة طرف معنية، وتبلغ للجمعية �لعامة م�شحوبة 

بتعليقات �لدول �لأطر�ف �إن وجدت. 

�ملادة �ل�شاد�شة و�لأربعون

يفتح باب �لتوقيع على هذه �لتفاقية جلميع �لدول.

�ملادة �ل�شابعة و�لأربعون

تخ�شع هذه �لتفاقية للت�شديق وتودع �شكوك �لت�شديق لدى �لأمني �لعام 

ل�أمم �ملتحدة.

�ملادة �لثامنة و�لأربعون

يظل باب �لن�شمام �إىل هذه �لتفاقية مفتوحاً جلميع �لدول ، وتودع �شكوك 

�لن�شمام لدى �لأمني �لعام ل�أمم �ملتحدة.

�ملادة �لتا�شعة و�لأربعون

�إيد�ع �شك  1. يبد�أ نفاذ هذه �لتفاقية يف �ليوم �لث�ثني �لذي يلي تاريخ 

�لت�شديق �أو �لن�شمام �لع�شرين لدى �لأمني �لعام ل�أمم �ملتحدة.

�إيد�ع �شك  بعد  �إليها  تن�شم  �أو  �لتفاقية  �لتي ت�شدق على هذه  �لدول   .2

�لت�شديق �أو �لن�شمام �لع�شرين، يبد�أ نفاذ �لتفاقية �إز�ءها يف �ليوم �لث�ثني 

�لذي يلي تاريخ �إيد�ع هذه �لدولة �شك ت�شديقها �أو �ن�شمامها.

  * اتفاقية حقوق الطفل

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

- يحق للم�شافر �حل�شول على وجبة باردة �إذ� تاأخرت �لرحلة حتى ث�ث �شاعات.

- يحق للم�شافر �حل�شول على وجبة �شاخنة �إذ� تاأخرت �لرحلة من ث�ث �إىل �شت �شاعات.

- يحق للم�شافر �ملبيت باأحد �لفنادق على ح�شاب �شركة �لطري�ن �إذ� تاأخرت �لرحلة �أكرث من �شت �شاعات.

يجب على �لناقل متكني �مل�شافر من ��شتخد�م �شالت �ل�شيافة باملطار ك�شالة �لفر�شان يف حال مو�فقة �مل�شافر �لنتظار لرحلة بديلة ما بني 2 - 6 �شاعات.

م� هي حقوق امل�ش�فر عند ت�أخر اقالع الط�ئرة يف وقته� املحدد ؟

استشارات قانونية

واجب�تك

حقوقك

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

املستشار القانوني
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ثقافة حقوق اإلنسان

