
�أ�ضدرت �جلمعية �لوطنية حلقوق �لإن�ضان تقريرها �لثالث عن �أحو�ل حقوق �لإن�ضان يف �ململكة حتت عنو�ن (طموح قيادة و�ضعف �أد�ء �أجهزة) 

ويتناول يف 83 �ضفحة  ثالثة �أق�ضام رئي�ضية حيث يناق�ش �لق�ضم �لأول وهو “�لأطر �لت�ضريعية”( نظام �لق�ضاء ونظام �ملظامل ، نظام �جلمعيات 

و�ملوؤ�ض�ضات �لأهلية ، نظام مكافحة جر�ئم �ملعلوماتية ، نظام �ملرور) �أما �لق�ضم �لثاين وهو “�لبنية �ملوؤ�ض�ضية”فيناق�ش (جمل�ش �ل�ضورى ، �جلهاز 

�لق�ضائي ، وز�رة �لد�خلية، هيئة �لتحقيق و�لإدعاء �لعام ، هيئة �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، هيئة حقوق �لإن�ضان ) �أما �لق�ضم �لثالث فهو 

“حقوق �لإن�ضان.. �لو�قع و �ملمار�ضات” ويناق�ش (�ملر�أة ، �لطفل ، �لإ�ضالح و�حلق يف �مل�ضاركة ، حرية �لتعبري وم�ضتوى �ل�ضفافية ، مكافحة 
�لف�ضاد، �لأو�ضاع �ملعي�ضية ، �خلدمات �ل�ضحية ، �لتعليم ، �ل�ضجون و�ل�ضجناء).

تغري�ت  من  عليها  ط��ر�أ  ما  على  و�لتعرف  �لبالد  يف  �لإن�ضان  حقوق  و�ق��ع  لر�ضد  تهدف  �ضابقة  لتقارير  �م��ت��د�د�ً  �لتقرير  ه��ذ�  وي��اأت��ي 

�إىل:-   و�مل�ضتندة  �ل�ضابقة  �لتقارير  �عتمادها يف  �لتي مت  �ملنهجية  ��ضتخد�م  وقد مت   ، �لتقرير  يغطيها  �لتي  �لفرتة  �أثناء  �ضلبية  �أو   �إيجابية 

1- �ل�ضكاوى و�لتظلمات �لتي ترد �إىل �جلمعية .

2- �لزيار�ت �لتفقدية و�ملقابالت .

3- ما ين�ضر يف و�ضائل �لإعالم �ملختلفة .

4- مالحظة ما ي�ضدر من �أنظمة وتعليمات وما يقرتح وما يطبق وما ينفذ منها.

اجلمعية  تصدر تقريرها الثالث  عن أحوال حقوق اإلنسان في اململكة
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ص  5
وفد من اجلمعي�������ة يقوم بجولة 

تفقدية ملرك�������ز التاأهيل ال�شامل 

باملدينة املنورة.

ص 9 ص7 ص6
جم��ل�����س ال�������ش���ورى ي����واف����ق على 

م��ن��اق�����ش��ة م���ق���رح ت���ع���دي���ات يف 

نظام املرور .

الوطني  احل�������وار  مل���رك���ز  درا�����ش����ة 

ع��ن واق��ع احل���وار الأ���ش��ري داخل 

املجتمع ال�شعودي.

اللجنة العربية حلقوق الإن�شان تناق�س 

ع������ددًا م���ن امل���و����ش���وع���ات احل��ق��وق��ي��ة يف 

دورتها الثالثة والثاثني.

ال�شنة  ال�شاد�شة  - العدد  ال�شاد�س وال�شبعون -  رجب   - 1433 ه� - يونيو  2012م  الريا�س - 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 �س 4.3.2

وفد من املفوضيةالسامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يزور اجلمعية 
�لتعاون   لدى دول جمل�ش  �لالجئني  ل�ضوؤون  �ملتحدة  لالأمم  �ل�ضامية  للمفو�ضية  �لإقليمي  �ملمثل  �ل�ضيد عمر�ن ر�ضا  قام 

للجمعية  بزيارة  باملفو�ضية  �لدولية  �حلماية  م�ضئول  �ل�ضاذيل  هيثم  و�ل�ضيد  �لإقليمي  �ملمثل  نائب  عثمان  نبيل  و�ل�ضيد 

�لوطنية حلقوق �لإن�ضان يوم �لأربعاء 1433/7/23ه� �ملو�فق 2012/6/13م ، وكان يف ��ضتقبالهم رئي�ش �جلمعية �لوطنية 

حلقوق �لإن�ضان �لدكتور مفلح بن ربيعان �لقحطاين و ع�ضو �جلمعية �مل�ضت�ضارخالد بن عبد �لرحمن �لفاخري .

 يف بد�ية �للقاء مت �لرتحيب بالوفد �لز�ئر وتطرق �حلديث �إىل بع�ش �ملو�ضوعات �ملتعلقة بحقوق �لإن�ضان ب�ضكل عام 

قبل  من  �ملتابعني  لالأ�ضخا�ش  حلول  �إيجاد  يف  و�ملفو�ضية  �جلمعية  بني  �لتعاون  و�ضبل  خا�ش  ب�ضكل  �لالجئني  وحقوق 

�ملفو�ضية و�لعمل على �إقامة �لندو�ت �لتثقيفية �مل�ضرتكة وور�ش �لعمل و �لإعد�د لرب�مج �لتدريب .

رئيس اجلمعية يستقبل نائب رئيس بعثة ايرلندا في اململكة
��ضتقبل رئي�ش �جلمعية �لوطنية حلقوق �لإن�ضان �لدكتور مفلح 

�ملو�فق  1433/7/23ه�  �لأربعاء  يوم  �لقحطاين  ربيعان  بن 

�ل�ضيد  �ململكة  يف  �يرلند�  بعثة  رئي�ش  نائب    ، 2012/6/13م 

ج�ضنت ر�يان حيث رحب رئي�ش �جلمعية بال�ضيف �لز�ئر وقدم له 

�ضرحاً عن �أن�ضطة �جلمعية ومهام عملها كما تطرق �حلديث �إىل 

عدد من �ملو�ضوعات �ملتعلقة بحقوق �لإن�ضان ومنها ما ت�ضمنه 

�لتقرير �لثالث لأحو�ل حقوق �لإن�ضان يف �ململكة و�لذي �أ�ضدرته 

و�لقيادة  �ل�ضريفني  �حلرمني  خادم  ودور   ، موؤخر�ً  �جلمعية 

على  و  عام  ب�ضكل  �لإن�ضان  حقوق  دعم جمالت  �ل�ضعودية يف 

وجه �خل�ضو�ش  فيما يتعلق باإ�ضر�ك �ملر�أة يف جمل�ش �ل�ضورى و�لنتخابات �لبلدية 

و قد �أو�ضح للوفد �لز�ئر �أن هناك تقدم ملحوظ يف �ململكة فيما يتعلق بحقوق �ملر�أة 

بفعل �لدعم �لذي تتلقاه من خادم �حلرمني �ل�ضريفني �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز 

�أكد  و�لذي  �لقا�ضر�ت  زو�ج  مو�ضوع  �إىل  �حلديث  تطرق  كما   ، عهده  ويل  و�ضمو 

رئي�ش �جلمعية �إنها حالت فردية وقليلة و�أن هناك جهود 

تبذل من �أجل و�ضع �ضو�بط للحد منها كما تناول �حلديث 

دور �جلمعية يف دعم �لرب�مج �لتدريبية و�لتاأهيلية للعاملني 

وتعزيز  حماية  بهدف  وتطبيقها  �لقو�نني  تنفيذ  جمال  يف 

حقوق �لإن�ضان ، و حول ما يتعلق بعقوبة �لإعد�م �أكد رئي�ش 

�جلمعية �أن مفهوم عقوبة �لإعد�م يف �ململكة ت�ضتند لأحكام 

�لبالد  يف  �لعام  �لقانون  متثل  �لتي  و  �لإ�ضالمية  �ل�ضريعة 

�ملطالبة  �أ�ضحاب �حلق يف  �ملجني عليهم هم  �أن ذوي  كما 

يف تنفيذ �لعقوبة �أو �لعفو عنها ، و�لقيادة �ل�ضعودية وعلى 

ر�أ�ضهم خادم �حلرمني �ل�ضريفني حري�ضة وب�ضكل �ضخ�ضي على �لتدخل من �أجل  تبني 

�لعفو عن بع�ش �ملحكومني بالق�ضا�ش ودعم هذ� �لتوجه وت�ضجيعه يف �ملجتمع �ل�ضعودي 

مما كان له �أثر كبري يف عتق بع�ش �لرقاب جت�ضيد�ً لأحكام �ل�ضريعة �لإ�ضالمية �ل�ضامية 

�لتي حتث على �لعفو.
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تتمة �س 1... ��ضتمرت �جلمعية �لوطنية حلقوق �لإن�ضان يف تلقي �ضكاوى �لأفر�د و�لأ�ضر �ملتعلقة بحقوقهم وفق �ملفهوم �ل�ضامل حلقوق �لإن�ضان �لذي تتبناه �جلمعية 

منذ �إن�ضائها ، مما ي�ضمل �حلقوق �ملدنية  و�ل�ضيا�ضية و�لقت�ضادية و�لإجتماعية و�لثقافية ، وقد جاوز �إجمايل �لق�ضايا �لتي عاجلتها �أجهزة �جلمعية يف مقرها 

�لرئي�ضي يف �لريا�ش وفروعها يف عدد من مناطق �ململكة منذ تاأ�ضي�ضها عام 1425ه� ثالثني �ألف ق�ضية ، مت توثيقها وت�ضنيفها وفقاً جلملة معايري ح�ضب �جلهة �أو 

�لقطاع �لذي تتعلق به �ل�ضكاوى ، وت�ضدر �جلمعية تقرير�ً �إح�ضائياً �ضنوياً عن �ل�ضكاوى �لتي تتلقاها مما يفيد يف توثيق ودر��ضة و�قع حقوق �لإن�ضان يف �ململكة �ضو�ء 

من قبل �لباحثني �أم �جلهات �حلكومية و�لأهلية �ملخت�ضة ، ومن خالل ما تتلقاه �جلمعية من �ضكاوى وما تر�ضده خالل زيار�تها للمو�قع ذ�ت �لعالقة مثل �ل�ضجون 

ودور �لتوقيف و�مل�ضت�ضفيات و�ملر�كز �ل�ضحية �أو من خالل و�ضائل �لإعالم �أو من خالل ما �ضدر وطبق من �أنظمة ،  ن�ضتطيع  �لقول بحدوث حت�ضن ن�ضبي بطيء يف 

جمال حقوق �لإن�ضان يف �لفرتة �لتي يغطيها هذ� �لتقرير ويتفاوت هذ� �لتح�ضن من جمال �إىل �آخر  وكذلك من جهاز �إىل �آخر.

�أد�ء �أجهزة« حيث �عترب �لتقرير �أن هذ� هو �لو�قع �حلقيقي حلالة حقوق �لإن�ضان خالل �لفرتة �لتي  وقد مت �ختيار عنو�ن هذ� �لتقرير » طموح قيادة و�ضعف 

يغطيها �لتقرير؛ فخادم �حلرمني �ل�ضريفني و�لقيادة �ل�ضعودية حري�ضة على تعزيز حقوق �لإن�ضان يف جمالت خمتلفة �ضتتم �لإ�ضارة �إليها يف �ل�ضفحات �لتالية، �إل 

�أن �مل�ضكلة تبقى يف عجز �أو �ضعف �لكثري من �لأجهزة �حلكومية عن �لوفاء  مبتطلبات توجيهات  خادم �حلرمني �ل�ضريفني و�لقيادة �لعليا بحماية و�ضيانة حقوق 

�لأفر�د وتذليل �ل�ضعوبات �لتي تو�جههم ، وقد �عتربت �جلمعية �أن �ضجل �أغلب هذه �لأجهزة يف جمال �ضيانة حقوق �لإن�ضان وحماية حرياتهم ل يز�ل بعيد�ً عن 

طموح �لقيادة ويفتقد �لكثري منها ملا ميكن و�ضفه باحل�ش �لإن�ضاين �ضو�ء عند قيامها مب�ضئولياتها �أو تعاملها مع ق�ضايا �لأفر�د �أو يف تنفيذ �مل�ضروعات �لتي ت�ضاهم 

يف تلبية تطلعاتهم يف �لعي�ش �لكرمي.

