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آخر خبر لم يحدث بعد

مجلس الشوري يدرس استحداث جلنة 
وينتظر  والعرائض  اإلنسان  مستقلة حلقوق 
يوم  جلسة  في  عليها  األعضاء  يصوت  أن 
في   13 رقم  اللجنة  لتكون  1431/2/23هـ 
شئون  لفصل  تشكيلها  ويرجع   ، املجلس 
وشئون  واملوارد  اإلدارة  جلنة  عن  العرائض 
اإلسالمية  اللجنة  عن  اإلنسان  حقوق 

والقضائية

الوطنية  اجلمعية  من  وفد  قام 

الريا�ض  مبدينة  الإن�سان  حلقوق 

بزيارة اإىل جممع امللك �سعود الطبي 

“ ال�سمي�سي ” مبدينة الريا�ض يوم 
ال�سبت  15 / 1 / 1431هـ ، وقد 

كان يف ا�ستقبال الوفد الزائر مدير 

املجمع الدكتور عدنان العبد الكرمي 

وعدد من املن�سوبني .

 اجلمعية توقع مذكرة تفاهم مع
جمعية اإلمارات حلقوق اإلنسان ص2

اجلمعية تعقد مؤمترًا صحفيًا مع 
جمعية حماية املستهلك ص3

رئيس اجلمعية : يجب اصدار 
اإليذاء  من  احلماية  نظامي 

وحماية حقوق الطفل
ص5

 اختتام فعاليات مؤمتر
اإليدز واإلعالم بجدة   ص6

وفد من اجلمعية يزور اأمري منطقة الريا�ض 

السمو  صــاحــب  اســتــقــبــل 
بن  سلمان  األمــيــر  امللكي 
منطقة  أمير  العزيز  عبد 
سموه  مكتب  في  الرياض 
بقصر احلكم اليوم رئيس 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية 

مفلح  الــدكــتــور  اإلنـــســـان 
القحطاني  ربـــيـــعـــان  ـــن  ب
الذين  اجلمعية  وأعــضــاء 
قدموا للسالم على سموه 
مبــنــاســبــة عـــودتـــه ألرض 
بسالمة  وتهنئته  ــوطــن  ال

امللكي  الــســمــو  صـــاحـــب 
األمــيــر ســلــطــان بــن عبد 
نائب  العهد  ولــي  الــعــزيــز 
ــــــوزراء  رئـــيـــس مــجــلــس ال
والطيران  الـــدفـــاع  وزيــــر 
وعودته  الـــعـــام  واملــفــتــش 

ألرض الوطن .
وقد استعرض سمو األمير 
سلمان بن عبد العزيز مع 
الوطنية  اجلمعية  رئــيــس 
حلقوق اإلنسان وأعضائها 
املوضوعات  مـــن  عــــــدداً 
احلقوقي  بالشأن  املتعلقة 
حيث أبدى  سموه حرصه 
على أن يأخذ كل ذي حق 
حقه وان يتم التأكد من كل 
شكوى أو مظلمة بحيث ال 

يظلم احد.
حضر االستقبال من جانب 
السمو  صــاحــب  األمــــــارة 

بن  محمد  األمــيــر  امللكي 
العزيز  عــبــد  بـــن  ســلــمــان 
لسمو  اخلـــاص  املستشار 
الرياض،  مــنــطــقــة  أمـــيـــر 
اجلمعية  جــــانــــب  ومــــــن 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
محمد  بن  صالح  الدكتور 
اخلــثــالن والــدكــتــور حمد 
أحمد  والـــدكـــتـــور  املـــاجـــد 

والدكتور  الـــديـــن  ســيــف 
والدكتور  الشريدة  صالح 
السيف  ـــل  ـــي اجلـــل ـــد  عـــب
املطيري  حبيب  والدكتور 
آل  اخلالق  عبد  والدكتور 
عبد احلي واألستاذ خالد 
بن عبد الرحمن الفاخري  
ــــم  ــــراهــــي والــــــدكــــــتــــــور اب

السليمان.

ـــام الــســيــد اتــــول كــيــشــاب مدير  ق
والشؤون  اإلنــســان  حــقــوق  مكتب 
اخلارجية  بـــــــــوزارة  ـــة  ـــي ـــســـان اإلن
رام  مــاريــون  والسيدة   ، األمريكية 
السكرتير الثاني للشئون السياسية 
املتحدة  ــــــات  ــــــوالي ال ــــارة   ــــســــف ب
األشوح  على  السيد  و  األمريكية 
السياسية  الـــشـــئـــون  أخـــصـــائـــي 
حلقوق  الوطنية  للجمعية  بــزيــارة 
1431/1/3هـ  األحــد  يوم  اإلنسان 
املـــوافـــق2009/12/20م، وكــان في 
اجلمعية  رئيس  سعادة  استقبالهم 
الدكتور/  اإلنسان  الوطنية حلقوق 

وفد أمريكي يزور اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان

مــفــلــح بـــن ربــيــعــان الــقــحــطــانــي و 
سعادة رئيس جلنة الثقافة والنشر 
الفاضل  خالد  بن  محمد  الدكتور 
وسعادة رئيس جلنة الشؤون املالية 
واالستثمار الدكتور صالح بن عبد 
جلـنة  رئيـس  و  الشريـدة  الرحمن 
الــــــــرصــد واملـــــتــابــعــة الــدكــتــور عبد 
املشرف  و  احلــي  عبد  آل  اخلــالــق 
الـعـام على الشؤون اإلدارية واملالية 
الرحمن  بــن عبد  األســتــاذ/ خــالــد 
رحب  اللقاء  بداية  في   ، الفاخري 
بالوفد  اجلــمــعــيــة  رئــيــس  ســـعـــادة 
لعدد  التطرق  ذلــك مت  بعد  الــزائــر 

بحقوق  املتعلقة  املــوضــوعــات  مــن 
ــســان وقـــد أوضـــح الــضــيــف أن  اإلن
أن  على  األمريكية حريصة  اإلدارة 
منظمة  دول  مــع  الــعــالقــات  تــكــون 
عالقة  وشعوبها  اإلسالمي  املؤمتر 
احترام  هــنــاك  يــكــون  وأن  طــيــبــة 
متبادل لألديان وأشاد بجهود خادم 
احلرمني الشريفني في هذا املجال 
السجناء  إلــى  احلديث  تطرق  وقــد 
ــات املتحدة  ــوالي الــســعــوديــني فــي ال
اجلمعية  أعــضــاء  وأثـــار  األمريكية 
مدى أمكانية ان يكون هناك اتفاقية 
بــني احلكومتني  الــســجــنــاء  لــتــبــادل 

الــســعــوديــة واألمــريــكــيــة كــمــا أشار 
رئيس اجلمعية إلى األمل واالنطباع 
الرئيس  خـــطـــابـــات  تــركــتــه  ـــــذي  ال
األمريكي أوباما في كل من القاهرة 
وأنقرة لدى شعوب املنطقة ولكن كان 
بسبب  جيدة  غير  انطباعات  هناك 
تقرير  من  األمريكية  اإلدارة  موقف 
غولدستون حــول أحــداث غــزة وأنه 
مبادئ  عن  الدفاع  تأثر  عدم  ينبغي 
السياسية  بالعوامل  اإلنسان  حقوق 
واملــصــالــح اخلــاصــة الــضــيــقــة وفي 
نهاية اللقاء قدم الوفد الزائر شكره 

على حسن االستقبال.
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أخبار الجمعية

اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان 
توقع مذكرة تفاهم مع جمعية اإلمارات حلقوق اإلنسان 

رئيس اجلمعية ومن جانب جمعية 
سعادة  اإلنسان  اإلمــارات حلقوق 
الكعبي  سالم  بن  محمد  األســتــاذ 
وقــد حضر  اجلمعية  رئيس  نائب 
اإلماراتي  ــب  اجلــان مــن  الــتــوقــيــع 
األســـتـــاذ خــالــد احلــوســنــي عضو 
مجلس اإلدارة واملتحدث الرسمي 
محمد  ــاذ  واألســت اجلمعية  بــاســم 
احلمادي أمني سر اجلمعية ومن 
صالح  الدكتور  السعودي  اجلانب 
رئيس  الشريدة  الرحمن  عبد  بن 
واالستثمار  املالية  الــشــؤون  جلنة 
والدكتور عبد اخلالق بن عبد الله 
آل عبد احلي رئيس جلنة الرصد 
واملتابعة و األستاذ خالد بن عبد 
العام  املشرف  الفاخري  الرحمن 

على الشؤون اإلدارية واملالية.