خالد بن عبد �لرحمن �لفاخري

�لإن�شان  حلقوق  �لوطنية  للجمعية  �لعام  �لأم��ني 

�ملكلف

ل�شك اأن احلق يف التق��شي من احلقوق اله�مة والل�شيقة 

هذا  الأفراد من  بتمكني  يتحقق  العدل  فمعي�ر   ، ب�لإن�ش�ن 

الالزمة  ال�شم�ن�ت  وو�شع  اإليه  الو�شول  وت�شهيل  احلق 

ع�دلة  حم�كمة  يف  احلق  اأن  حيث   ، وتطويره  ل�شتقالله 

للق�ش�ء  اللجوء  من  الهدف  وهو  طبيعي  حق  و�شريعة 

لبد  �شم�ن�ت  اإىل  حتت�ج  الع�دلة  املح�كمة  ف�إن  وب�لت�يل 

اأن تراعى من خالل ا�شتقالل وحي�د املحكمة وامل�ش�واة اأم�م 

الق�ش�ء والتي تعترب من ال�شم�ن�ت التي ينبغي الت�أكد من 

توافره� يف املم�ر�شة العملية  لذا فقد ن�ض النظ�م الأ�ش��شي 

للحكم يف اململكة يف م�دته 47 على اأن »حق التق��شي مكفول 

، ويبني النظ�م  املواطنني واملقيمني ب�ململكة  ب�لت�ش�وي بني 

ذات  من   46 امل�دة  ن�شت  كم�    ، لذلك«  الالزمة  الإجراءات 

على  �شلط�ن  ول  م�شتقلة  �شلطة  »الق�ش�ء  اأن  على  النظ�م 

الق�ش�ة يف ق�ش�ئهم لغري �شلط�ن ال�شريعة الإ�شالمية« ،  كم� 

اأن هن�ك �شم�ن�ت اأخرى عديدة ن�ض عليه� نظ�م املرافع�ت 

ملنظومة  واملتتبع   ، اجلزائية  الإجراءات  ونظ�م  ال�شرعية 

لتطوير  خ�شوعه  يلحظ  اململكة  يف  الق�ش�ئي  اجله�ز 

ال�شريفني وويل عهده  وحتديث مدعوم من خ�دم احلرمني 

من خالل العمل على تنفيذ م�شروع تطوير مرفق الق�ش�ء 

وا�شدار نظ�م جديد للق�ش�ء يت�شم بعدة مزاي� تعزز من حق 

الق�ش�ئي  النظ�م  اأن  حيث   ، املح�كم�ت  وعدالة  التق��شي 

اجلديد ا�شتمل على كف�لة حق ال�شتئن�ف من خالل اإن�ش�ء 

حم�كم ا�شتئن�ف يف الق�ش�ء الع�م والق�ش�ء الإداري وتوفري 

فيه  الت�أكيد  والذي مت  الق�ش�ة  ل�شتقالل  خ��شة  �شم�ن�ت 

الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحك�م  اإل  عليهم  �شلط�ن  ل  اأن  على 

القواعد  احرتام  املهم  من  ف�إنه  لذا   ، املرعية  والأنظمة 

ل�شري  �شوابط  تعترب  والتي  الدولة  �شنته�  التي  والأنظمة 

بهذه  الق�ش�ة  وتثقيف  ت�أهيل  على  والعمل   ، الق�ش�ء  عمل 

لت�ش�هم  الواقع  اأر�ض  على  تطبيقه�  على  للعمل  الأنظمة 

التق��شي. اجراءات  ت�شريع  و  الأفراد  حقوق  حفظ   يف 

Nshr1@yahoo.com    

احلق يف التق��شي 
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نقاًل عن صحيفة

�ملنظمة  عن  موؤخر�ً  �شادرة  در��شة  �أف��ادت 

�لدولية للهجرة �أنَّ ع�شابات �لجتار بالب�شر 

يحاول  �لتي  �لقت�شادية  �لظروف  ت�شتغل 

حت�شني  على  �حل�شول  �شحاياهم  ب�شببها 

�أنَّ  �ل��در����ش��ة  وبينت   ، �ملعي�شية  ظروفهم 

معظم �ل�شحايا من �أوكر�نيا وهايتي و�ليمن 

وقرقيزيا  وكامبوديا  و�أوزباك�شتان  ولو���س 

و�أفغان�شتان ورو�شيا �لبي�شاء و�أثيوبيا  على 

�لع�شابات  فاإنَّ   للدر��شة  ووفقاً   ، �لرتيب 

تقوم بالزج  ، بهم يف �لحتاد �لرو�شي وهايتي 

و�أفغان�شتان  وكاز�خ�شتان  وتاي�ند  و�ليمن 

و�ندوني�شيا وبولند� وم�شر وتركيا.

من   %53 يقارب  ما  »�أنَّ  �لدر��شة  و�أ�شارت 

عمليات  من  �نقاذها  مت  �لتي  �حلالت 

تطلبه  ما  تلبية  على  جُترب  بالب�شر  �لجتار 

يقع  كاد  بينما  �لإجر�مية،  �لع�شابات  منهم 

�أنياب  بني  �لناجني  �ل�شحايا  من   %  27

جتارة  يف  بهم  �لزج  �إىل  ت�شعى  ع�شابات 

»�أن ما يقارب 65 %  �إىل  �جلن�س«  م�شريًة 

من �شحايا �لجتار بالب�شر يتم توزيعهم على 

�شعيد دويل و�أن 31 % يتم ��شتغ�لهم  د�خل 

وبالتحايل  �لقانون  رقابة  عن  بعيد�ً  دولهم 

عليه بطرق غري م�شروعة«.

وتابعت �لدر��شة »�إنَّ �لجتار بالب�شر �أ�شبح 

�شمة من �ل�شمات �لقت�شادية حيث ت�شتغل 

�لع�شابات �لظروف �ملاأ�شاوية لل�شحايا �لتي 

تقف ور�ء تلك �جلرمية ، �لأمر �لذي يوؤدي 

�أعمال �شاقة مثل �لبناء  �إىل ��شتغ�لهم يف 

�لبحري  و�ل�شيد  �ملنزيل  و�لعمل  و�لزر�عة 

و�لتعدين باأجور متدنية«.