 لذلك طالبت �جلمعية بو�ضع  �حرت�م حقوق �لإن�ضان و�ضمان حرياته �ضمن موؤ�ضر قيا�ش �لأد�ء يف �لأجهزة �حلكومية ، كما �أنها تاأمل �أن يكون يف �إن�ضاء مركز 

لقيا�ش �لأد�ء و حتديد موؤ�ضر�ته معيناً لالأجهزة �حلكومة على حت�ضني �أد�ئها ومعاجلة تق�ضريها يف �لوفاء بحقوق �لأفر�د وحمايتها و�حلد من �لتجاوز�ت على هذه 

�حلقوق.

و �أ�ضار �لتقرير �إىل �أن معيار �ختيار �لأجهزة �حلكومية �لتي مت تناولها يف �لتقرير  بهدف مر�جعة �أد�ئها من ز�وية حقوق �لإن�ضان ، يتمثل يف �أنها �ملعنية �أو �لأكرث 

قرباً لهذه �حلقوق يف �ملجالت �ملدنية و�ل�ضيا�ضية و�لقت�ضادية و�لإجتماعية و�لثقافية ، حيث يوؤثر �أد�ء هذه �لأجهزة  ب�ضكل مبا�ضر على هذه �حلقوق تاأثري�ً �إيجابياً 

�أو �ضلبياً ، و تاأمل �جلمعية �أن جتد هذه �لأجهزة يف هذ� �لتقرير معيناً لها يف �لقيام مب�ضئولياتها  جتاه �ضيانة حقوق �لأفر�د وحفظ كر�متهم �لتي تعد �لركيزة �لأوىل 

ّ َو�لَْبْحِر} �ضورة �لإ�ضر�ء �آية (70 ). ْمنَا بَِني �آَدَم َوَحَملْنَاُهْم يِف �لرَْبِ و�مل�ضدر �لأهم لكافة �حلقوق حيث ن�ش عليها �لقر�آن �لكرمي يف قوله تعاىل { َولََقْد َكَرّ

مقدمة التقرير

يتناول هذ� �لق�ضم من �لتقرير مبادر�ت �لقيادة لتعزيز حقوق �لأفر�د وحماية حرياتهم من �أبرزها:

1- حماربة �لف�ضاد .

2- حفظ حقوق �لأفر�د يف مو�جهة �لأجهزة �حلكومية. 

3- تطوير مرفق �لق�ضاء.

4- دعم موؤ�ض�ضات حقوق �لإن�ضان.

5- دعم �لأجهزة �لرقابية.

6- �حلقوق �لقت�ضادية و�لإجتماعية و�لثقافية.

7- حت�ضني فر�ش متتع �ملر�أة بحقوقها.

 الق�شم الأول: القيادة ال�شعودية وتعزيز حقوق الإن�شان

 الق�شم الثاين : مدى ا�شتجابة الأجهزة احلكومية للوفاء مبتطلبات حماية حقوق الإن�شان

يت�ضمن هذ� �لق�ضم ر�ضد�َ وتقييماً ملدى ��ضتجابة �لأجهزة �حلكومية لتوجهات �لقيادة �ل�ضعودية  �مل�ضار �إليها �ضابقاً لتعزيز �حلقوق و�ضيانة �حلريات ، و�جلمعية 

من خالل متابعتها للو�ضع �حلقوقي يف �ململكة من خالل �ل�ضكاوى �لتي ت�ضلها و�لزيار�ت �مليد�نية �لتي تقوم بها �أو من خالل ما ين�ضر يف و�ضائل �لإعالم �ضجلت 

�ضعف �أد�ء �أغلب هذه �لأجهزة وعجزها عن م�ضايرة تطلعات �لقيادة ورغبتها يف �ضمان حقوق �لأفر�د و متتعهم بالرفاهية �لإجتماعية و�لقت�ضادية ، بل �إن �لتقرير 

قد �عترب �أن ممار�ضات بع�ش هذه �لأجهزة و�ملوؤ�ض�ضات �أحلقت �أ�ضر�ر�ً و�نتهاكات حلقوق �لإن�ضان يف �ضكل يتعار�ش مع توجيهات �لقيادة.

كما �عترب �لتقرير �أن من �أ�ضباب هذ� �ل�ضعف يف �لأد�ء و��ضتمر�ر حدوث �لتجاوز�ت �ضعف  �لكفاءة �لإد�رية للكثري من من�ضوبي هذه �لأجهزة وكذلك �لتبلد �لإد�ري 

وغياب �حل�ش �حلقوقي و�لإن�ضاين عند بع�ش �لقائمني على هذه �لأجهزة ،  فيما �عترب �أن �ضعف �إنتاجية من�ضوبي �لأجهزة �حلكومية و حالة �لالمبالة �ل�ضائدة 

بني �لكثري منهم يعود لأ�ضباب كثرية ياأتي يف مقدمتها عدم �ختيار �لأكفاأ من بني �ملر�ضحني للوظائف، فقد يكون �لختيار مبنياً على �ملح�ضوبية و�لو��ضطة، وقد يكون 

�لختيار من قبل �أ�ضخا�ش ل يرغبون يف �ختيار �لأف�ضل منهم لكي ل يك�ضفو�  �ضعف قدر�تهم، وقد مت ر�ضد قيام بع�ش �ملديرين بتهمي�ش �ملتميزين من موظفيهم 

لأ�ضباب غري مبنية على �أ�ض�ش مو�ضوعية ، كما �أن �ضعور بع�ش �ملوظفني �لعاملني و�جلادين يف �إنتاجيتهم باأنهم يت�ضاوون مع نظر�ئهم غري �لعاملني يدفعهم �إىل عدم 

�حلر�ش على �ل�ضتمر�ر يف �إنتاجيتهم وتطوير �آلية عملهم ، مما يوجب �إعادة �لنظر يف تقييم �ملوظفني و�لعمل على و�ضع �آلية ت�ضمح باملكافاآت �ل�ضهرية ملن يتميز 

بالن�ضباط و�لإنتاج. 

�إن غياب مقيا�ش �جلد�رة و�لكفاية عند �لتعيني للوظائف �لدنيا �أو �لعليا على حد  �ضو�ء ، �أو حتى �لرت�ضيح للم�ضاركة يف �للجان �أو متثيل �لأجهزة �حلكومية يف 

مناق�ضات م�ضاريع �لأنظمة ت�ضبب يف عدم قدرة هذه �لأجهزة على �لوفاء بحقوق �لأفر�د و�لغياب �لكبري لحرت�م مبادئ ومفاهيم حقوق �لإن�ضان يف ممار�ضات هذه 

�لأجهزة.

فيما �عترب �لتقرير �أن �ضعف �لكفاية �لب�ضرية وعجز بع�ش �لأجهزة �حلكومية عن �أد�ء و�جباتها �لتي كلفت بها على �لوجه �لأمثل ت�ضبب يف تاأخر تنفيذ كثري 

من �مل�ضاريع �حلكومية �ل�ضرورية وعدم �لكفاية يف  تنفيذها و�عترب �لتقرير �أن معاجلة هذ� �خللل �ملوؤثر تتطلب جهود�ً توعوية م�ضتمرة و�ضن �أنظمة تعاقب على 

�ملمار�ضات و�لتجاوز�ت �ملهينة ، و�أن �ملمار�ضات �لتي تنتهك حقوق �لإن�ضان منبعها �لأ�ضا�ش غياب �ملحا�ضبة و�ملر�قبة وتف�ضي �لثقافة �لإق�ضائية و غياب �لعقوبات 

�لر�دعة للممار�ضات �ملهينة وغياب �لأدلة �لإر�ضادية للمكلفني بتنفيذ �لأنظمة و�لقو�نني .

كما يتناول هذ�  �لق�ضم من �لتقريرعدد�ً من �لأجهزة �حلكومية بهدف �لتاأكد من مدى وفائها مبتطلبات حقوق �لإن�ضان وفيها مت مناق�ضة بع�ش �لق�ضايا من �أبرزها 

ق�ضية �ملوقوفون �أمنياً و�أ�ضخا�ش بال هوية وحقوق �ل�ضجناء  وهي:

1- جمل�ش �ل�ضورى ودوره �لت�ضريعي و�لرقابي.

2- مرفق �لق�ضاء .
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يف �خلتام تناول �لتقرير تو�ضيات عامة حول �أبرز �لق�ضايا �لو�ردة فيه وهي:

- حتديد خط �لفقر يف �ململكة و�لتو�ضع يف منح �إعانة �لبطالة لل�ضر�ئح �لعمريه فوق �ضن �خلام�ضة و�لثالثني ودون �ضن ��ضتحقاق �ملعا�ش �لتقاعدي .

- ر�ضد �أحياء �لفقر يف �ملدن و�لهجر وح�ضرها ثم �لعمل على معاجلتها وجعل �ضكانها يف مقدمة �مل�ضتفيدين من �لإ�ضكان وخدمات �ل�ضمان �لإجتماعي وت�ضهيل 

قبول �أبنائهم يف �جلامعات و�لكليات .

- �إن�ضاء جمل�ش �أعلى ملر�قبة تنفيذ �مل�ضروعات ومتابعتها يف �لبالد ، ويكون �أغلب �أع�ضائه من روؤ�ضاء �جلهات �لرقابية يف �ململكة �إ�ضافة �إىل �جلهات �لتي تتبع 

لها �مل�ضاريع، ويعطى �ل�ضالحيات �لالزمة للتغلب على تاأخر تنفيذ �مل�ضاريع �أو رد�ءة تنفيذها �أو �ملبالغة يف تكاليفها، و�إعادة �لنظر يف نظام  �ملناف�ضات و�مل�ضرتيات 

�حلكومية ولئحته �لتنفيذية.

- �لعمل على متتع �لنا�ش بحقوقهم دون متييز، ومعاقبة كافة �أ�ضكال �لتمييز.

- تعزيز �ل�ضالحيات �لرقابية ملجل�ش �ل�ضورى على �لأجهزة و �ملوؤ�ض�ضات �حلكومية دون ��ضتثناء، و منحه حق م�ضاءلة �مل�ضئولني و�مل�ضاركة يف مناق�ضة  �مليز�نية 

�لعامة للدولة. 

- �لعمل على تعزيز مبد�أ �مل�ضاركة �ل�ضعبية و�حلر�ش على تدوير �ملنا�ضب �حلكومية و�ضمان و�ضول �ملوؤهلني �إليها. 

- حماية �حلق يف �لتعبري عن �لر�أي و�لو�ضول �إىل �ملعلومة و�حلد من �لإجر�ء�ت غري �لنظامية يف تقييد تناول ق�ضايا �ل�ضاأن �لعام.  

- �إ�ضد�ر نظام �جلمعيات و �ملوؤ�ض�ضات �لأهلية �لذي �أقره جمل�ش �ل�ضورى .

- �إنهاء ق�ضايا �ملوقوفني  على ذمة ق�ضايا �أمنية  باإطالق �ضر�ح من مل تثبت �إد�نته ، ومن �نتهت مدة حكمهم ، وتعوي�ش من بقي يف �ل�ضجن �أكرث من مدة عقوبته  

و�ملبادرة �إىل �إحالة �ملتهمني منهم �إىل �لق�ضاء مع توفري �ضمانات  �ملحاكمة �لعادلة ، و�لأخذ بالتو�ضيات �لأخرى �لتي متت �لإ�ضارة �إليها يف هذ� �لتقرير حول 

ذلك.

- توجيه كافة جهات �ل�ضبط و �لتحقيق و �لتوقيف باللتز�م �لدقيق بنظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية وحما�ضبة كل من يتجاوزه ، وتفعيل دور هيئة �لتحقيق و�لدعاء 

�لعام وهيئة حقوق �لإن�ضان يف هذ� �ل�ضاأن.