املؤمترات  إقامة  خــالل  من  املجتمع 
إعداد  و  الــعــمــل  وورش  الـــنـــدوات  و 
البرامج التدريبية و تبادل البحوث و 
الدراسات املتعلقة بحقوق اإلنسان و 
التعاون في املجال احلقوقي و متابعة 
ما يرد للجهتني من الشكاوى املتعلقة 

بانتهاكات حقوق اإلنسان .
اخلــــطــــوة ضمن  هـــــذه  ـــي  ـــأت ت و 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  توجهات 
اإلنسان السعودية لتفعيل التعاون مع 
اإلنسان  حقوق  ومنظمات  جمعيات 
رأى  إلــى  الــوصــول  بهدف  اخلليجية 
مشترك حول بعض القضايا التي تهم 
املجتمعات اخلليجية و قد قام بتوقيع 
االتفاقية من جانب اجلمعية الوطنية 
الدكتور  ســـعـــادة  ـــســـان  اإلن حلــقــوق 
صـــالـــح بـــن مــحــمــد اخلـــثـــالن نائب 

الوطنية  اجلمعية  رئيس  سعادة  بحضور 
ربيعان  بــن  مفلح  الــدكــتــور  ــســان  اإلن حلــقــوق 
1431/1/16هــــــ  السبت  ــوم  ي مت  القحطاني 
املوافق 2010/1/2م توقيع مذكرة تفاهم بني 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان في اململكة 
العربية السعودية و جمعية اإلمــارات حلقوق 
اإلنــســان بــدولــة اإلمـــــارات الــعــربــيــة املتحدة 
أجل  من  الطرفني  بني  التعاون  تفعيل  بهدف 
أفراد  تثقيف  و  اإلنــســان  حقوق  ثقافة  نشر 

رئيس اجلمعية : جهات حكومية تقف وراء البطء في حل القضايا 

اجلمعية  رئيس  انتقد 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
بن  مفلح  الدكتور  سعادة 
ربيعان القحطاني بطء بعض 
اتخاذ  في  احلكومية  اإلدارات 
الالزمة حلل بعض  االجراءات 
ذلك  أن  إلى  . مشيرًا  القضايا 
متعددة  عوامل  إلى  يعود 
 ، املوظفني  كفاءات  عدم  منها 
 ، املعنية  اإلدارة  داخل  الروتني 

والعرض  القرار  اتخاذ  صعوبة 
املعرفة  عدم  الى  باالضافة 

باألنظمة والتعليمات . 
معظم  جتاوب  علي  ونوه  
ما  مع  احلكومية  األجهزة 
املاضي  العام  تقرير  في  صدر 
من املالحظات. وصرح الدكتور 
اجلمعية   أن  القحطاني  مفلح 
التقرير  ذلك  ردودا على  تلقت 
ال   أنه  إال  الوزراء  بعض  من 

اتخاذ  في  بطء  هناك  يزال 
اإلجراءات الالزمة . 

سبب  القحطاني  وارجع 
اإلدارية  القضايا  تصدر 
وصلت  التي  الشكاوى 
املتظلم  جلوء  إلى  اجلمعية 
في هذه القضايا إلى اجلمعية 
اجلهات  هذه  بدفع  للمطالبة 
اإلدارية للوفاء بالتزاماتها التي 
نصت عليها األنظمة . وأوضح 

التي  الشكاوى  أن  القحطاني 
بخصوص  اجلمعية  وصلت 
عن  تتغير  لم  األسري  العنف 

العام السابق تقريبًا.

د. مفلح القحطاني
رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
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اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان تعقد مؤمتر صحفي مع مجعية محاية املستهلك

رئيس  ســــــعــــــادة  عــــقــــد 
حلقوق  الــوطــنــيــة  اجلمعية 
الــدكــتــور / مفلح  اإلنــســان 
يوم  القحطاني  ربيعان  بــن 
األحــــــد 1431/1/24هـــــــــــــ 
 ، 2010/1/10م  املـــوافـــق 
سعادة  مــع  صحفي  مــؤمتــر 
حماية  جـــمـــعـــيـــة  رئــــيــــس 

محمد   / الدكتور  املستهلك 
احلمد  الــــكــــرمي  عـــبـــد  بــــن 
بـــشـــان مــنــاقــشــة عــــدد من 
واملتعلقة  املشتركة  القضايا 
بحقوق املستهلكني حيث مت 
العديد  املؤمتر طــرح  خــالل 
واملتعلقة  املــوضــوعــات  مــن 
أتباعها  الــواجــب  بــاآللــيــات 

بحقوق  اإلضـــرار  مــن  للحد 
الواجب  والــــدور  املستهلك 
مــن قبل جمعية  بــه  الــقــيــام 
ملراقبة  املــســتــهــلــك  حــمــايــة 
ومطابقتها  الــســلــع  جــــودة 

للمواصفات واملقاييس .
الدكتور  أوضح  وقد  هذا 
الكرمي  عـــبـــد  بــــن  مــحــمــد 

حماية  جمعية  أن  احلــمــد 
املستهلك تواجه معاناة فيما 
يتعلق باملوارد املالية للجمعية 
وعدم جتاوب اجلهات املعنية 

مع مطالبها .
فـــيـــمـــا أوضــــــــح ســـعـــادة 
القحطاني  مفلح  الــدكــتــور 
أن اجلمعية الوطنية حلقوق 

اإلنسان تخطط إلقامة ندوة 
باالشتراك مع جمعية حماية 
حقوق املستهلك تدعي إليها 
ــة ذات  اجلـــهـــات احلــكــومــي
إلى  بـــاإلضـــافـــة  ـــعـــالقـــة  ال
خالل  تفاهم  مذكرة  توقيع 
القادمة بني اجلمعية  األيام 
اإلنسان  حلــقــوق  الــوطــنــيــة 
املستهلك  حــمــايــة  وجمعية 
بني  الــتــعــاون  تفعيل  بــهــدف 
الـــطـــرفـــني مــــن أجـــــل نشر 
احلقوق  ـــة  حـــمـــاي ـــقـــافـــة  ث
ــــى وجــــــه اخلـــصـــوص  وعــــل
و  املستهلك  حــقــوق  حماية 
من  املجتمع  ـــراد  أف تثقيف 
خـــالل إقــامــة املـــؤمتـــرات و 
و  الــعــمــل  وورش  ـــدوات  ـــن ال
و  التدريبية  البرامج  إعــداد 
من  للجهتني  يرد  ما  متابعة 
بانتهاكات  املتعلقة  الشكاوى 

حقوق املستهلكني.

أو  له  الصحية  كاحلالة  اخلاصة 
ألحد أقاربه. ومن جهة أخرى تعقد 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 
كافة  بحضور  العمومية  جمعيتها 
بالرياض  اجلمعية  مبقر  األعضاء 
ملناقشة التقرير املالي للسنة املاضية 
باإلضافة  اجلديد  العام  وميزانية 
الذي  السنوي  التقرير  عرض  إلى 
والقضايا  اجلمعية  أنشطة  يتناول 
التي استقبلتها اجلمعية وعملت على 
يفسح  وتصنيفها،كما  وتوزيعها  حلها 
انتخاب  إلى  اجللسة  خالل  املجال 
خلفاً  األسرة  لشؤون  الرئيس  نائب 
جلوهرة العنقري املنتهية مدة توليها 
املنصب ومن املرشح أن يعاد تزكيتها 

لنفس املنصب.

د / اخلثالن  :  قضايا املقيمني بحقوق اإلنسان مالية

د. �صالح اخلثالن

نائب رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�صان

إنسان  لكل  أبوابها  تفتح  اجلمعية 
أو  مواطناً  كونه  عن  النظر  بغض 
اجلمعية  أن  إلى  مشيراً   ، مقيماً 
استقبلت  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
عددا كبيرا من قضايا املقيمني منها 
ما يتعلق مبنع املستحقات كالرواتب 
من خالل تأخيرها أو عدم صرفها 

أساسا .
التي  األحكام  أن  إلى  باإلضافة 
بتسوية  املعنية  اجلهات  إلى  تصل 

اخلالفات العمالية ال تنفذ. 
القضايا  بني  من  أن  إلى  ونوه 
العامل  عن  األوراق  حجب  عملية 
في  الكفيل  تعنت  إلى  باإلضافة 
العامل  ومنع  األحيان  من  الكثير 
الظروف  بعض  في  السفر  من 

قال نائب رئيس اجلمعية 
اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
الدكتور  اإلعالمي  والناطق 
صالح اخلثالن : إن غالبية 
تستقبلها  التي  القضايا 
تتعلق  اجلمعية من املقيمني 
باملستحقات املالية. وأكد أن 
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الوطنية  اجلمعية  رئي�ض  �سرح 

مفلح  الدكتور  الإن�سان  حلقوق 

القحطاين ، اأن التقرير الذي اأ�سدرته 

اإح�سائيات  ت�سمن  اأخرياً  اجلمعية 

عن ق�سايا العنف �سد الطفل لأول 

مرة منذ اإن�ساء اجلمعية بـ 72 ق�سية 

�سجلت العام املا�سي، مطالباً ب�سرعة 

الإيذاء  من  احلماية  نظامي  اإ�سدار 

وحماية حقوق الطفل املوجودين يف 

جمل�ض ال�سورى. 

ال�سادر عن  التقرير  وقد ك�سف 

الإن�سان،  حلقوق  الوطنية  اجلمعية 

منذ  اإليها  الواردة  الق�سايا  عدد  اأن 

 21 نحو  اإىل  و�سلت  �سنوات  خم�ض 

تلقتها  منها   4125  ، ق�سية  األف 

بلغ  اإذ   ، املا�سي  العام  اجلمعية 

عدد الإناث املتقدمات ب�سكاوى اإىل 

اجلمعية 6442، يف حني و�سل عدد 

الذكور اإىل 14574.

الريا�ض  اأن  التقرير   واأو�سح 

ت�سدرت اأعداد الق�سايا يف الأعوام 

ذاتها بن�سبة 43 يف املائة، تلتها جدة 

ن�سبة  و�سلت  فيما  املائة،  يف   32 بـ 

الق�سايا يف جازان 12.5 يف املائة، 

يف  اأربعة  فبلغت  املكرمة  مكة  اأما 

املائة، يف حني حققت اجلوف اأدنى 

ن�سبة بواحد يف املائة.