- �ضمان حرية �لتنقل وتقنني �ملنع من �ل�ضفر وح�ضره فيمن ي�ضدر ب�ضاأنه حكم ق�ضائي م�ضبب وذلك ملدة حمددة ، وحفظ حق �لعرت��ش للممنوع من �ل�ضفر.

- �لإ�ضر�ع يف حت�ضني �أو�ضاع �لإ�ضالحيات و �ل�ضجون �لعامة ومعاجلة م�ضكلة �لتكد�ش و�ضعف �خلدمات �ل�ضحية. 

- �لأخذ بالعقوبات �لبديلة من �أجل حتقيق �لهدف �لإ�ضالحي للعقوبة و�حلد من �ضلبيات عقوبة �ل�ضجن.

- �ل�ضتمر�ر يف تاأهيل و تدريب �لق�ضاة وكتاب �لعدل وتفعيل �لتعيني �لق�ضائي و�ضمان ��ضتقاللية �لق�ضاة وحما�ضبة �ملق�ضرين منهم ومعاقبة من يحول دون ت�ضهيل 

�أمر و�ضول �ملر�أة للعد�لة.

- و�ضع حل نهائي خالل مدة حمددة لالأ�ضخا�ش و�لأ�ضر �لذين ل يحملون �أور�قاً ثبوتية �أو يحملون �أور�ق موؤقتة ل متكنهم من حقوقهم يف �لعمل �أو �لعالج �أو 

�لتعليم �أو �لتنقل وقد يكون يف منح �أبناوؤهم �لهوية �لوطنية حاًل منا�ضباً من �أجل �حلد من تفاقم �مل�ضكلة ، مع منح من يتعذر ح�ضوله على �جلن�ضية �ل�ضعودية من 

�لآباء �إقامة د�ئمة ل ترتبط بكفالة ول بدفع ر�ضوم .

- منع قبول �لدعاوى �ملرفوعة للمطالبة بالتفريق بني �لزوجني ب�ضبب عدم �لكفاءة بالن�ضب �إذ� كانت مرفوعة من غري �لزوجني وكان عقد �لزو�ج قد تو�فرت فيه 

�أركانه وخا�ضة عند وجود �أطفال .

- �لنظر يف و�ضع �ضو�بط متنع زو�ج �لق�ضر من �جلن�ضني ما مل تتوفر �مل�ضلحة لهما.

- �لعمل على �إ�ضد�ر نظام متكامل لالأحد�ث.

- �لإ�ضر�ع يف �إ�ضد�ر نظام حلماية حقوق �مل�ضتهلك ، وقد �قرتحت �جلمعية م�ضروع نظام لهذ� �لغر�ش حظي بالتوجيه �ل�ضامي �لكرمي لدر��ضته و�ل�ضتفادة منه .

3- وز�رة �لد�خلية.

4- �لرئا�ضة �لعامة لالأمر باملعروف و �لنهي عن �ملنكر.

5- وز�رة �ل�ضوؤون �لإجتماعية.

6- وز�رة �لعمل. 

7- وز�رة �لرتبية و�لتعليم . 

8- وز�رة �ل�ضحة.

9- قطاع �خلدمة �ملدنية.

 هذ� �لق�ضم من �لتقرير ُخ�ض�ش ملناق�ضة حال عدد �أبرز �حلقوق �ملدنية و�ل�ضيا�ضية و�لقت�ضادية و�لإجتماعية وتتمثل يف �حلقوق �لآتية: 

�حلق يف �مل�ضاو�ة و�حلق يف حرية �لتعبري و�حلق يف �لعي�ش �لكرمي ، كما ورد يف هذ� �لق�ضم ق�ضية �لف�ضاد نظر�ً لأثرها �ل�ضلبي �لكبري على متتع �لأفر�د بحقوقهم 

بالإ�ضافة �إىل جزء خا�ش عن �ملو�طنني �ل�ضعوديني يف خارج �ململكة حيث ي�ضتعر�ش كاًل من �لق�ضايا �لتالية:

- �مل�ضاو�ة.

- حرية �لتعبري.

- �لف�ضاد وحمدودية �ضالحيات �لأجهزة �لرقابية.

- �حلق يف �لعي�ش �لكرمي و�ل�ضعوبات �لتي تو�جهه.

- حقوق �ل�ضعوديني يف �خلارج.

فيما �عترب �لتقرير�أهم �مل�ضاكل �حلقوقية �لتي يتعر�ش لها �ل�ضعوديون يف �خلارج ح�ضبما ر�ضدته �جلمعية ويجب �لهتمام بها من �جلهات �حلكومية ذ�ت �لعالقة 

على �لنحو �لآتي:

1- �ضوء �ملعاملة.

2- �لعتقال �لتع�ضفي.

3- تباين �ل�ضفار�ت �ل�ضعودية يف �خلارج يف تقدمي �مل�ضاعدة ملن يحتاجها من �ملو�طنني .

4- معاناة �أبناء �ل�ضعوديني يف �خلارج.

 الق�شم الثالث : حقوق الإن�شان:  الواقع واملمار�شات

 ت�و�ش�يات التقرير
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- �لعمل على �إ�ضد�ر نظام للعقوبات من خالل تقنني �أحكام �لفقه �لإ�ضالمي على ما هو �أرجح دلياًل.

- متكني هيئة مكافحة �لف�ضاد من ممار�ضة مهامها بدون قيود ودعمها مالياً ومعنوياً وتعزيز  �ضالحياتها ومنحها حق م�ضاءلة �أي �ضخ�ش يثبت تورطه يف ق�ضايا 

ف�ضاد �أياً كان ، وحثها على مالحظة �جلو�نب و�ملو�ضوعات �ملهمة �لتي تكون فيها مظنة �لف�ضاد غالبة.

- �ل�ضتمر�ر يف م�ضروع �مللك عبد �هلل �لإ�ضالحي مبا ي�ضمن �لتو�ضع يف �لنتخابات �لبلدية وت�ضهيل م�ضاركة �ملر�أة فيها بعد �ملو�فقة �ل�ضامية على ذلك و�لنظر يف 

�نتخاب بع�ش �أع�ضاء جمل�ش �ل�ضورى وممثلي �لأهايل يف جمال�ش �ملناطق .

- متكني كل �ملو�طنني من �حل�ضول على �لعناية �ل�ضحية يف �ملكان �ملنا�ضب ويف �لوقت �ملنا�ضب وباجلودة �ملنا�ضبة. 

- �ل�ضتمر�ر يف ن�ضر �لتعليم �لعايل يف خمتلف حمافظات �لبالد ومر�كزها  مع �لهتمام بتح�ضني �لبيئة �لتعليمية يف �جلامعات و�إ�ضر�ك �لطالب قدر �لإمكان فيما 

يخ�ضهم من قر�ر�ت من خالل �ملجال�ش �ل�ضت�ضارية �لطالبية.

- �لعمل على حت�ضني �لبيئة �ملدر�ضية من حيث �ملقر�ت ، �ملقرر�ت ، م�ضتوى �لتعليم ، حت�ضني �ملخرجات ، وتعزيز �لإر�ضاد و�لتوجيه مع �لهتمام بتعديل �ل�ضلوك 

و�إدماج مفاهيم حقوق �لإن�ضان يف �ملناهج �لدر��ضية .

- �حلد من  جتاوز�ت �لأ�ضخا�ش �ملكلفني بتنفيذ �لأنظمة و�لتعليمات من �ل�ضرط و�ملباحث وهيئة �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر وغريها من �جلهات �لأخرى ، 

ون�ضر �لعقوبات �ملتخذة بحقهم من �أجل ن�ضر �ل�ضعور باأن كل من يخالف �لأنظمة و�لقو�نني ويتجاوز على حقوق �لإن�ضان �ضيعاقب .

- ��ضتكمال �إجر�ء�ت �ن�ضمام �ململكة للعهدين �لدوليني �خلا�ضني باحلقوق �ملدنية و�ل�ضيا�ضية و�حلقوق �لقت�ضادية و�لإجتماعية و�لثقافية.

- و�ضع ن�ش يجرم �لمتناع عن تنفيذ �لأحكام �لق�ضائية �لنهائية من قبل بع�ش �لأجهزة �حلكومية �أو م�ضئوليها ، و�لإ�ضر�ع يف تطبيق نظام �لق�ضاء �لتنفيذي . 

- حث ديو�ن �ملظامل للرت�جع عن قر�ر هيئة �لتدقيق جمتمعة رقم 87 لعام 1432ه� �لقا�ضي بالعدول عن �لجتهاد �لذي �ضبق �أن �أخذت به حماكم ديو�ن �ملظامل 

بتقرير �خت�ضا�ضها كهيئة ق�ضاء �إد�ري بنظر �لدعاوي �ملتعلقة باأعمال �ل�ضبط �جلنائي �إلغاء وتعوي�ضاً بحجة �لتفريق بني �أعمال �ل�ضبط �لإد�ري و�أعمال �ل�ضبط 

�جلنائي ، وذلك ملا يف هذ�  �لتوجه �جلديد لق�ضاء ديو�ن �ملظامل من حرمان لالأفر�د من �للجوء �إىل �لق�ضاء �لإد�ري للمطالبة بحماية حقوقهم يف حال تع�ضف 

�لإد�رة �حلكومية �أو تق�ضريها �أو خمالفتها لالأنظمة .

- �إن�ضاء جمل�ش �أعلى لالأ�ضرة يهتم بكل �أو�ضاع �لأ�ضر باعتبارها نو�ة للمجتمع.

- �لإ�ضر�ع يف �إن�ضاء مركز لقيا�ش �لأد�ء و حتديد موؤ�ضر�ت �لأد�ء لتكون معيناً لالأجهزة �حلكومية على حت�ضني �أد�ئها ومعاجلة تق�ضريها يف �لوفاء بحقوق �لأفر�د 

وحمايتها و�حلد من �لتجاوز�ت على هذه �حلقوق.

- �ل�ضتعجال يف ��ضتكمال بناء �ملقر�ت لالأجهزة �حلكومية ذ�ت �لعالقة �ملبا�ضرة بتقدمي �خلدمات للمو�طنني .

- مر�جعة وز�رة �ل�ضوؤون �لإجتماعية لالأنظمة و�لإجر�ء�ت �ملتبعة يف دور �لرعاية ومر�كز �لتاأهيل و�ملبادرة �إىل معاجلة �أو�ضاع مباين هذه �لدور و�حلر�ش على �ختيار 

�ملوظفني �لعاملني فيها ومبا ي�ضمن حفظ حقوق نزلئها . 

"حقوق  عنوان  اخلبر  تصدرت  التي  العناوين  أبرز  من  وكان  باهتمام  اإلنسان  حقوق  أحوال  عن  للجمعية  اجلديد  التقرير  املواقع  و  الصحف  من  عدد  نشرت 

اإلنسان تواجه الدوائر احلكومية بالقصور" في صحيفة اليوم , فيما ظهر اخلبر على صحيفة اجلزيرة بعنوان "حل 30 ألف قضية.. وحتسن نسبي بطيء في 

مجال حقوق اإلنسان" فيما حمل اخلبرعنوان "تقرير حلقوق اإلنسان ينتقد أداء »السفارات« في التعامل مع املواطنني " في صحيفة الرياض.

على  التقرير  برز  و  التعبير"  حق  وحماية  املناصب  تدوير  أبرزها  اإلنسان  حقوق  ملعاجلة  توصية  التقريرعنوان"33  اصدار  خبر  فحمل  الوطن  صحيفة  أما 

أنظمة جترم احملسوبيات في اختيار املناصب" و في عكاظ "طالبت بإنشاء مجلس أعلى ملراقبة  إلى  األوسط بعنوان" حقوق اإلنسان تدعو  صفحات الشرق 

"األجهزة  عنوان  فوضع   نت  العربية  موقع  أما  السعودي"  "حافز"  من  املستفيدين  سن  رفع  اإلنسان:  بزنس"حقوق  أريبيان  وفي  املتعثرة"  املشاريع  تنفيذ 

احلكومية تعطل "حقوق اإلنسان" في السعودية , تقرير اجلمعية: املؤسسات عجزت عن الوفاء مبتطلبات توجيهات خادم احلرمني الشريفني«  .

خصص عدد من الكتاب مقاالت  اجلمعية حول أدائها كما  في التقرير وطالبت بتزويدها مبالحظات  مع املالحظات الواردة  بعض اجلهات  جتاوبت  هذا وقد 

أشادوا فيه بالتقرير.
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اأ. �شليمان الزايدي

�لنتقال  �ضريع  �ملر�ش  لأن  �مل�ضت�ضفى  مر�جعي  عن 

عن طريق مل�ش �مل�ضاب �أو ��ضتن�ضاق �لهو�ء �ملحيط 

به �أو ��ضتخد�م مالب�ضه و�أدو�ته.

2- �ضرورة مقابلة �لنمو �ل�ضكاين بتو�ضعة �مل�ضت�ضفى 

وزيادة عدد �لأ�ضرة و�إن�ضاء ق�ضم للعناية �ملركزة.

3- �ضرورة تقييم �مل�ضت�ضفى من قبل �ملخت�ضني يف 

�ملجل�ش �ملركزي لعتماد جودة �ملن�ضاآت �ل�ضحية.

�مل�ضت�ضفى لكي  4- �ضرورة مر�جعة ت�ضنيف درجة 

تطابق و�قعها �لفعلي.

5- �ضرورة توفري مقومات �لتعقيم حماية للعاملني 

و�ملر�ضى من �نتقال �لعدوى لهم.

للم�ضت�ضفى  �لتحتية  بالبنية  �لهتمام  �ضرورة   -6

و�إن�ضاء �ضبكة لل�ضرف �ل�ضحي.

غرفة  �إن�ضاء  من  �لنتهاء  يف  �لإ�ضر�ع  �ضرورة   -7

مر�جعي  لتخدم  وجتهيزها  �جلر�حية  �لعمليات 

�مل�ضت�ضفى.

�ملر�ضى  خلدمة  �أماناً  �أكرث  بيئة  توفري  �ضرورة   -8

وتقدمي عناية طبية متقدمة.

مالب�ش  لغ�ضيل  تعقيم  وحدة  �إن�ضاء  �ضرورة   -9

�ملر�ضى.

للممر�ضني  �ل���ع���دوى  ب���دل  ���ض��رف  �إع�����ادة   -10

و�لفنيني.

11- �ضرورة �إن�ضاء حديقة للمر�ضى وتو�ضعة �مل�ضاحة 

�خل�ضر�ء.

تاأهيلي  �جتماعي  برنامج  و�ضع  �ضرورة   -12

�لق�ضم  و�إ�ضر�ف  رعاية  حتت  وذويهم  للمر�ضى 

�أم�ضو�  �ملخت�ش بامل�ضت�ضفى خا�ضة للمر�ضى �لذين 

فرتة طويلة فيها.
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اجلمعية ترصد عددًا من املالحظات على 
مستشفى ابن سينا بالعاصمة املقدسة

يف يوم �لأربعاء 1433/6/11ه� �ملو�فق 2012/5/2م 

�ملقد�ضة  بالعا�ضمة  �جلمعية  مكتب  من  فريق  قام 

�لفريق  ور�ضد   ، بحد�ء  �ضينا  �بن  مل�ضت�ضفى  بزيارة 

تقرير  و�أ�ضدر  و�ل�ضلبيات  �لإيجابيات  من  �لعديد 

يت�ضمن نتائج �لزيارة مع و�ضع �لعديد من �لتو�ضيات 

للتو��ضل مع �جلهات ذ�ت �لعالقة لتخاذ �لإجر�ء�ت 

مت�ضل  �ضياق  ، ويف  �ل�ضلبيات  تلك  لتاليف  �ملنا�ضبة 

�أكد مدير �مل�ضت�ضفى �لدكتور حممد �ضالح �لهبا�ش 

�أن �مل�ضت�ضفى يحتاج للتطوير ، و�أن �جلهود �ملبذولة 

تو�زي حجم �لإمكانات �ملوجودة ، ولقد �ضم �لفريق 

كاًل من :

1- �أ. �ضليمان بن عو��ش �لز�يدي - ع�ضو �جلمعية 

و �مل�ضرف �لعام على �ملكتب.

2- �أ. �ل�ضريف من�ضور �أبو ريا�ش - ع�ضو �جلمعية.

3- �لعميد (م) توفيق جوهرجي - ع�ضو �جلمعية.

4- �أ. حممد كلننت  - ع�ضو �جلمعية.

5- �أ. عبد �هلل �خل�ضر�وي - مدير �ملكتب.

الإيجابيات:

�إىل  �جلذ�م  مر�ش  من  �ل�ضفاء  ن�ضبة  �رتفاع   -1

.٪90

2- �لنظافة �لعامة جيدة.

�أهل  خلدمة  �لتخ�ض�ضات  من  �لعديد  وجود   -3

�لقرية كعياد�ت خارجية.

4- يوجد ق�ضم للطو�رئ و�لإ�ضعافات �لأولية.

�لتطوير  على  �مل�ضت�ضفى  يف  �لعاملني  حر�ش   -5

ح�ضب �إمكانات �ملبنى و�ملو�رد �ملتاحة.

ال�شلبيات:

مر�جعي  بني  للف�ضل  و��ضحة  �آلية  يوجد  ل   -1

يعر�ش  مما  �لآخرين  و�ملر�ضى  �جلذ�م  مر�ضى 

�ملر�جعني خلطورة �نتقال �ملر�ش �إليهم.

2- ل يوجد ق�ضم للعناية �ملركزة.

3- عدم توفر جميع �لأدوية.

�إىل  تفتقد  �ملعقمة  غري  �لآلت  ��ضتقبال  غرفة   -4

�أ�ضا�ضيات ومقومات �لتعقيم.

5- طرق مكافحة �لعدوى لي�ضت على م�ضتوى �ملعايري 

�لطبية �ملعتمدة.

كثري من وحد�ت  6- معايري �جلودة غري مطبقة يف 

�مل�ضت�ضفى.

�نتهاء  باأطباء مقيمني بعد  7- تُغطى وحدة �لطو�رئ 

�لدو�م �لر�ضمي ول يوجد طبيب ��ضت�ضاري .

8- �مل�ضت�ضفى غري جمهز لإجر�ء عمليات جر�حية.

9- ل توجد �ضبكة لل�ضرف �ل�ضحي.

10- تد�عي �ملبنى لقدمه ومكوناته �ضيئة حيث تعدى 

عمره خم�ضون عاماً.

متباعدة  فرت�ت  على  �أقيمت  �مل�ضت�ضفى  مباين   -11

مما �أفقدها �لتنظيم وح�ضن �ل�ضتخد�م.

لتجهيز�ت  ترقى  ل  �لفنية  �مل�ضت�ضفى  12- جتهيز�ت 

م�ضت�ضفيات �ململكة �لأخرى.

13- ل يوجد بر�مج ترفيهية للمر�ضى �ملنومني.

14- ل يوجد حر��ش �أمن.

15- ل يوجد مغ�ضلة خا�ضة ملالب�ش مر�ضى �لأمر��ش 

�ملعدية.

التو�شيات:

1- �ضرورة و�ضع �آلية حمكمة و�ضارمة لل�ضيطرة على 

عزل مر�ضى �جلذ�م �أو �مل�ضتبه باإ�ضابتهم باملر�ش يف 

متاماً  منف�ضلة  وخمارجها  مد�خلها  وعياد�ت  مباين 

وفد من اجلمعية يقوم بجولة تفقدية ملركز التأهيل الشامل باملدينة املنورة ويعد تقريرًا شاماًل عن 
الزيارة

قام وفد (ن�ضائي - رجايل) من مكتب �جلمعية 

يوم   ، �ملنورة  باملدينة  �لإن�ضان  حلقوق  �لوطنية 

2012/6/6م  �ملو�فق  1433/7/15ه�  �لثالثاء 

 ، �ملنورة  باملدينة  �ل�ضامل  �لتاأهيل  مركز  بزيارة 

و�ضم �لوفد �لن�ضائي �مل�ضرفة على �ملكتب �ضرف 

�لدكتور  �لرجايل  �لوفد  �ضم  فيما  �لقر�يف  

حممد  �لقانوين  و�لباحث  �لعويف   حممد 

�لرحيلي و�ملحامي �أحمد �لز�حم  وجتول �لوفد 

و��ضتمعو�  بالنزلء  و�لتقو�  �ملركز  �أق�ضام  يف 

عدد�ً  ر�ضد  ومت  تدوينها   ومت  �ضكو�هم  �إىل 

و�لتي  و�لتو�ضيات  و�لإيجابيات  �ل�ضلبيات  من 

مت �إعد�د تقرير �ضامل بعد �لتو��ضل مع �ملوظفني 

و�لوقوف على �ضري �لعمل فيه ومعرفة �آلية �لتعامل 

من قبل �لعاملني باملركز مع �لنزلء لرفعه لرئي�ش 

من  �لقحطاين  ربيعان  بن  مفلح  �لدكتور  �جلمعية 

لتخاذ  �لعالقة  ذ�ت  �جلهات  مع  �لتو��ضل  �أجل 

حقوق  على  �حلفاظ  �أجل  من  �لالزمة  �لإجر�ء�ت 

�لأ�ضخا�ش ذوي �لإعاقة.

�جلدير بالذكر �أن �ملركز �ضهد موؤخر�ً بع�ش حالت 

�أبرزها وفاة معاق بعد هروبه من  �لنزلء كان  وفاة 

�ملركز و�لعثور على جثته يف حفرة لل�ضرف �ل�ضحي، 

�إ�ضافًة �إىل �أنه مت ترحيل عدد كبري من �ملعاقني 

من تبوك �إىل �ملدينة �ملنورة نظر�ً لأن �ملبنى �لذي 

�ضالح  وغري  ت�ضدعات  فيه  ظهرت  ياأويهم  كان 

لل�ضكن ، وقد وجه �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �لأمري 

�ضعود  �آل  عبد�لعزيز   بن  ماجد  بن  عبد�لعزيز 

�أمري منطقة �ملدينة �ملنورة ، بت�ضكيل جلنة لزيارة 

�ملركز و�لرفع بتقرير عاجل عن عملية نقل نزلء 

تكونت  حيث  �ملركز،  د�خل  �لعمل  و�ضري  تبوك 

وم�ضاعده  �ملنطقة  خدمات  مدير  من  �للجنة 

�ملركز  ومدير  �ملنورة  �ملدينة  �ضحة  من  ومندوب 

�ملدينة  يف  �ل�ضامل  �لتاأهيل  مركز  يف  �لطبي 

�ل�ضوؤون  وز�رة  �أ�ضدرت  �ضياق مت�ضل  ، ويف  �ملنورة 

�لإجتماعية بياناً تو�ضيحياً ب�ضاأن حالة �لوفاة �لتي 

تعر�ش لها �ملعاق بعد هروبه من �ملركز  وما �تخذته 

من  و�لأ�ضرة  �لإجتماعية  للرعاية  �لوز�رة  وكالة 

�إجر�ء�ت عقابية بحق �ملت�ضببني يف ذلك.
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حملة توعوية ملناهضة العنف ضد األطفال
نفذ مكتب �جلمعية �لوطنية حلقوق �لإن�ضان باملدينة �ملنورة ، حملة توعوية مبنا�ضبة 

�ليوم �لعاملي ل�ضحايا �لعنف من �لأطفال و�لذي يو�فق 4 يونيو من كل عام ، و�أو�ضحت 

�مل�ضرفة على �ملكتب �ضرف �لقر�يف »�أنَّ �ملكتب وحتقيقاً لر�ضالة �جلمعية و�أهد�فها 

باأن �لأطفال هم �ل�ضحايا �ل�ضامتون للعنف، و�أن حمايتهم م�ضوؤولية دينية  و�إدر�كاً 

و�إن�ضانية و�أخالقية وقانونية، نفذ حملة توعوية بحقوقهم تتمثل يف بث ر�ضائل توعية 

قيم  تر�ضيخ  و�أي�ضاً  و�لدفاع عن حقوقهم  �لأطفال  �لعنف �ضد  للحد من  للمجتمع 

دعوة  متثل  »�حلملة  و�أ�ضافت   ، مطمئنة«  هادئة  بالأطفال حلياة  و�لر�أفة  �لعطف 

لتحمل  و�إعالمية  و�أكادميية  وتعليمية  ومدنية  حكومية  �ملجتمع  موؤ�ض�ضات  جلميع 

�مل�ضوؤولية ب�ضورة جادة وت�ضامنية من �أجل �لت�ضدي للعنف �ضد �لأطفال و نفذت 

�ملر�كز  يف  �أركان  و�ضع  �إىل  �إ�ضافة  �لرئي�ضية،  �ل�ضو�رع  يف  �ملرئية  �ل�ضا�ضات  عرب 

�لتجارية تقوم بتوزيع �إ�ضد�ر�ت �جلمعية �لتي تنبذ �لعنف �ضد �لأطفال مثل: �لدليل 

�لإر�ضادي حلملة غ�ضون �لرحمة ، و�إتفاقية حقوق �لطفل، وجملة �لأطفال (�إعرف 

حقوقك) وميثاق �لطفل يف �لإ�ضالم«. 