الق�سايا  اجمايل  يرتفع  وبهذا 

ان�سائها  منذ  اجلمعية  تلقتها  التي 

اىل اكرث من 21016 الف ق�سية من 

ارتفعت  الول  العام  بينها 1114 يف 

والثالث  الثاين  العام  يف   3879 اىل 

4522 ق�سية. 

تقريرها  واو�سحت اجلمعية يف 

العام  املعرو�سة  الق�سايا  ن�سبة  اأن 

املا�سي تقارب 3 اأ�سعاف العام الأول 

بواقع  الإدارية  الق�سايا  وت�سدرت 

،يتبعها   %37 بن�سبة  ق�سية،   1556

بواقع 682 ق�سية،  ال�سجناء  ق�سايا 

بن�سبة 16% والق�سايا العمالية 386 

ق�سية ، بن�سبة 9 % اأي اأن الق�سايا 

وق�سايا  العمالية  والق�سايا  الإدارية 

من   %62 يقارب  ما  متثل  ال�سجناء 

الق�سايا التي عر�ست على اجلمعية، 

العنف  ت�ساوى عدد ق�سايا  يف حني 

ال�سخ�سية  ،والأحوال  الأ�سري 

لكل   %7 بواقع  املدنية  والأحوال 

منهم، و مثلت الق�سايا الق�سائية %5، 

تتجاوز  مل  الأخرى  الق�سايا  وباقي 

15% من عدد الق�سايا التي عر�ست 

باقي  ن�سبة  اأن  اأي   . اجلمعية  على 

الق�سايا التي عر�ست على اجلمعية 

وجاءت   ،  %38 تبلغ  ت�سنيفاتها  بكل 

ق�سايا العنف �سد الأطفال يف ذيل 

جممل  من   %1.7 بن�سبة  القائمة 

الق�سايا املعرو�سة على اجلمعية .

عدد  اإرتفاع  اإىل  التقرير  وا�سار 

اجلمعية  اإىل  الواردة  الإناث  ق�سايا 

العام  هذا  الإن�سان  الوطنية حلقوق 

 %31 بواقع  ق�سية،   1297 بلغ  حتى 

اإىل  الواردة  الق�سايا  جممل  من 

اجلمعية لهذا العام، يف حني كان عدد 

اجلمعية  اإىل  الواردة  الإناث  ق�سايا 

يف عامها الأول 267 ق�سية ، بواقع 

23% من جممل الق�سايا الواردة اإىل 

اجلمعية يف عامها الأول اأي اأن عدد 

اإىل اجلمعية  الواردة  الن�ساء  ق�سايا 

جممل  من   %8 بن�سبة  ارتفعت  قد 

لهذا  اجلمعية  اإىل  الواردة  الق�سايا 

العام.

72  قضية عنف ضد األطفال في العام  
األول  ! ! !

حلقوق  الوطنية  اجلمعية  رئي�س 

نظامي  اصدار  يجب      <  < الإن�سان   

حقوق  وحماية  اإليذاء  من  احلماية 
مجلس  في  حاليًا  تدرس  التي  الطفل 

الشورى سريعًا  .

العنف ضد األطفال   >> واحلاجة إلي اصدار  نظام احلماية من اإليذاء
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التي  الثقافية  األنشطة  ضمن 
األدبي  اجلوف  نادي  ينظمها 
الدكتور  ألقى  احلالي  للعام 
عضو   ، العناد  عبدالرحمن 
مجلس الشورى، وعضو اجلمعية 
اإلنسان،  حلقوق  الوطنية 
موقع   « عنوان  حتت  محاضرة 
حرية التعبير في منظومة حقوق 
اإلنسان« وذلك في مركز الكايد 
سكاكا.  مدينة  في  الثقافي 
وأشاد الدكتور العناد في بداية 
احملاضرة باجلهود الكبيرة التي 
األدبي  اجلوف  نادي  يبذلها 
برئاسة األستاذ إبراهيم احلميد 
واملرموقة  املتواصلة  ونشاطاته 
الثقافية  والرامية لدفع احلركة 

في منطقة اجلوف .
في  العناد  الدكتور  وحتدث   
جمعية  تأسيس  عن  البداية 
السعودية،  في  اإلنسان  حقوق 
ثم تناول أقسام حقوق اإلنسان 
والقوانني  األنظمة  منظور  في 
احلقوق  إلى  تنقسم  أنها  وبني 
املدنية،  واحلقوق   ، الطبيعية 
واحلقوق االجتماعية والثقافية، 
حق  وأن  السياسية،  واحلقوق 
احلقوق  ضمن  يأتي  التعبير 
أن  إلى  مشيراً   ، السياسية 
احلرية تعني التعبير عن األفكار 
أو  الكالم  طريق  عن  واآلراء 
دون  الفنية  األعمال  أو  الكتابة 
قيود حكومية، ودون أن تتعارض 
مع القوانني السائدة في البلد.
اإلنسان  حقوق  موضوع  وتناول 
في السعودية، ومصادقة اململكة 
حلقوق  العاملي  اإلعالن  على 
املعاهدة  وتوقيع   ، اإلنسان 
اخلاصة باحلقوق املدنية، وذلك 
العربي  بامليثاق  التزامها  ضمن 

حلقوق اإلنسان. 
وأضاف في حديثه عن اجلمعية 
اإلنسان،  حلقوق  الوطنية 
عبر  معنوية  سلطة  متلك  بأنها 
مخاطبتها املسؤول وكذلك عبر 
االنتهاكات  من  موقفها  إعالن 
التي حتدث، معتبرا أنها اكتسبت 
الثقة  من  املزيد  األخيرة  الفترة 

من 21 ألف بالغ وشكوى من قبل 
مختلف  في  واملقيمني  املواطنني 
يكون  أغلبها  أن  معتبراً  املناطق 
مرجعا  اإلجراءات  في  ناقصاً 
باألنظمة  املتقدم  إلى جهل  ذلك 
أو  بقضية  اخلاصة  بها  املعمول 

بسبب أشياء متعددة أخرى. 
خالل  العناد  الدكتور  وبني 
تعمل  اجلمعية  أن  احملاضرة 
لنشر  متسارع  وبشكل  حاليا 
ثقافة حقوق اإلنسان في املجتمع 
املجاالت  مختلف  في  السعودي 
أن هناك مشروع  املتاحة مؤكدا 
خاص  قريباً  إقراره  املتوقع  من 
اإلنسان  حقوق  مادة  بإدراج 
املقررة  الدراسية  املناهج  ضمن 
مؤكدا  السعودية  اجلامعات  في 
األخيرة  مراحله  في  اآلن  أنه 
وذلك  العالي  التعليم  وزارة  لدى 
بعد أن وافق عليه املقام السامي 
اخلصوص  هذا  في  مشيراً 
موسعة  حتركات  هناك  أن  إلى 
اجلانب  على  اجلمعية  جتريها 
األخر تهدف إلى العمل لتحقيق 
إدراج  خالل  من  مماثلة  خطوة 
مادة حقوق اإلنسان في مختلف 
التعليم  في  الدراسية  املراحل 
األمر  وهو  بالسعودية  العام 
الذي اعتبره يأتي من األولويات 
لديهم في اجلمعية. وقد شهدت 
املداخالت  من  عدداً  احملاضرة 
رئيس  مداخلة  منها  واألسئلة 
حلقوق  الوطنية  اجلمعية  فرع 
االنسان باجلوف الدكور طارش 
الشمري، التي أكد فيها أن تلقي 
الشكاوى ال يقتصر على اجلمعية 
اجلهات  من  عدداً  هناك  وأن 
التي ميكنها تلقيها ومنها احملاكم 
و هيئات التحقيق واالدعاء العام 
الدكتور  أجاب  فيما  وغيرها، 
العناد على عدد كبير من أسئلة 
وحقوق  اجلمعية  حول  اجلمهور 
بشكل  املرأة  وحقوق  االنسان 
تعتبر  احملاضرة  أن  يذكر  عام. 
يقام  األدبي   للنادي  نشاط  أول 
الثقافي  كايد  آل  مركز  في  
خلدمة املجتمع  مبدينة سكاكا.