بهدف نشر الثقافة احلقوقية
لعدد  الزيارات  من  عدد  ينفذ  اجلمعية  من  فريق 

من املدارس في منطقة اجلوف
�جلمعية  �أهد�ف  لتحقيق  �ل�ضعي  من  �نطالقاً 

�لوطنية حلقوق �لإن�ضان ، و�مل�ضاهمة يف تعزيز 

وعي  م�ضتوى  لرفع  �حلقوقية  �لثقافة  ون�ضر 

من  فريق  قام  فقد   ، بها  و�ملجتمع  �لأفر�د 

�لأ�ضتاذ  من  كاًل  �ضم  باجلوف   �جلمعية  فرع 

مون�ش �لرويلي و�لأ�ضتاذ عمر �ملنديل وباإ�ضر�ف 

طار�ش  �لدكتور  �لفرع  على  �لعام  �مل�ضرف 

ومت   ، �ملد�ر�ش  من  عدد  بزيارة   ، �ل�ضمري  

�للتقاء بطالبها وهيئتها �لتدري�ضية  وتعريفهم 

و�آليتها  و�إجناز�تها  عملها  وطبيعة  باجلمعية 

توزيع عدد من  معها ومت  �لتو��ضل  وكيفية  و�لتظلمات  �ل�ضكاوى  ��ضتقبال  عند 

�لنحو  على  �لزيار�ت  جاءت  وقد   ، �لتوعوية  و�لكتيبات  �لتعريفية  مطبوعاتها 

�لتايل ،  مدر�ضة �بن ر�ضد ب�ضوير يوم �ل�ضبت �ملو�فق 1433/6/14ه� ، مدر�ضة 

زلوم �لثانوية يوم �لأحد �ملو�فق 1433/6/15ه�، مدر�ضة �ضلطان بن عبد �لعزيز 

�لثانوية يوم �لثنني �ملو�فق 1433/6/16ه�.

مجلس الشورى يوافق على مناقشة مقترح تعديالت في نظام املرور

د. عبد اجلليل ال�شيف

حظيت ق�ضية نظام �لر�ضد �لآيل للمخالفات �ملرورية (�ضاهر) ، باهتمام كبري من خمتلف �ضر�ئح �ملجتمع ، ول �ضك �أن �لنظام 

له من �لإيجابيات كما له من �ل�ضلبيات ، يف �لوقت �لتي ترى �لغالبية �لعظمى يف وجوده تطوير�ً، و�ن�ضجاماً مع توجه �لدولة يف 

�إ�ضر�ك �ملو�طن يف خطط �لتنمية و لكن ح�ضب ما �أثري حوله من جدل وحو�ر من خالل �حلو�ر �ملجتمعي يف و�ضائل �لإعالم 

كافة ومناق�ضات وتعليقات �ملو�طنني و�ملقيمني ب�ضاأنه ، و�لتي متحورت حول عدم و�ضوح �لروؤى يف �لأهد�ف و�آليات حتقيق 

تلك �لأهد�ف ، فقد جاء توجيه �ضاحب �ل�ضمو �مللكي  �لأمري نايف بن عبد �لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء 

وزير �لد�خلية - رحمه �هلل -  و�لذي ت�ضمن در��ضة مالحظات �ملجتمع على �لنظام ، وعلى �ضوء ذلك فقد تقدم �لدكتور عبد 

�جلليل �ل�ضيف ع�ضو �جلمعية �لوطنية حلقوق �لإن�ضان و�مل�ضرف �لعام على فرعها باملنطقة �ل�ضرقية وع�ضو جمل�ش �ل�ضورى 

مبقرتح تعديل �ملادتني �خلام�ضة و�ل�ضبعني و�ل�ضاد�ضة و�ل�ضبعني من نظام �ملرور �ل�ضادر باملر�ضوم �مللكي رقم م/85 وتاريخ 

1428/10/26ه�،  وقد و�فق جمل�ش �ل�ضورى موؤخر�ً على مناق�ضة �ملقرتح وقد  �ضوت عليه 92 ع�ضو�ً وعار�ضه 17 ع�ضو�ً. 

»للمخالف حق  و�ل�ضبعني  �خلام�ضة  �ملادة  تن�ش  �إذ   ، و�ملو�طن  �لأمر  ولة  تطلعات  يحقق  �ضوف  �ملقرتح  �أن  �ل�ضيف  �أو�ضح 

�لعرت��ش على منوذج �ل�ضبط �أمام �ملحكمة �ملخت�ضة وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ حترير �ملخالفة ما مل يكن للمخالف 

عذر � يقنع به �ملحكمة � مينعه من تقدمي �لعرت��ش«.

و�ملادة بعد �لتعديل تقول »للمخالف حق �لعرت��ش على منوذج �ل�ضبط �أمام �ملحكمة �ملخت�ضة وذلك خالل ثالثني يوماً من 

تاريخ (�إبالغه � عن طريق و�ضيلة �لتو��ضل �لتي مت �ختيارها ويكون ملزماً بتحديث بياناته يف تغيريها � باملخالفة �ملن�ضوبة 

�إليه �ضو�ء كان ذلك حترير�ً �أم ت�ضوير�ً بو��ضطة �لكامري� �أو �أي و�ضيلة �أخرى)، ما مل يكن للمخالف عذر تقتنع به �ملحكمة 

مينعه من تقدمي �لعرت��ش«.

ون�ضت �ملادة �ل�ضاد�ضة و�ل�ضبعون على »يحدد لكل خمالفة من�ضو�ش عليها يف هذ� �لنظام عدد معني من �لنقاط � بح�ضب 

خطورة �ملخالفة على �ل�ضالمة �لعامة � وت�ضجل هذه �لنقاط يف �ضجل �ملخالف، وت�ضحب رخ�ضة �لقيادة عند جتاوز �حلد 

�لأعلى �مل�ضموح به من �لنقاط وحتدد �لالئحة �لقو�عد و�لإجر�ء�ت �لالزمة لذلك، ومدد �ضحب �لرخ�ش«.

و�ملادة �ل�ضاد�ضة و�ل�ضبعون بعد �لتعديل كما يقرتحها ع�ضو �ملجل�ش �ل�ضيف تقول »يحدد لكل خمالفة من�ضو�ش عليها يف 

هذ� �لنظام عدد معني من �لنقاط � بح�ضب خطورة �ملخالفة على �ل�ضالمة �لعامة � وي�ضجل هذه �لنقاط يف �ضجل �ملخالف 

(مرتكب �ملخالفة �لفعلي �لذي مت ر�ضد �ملخالفة عليه حترير�ً �أو ت�ضوير�ً بو��ضطة �لكامري� �ملخ�ض�ضة لذلك �أو �أي و�ضيلة 

�أخرى) وت�ضحب رخ�ضة �لقيادة عند جتاوز �حلد �لأعلى �مل�ضموح به من �لنقاط وحتدد �لالئحة �لقو�عد و�لإجر�ء�ت �لالزمة 

لذلك، ومدد �ضحب �لرخ�ش«.

د. طار�س ال�شمري
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حر�ضاً من مركز �مللك عبد �لعزيز للحو�ر �لوطني على در��ضة �ملو�ضوعات �ملهمة 

�لتي ت�ضهم يف رفع م�ضتوى �حلو�ر �لبناء د�خل �ملجتمع، وملا للحو�ر د�خل �لأ�ضرة 

�أهمية كربى يف ��ضتقر�ر �لأ�ضرة ومتا�ضكها، حيث ميثل غياب �حلو�ر د�خل �لأ�ضرة 

من �لإ�ضكالت �لكبرية �لتي يعاين منها �ملجتمع �ل�ضعودي، لذ� قام �ملركز باإعد�د 

در��ضة لقيا�ش �لر�أي �لعام عن و�قع �حلو�ر �لأ�ضري، حيث �ضملت هذه �لدر��ضة 

�مليد�نية جميع مناطق �ململكة �لثالث ع�ضرة، وذلك لتحديد م�ضتوى �حلو�ر �لأ�ضري 

يف �ملجتمع �ل�ضعودي، وذلك من وجهة نظر كل من �أولياء �لأمور و�لأبناء.

فريق الدرا�شة : 

1- �أ. د. فهد بن �ضلطان �ل�ضلطان ، نائب �لأمني �لعام.

و�لبحوث  �لدر��ضات  �إد�رة  عام  مدير  �ل�ضويعر ،  عبد�هلل  بن  حممد  د.   -2

و�لن�ضر.

3- د. علي بن حممد �جلمعة ، م�ضت�ضار غري متفرغ.

4- �أ. خالد بن عبد�لعزيز �ل�ضايع ، باحث وحملل در��ضات.

5- �أ. حم�ضن بن عبد�هلل �لقر�ضي ، باحث �إح�ضاء.

م�شكلة الدرا�شة:

متحورت م�ضكلة �لدر��ضة حول حتديد مفهوم �حلو�ر �لأ�ضري يف �ملجتمع �ل�ضعودي، 

وذلك من وجهة نظر كل من �أولياء �لأمور ( ذكور�ً و�إناثاً )،  و�لأبناء ( بنني وبنات) ، 

حيث متثل تلك �مل�ضكلة جانباً مهماً لدى كل �أ�ضرة، بحكم �أن �حلو�ر �لأ�ضري ميثل 

�لركيزة �لأ�ضا�ضية لبناء جمتمع �ضليم ومتفاعل.

هدف الدرا�شة: 

�لعو�مل  تاأثري  �ل�ضعودي، ومدى  �ملجتمع  �لأ�ضرة يف  قيا�ش م�ضتوى �حلو�ر د�خل 

�خلارجية عليه.

اآلية توزيع ال�شتبانة: 

• �آلية توزيع ��ضتبيان �أولياء �لأمور :
��ضتهدفت �لدر��ضة �أولياء �لأمور �لذين لديهم �أبناء بالغني.

• �آلية توزيع ��ضتبيان �لطالب :
��ضتهدفت �لد�ر�ضة طالب �ملرحلة �لثانوية.

 مت توزيع (70 ٪) من �ل�ضتبانات لطالب �ملد�ر�ش �حلكومية ، وتوزيع (30 ٪) من 

�ل�ضتبانات لطالب �ملد�ر�ش �خلا�ضة.

عينة الدرا�شة: 

�عتمدت �لدر��ضة على توزيع 6000 ��ضتبانة ورقية خ�ض�ش منها 2000 ��ضتبانة 

لأولياء �لأمور، يف حني خ�ض�ش �لباقي لالأبناء، حيث مت ت�ضميم ��ضتمارة م�ضتقلة 

لكل �ضريحة، كما مت ت�ضميم كال �ل�ضتمارتني �إلكرتونياً، ومت ن�ضرها على موقع 

لال�ضتعانة  �أولية  �لبيانات، يف حماولة  �ملخ�ض�ش جلمع  �لوقت  من  لفرتة  �ملركز 

بالتقنية �حلديثة يف عملية جمع �لبيانات للدر��ضات �لتي ينجزها �ملركز.

وبالن�ضبة �إىل �ل�ضتبانة �لورقية فقد مت توزيعها على جميع مناطق �ململكة �لثالث 

ع�ضرة ب�ضكل يتماثل مع حجم عينة �لدر��ضة يف كل منطقة، حيث متت �ل�ضتعانة 

بفريق عمل مكون من 17 م�ضرفاً و11 م�ضرفة يديرون طاقماً كبري�ً من جامعي 

�ملعلومات، ويغطون جميع مناطق �ململكة .

 وقد بلغ �إجمايل �ل�ضتبيانات �ملح�ضلة يف �لدر��ضة �ضاملة كاًل من جمتمع �أولياء 

�لأمور وجمتمع �لأبناء 5226.

اأبرز الأبعاد التي تناولتها الدرا�شة:

• �لبعد �لأول: �لعو�مل �ملوؤثرة يف ثقافة �حلو�ر �لأ�ضري .
 وت�ضمل كاًل من �لتعليم و�ملدر�ضة، وو�ضائل �لإعالم، و�لأن�ضطة �لثقافية و�لندو�ت، 

�لأ�ضرية،  �ل�ضت�ضار�ت  مر�كز  �لتدريب،  ومر�كز  �جلمعة،  وخطب  و�مل�ضاجد 

بالإ�ضافة �إىل حو�ر �لزمالء و�لأ�ضدقاء.

• �لبعد �لثاين: قيا�ش م�ضتوى �لتو��ضل �لأ�ضري.
• �لبعد �لثالث: م�ضتوى �حلو�ر يف �لأ�ضرة من وجهة نظر �أولياء �لأمور.

• �لبعد �لر�بع: قيا�ش م�ضتوى حو�ر �لأبناء.
• �لبعد �خلام�ش: قيا�ش دور رب �لأ�ضرة يف �حلو�ر �لأ�ضري.
• �لبعد �ل�ضاد�ش: قيا�ش دور ربة �لأ�ضرة يف �حلو�ر �لأ�ضري.

نتائج الدرا�شة:

العوامل املوؤثرة يف ثقافة احلوار الأ�شري:

• تبني �أن عامل �لتعليم و�ملدر�ضة ، �لزمالء و�لأ�ضدقاء ،�مل�ضاجد وخطب �جلمعة 
و�ضائل �لإعالم له تاأثري ب�ضكل ملحوظ يف ثقافة �حلو�ر د�خل �لأ�ضرة.

• كما �أظهرت �لدر��ضة تدين تاأثري بع�ش �لعو�مل و�لتي كان من �ضاأنها �أن تعزز 
�لثقافية  �لأن�ضطة  جمال:  هذ�  يف  ر�ئدة  تكون  و�أن  �لأ�ضرة  د�خل  �حلو�ر  ثقافة 

و�لندو�ت، مر�كز �ل�ضت�ضار�ت �لأ�ضرية، مر�كز �لتدريب. 

قيا�س م�شتوى التوا�شل الأ�شري:

• يرى ن�ضف عينة �لدر��ضة من �أولياء �لأمور و�لأبناء �أن �لنقا�ضات و�لجتماعات 
د�خل �لأ�ضرة تعزز من ثقافة �حلو�ر �لأ�ضري وتر�ضخه.

• يرى ن�ضف عينة �لدر��ضة �أن �لرحالت �جلماعية لها دور يف ك�ضر �لروتني و�لرتابة 
فيما بينهما، كما �أو�ضحت �لدر��ضة �أن ن�ضف �لعينة ل يخرجون يف رحالت �أ�ضرية، 

مما يقلل �لرت�بط �لأ�ضري و�ت�ضاع �لفجوة بني �أولياء �لأمور و�لأبناء.

قيا�س دور رب الأ�شرة من وجهة نظر الأبناء:

• يرحب ما يقارب  57٪ من عينة �لدر��ضة »�لأبناء« بالتحاور مع �لأب ملا يف ذلك 
من �إتاحة �لفر�ضة لتبادل وجهات �لنظر فيما بينهم.

يرى 74٪ من عينة �لدر��ضة باأن �لأب ل ينمي فيهم �لتفرقة وذلك من خالل   •
تخ�ضي�ضه للم�ضورة مع بع�ش �لأبناء وترك �لبع�ش �لآخر.

• يرى �أكرث من ن�ضف عينة �لدر��ضة بظهور �آثار �لغ�ضب على �ضخ�ضية �لأب �أثناء 
حو�ره مع �أبنائه عندما يحتدم �لنقا�ش.

 قيا�س دور الأم من وجهة نظر الأبناء:

• يرى 64٪ من عينة �لدر��ضة »�لأبناء« �أن تكون �لأم و�ضيطاً بينهم وبني �آبائهم، نظر�ً 
ل�ضعوبة �لتحاور و�لتفاهم مع �لأب.

• �أجمع ما يقارب 70٪ من عينة �لدر��ضة »�لأبناء« بوجود تاأثري كبري من �لأم على 
ر�أي �لأب، و�لتحاور معه بهدوء و�ن�ضجام، وهذ� ما ي�ضري على �أن هناك تفاهم بني 

�لو�لدين.

• يرى �أكرث من ن�ضف عينة �لدر��ضة من �لأبناء �أن �لأم تهتم بهم �أكرث من و�لدهم.
قيا�س م�شتوى ثقافة حوار الأبناء:

• يرى ن�ضف عينة �لدر��ضة من �لأبناء �أنهم مل ي�ضتفيدو� من �ملناهج �لتعليمية يف 
تطور مهار�ت �حلو�ر و�أ�ضاليبه مع �أفر�د �لأ�ضرة.

• يرى 80٪ من عينة �لدر��ضة »�لأبناء« برغبتهم يف �حلديث وتبادل وجهات �لنظر 
مع �أفر�د �لأ�ضرة، مما يدلل ذلك على رغبتهم يف �لتحاور مع �آبائهم. 

• يرى ما ن�ضبته 41٪ من �لأبناء يف عينة �لدر��ضة باأنهم ميكثون �أوقات طويلة د�خل 
غرفهم �خلا�ضة، مما يدل ذلك على �ضعف �لتو��ضل و �حلو�ر د�خل �أ�ضرهم.

• �أظهرت �لدر��ضة �أن ما ن�ضبته 36٪ من عينة �لدر��ضة » �لأبناء« وجود �رتفاع وحدة 
يف �ل�ضوت �أثناء �لنقا�ش د�خل �لأ�ضرة ، بينما �أفاد �أقل من ثلث �لعينة بحدوث ذلك 

�أحياناً، مما يو�ضح وجود م�ضكلة يف �لتو��ضل �للفظي مع �لأبناء.

فتح  على  بال�ضمت  �للتز�م  �لأبناء  من  �لدر��ضة  عينة  ن�ضف  من  �أكرث  يوؤيد   •
مو�ضوعات ح�ضا�ضة مع �أفر�د �لأ�ضرة، مما يوؤكد على عدم وجود وخلق فر�ش لهم 

لطرح �آر�ئهم يف خمتلف �ملو�ضوعات �حل�ضا�ضة، وهذ� يدلل على عدم وجود �لثقة 

بني بع�ش �أولياء �لأمور مع �أبنائهم. 

ال�شنة ال�شاد�شة - العدد )76( 

دراسةرجب  1433ه�  - يونيو  2012 م 

احلوار  واقع  عن  الوطني  احلوار  ملركز  دراسة 
األسري داخل املجتمع السعودي

مركز 

�ل�ضت�ضار�ت

�لأ�ضرية

مر�كز 

�لتدريب

�لأن�ضطة 

�لثقافية

و�لندو�ت

حو�ر 

�لزمالء

�جلمعة

�مل�ضاجد

وخطب

�جلمعة

و�ضائل

�لإعالم

�لتعليم 

و�ملدر�ضة

�أولياء �لأمور�لأبناء
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ال�شنة ال�شاد�شة - العدد )76( 

رجب  1433ه�  - يونيو  2012 م  منوعات حقــــوق

  بحث وتطوير ملعاجلة األمراض في أنحاء العالم 

يدعو �لباحثون �إىل �تفاقية ملِزمة يف جمال �ل�ضحة 

�لعاملية، تتطلب من جميع �حلكومات تقا�ضم تكاليف 

�لبحث و�لتطوير، م�ضريين �إىل �أن معاهدة دولية كهذه 

حتّمل  على  قدرة  �لأقل  �ملجتمعات  ��ضتفادة  �ضتعزز 

�لوقت  يف  هم  و�لذين  �لطبية،  �لبتكار�ت  تكاليف 

ت�ضايلدز،  مي�ضيل  وتقول  �إليها،  حاجة  �لأ�ضد  نف�ضه 

منظمة  تديرها  حلملة  و�ملنا�ضرة  �ل�ضيا�ضات  مديرة 

بهدف زيادة  �لدولية منذ 13 عاماً  �أطباء بال حدود 

فر�ش ح�ضول �ملجتمعات �ملحلية �ملهَملة على �لأدوية 

�لبحث  لتمويل  �حلايل  �لنموذج  �أن  �لو��ضح  »من 

و�لتطوير وو�ضع جدول �لأعمال ت�ضوبه �لعيوب«.

ويف موؤمتر �ضحفي عقد موؤخر�ً، �عرتفت منظمة �أطباء 

بذلها  يتم  �لتي  وغريها،  �جلهود  هذه  �أن  بال حدود 

تُعترب  و�لتطوير«  �لبحث  �لقاتل يف  »�خللل  لت�ضحيح 

�ملت�ضررة  �ملناطق  لأن  وذلك  كافية،  وغري  خم�ض�ضة 

من �أمر��ش �لفقر »�ملن�ضية« تقدم �إىل �ضركات �لأدوية 

�لأكرث  �ملناطق  من  �أنها  غري  قليلة،  جتارية  حو�فز 

معاناًة من �لأمر��ش، وكان �لتحدي يقوم على »قطع 

يجعل  ما  �لطبية،  و�لكت�ضافات  �لأرباح  بني  �ل�ضلة« 

هوؤلء �ملر�ضى �لأقل قدرة على حتمل تكاليف �لبتكار 

�لطبي ي�ضتفيدون من هذه �لبتكار�ت ، وكان يف عام 

2010 قد مّت تاأ�ضي�ش جمموعة من �خلرب�ء �ملكلفني 

من منظمة �ل�ضحة �لعاملية ملعرفة كيف ميكن �إن�ضاء 

�لعامة،  �مل�ضلحة  تقوم  حيث  و�لتطوير  للبحث  نظام 

ولي�ش �لربح، بتحريك �لبتكار�ت ، هذ� وقد و�ضف 

�لأنباء  ل�ضبكة  �ملجموعة،  ئي�ش  روتنغن  �آرين  جون 

�لإن�ضانية هذ� �ل�ضعي على �أنه وهمي ولكنه �ضروري 

�ملثايل هو �حلل  يكون �حلل  »عندما  للغاية، م�ضيفاً 

�لوحيد، علينا �أن ن�ضعى �إىل �إجنازه«. 