الدولي  املجتمع  في  واالحترام 
مصدرا  تعد  جعلها  الذي  األمر 
الهيئات  من  للعديد  ومرجعاً 
واملنظمات واجلمعيات اخلارجية 
اإلنسان حيث مت  بحقوق  املهتمة 
االستعانة بأكثر من خمسة عشر 
حاله نشرتها اجلمعية خالل العام 
اجلهات  هذه  قبل  من  احلالي 

الدولية. 
خالل  العناد  الدكتور  واعتبر 
نائب  أدارها  التي  احملاضرة 
النادي مفلح  إدارة  رئيس مجلس 
كبير  عدد  وحضرها  الكايد 
األجهزة  ورؤساء  مديري  من 
في  اخلاص  والقطاع  احلكومية 
إشكاليات  أهم  من  أن  املنطقة 
السعودية  في  احلريات  تقييد 
حترير  رؤساء  تعيني  قضية 
تنحيتهم،  أو  وعزلهم  الصحف 
الكتابة،  عن  الكاتب  منع  وكذلك 
عن  الصحفي  وقف  إلى  إضافة 
اإلعالمية.  وسيلته  في  العمل 
في  اإلعالم  حرية  واستعرض 
اململكة في الوقت الراهن معتبرا 
خالل  ملحوظ  بشكل  تطور  أنه 
اعتبر  انه  إال  املاضية  األعوام 
للصحف  التحرير  رؤساء  تنحية 
وإيقاف  السعودية  واملجالت 
الصحف  حجب  وكذلك  الكتاب 
إذا  التعبير  حلرية  انتهاكاً  يعتبر 
وبدون  عادلة  محاكمة  دون  مت 
حكم قضائي ودون إتاحة فرصة 
الدفاع عن النفس. أما عندما يتم 

ذلك وفق إجراءات قضائية عادلة 
اإلنسان  حلقوق  انتهاكا  يعد  فال 

وحرية التعبير. 
جتد  اجلمعية  أن  العناد  وبني 
القيادة  واملتابعة من  الدعم  كامل 
خادم  رأسها  وعلى  السعودية 
احلرمني الشريفني امللك عبدالله 
السمو  وصاحب  عبدالعزيز  بن 
امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز 
ولي العهد وصاحب السمو امللكي 
األمير نايف بن عبد العزيز النائب 
معتبراً  الداخلية  وزير   - الثاني 
هذا األمر حقيقة وليست مجاملة 
جتد  دائما  حيث  اجلمعية  من 
اجلمعية  تقدمها  التي  املطالب 
كامل القبول والدعم من قبل والة 
مقدمتها  في  يأتي  والتي  األمر 
اجلهات  مختلف  على  الضغط 
مع  بالتعاون  توجيهها  احلكومية 
تنفيذ  مهام  لتسهيل  اجلمعية 
الكثير  ذلل  الذي  األمر  عملها 
للقيام مبهامها على  العقبات  من 
املتظلمون  له  يتطلع  الذي  الوجه 
بصفتها جهة محايدة قادرة على 
حتقيق رسالتها على أرض الواقع 
مؤكدا أن اجلمعية حققت خالل 
الفترة املاضية خطوات مهمة جتاه 
املجتمع السعودي حيث جتاوز عدد 
الشكوى التي استقبلتها اجلمعية 
األسبوع  حتى  تأسيسها  منذ 
اإلقليمية  مكاتبها  عبر  املاضي 
والشرق  واجلنوب  الشمال  في 
أكثر  الوسطى  واملنطقة  والغرب 

ضمن محاضرة عن حرية التعبير بأدبي اجلوف
د. العناد يطالب باإدراج حقوق الإن�سان يف التعليم العام واجلامعي
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خوجة :  اأن الدين اال�سالمي احلنيف حثنا على التكاتف 

يجب  ما  هو  ذل��ك  واأن  البع�ض  بع�سنا  مع  نقف  واأن 

علينا عمله خا�سة مع مثل حاملي مر�ض االيدز

اختتام نشاطات مؤمتر )اإليدز واإلعالم( بجدة 
خوجة: لإلعالم دور مهم وفاعل في نشر الثقافة الوقائية من مرض اإليدز وتقدمي مفاهيم 

وثقافة حقوق اإلنسان
حمي  بن  عبدالعزيز  الدكتور  والإعالم  الثقافة  وزير  معايل  رعى 

الدين خوجة اختتام ن�ساطات موؤمتر يوم الإيدز العاملي لعام 2009 

-2010 )الإيدز والإعالم( يف حمافظة جدة. 

وقد بداأ احلفل بتالوة اآيات من القراآن الكرمي ثم األقى مدير عام 

الدكتور علي احلناكي  ال�سوؤون الجتماعية مبنطقة مكة املكرمة 

يف  الجتماعية  ال�سوؤون  به  تقوم  الذي  الدور  فيها  تناول  كلمة 

حول  التوعية  ن�سر  يف  والإ�سهام  للم�ساعدة  املكرمة  مكة  منطقة 

مر�ض الإيدز وكذلك ما تقدمه من خدمات ملر�سى الإيدز.

اجلمعية  مديرة  األقت  بعدها 

ال�سعودية اخلريية ملر�سى الإيدز 

الدكتورة / �سناء م�سطفى فلمبان 

كلمة اجلمعية التي اأكدت فيها اأن 

دوليا  حتديا  بات  الإيدز  مر�ض 

كبرياً  اإن�سانياً  وهاج�ساً  خطرياً 

ت�سخري  مواجهته  ت�ستوجب  ل 

والرعاية  العالج  ليجاد  اجلهود 

الطبية فقط ، بل ت�ستدعي اأي�ساً 

املجتمع  �سرائح  جميع  اإحاطة 

واملعرفة  الوعي  من  منيع  ب�سور 

عرب �سراكة حقيقية وفاعلة بني 

القطاعات  خمتلف  يف  العاملني 

ومعافى  �سليم  جمتمع  لإيجاد 

�سحياً قوياً واآمناً فكرياً. 

الدكتور  ملعايل  ال�سكر  واأزجت 

الثقافة  وزير  خوجه  عبدالعزيز 

فعاليات  رعايته  على  والإعالم 

ال�سوؤون  وزير  وملعايل   ، املوؤمتر 

الجتماعية على دعمه املتوا�سل 

الوزارة  فرع  خالل  من  للجمعية 

ولل�سوؤون  املكرمة  مكة  مبنطقة 

ال�سحية مبحافظة جدة لدعمها 

وملكتب  الفنية  بالكوادر  اجلمعية 

لدعمه  لاليدز  املتحدة  الأمم 

احلفل. 

حترير  رئي�ض  األقى  ذلك  بعد 

فهد   / الدكتور  املدينة  �سحيفة 

مهارات  بعنوان  كلمة  عقران  اآل 

الإعالمية  الر�سالة  اي�سال 

عدداً  فيها  تناول  الإيدز  حول 

اإي�سال  معوقات  اأ�سباب  من 

كنظرة   ، الإعالمية  الر�سالة 

املجتمع ملري�ض الإيدز واأخطاء 

بع�ض و�سائل الإعالم يف اي�سال 

ال�سحيح  بال�سكل  الر�سالة 

التي  املري�ض  وحالة  وال�سليم 

مير بها. 

بعنوان  كلمة  األقيت  اإثرها 

الفعالة  ال�سرتاتيجيات 

مدير  األقاها  الإيدز  ملكافحة 

ال�سعودية  احلياة  �سحيفة  عام 

نيابة  األقتها  الذيابي  جميل 

عنه الإعالمية ن�سوى ال�سكري 

املتزايد  الإنت�سار  اأن  اأو�سحت 

لفريو�ض نق�ض املناعة املكت�سبة 

اأكرث من  العامل منذ  الإيدز يف 

20 عاماً جعل من هذا املر�ض 

باملجتمعات  يفتك  خطراً 

وتطورها ويهدد امل�ستقبل ب�سكل 

التوعية  غياب  ظل  يف  لفت 

والإهتمام الالزمني. 

واأ�سافت اأنه بالرغم من اجلهود 

العاملية للحد من انت�سار املر�ض 

الكثري  هناك  ليزال  اأنه  اإل 

من  حتد  التي  العقبات  من 

جناح وفاعلية تلك اجلهود ويف 
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مقدمتها انت�سار املر�ض يف الدول 

الفقرية التي ل متلك المكانات 

الكافية ملكافحته وتوفري خدمات 

ال�سحية  والرعاية  العالج 

املنا�سبة. 

توجد  ل  اأنه  اإىل  واأ�سارت 

اإح�ساءات دقيقة لعدد ال�سابات 

اأهمية  موؤكدة  امل�سابني  واأو�ساع 

الفعالة  ال�سرتاتيجيات  بناء 

يتوافق  الذي  المثل  وال�سلوب 

مع حجم انت�سار املر�ض ملكافحته 

امل�سوؤولية  يف  الفعال  بدوره 

الجتماعية. 

وكذلك ت�سليط ال�سوء من خالل 

على  املتعددة  الإعالم  و�سائل 

اأهمية تعديل ال�سلوكيات اخلطرة 

لفريو�ض  التطوعي  والفح�ض 

امل�سابني  وح�سول  املناعة  نف�ض 

على العالج والرعاية. 

لتخريج  اإعالمية  فئات  وتدريب 

من  متخ�س�سني  اإعالميني 

ليتولوا  الإعالم  و�سائل  خمتلف 

مهمة طرح ق�سية اليدز وا�سبابه 

وحتفيز  وايجابي  جديد  ب�سكل 

واخلربات  الجتماعية  القيادات 

التاأثري  يف  للم�ساهمة  العلمية 

اليجابي يف املجتمع. 

الو�سائل  ا�ستثمار  واأي�سا 

برامج  تقدمي  يف  الإعالمية 

اإعالمية  وحمالت  وتقارير 

تهدف  ومتكررة  م�ستمرة  توعوية 

اليدز  عن  الوعي  ن�سر  اىل 

والفري�ض امل�سبب له. 

الثقافة  وزير  معايل  األقى  ثم 

بن  عبدالعزيز  الدكتور  والإعالم 

اأزجى  كلمه  الدين خوجة  حميي 

ال�سعودية  للجمعية  فيها  �سكره 

على  اليدز  ملر�سى  اخلريية 

وجلميع  املوؤمتر  هذا  تنظيم 

امل�ساركني فيه. 

ال�سالمي  الدين  اأن  اإىل  واأ�سار 

واأن  التكاتف  احلنيف حثنا على 

نقف مع بع�سنا البع�ض واأن ذلك 

خا�سة  عمله  علينا  يجب  ما  هو 

اليدز  مر�ض  حاملي  مثل  مع 

هذا  انت�سار  ولوقف  مل�ساعدتهم 

الو�سائل  العديد من  املر�ض عرب 

كالتوعية والر�ساد. 

دوراً  لالإعالم  اأن  معاليه  واأكد 

الثقافة  ن�سر  يف  مهماً  و  فاعاًل 

وتو�سيح  املر�ض  من  الوقائية 

الو�سائل  عن  والك�سف  اآثاره 

كما  اتباعها  يجب  التي  الكثرية 

اأن لالإعالم دوراً مهماً يف تقدمي 

مفاهيم وثقافة حقوق الإن�سان.

مهماً  دوراً  لالإعالم  اإن  وا�ساف: 

عن  واملر�سى  امل�سابني  عزلة  يف 

تغيري  وحماولة  جمتماعاتهم 

ال�سورة ال�سلبية عن امل�ساب .

تو�سيات  عر�ض  مت  ذلك  بعد 

امل�سرتك  التعاون  ومنها  املوؤمتر 

عن  ال�سحي  الوعي  ن�سر  يف 

وطرق  املناعة  نق�ض  فريو�ض 

ورفع  منه  الوقاية  وطرق  انتقاله 

باأهمية  الجتماعي  الوعي 

مع  املتعاي�سني  جميع  ح�سول 

الفريو�ض على حقوقهم الإن�سانية 

الدين  لهم  كفلها  التي  امل�سروعة 

وجميع النظمة الدولية .

عنهم  الإعالمية  الو�سمة  واإزالة 

والتعامل  خ�سو�سيتهم.  واحرتام 

املناعة  نق�ض  ق�سية فريو�ض  مع 

التي  الأولويات  من  اأنها  على 

بني  انت�سارها  من  احلد  يجب 

افراد املجتمع مع الزج باملجتمع 

املحلي بكافة اأطيافه للتفاعل مع 

الق�سية ب�سكل ايجابي. 

للقطاع  الفعلي  التحفيز  وكذلك 

اخلا�ض للم�ساهمة يف دعم برامج 

والإر�ساد  والتوعية  التدريب 

القطاع  هذا  التزام  درجة  ورفع 

عرب ن�سر املعلومات ومعرفة كافة 

الوباء  بهذا  املتعلقة  التفا�سيل 

ال�سرية  اعتماد  على  التاأكيد  مع 

املري�ض  عن  الك�سف  يف  املطلقة 

ومن ثم توزيع الأدوار واملهام على 

اجلهات املختلفة. 

وزير  معايل  �ساهد  ذلك  اإثر 

الثقافة والإعالم واحل�سور فيلماً 

ال�سعودية  ت�سجيلياً عن اجلمعية 

واجلهود  اليدز  ملر�سى  اخلريية 

التي تقوم بها.

الإزالة العقوبة املجتمعية علي مر�سي االإيدز  ون�سر ثقافة الوقاية والعالج .

ال�سريف :على االإعالم مبختلف قنواته دورًا كبريًا  يف ن�سر ثقافة التوعية 
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اإليدز  بقضية  تتعلق 
واملتعايشني معه.

أصبح  الوقت  إن  وقال 
لدينا  لتكون  مناسبا 
صادقة  إعالمية  رؤية 
نقول للناس من خاللها 
»ما هو املرض، وما هي 
أخ��ط��اره وأع��راض��ه؟ 
في  موجود  اإليدز  وإن 
عاما   20 منذ  العالم 
معلومات  لدينا  وفرت 

كافية عنه.
العام  املشرف  وشدد 
اجلمعية  ف��رع  على 
ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق 
اإلنسان مبنطقة مكة 
املكرمة الدكتور حسني 
بن ناصر الشريف على 
مبختلف  لإلعالم  أن 
في  كبيرا  دورا  قنواته 
التوعية  ثقافة  نشر 

عمل  ورش  خلصت 
العاملي  اليوم  مؤمتر 
نظمتها  التي  لإليدز 
السعودية  اجلمعية 
بالتعاون  اإليدز  ملرضى 
الصحية  الشؤون  مع 
واجلمعية  ب��ج��دة، 
ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق 
حياة  بفندق  اإلنسان 
بحضور  بجدة  ب��ارك 
واإلعالم  الثقافة  وزير 
العزيز  عبد  الدكتور 
توصيات   7 إلى  خوجة 
تركز على رفع العقوبة 
اجملتمعية عن املصابني 

باإليدز .
وطالب املؤمتر في ختام 
العمل  ورش  أعمال 
بضرورة  اإلع��الم��ي��ة 
في  املشترك  التعاون 
الصحي  الوعي  نشر 
نقص  ف��ي��روس  ع��ن 
املكتسبة  امل��ن��اع��ة 
انتقاله،  وطرق   ، اإليدز 
الوقاية  وأس��ال��ي��ب 
إيصال  وض��رورة  منه، 
ه���ذا ال���وع���ي إل��ى 
اجملتمع  شرائح  كافة 
الوسائل  طريق  عن 

اإلعالمية املتعددة.
في  املشاركون  وأكد 
رفع  املؤمتر على أهمية 
االجتماعي  ال��وع��ي 

أداء  م��ن  ومتكينهم 
دورهم بشكل صحيح، 
الناشطني  وإدراج 
مجاالت  في  منهم 

مكافحة الفيروس.
عام  م��دي��ر  وك��ش��ف 
االجتماعية  الشؤون 
املكرمة  مبنطقة مكة 
علي احلناكي عن تبني 
اإلدارة العامة للشؤون 
مبنطقة  االجتماعية 
تنفيذ  املكرمة  مكة 
ثالث فئات من الدورات 
املبتدئة  التدريبية 
واملتقدمة  واملتوسطة 
مجانا إلعداد إعالميني 
في  م��ت��خ��ص��ص��ني 
اإلي��دز،  قضايا  ط��رح 
احلاضر  ال��وق��ت  وأن 
اجملتمع  على  يحتم 
أرحب  آفاق  نحو  اخلروج 

وتسليط  االجتماعية، 
الضوء من خالل وسائل 
أهمية  على  اإلع��الم 
السلوكي��ات  تعديل 
والفح��ص  اخلطي��رة 
للفيروس،  التطوعي 
وحصول املصابني على 

العالج والرعاية. 
وك��ش��ف امل��ؤمت��ر عن 
احلاجة القائمة لتدريب 
مختلف  من  إعالميني 
وسائل اإلعالم للخروج 
كمتخصصني  بهم 
طرح  مهمة  يتولون 
وأسبابه  االيدز  قضية 
بشكل جديد وإيجابي، 
وحت��ف��ي��ز ال��ق��ي��ادات 
واخلبرات  االجتماعية، 
للمساهمة  العلمية 
اإليجابي  التأثير  في 
واستثمار  اجملتمع،  في 
الوس����ائل  مختلف 
لتقدمي  التعليمي��ة 
برامج وت�قارير إعالمية 
مستمرة  ت��وع��وي��ة 
الوعي  لنشر  تهدف 
والفيروس  اإلي��دز  عن 
وإدراج   ، له  املسبب 
أفراد  بني  املتعايشني 
اجملتمع بشكل إيجابي، 

حل���ص���ول ج��م��ي��ع 
املتعايشني مع فيروس 
على  املناعة  نقص 
اإلنسانية  حقوقهم 
املشروعة التي كفلها 
والتي  ال��دي��ن  لهم 
جميع  لهم  كفلتها 
الدولية،  األنظمة 
وإزال�����ة ال��وص��م��ة 
عنهم،  اإلع��الم��ي��ة 
واحترام خصوصيتهم، 
قضية  مع  والتعامل 
الفيروس على أنها من 
يجب  التي  األولويات 
بني  انتشارها  من  احلد 
وال��زج  اجملتمع،  أف��راد 
بكافة  احمللي  باجملتمع 
للتفاعل  أط��ي��اف��ه 
بشكل  القضية  مع 

إيجابي.
املشاركون  وانتقد 
اخلاص  القطاع  دور 
بحمالت  يتعلق  فيما 
م��ك��اف��ح��ة اإلي����دز، 
ببرامج  مطالبي���ن 
لتحفيز   ج���دي���دة  
ال��ق��ط��اع اخل���اص 
في  ل��ل��م��س��اه��م��ة 
التدريب  برامج  دعم 
واإلرش��اد،  والتوعية 
ورف���ع درج���ة ال��ت��زام 
ب��دوره  القطاع  ه��ذا 
املسؤولية  في  الفعال 

يجب  ح����ق����وق  اإلي��������دز  مل����ري����ض    : ال���ش���ري���ف 
اإلسالمية  الشريعة  من  مستمدة  صيانتها ، 
التي حتفظ حقوق املواطن في حال املرض و 

الصحة .