التمويل احلايل للبحث والتطوير

 Policy) كيورز  بولي�ضي  جمموعة  لتقرير  ووفقاً 

Cures) �مل�ضتقلة حول �لتمويل �لعاملي �لأخري لالإبد�ع 
�أمر��ش  ثالثة  ح�ضلت  �ملهملة،  بالأمر��ش  �خلا�ش 

للبحث  �لعاملي  �لتمويل  معظم  على   2010 عام  يف 

و�لتطوير، فقد تلّقى فريو�ش نق�ش �ملناعة �لب�ضرية / 

�لإيدز مليار دولر �أمريكي (35٪)، و�ل�ضل 575 مليون 

  ،  (٪18) دولر  مليون   547 و�ملالريا   ،(٪19) دولر 

ورغم �أنها �لر�ئدة يف قتل �لأطفال يف �لبلد�ن �لنامية، 

ح�ضلت �أمر��ش �لإ�ضهال على �أقل من 5٪ من متويل 

�لبحث و�لتطوير (18 مليون دولر) يف عام 2010، �أّما 

�أن  وميكن  �لعني  �لتهاب  وهو   - و�لرت�خوما  �جلذ�م، 

يوؤدي �إىل فقد�ن �لنظر - و�حلمى �لروماتيزمية، فهي 

�لتي تنت�ضر يف  كلها من بني �أمر��ش �لفقر "�ملن�ضية" 

�ملناطق �ملكتظة �لنائية و�لفقرية، فقد تلقى كل منها 

�أقل من 10 ماليني دولر.

قامت   ،G-Finder مل�ضح  ووفقاً   ،2010 عام  ويف 

ثماين من �أف�ضل 12 حكومة مّولت �لبحث و�لتطوير 

يف �لأمر��ش �ملهملة (مبا يف ذلك فريو�ش نق�ش �ملناعة 

�إنفاقها.  بخف�ش  و�ل�ضل)  و�ملالريا  �لإيدز   / �لب�ضرية 

ز�دت  ��ضتثناء، حيث  �ملتحدة  �ململكة  و�ضّكلت حكومة 

 ،2010 عام  يف  دولر  مليون   21 مببلغ  خم�ض�ضاتها 

و�أعلنت يف عام 2012 عن زيادة قدرها خم�ضة �أ�ضعاف 

يف �مل�ضاعد�ت لأمر��ش �ملناطق �ملد�رية �ملهملة، ت�ضل 

�إىل 400 مليون دولر بحلول عام 2015، ويتربع �لقطاع 

�لعام مبعظم �لأمو�ل للبحوث �لأ�ضا�ضية يف مثل هذه 

�لأمر��ش ، فقد ترّبع بحو�ىل �لثلثني يف عام 2010. 

هذ� وت�ضتثمر �ضناعة �مل�ضتح�ضر�ت �ل�ضيدلنية، �لتي 

تقّدر G-Finder قيمتها بنحو 880 مليار دولر يف 

عام 2010، ماليني �لدولر�ت يف متابعة خيوط و�عدة 

�لتجارب  تنظيمية من خالل  و�حل�ضول على مو�فقة 

�ل�ضريرية، ثم عادًة ما تقوم ببيع �ملنتج وبر�ءة �لخرت�ع 

ل�ضرتد�د تكاليف �لبحث و�لتطوير.

�أطباء  ويقول مي�ضال كريي، م�ضت�ضار لرب�مج منظمة 

�مل�ضكلة  �أن  و�لكونغو  وت�ضاد  �لنيجر  يف  حدود  بال 

�أو �لأدوية  تن�ضاأ عندما ت�ضل منتجات مثل �للقاحات 

�مل�ضممة للم�ضتهلكني ذوي �لرو�تب �لعالية، �إىل �أماكن 

�لدميقر�طية.  �لكونغو  �لنيجر وت�ضاد وجمهورية  مثل 

�ضل�ضلة  على  �حلفاظ  �أن  �إىل  �أي�ضاً  �لإ�ضارة  وجتدر 

درجة �حلر�رة  �للقاحات يف  على  للمحافظة  �لتربيد 

يف  مئوية  درجة   45 �حلر�رة  تكون  عندما  �ملنا�ضبة 

�خلارج (113 درجة فهرنهايت ) ي�ضكل حتدياً كبري�ً، 

�ل�ضعب  من  �لريفية  �ملناطق  بع�ش  يف  و�أنه  �ضيما  ل 

ولطاملا   ، طبيعي  ب�ضكل  �لثالجات  عمل  �ضمان 

طالب �خلرب�ء �لعاملون يف جمال �ل�ضحة بعيد�ً عن 

�حلقل،  �ل�ضمود يف  على  قادرة  �ملخترب�ت مبنتجات 

�ل�ضحيني  �لعاملني  عدد  يقل  حيث  �إد�رتها  وت�ضهل 

�ملدربني، �لقادرين على معاجلة �لأمر��ش �ملنت�ضرة يف 

�لبلد�ن �لفقرية.

ما من اأدوية جديدة 

م�ضحية  در��ضة  حدود  بال  �أطباء  منظمة  �أجرت 

 2004 و   1975 عامي  بني  �إنتاجها  مت  �لتي  لالأدوية 

وجدت �أن فقط 18 من �أ�ضل 1556 من �لأدوية كانت 

ملعاجلة هذه �لأمر��ش، ويقول رئي�ش �ضركة نوفارتي�ش 

لدينا منوذج  »لي�ش  �لدولية  �لإعالم  لو�ضائل  لالأدوية 

من �ضاأنه �أن يلبي �حلاجة �إىل عقاقري جديدة بطريقة 

تكّبدتها  �لتي  �خل�ضائر  على  معلّقاً   ، م�ضتد�مة« 

�ل�ضركة من جر�ء دو�ء م�ضاد للمالريا، »ل ميكنك �أن 

تتوقع من �ملنظمات �لربحية �أن تقوم بذلك على نطاق 

ت�ضتثمر  �إقامة نظام حيث  �إذ� كنت ترغب يف  و��ضع، 

�ملناطق،  من  �لنوع  هذ�  منهجي يف  ب�ضكل  �ل�ضركات 

فاأنت بحاجة �إىل نظام خمتلف« ، ومل ي�ضل �أي دو�ء 

بالرغم من  �ل�ضتينات،  �ل�ضوق منذ  �إىل  لل�ضل  جديد 

�كت�ضاف عدد متز�يد من �حلالت �لتي تقاوم �لعالج 

بامل�ضاد�ت �حليوية �ملو�ضى به ملدة �ضتة �أ�ضهر كحد 

�أدنى، هذ� وقد ح�ضل تطوير �لعقاقري �مل�ضادة لل�ضل 

يف عام 2010 على 31٪ من مبلغ 740 مليون دولر، 

وهو هدف �خلطة �ل�ضاملة �لذي و�ضعته �ضر�كة دحر 

�ل�ضل �لدولية، برئا�ضة منظمة �ل�ضحة �لعاملية.

امل�شادات احليوية 

ويف عام 2009، حددت منظمة �ل�ضحة �لعاملية �ملقاومة 

�لثالثة  �لتهديد�ت  �أكرب  كاأحد  �حليوية  للم�ضاد�ت 

علم  يف  �أ�ضتاذ  و�ل�ش،  تيموثي  وقال  �ل�ضحة،   على 

�لأحياء �لدقيقة �لطبية ومقاومة م�ضاد�ت �مليكروبات 

يف جامعة كارديف يف �ململكة �ملتحدة، و�لذي يجري 

بحوثاً حول �لبكترييا يف باك�ضتان وبنغالدي�ش و�لهند 

»حتى مع منو هذه �مل�ضكلة يف �ل�ضنو�ت �لأخرية، فاإن 

تخفي�ش عدد �ملوظفني وعمليات �لدمج قد قلل من 

�خلطر«.  هذ�  معاجلة  على  �لأدوية  �ضركات  قدرة 

لدينا،  تنفذ  �حليوية  �مل�ضاد�ت  »�أ�ضبحت  و�أ�ضاف 

بالإ�ضافة �إىل �أن مقاومة �لبكترييا �ل�ضلبية �لغر�م قد 

لبحث ورد يف  �لنا�ش على حني غرة« ، ووفقاً  غزت 

تقرير نوفمرب 2011 ن�ضرته �ملجلة �لطبية �لربيطانية 

ل   ،”The Lancet Infectious Diseases“
حت�ضل �ل�ضركات يف كثري من �لأحيان على �لعائد من 

�ل�ضتثمار يف م�ضاد�ت حيوية جديدة حمتملة.

معظم  معاجلة  تتم  �أنه  �ل�ضدد  هذ�  يف  و�ل�ش  وقال 

قد  �لعالج  ولكن  �أ�ضبوعني،  من  �أقل  يف  �لإ�ضابات 

ي�ضتغرق �ضنو�ت �أو ميتد حتى مدى �حلياة لدى من 

�لختيار،  هذ�  مو�جهة  »ففي   ، �لبد�نة  من  يعاين 

ت�ضتثمر �ل�ضركة يف عالج �ل�ضمنة بدلً من �لإ�ضابات 

�لتي تهدد �حلياة« ،  وعلى هذه �خللفية من �حلاجة 

غري  و�لبتكار�ت  �ملتناق�ضة،  و�لأدوية  �ملتز�يدة، 

يف  بالتقييم  �ملعني  �لعامل  �لفريق  �قرتح  �ملنا�ضبة، 

عام 2010 معاجلة ف�ضل �لبحث و�لتطوير بغية تلبية 

�حتياجات �لرعاية �ل�ضحية يف �لبلد�ن �لنامية.

اإع������ادة ت��وج��ي��ه الب���ت���ك���ارات ال��ط��ب��ي��ة م���ن خال 

معاهدة ملزمة قانونية

مل تتغري عاجات ال�شل منذ عقود
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التو�شيات

خالل  من  �ل�ضحة  لتعزيز  طريقة   15 مر�جعة  بعد 

�لبحث و�لتطوير، خل�ش �لفريق �إىل �أن تقدمي �جلو�ئز 

فتبدو  ناجحاً،  حاًل  يكون  قد  �لبتكار  على  للت�ضجيع 

تقوم  حيث   ،  (AMC) �مل�ضبقة  �ل�ضوق  �لتز�مات 

�ضركات �لأدوية باإنتاج لقاحات للدول �لفقرية باأ�ضعار 

�جلهات  متّولها  م�ضمونة  طلبات  مقابل  خمف�ضة 

هذ�   ، �لنجاح  حمدودة  �لطويل،  �ملدى  على  �ملانحة 

طلقت 
ُ
�أ �لتي  �لأدوية،  بر�ء�ت  موؤ�ض�ضة  ح�ضلت  وقد 

نق�ش  فريو�ش  ملعاجلة  �لأخ�ضر  �ل�ضوء  على  موؤخر�ً، 

�ملناعة �لب�ضرية، وقد و�فق �أ�ضحاب بر�ء�ت �لخرت�ع 

نق�ش  لفريو�ش  �ملعاجلة  لالأدوية  بر�ء�تهم  تبادل  على 

�ملناعة �لب�ضرية مع �أع�ضاء "�ملوؤ�ض�ضة"، ثم يتم �إعطاء 

�ملنتجني،  من  وغريهم  �لأدوية  مل�ضّنعي  �لرتخي�ش 

 ، معقولة  باأ�ضعار  �لأدوية  لإنتاج  �لعنان  �إطالق  بغية 

و�ملطلوب �أي�ضاً هو �تفاقية دولية حول �ل�ضحة، تكون 

ملزمة قانونياً وتطلب من جميع �حلكومات �مل�ضاهمة 

للبحث  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من   ٪  0.01 بن�ضبة 

و�لتطوير، و�لذي وفقاً حل�ضابات �لفريق �لعامل �ملعني 

للبحث  �حلايل  �لإنفاق  تقريباً  �ضي�ضاعف  بالتقييم 

و�لتطوير على �لأمر��ش �ملهملة لي�ضل �إىل 6 مليار�ت 

�ملبلغ  �إنفاق معظم هذ�  »ينبغي  روتنغن  ويقول  دولر، 

و�ل�ضتفادة منه لبناء �لقدر�ت و�إجر�ء �لبحوث يف كل 

بلد، ولكن يجدر توجيه ما ل يقل عن 20٪ منه عرب 

�آلية دولية للتمويل، ويبقى من �ل�ضابق لأو�نه �أن نحدد 

كيف يجب �أن تعمل هذه �لآلية �لعاملية«.