7 توصيات ملؤمتر اإليدز لرفع العقوبة املجتمعية عن املصابني 
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عدم تفهم الإعالم 

لدور جمعيات حقوق الإن�سان

من  اإلعالم  لوسائل  ما  منا  الكثير  على  يخفى  ال 
وخاصة  القضايا  من  العديد  في  وريادي  بارز  دور 
لإلعالم  وما   ، اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  القضايا 
نشر  في  بارز  دور  من  واملرئي  واملسموع  املقروء 
ثقافة حقوق اإلنسان ، وبذلك يكون اإلعالم شريك 
للمهتمني بقضايا حقوق اإلنسان من حيث املساعدة 
في إيصال احلقوق ألصحابها ، ولكي يقوم اإلعالم 
بدوره البد من معرفة األهداف األساسية التي تقوم 
اجلمعية  وخاصة  اإلنسان  حقوق  جمعيات  عليها 
على  العمل  في  واملتمثلة  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
للنظام األساس للحكم  حماية حقوق اإلنسان وفقاً 
لألنظمة  ووفقاً  والسنة  الكتاب  مصدرة  الذي 
املرعية ، وما ورد في اإلعالنات واملواثيق اخلاصة 
العربية  اجلامعة  عن  الصادرة  اإلنسان  بحقوق 
املتحدة  واألمم   ، اإلسالمي  املؤمتر  ومنظمة   ،
ووكاالتها  وجلانها املختصة ومبا اليخالف الشريعة 
اإلسالمية ، والتعاون مع املنظمات الدولية العاملة 
والتعسف  الظلم  ضد  والوقوف  املجال  هذا  في 
والعنف والتعذيب وعدم التسامح ، ويتم حتقيق هذه 
األهداف بالتواصل مع اجلهات التنفيذية في الدولة 
، فاجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان كمثيالتها من 
تعتبر  العالم  على مستوى  اإلنسان  جمعيات حقوق 
ليس  ولكن  باملطالبة..  تقوم  فقط  رقابية  جهات 

التنفيذ. 
نطالب بإعطاء كل ذي حق حقه ،ونطالب باحلماية 
تقارير عن ما نقوم  التعسف ونرفع  ، نطالب بعدم 
برصده من جتاوزات حلقوق اإلنسان للجهات ذات 
اجلمعية  ان  من  البعض  يعتقده  ما  بعكس  العالقة 
قد  مما   ، الدولة  في  التنفيذية  اجلهات  عن  بديل 
ينتج عن ذلك عدم املوضوعية في فهم الدور الذي 
والتي نصت  الختصاصاتها  وفقاً  به اجلمعية  تقوم 

على مايلي :
التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام األساسي للحكم 
العالقة  ذات  اململكة  في  الداخلية  األنظمة  ،وفي 
بحقوق اإلنسان ،التأكد من تنفيذ التزامات اململكة 
جتاه قضايا حقوق اإلنسان ،وفق ما ورد في إعالن 
القاهرة حلقوق اإلنسان في اإلسالم ، وميثاق األمم 
املتحدة ،واملواثيق والصكوك الدولية املتعلقة بحقوق 

اإلنسان.
املختصة  اجلهات  مع  ومتابعتها  الشكاوى  تلقي 
والتجاوزات  املخالفات  دعاوى  من  ،والتحقق 
املتعلقة بحقوق اإلنسان ،.التعامل مع قضايا حقوق 
اإلنسان في الهيئات الدولية بشكل عام ،واملنظمات 
الدولية غير احلكومية بشكل خاص.دراسة املواثيق 
والصكوك الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان الدولية 
واحللقات  والندوات  املؤمترات  إقامة  وتطبيقاتها. 
احمللية واإلقليمية والدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان. 
اإلنسان.  بحقوق  تعني  متخصصة  إصدارات  نشر 
لذا البد من معرفة الدور املناط مبثل هذه اجلمعيات 

والتعامل وفقاً الختصاصاتها وأهدافها.
املرشف العام عىل الشؤون املالية واالدارية

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

Nshr1@yahoo.com

ثقافة حقوق 

الن�صان
مرضى  على  اجملتمعية  العقوبة  إلزالة 
من  والعالج  الوقاية  ثقافة  ونشر   ، اإليدز 

هذا الفيروس.
وقوانني  اإلسالمي  الدين  قوانني  أن  وأكد 
من   26 املادة  نصت  حيث  األخرى  الدولة 
حماية  على  للحكم  األساسي  النظام 
الشريعة  وفق  اإلنسان  حلقوق  الدولة 
على  منه   27 املادة  ونصت  اإلسالمية، 
وأسرته  املواطن  بحقوق  الدولة  تكفل 
والعجز  وامل��رض  ال��ط��وارئ  ح��االت  في 
الضمان  نظام  ودع��م  والشيخوخة 
واألفراد  املؤسسات  وتشجيع  االجتماعي 

على األعمال اخليرية.
اجلمعية  إدارة  مجلس  رئيس  وأوضحت 
سناء  الدكتورة  اإليدز  ملرضى  السعودية 
عباس فلمبان أن املؤمتر انطلق من منظور 
أن املرض بات حتدياً دولياً خطيراً، وهاجساً 

إنسانياً كبيراً، .
معالي  واإلع��الم   الثقافة  وزير  واختتم 
بكلمة  املؤمتر  خوجة  العزيز  عبد  الدكتور 
طالب فيها بضرورة االستفادة من احلرية 
اإلعالمية املسؤولة للتوعية بهذا املرض، 
وطرق الوقاية منه، والتنسيق مع اجلهات 
أهداف  لتحقيق  املرض  مبكافحة  املعنية 

املؤمتر.
املؤمتر،  بها  خرج  التي  بالتوصيات  وأشاد 
وأكد على أن وزارته ستضع هذه التوصيات 
متعددة  برامج  وإخ��راج  التنفيذ،  حيز 
لتحقيق أهداف املؤمتر وتوصياته من خالل 
وستعمم  اإلعالمية،  الوسائل  مختلف 
القنوات  مختلف  على  التوصيات  هذه 
إلى  إضافة  احمللية،  والصحف  اإلعالمية 
هذا  حتقق  التي  االجتماعات  تكثيف 

الغرض وتفعيلها وحضورها.

توصيات مؤمتر اإليدز واإلعالم بجدة
توصيات 

مؤتمر اإلعالم واإليدز
الوعي  نشر  في  املشترك  التعاون   -
وطرق   ، اإلي��دز  فيروس  عن  الصحي 
 ، منه  الوقاية  وأساليب   ، انتقاله 
كافة شرائح  إلي  الوعي  هذا  وإيصال 
اإلعالمية  الوسائل  طريق  عن  اجملتمع 

املتعددة.
حلصول  االجتماعي  الوعي  رف��ع   -
على  امل��رض  مع  املتعايشني  جميع 
التي  املشروعة  اإلنسانية  حقوقهم 
كفلتها  والتي  الدين  لهم  كفلها 
وإزالة   ، الدولية  األنظمة  جميع  لهم 
واحترام   ، عنهم  اإلعالمية  الوصمة 

خصوصيتهم.
على  الفيروس  قضية  مع  التعامل   -
احلد  يجب  التي  األولويات  من  أنها 
والزج   ، اجملتمع  أفراد  بني  انتشارها  من 
باجملتمع احمللي بكافة أطيافه للتفاعل 

مع القضية بشكل ايجابي.
اخلاص  للقطاع  الفعلي  التحفيز   -
التدريب  برامج  دعم  في  للمساهمة 
التزام  درجة  ورفع   ، واإلرشاد  والتوعية 
في  الفعال  ب���دوره  القطاع  ه��ذا 

املسئولية االجتماعية .
وسائل  خالل  من  الضوء  تسليط   -
اإلعالم على أهمية تعديل السلوكيات 
اخلطيرة والفحص التطوعي للفيروس، 
العالج  على  امل��ص��اب��ني  وح��ص��ول 

والرعاية. 
- تدريب إعالميني من مختلف وسائل 
كمتخصصني  بهم  للخروج  اإلعالم 
االيدز  قضية  طرح  مهمة  يتولون 
وإيجابي،  جديد  بشكل  وأسبابه 
وحتفيز القيادات االجتماعية ، واخلبرات 
التأثير  في  للمساهمة  العلمية 

اإليجابي في اجملتمع.
�  استثمار مختلف الوسائل التعليمية 
لتقدمي برامج وتقارير إعالمية  توعوية 
مستمرة تهدف لنشر الوعي عن نقص 
والفيروس   ، اإليدز  املكتسب  املناعة 

املسبب له ، 
اجملتمع  أفراد  بني  املتعايشني  إدراج   -
أداء  من  ومتكينهم  ايجابي،  بشكل 

دورهم بشكل صحيح ، 
- إدراج الناشطني منهم في مجاالت 

مكافحة الفيروس.
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األعضاء املؤسسون

مكتبة حقوق

مفهوم حقوق اإلنسان من املنظورين اإلسالمي والوضعي

قادرة  محكمة  كأول   2002 سنة  تأسست 
اإلبادة  بجرائم  املتهمني  األفراد  على محاكمة 
وجرائم  اإلنسانية  ضد  واجلرائم  اجلماعية 
احلرب وجرائم االعتداء. تعمل هذه احملكمة 
فهي  املوجودة،  القضائية  األجهزة  إمتام  على 
لم  ما  القضائي  بدورها  تقوم  أن  تستطيع  ال 
تبد احملاكم الوطنية رغبتها وهي منظمة دولية 
العاملية  للثقافة  حد  وضع  إلى  تسعى  دائمة، 
املتمثلة في اإلفالت من العقوبة و قد بلغ عدد 
الدول املوقعة على قانون إنشاء احملكمة 105 
وقد   ،2007 نوفمر  الثاني  تشرين  حتى  دول 
41 دولة أخرى على قانون روما لكنها  وقعت 
احملكمة  تعرضت  وقد  بعد،  عليه  تصادق  لم 
الصني  منها  الدول  من  عدد  من  النتقادات 
والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي 

متتنع عن التوقيع على ميثاق احملكمة.

تعد احملكمة اجلنائية هيئة مستقلة عن األمم 
وقد  والتمويل،  املوظيفني  حيث  من  املتحدة، 
طريقة  يحكم  املنظمتني  بني  اتفاق  وضع  مت 

تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.

وقد فتحت احملكمة اجلنائية حتقيقات في أربع 
الكونغو  وجمهورية  الشمالية  أوغندة  قضايا: 
الوسطى  األفريقية  واجلمهورية  الدميقراطية 
ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال 
ينتظران احملاكمة  بهما  اثنني مشتبه  وحتتجز 
ويقع املقر الرئيس للمحكمة في هولندة، لكنها 
مكان.  أي  في  إجراءاتها  تنفيذ  على  قادرة 
مورينو  لويس  هو  للمحكمة  العام  واملدعي 

اوكامبو.

هيئات و منظمات
المحكمة الجنائية الدولية

منوعات

د. نورة بنت عبد اهلل بن محمد العجالن

املعلومات الشخصية:
ال�سم الرباعي : نورة بنت عبد اهلل بن حممد العجالن.

 احلالة الجتماعية: متزوجة .

العنوان الدائم: الريا�ض.

املوؤهالت العلمية: دكتوراه جغرافية ال�سناعة. »جتاه ال�سناعة يف اململكة 

اململكة  يف  »املراعي  اقت�سادية  جغرافية  ماج�ستري  ال�سعودية«   العربية 

اأدب  بكالوريو�ض   . القت�سادية  اجلغرافيا  يف  درا�سة  ال�سعودية«  العربية 

وتربية 1398هـ

اخلبرات العملية:
وكيلة ق�سم اجلغرافيا بكلية الرتبية الأق�سام الأدبية بالريا�ض.

رئي�سة ق�سم اجلغرافيا بكلية الرتبية الأق�سام الأدبية بالريا�ض1410 – 1416هـ.

ع�سو هيئة التدري�ض كليات البنات منذ عام 1410هـ

ع�سوية املجال�ض واجلمعيات:

 رئي�سة جلنة درا�سة اإمكانية تطبيق الالئحة املوحدة للجامعات والكليات

ع�سو جلنة الريا�ض عا�سمة الثقافة يف كليات البنات يف الريا�ض �سابقاً

ع�سو يف اجلمعية اجلغرافية ال�سعودية حالياً

ع�سو اللجنة الثقافية يف جمعية الوفاء اخلريية بني عامي 1417/ 1418هـ �سابقاً

ع�سو اللجنة الوطنية الن�سائية يف الغرفة التجارية ال�سناعية ال�سعودية يف اململكة العربية ال�سعودية

ع�سو جمعية اجلغرافيني اخلليجيني حالياً

ع�سو جلنة حتديد برامج توعوية لتهذيب ال�سلوك العام للطالبات

ع�سو اللجنة العليا لرعاية الفكر وتعزيز ال�سلوك

ع�سو جلنة حملة التوعية والرت�سيد الوطنية بوزارة الرتبية والتعليم 

املؤمترات والندوات
امل�ساركة يف ندوة العزلة الجتماعية

امل�ساركة يف ندوة الرتبية العملية عام 1414هـ يف كلية الرتبية للبنات بالريا�ض

اإدارة ندوة الكوارث الطبيعية وكيفية مواجهتها يف كلية الرتبية للبنات بالريا�ض

اإلقاء العديد من املحا�سرات الثقافية مثل �سناعة ال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية

البداوة يف اململكة العربية ال�سعودية

التغريات املناخية واأثرها على الزراعة

امل�ساركة يف ندوة حقوق املراأة بني املجتمع وال�سريعة

امل�ساركة يف موؤمتر مر�سى الإيدز.

املؤلفات واألبحاث:
امل�ساركة يف و�سع منهج الرتبية اخلليجية.

نقد اخلطة الوطنية لتدري�ض املواد الجتماعية .

كتاب كيف نربي اأبناءنا تربية اإ�سالمية .

امل�ساركة يف بحث عن تقومي الن�ساط غري املنهجي يف كليات البنات. 

اجملال البحثي:
درا�سات جغرافية واجتماعية.

تعني هذه الزاوية بنشر السير الذاتية وأهم االجنازات واجلهود لألعضاء املؤسسني للجميعة الوطنية حلقوق اإلنسان

�سدر حديثاً كتاب مفهوم حقوق الإن�سان من املنظورين الإ�سالمي والو�سعي ، تاأليف  : دكتور حممد اأرزقي ن�سيب 

اأ�ستاذ القانون الد�ستوري بجامعة امللك �سعود . 

وقد تناول املوؤلف اإي�ساح مفهوم الإن�سان يف املفهومني الإ�سالمي والو�سعي ، وهدف وجود الإن�سان . وكذلك مفهوم الإن�سان يف 

الفل�سفة امل�سيحية والأوربية والفكر ال�سيا�سي  . ثم تناول بالبحث التف�سيلي حقوق الإن�سان يف املفهوم الإ�سالمي والو�سعي مبيناً 

ال�سرورات اخلم�ض كاأهم حقوق الإن�سان يف الإ�سالم مو�سحاً ال�سمانات الفعلية لل�سرورات اخلم�ض ، وقد ختم كتابه باإ�سكاليات 

وطبيعة وم�سادر حقوق الإن�سان يف املفهوم الو�سعي ، والكتاب جاء معتدلً بعيداً عن الإيجاز املخل والإطناب امللل .
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مواثيق واتفاقيات

لألمم  العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب  واالنضمام  والتصديق  للتوقيع  وعرض  اعتمد 
املتحدة 128/44 املؤرخ في 15 كانون األول/ديسمبر 1989 

دخل حيز النفاذ: في 11 متوز/يوليو 1991، وفقا ألحكام املادة 8 
إن الدول األطراف في هذا البرتوكول،

إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة اإلعدام يسهم في تعزيز الكرامة اإلنسانية والتطوير التدريجي 
حلقوق اإلنسان،

وإذ تشير إلي املادة 3 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املعتمد في 10 كانون األول/
ديسمبر 1948، واملادة 6 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املعتمد 

في 16 كانون األول/ديسمبر 1966،
وإذ تالحظ أن املادة 6 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تشير إلي 

إلغاء عقوبة اإلعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا اإللغاء أمر مستصوب،
واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي الغاء عقوبة اإلعدام تقدما 

في التمتع باحلق في احلياة،
ورغبة منها في أن تأخذ علي عاتقها مبوجب هذا البرتوكول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة 

اإلعدام،
اتفقت علي ما يلي:

البروتوكول االختياري الثاني 
امللحق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  

بهدف العمل علي إلغاء عقوبة اإلعدام 

 حقوق 
ال�شعوب 

 الأ�شلية

املادة 1

1. ال يعدم أي شخص خاضع للوالية 
هذا  في  طرف  لدولة  القضائية 

البروتوكول.

2. تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير 
داخل  اإلعدام  عقوبة  إللغاء  الالزمة 

نطاق واليتها القضائية.

املادة 2 

هذا  علي  حتفظ  بأي  يسمح  ال   .1
يكون  لتحفظ  بالنسبة  إال  البروتوكول 
أو  عليه  التصديق  عند  أعلن  قد 
تطبيق  علي  وينص  إليه،  االنضمام 
عقوبة اإلعدام في وقت احلرب طبقا 
إلدانة في جرمية بالغة اخلطورة تكون 
ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت 

احلرب.

تعلن  التي  الطرف،  الدولة  ترسل   .2
العام  األمني  إلي  التحفظ،  هذا  مثل 
علي  التصديق  عند  املتحدة،  لألمم 
البروتوكول أو االنضمام إليه، األحكام 
الوطنية  تشريعاتها  من  الصلة  ذات 

التي تطبق في زمن احلرب.

3. تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل 
العام  األمني  بإخطار  التحفظ  هذا 
لألمم املتحدة ببداية أو نهاية أي حالة 

حرب تكون منطبقة علي أراضيها.

املادة 3

هذا  في  األطراف  الدول  تقوم 
التي  التقارير  بتضمني  البروتوكول 
بحقوق  املعنية  اللجنة  إلي  تقدمها 
العهد،  من   40 للمادة  وفقا  اإلنسان، 
اتخذتها  التي  التدابير  عن  معلومات 

إلنفاذ هذا البروتوكول.

املادة 4

العهد  في  األطراف  للدول  بالنسبة 
إعالنا مبوجب  تكون قد قدمت  التي 
اللجنة  اختصاص  ميتد   ،41 املادة 
استالم  في  اإلنسان  بحقوق  املعنية 
تدعي  عندما  فيها،  والنظر  الرسائل 
أخري  طرفا  دولة  أن  طرف  دولة 
أحكام  ليشمل  بالتزاماتها،  تفي  ال 
الدولة  تصدر  لم  ما  البروتوكول  هذا 
العكس  يفيد  بيانا  املعنية  الطرف 
أو  البروتوكول  علي  التصديق  عند 

االنضمام إليه.

املادة 5 

بالنسبة للدول األطراف في البروتوكول 
الدولي  للعهد  األول  االختياري 
والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص 
األول/ديسمبر  كانون   16 في  املعتمد 
1966، ميتد اختصاص اللجنة املعنية 
الرسائل  استالم  في  اإلنسان  بحقوق 
لواليتها  خاضعني  أفراد  من  الواردة 
القضائية والنظر فيها، ليشمل أحكام 
الدولة  تصدر  لم  ما  البروتوكول  هذا 
العكس  يفيد  بيانا  املعنية  الطرف 
أو  البروتوكول  علي  التصديق  عند 

االنصمام إليه.

املادة 6

البروتوكول  هذا  أحكام  تنطبق   .1
كأحكام إضافية للعهد.

2. دون املساس بإمكانية إعالن حتفظ 
مبوجب املادة 2 من هذا البروتوكول، 
الفقرة  ينتقص احلق املضمون في  ال 

البروتوكول  هذا  من   1 املادة  من   1
مبوجب املادة 4 من العهد.

املادة 7

1. باب التوقيع علي هذا البروتوكول 
مفتوح أمام أية دولة من الدول املوقعة 

علي العهد.

أية  البروتوكول  هذا  علي  تصدق   .2
دولة تكون قد صدقت علي العهد أو 
انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق 

لدي األمني العام لألمم املتحدة.

هذا  إلي  االنضمام  باب  يفتح   .3
قد  تكون  دولة  أية  أمام  البروتوكول 

صدقت علي العهد أو انضمت إليه.

صك  بإيداع  االنضمام  نفاذ  يبدأ   .4
لألمم  العام  األمني  لدي  االنضمام 

املتحدة.

املتحدة  لألمم  العام  األمني  يقوم   .5
علي  وقعت  التي  الدول  جميع  بإبالغ 
هذا البروتوكول أو انضمت إليه، عن 
التصديق  إيداع كل صك من صكوك 

أو االنضمام.

املادة 8

بعد  البروتوكول  هذا  نفاذ  يبدأ   .1
إيداع  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  مضي 
العاشر  االنضمام  أو  التصديق  صك 

لدي األمني العام لألمم املتحدة.

بالنسبة  البرتوكول  نفاذ هذا  يبدأ   .2
إليه  تنضم  أو  عليه  تصدق  دولة  لكل 
بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام 
أشهر  ثالثة  مضي  بعد  العاشر، 
أو  التصديق  صك  إيداع  تاريخ  من 

االنضمام اخلاص بها.

املادة 9

علي  البروتوكول  هذا  أحكام  تنطبق 
جميع أجزاء الدول االحتادية دون أية 

قيود أو استثناءات.

املادة 10

يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإبالغ 
الفقرة  في  إليها  املشار  الدول  جميع 
1 من املادة 48 من العهد بالتفاصيل 

التالية:

)أ( التحفظات والرسائل واإلخطارات 
هذا  من   2 املادة  مبوجب  الصادرة 

البروتوكول،

املادة  الصادرة مبوجب  البيانات  )ب( 
4 أو املادة 5 من هذا البروتوكول،

والتصديقات  التوقيعات  )ج( 
من   7 املادة  مبوجب  واإلنضمامات 

هذا البروتوكول،

البروتوكول  هذا  نفاذ  بدء  تاريخ  )د( 
مبوجب املادة 8 منه.

املادة 11

الذي  البروتوكول،  هذا  يودع   .1
تتساوى نصوصه األسبانية واإلنكليزية 
والعربية  والصينية  والروسية 
والفرنسية في احلجية في محفوظات 

األمم املتحدة.

نسخ  بإرسال  العام  األمني  يقوم   .2
موثقة من هذا البروتوكول إلي جميع 
من   48 املادة  في  إليها  املشار  الدول 

العهد.
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عليه وسلم  الله  النبي صلى  مع  بن قيس  خرج اجلد 
في جيش العسرة إلى غزوة تبوك .. وفي ليلة مظلمة 
جلس هو ومجموعة صغيرة من أخدانه متحلقني على 
 : قيس  بن  اجلد  فقال  حولها  يتسامرون  نار  ضوء 
مارأينا مثل قرائنا هؤالء أشبع بطونا وال أجنب عند 
اللقاء)يعني كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم(

سألتهم  ولئن   ( تعالى  الله  فأنزل   .. القوم  فضحك 
ليقولن إمنا كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله 
إميانكم  بعد  كفرمت  قد  تعتذروا  ال  تستهزئون..  كنتم 
كفر  ..بل  وحده  القائل  يكفر  ولم  جميعا  كفروا   ..  )
 : الراوي  قال   .. فعله  املقرون  الضاحكون  وكفر  هو 
فوالله لقد رأيت اجلد بن قيس ممسكا بخطام ناقة 
النبي صلى الله عليه وسلم وهي جتره حتى إن قدميه 
كنا  إمنا  الله  يانبي   : يقول  وهو  األرض  في  لتخطان 
نخوض ونلعب .. والنبي صلى الله عليه وسلم معرٌض 
عنه وهو يقول بتقريع وتبكيت : أبالله وآياته ورسوله 

كنتم تستهزئون ؟.. 
ياترى.. 

لو وصفنا هذا الذي حدث بلغة اإلعالم املعاصر لقلنا 
: نقد حاد لإلسالميني يوجهه مثقف خبير باإلسالم 

السياسي .. 
أال يدل هذا على أننا مستلبون   ؟ 

في  املفهومات  من  كثير  تغيير  اإلعالم  استطاع   لقد 
أذهان العوام الذين يفكرون بعقلية القطيع .. وأصبحنا 
نرى نقدا ألصول اإلسالم وأحكامه باسم نقد حملته 
..وبها  ُكّبار  .. وهذه حيلة دنيئة ومكر  إليه  والداعني 
امللة وتخطي سياج  احكام  للطعن في  السفهاء  يدلف 
الشرع املطهر.. وإذا المهم الالئمون قالوا : إننا النذم 
وهل   .. ربنا  .. سبحان  اإلسالميني  نذم  بل  اإلسالم 
ثم مسلم على وجه األرض ليس إسالميا ؟ أليس من 
لوازم دينه أن يؤسلم حياته كلها ويجعل صالته ونسكه 

ومحياه ومماته لله رب العاملني ؟ 
هب أن كافرا أصليا جاء إلى ديار املسلمني وأراد أن 
يشكك املسلمني في دينهم هل تراه يجرؤ على نقض 
أحكام امللة بالطعن في أصول التشريع أم يسلك طريقا 

مختصرة آمنة فيسخر مبن يتمسك بها ؟ 
إننا نرى في اخلطاب اإلعالمي اليوم طريقة اجلد بن 

قيس بل نرى ماهو أنكى منها وأعظم ..   
ونرى من يستخدم التمثيل في السخرية من احلجاب 
والشعائر اإلسالمية الظاهرة وإضحاك الناس بإبراز 
أحط  طريقة  وهذه  منفر..  املتمسك مبظهر  النموذج 
شعري  وليت   .. وأخبث  قيس  بن  اجلد  طريقة  من 
أمامهم  الراضون مبايعرض  الضاحكون  املتابعون  هل 

يسلمون من التبعات الهائلة أم ال .. 
القرآن  من  للنيل  الزمان  هذا  في  طريقة  أسهل  إن 
عمايقول  -تعالى  العزة  رب  في  للطعن  بل  والسنة 
كل  الالديني(  )املثقف  ينتقد  كبيرا-أن  علوا  الظاملون 
..ولو  )اإلسالميني(  ويسب  النبوة  بهدي  متسك  من 
أنه  لوجدت  )اإلسالميني(  لهؤالء  اجلامع  عن  بحثت 
اإلسالم ومن اليجتمع معهم حتت هذا املصطلح فليس 
منهم واليحق له أن يتحدث في شأنهم إن النقد املوجه 
إلى شخص أو إلى طائفة ينبغي أن يكون املرجع فيه 
أن  ويجب   .. املطهر  الشرع  إلى   .. ورسوله  الله  إلى 
تنتقد املمارسة البشرية احملصورة في فعل محدد ال 

االنتماء العام الذي يجمع ويستغرق..
د.حبيب بن معال اللويحق
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نظام اإلجراءات الجنائية

            املادة 2
أي  القبض علي  اليجوز 
أو   ، تفتيشه  أو   ، إنسان 
توقيفة ، أو سجنه ، إال في 

عليها  املنصوص  األحوال 
التوقيف  يكون  وال   . نظاماً 
األماكن  في  إال  السجن  أو 
املخصصة لكل منهما وللمدة 

السلطة  من  احملددة 
إيذاء  ويحظر  املختصة 
جسدياً  عليه  املقبوض 
يحظر  كما   ، معنويا  أو 
أو   ، للتعذيب  تعريضه 
املعاملة املهينة للكرامة 

      املادة 3
ال يجوز توقيع عقوبة 
جزائية علي أي شخص 
محظور  أمر  علي  إال 
أو  ومعاقب عليه شرعاً 
نظاماً وبعد ثبوت إدانته 
نهائي  حكم  علي  بناًء 
جتري  محاكمة  بعد 

وفقاً للوجه الشرعي .