وتُعترب كل من �تفاقية منظمة �ل�ضحة �لعاملية �لإطارية 

لالأنفلونز�  �لتاأهب  و�إطار  �لتبغ،  مكافحة  ب�ضاأن 

و�حل�ضول  �لأنفلونز�  فريو�ضات  لتبادل  �جلائحة 

قمة  وكانت  �حلديثة،  �ل�ضو�بق  من  �للقاحات  على 

عام  يف  �حلكومات  �أو�ضت  قد  �لإفريقي  �لحتاد 

�ملحلي  ناجتها  �إجمايل  من   ٪1 بتخ�ضي�ش   2007

�إفريقيا  يف  بلد�ً   42 �أ�ضل  ومن  و�لتطوير،  للبحث 

�أرقامهم  بلد�ً   14 قدم  �لكربى،  �ل�ضحر�ء  جنوب 

�ليون�ضكو 2010  لتقرير  و�لتطوير  �لبحث  يف جمال 

للعلوم، ووحدها جنوب �إفريقيا متّكنت من �لقرت�ب 

�ضولومون  �أمل  جهته،  من   ،  ٪0.9 عند  �لهدف  من 

نو�كا �أن ينعك�ش هذ� �لجتاه ، وجتدر �لإ�ضارة �إىل �أن 

نو�كا هو مدير �ل�ضبكة �لإفريقية ملكافحة �ملخدر�ت 

مبادرة  وهي  �إثيوبيا،  ومقرها  �لإبد�ع  وت�ضخي�ش 

�ل�ضحة  ومنظمة  �لأوروبي  �لحتاد  يدعمها  حديثة 

�لعاملية من �أجل زيادة �لبحوث �ل�ضحية يف �إفريقيا، 

بالتقييم  �ملعني  �لعامل  �لفريق  قّدم  مايو،   26 ويف 

هل ميكن للم�شلحة العامة اأن تدير البتكارات 

العلمية؟

املصدر 

شبكة األنباء اإلنسانية )إيرين( ، مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(

�لتي �ضاغ ممثلوها م�ضروع  �إىل �حلكومات  تو�ضياته 

قر�ر لتخاذ قر�ر ب�ضاأن �خلطو�ت �ملقبلة. 

طالبت �للجنة �لعربية �لد�ئمة حلقوق �لإن�ضان ، �لدول �لعربية بالت�ضدي لالنتهاكات �لإ�ضر�ئيلية يف �لأر��ضي 

وجلان  ومنظمات  نقابات  من  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ض�ضات  �لدويل  �ملجتمع  منظمات  وحثت   ، �لفل�ضطينية 

ت�ضامن دولية للعمل �جلاد ملالحقة جمرمي �حلرب �لإ�ضر�ئيليني ملحاكمتهم ، ودعت �ملجتمع �لدويل �إىل 

�لتنفيذ �لفوري للر�أي �ل�ضت�ضاري �ل�ضادر عن حمكمة �لعدل �لدولية فيما يتعلق بعدم �ضرعية بناء جد�ر 

لالأطر�ف  موؤمتر جديد  لعقد  دعوة  توجيه  �إىل  �إ�ضافًة   ، �لغربية  �ل�ضفة  �أر��ضي  �لفا�ضل يف عمق  �ل�ضم 

�ل�ضامية �ملتعاقدة على �تفاقية جنيف �لر�بعة ، حتمل م�ضوؤولياتها �لقانونية و�لأخالقية و�لوفاء بالتز�ماتها 

و�لعمل على �حرت�م �إ�ضر�ئيل لالتفاقية وتطبيقها يف �لأر��ضي �لفل�ضطينية.

بد�أت  و�لتي  بالقاهرة  �لعربية  و�لثالثني يف مقر �جلامعة  �لثالثة  �لدورة  �جتماعات  جاء ذلك خالل ختام 

�ل�ضدي ع�ضو هيئة  �إبر�هيم  �أيام برئا�ضة �لدكتور  �أربعة  �أعمالها يوم �لأحد 2012/6/10م و��ضتمرت ملدة 

حقوق �لإن�ضان يف �ململكة ورئي�ش �للجنة �لعربية �لد�ئمة حلقوق �لإن�ضان ومب�ضاركة ممثلني جلميع �لدول 

�لعربية وبع�ش منظمات حقوق �لإن�ضان �لعربية.

وناق�ضت �للجنة �لعديد من مو�ضوعات حقوق �لإن�ضان يف �لوطن �لعربي ومنها متابعة �مل�ضادقة على �مليثاق 

�لعربي حلقوق �لإن�ضان و�لذي دخل حيز �لنفاذ منذ عام 2008م وتتطلب �مل�ضادقة عليه �إعد�د تقارير من 

كل دولة حول مدى تنفيذ بنود �مليثاق وما قد تو�جهه من عو�ئق لتنفيذه ، �خلطة �لعربية للرتبية على حقوق 

�لإن�ضان و�خلطة �لعربية لن�ضر ثقافة حقوق �لإن�ضان يف �لبالد �لعربية  و�لإجر�ء�ت غري �لقانونية يف �جلولن 

�ل�ضوري �لعربي �ملحتل و�أكدت �للجنة يف �لوقت ذ�ته على حق �ملو�طنني يف �جلولن على رف�ش �لحتالل 

ومقاومته بكل �لو�ضائل �إ�ضافًة �إىل مناق�ضة تقريرين �لأول من ممثل فل�ضطني حول ما يو�جهه �ملو�طن �لفل�ضطيني من ��ضطهاد و�نتهاكات حلقوقه من قبل �ل�ضلطات 

�لإ�ضر�ئيلية �ملحتلة ، و�لآخر من ممثل �لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية حول ن�ضاط �جلامعة يف جمالت حقوق �لإن�ضان يف �لوطن �لعربي ول �ضيما يف �لدول 

�لعربية �لتي تعي�ش توتر�ت د�خلية ويتعر�ش فيها �ملو�طن لنتهاكات حلقوقه.

من جانبه قال �لدكتور �ل�ضدي »�أنَّ �للجنة دعت �لأطر�ف �ملتعاقدة على �تفاقية جنيف �لر�بعة منفردة �أو جمتمعة حتمل م�ضوؤولياتها �لقانونية و�لأخالقية و�لوفاء 

�إد�نة �للجنة ل�ضيا�ضة �لتمييز بحق  �إ�ضر�ئيل �لعمل على �حرت�م �لتفاقية وتطبيقها يف �لأر��ضي �لفل�ضطينية �ملحتلة« ، موؤكد�ً يف �لوقت ذ�ته  بالتز�ماتها وعلى 

�لفل�ضطينيني د�خل �إ�ضر�ئيل ، مندد�ً بالت�ضريعات �لعن�ضرية �لتي تهدف �إىل �مل�ش بحقوقهم �ملدنية و�ل�ضيا�ضية و�لإجتماعية و�لثقافية.

د. اإبراهيم ال�شدي
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ال زال���ت هن���اك فج���وة  ب���ني حص���ول نس���اء الش���رق األوس���ط عل���ى التعلي���م اجلامع���ي وف���رص 
العمل

بالرغم من اأنَّ الن�شاء ي�شكلن حوايل ثلثي ن�شبة الدار�شني يف اجلامعات يف منطقة ال�شرق الأو�شط ، اإل اأن فر�س ح�شولهن على العمل تقل بكثري عن الذكور   

وبح�شب اإح�شائية ملنظمة العمل الدولية فاإن الن�شاء ي�شكلن اأقل من ن�شف عدد القوى العاملة حول العامل بن�شبة بلغت 40.5 يف املائة.

فعلى �ضبيل �ملثال ، ت�ضكل �لن�ضاء ن�ضبة 54 يف �ملائة من جمموع عدد طالب �جلامعات يف لبنان ، فيما ميثلن 

26 يف �ملائة من �إجمايل �لقوى �لعاملة ، كما تعترب �أي�ضاً قطر ثاين �أعلى دولة عربية ، من حيث عدد �لطالبات 

باجلامعات وي�ضكلن نحو 63 يف �ملائة من �إجمايل عدد �لطالب �جلامعات ، يف �لوقت �لذي ميثلن فقط 12 

يف �ملائة من �لقوى �لعاملة.

وعلى �ضعيد �آخر فاإن �خلرب�ء يرون �ضرورة بذل �ملزيد من �جلهود من قبل حكومات �لدول �لعربية لإ�ضالح 

�لتعليم من �أجل م�ضاعدة �ل�ضباب �لعربي على �لن�ضمام �إىل »جمتمع �ملعرفة«  لكي يتمكنو� من حماربة �لفقر 

و�لبطالة ، فوفقاً لروؤيتهم فال يز�ل �لعامل �لعربي يعاين من �نخفا�ش يف �ملهار�ت �ملعرفية و�لتي تتمثل يف حل 

�مل�ضاكل ، و�لتو��ضل �لكتابي ، و��ضتخد�م �لتكنولوجيا �حلديثة ، و�لقدرة على �لبحث عن �ملعلومات ، ووفقاً 

لإح�ضائيات �أممية فاإن معدل �لأمية يف �لدول �لعربية  و�ضلت  �إىل 29.7 يف �ملائة ، �أي �أن 75 مليون عربي 

�أمي ترت�وح �أعمارهم ما بني 15 و 45 عاماً ، فيما تزيد معدلت �لأمية بني �لن�ضاء  �لعربيات بن�ضبة حو�يل 

46.5 يف �ملائة. 

اإ�شاح التعليم يف العامل العربي �شي�شاعد ال�شباب العربي على 

الن�شمام اإىل “ جمتمع املعرفة ”

منظم���ة العم���ل الدولية تطالب باملزيد م���ن بذل اجلهود ملكافحة ظاهرة العمل القس���ري 

في العالم
حذرت منظمة �لعمل �لدولية من تز�يد �أعد�د �ضحايا 

لإح�ضائياتها  فوفقاً   ، �لعامل  حول  �لق�ضري  �لعمل 

فاإن ما يقارب حو�يل 21 مليون �ضخ�ش هم �ضحايا 

�لعمل �لق�ضري يف �لعامل ، بينهم 12 مليوناً يف دول 

�آ�ضيا و�ملحيط �لهادئ  ، مبا ي�ضل �إىل 11.7 مليون 

�ل�ضرق  منطقة  يف  عددهم  ي�ضل  بينما   ، �ضخ�ش 

رئي�ش  وطالب   ، �ضخ�ش  �ألف   600 �إىل  �لأو�ضط 

برنامج منظمة �لعمل �لدولية �مل�ضوؤول عن مكافحة 

هذ�  تغيري  »ب�ضرورة  �أندري�ش  بيات  �لق�ضري  �لعمل 

�أعد�د  �زدياد  عدم  و�ضمان   ، �لإن�ضاين  غري  �لو�قع 

�لعاملني بالعمل �لق�ضري يف ظل �لأزمة �لقت�ضادية 

على  �لالزمة  �لت�ضريعات  وو�ضع   ، �لر�هنة  �لعاملية 

و�أ�ضار   ، �لوطنية ملكافحة هذه �لظاهرة«  �مل�ضتويات 

�ل�ضخرة  عمال  فيها  يعمل  �لتي  �لقطاعات  �أنَّ  �إىل 

هي �ل�ضتغالل �جلن�ضي و�لزر�عة و�لبناء و�ل�ضناعة 

و�لعمل يف �ل�ضجون و�لعمل �ملفرو�ش من قبل �لقو�ت 

فاإن ظاهرة  ذ�ته  �ل�ضعيد  وعلى   ، �مل�ضلحة  �ملتمردة 

�ل�ضخرة تطال يف بع�ش �لبلد�ن عائالت باأكملها كما 

هو �حلال يف �أفغان�ضتان ، ووفقاً للمنظمة فاإن �لعمل 

�ل�ضخرة  �أ�ضكال  من  �ضكاًل  يعد  �لطوب  �أفر�ن  يف 

فيها  و�لتي تعد من �لأعمال �خلطرة �لأكرث �ضيوعاً 

حيث �أكرث من ن�ضف �لعاملني يف �أفر�ن �لطوب من 

�لأطفال ، معظمهم دون �ضن �لر�بعة ع�ضر ويح�ضل 

عدد قليل منهم على �أي نوع من �لتعليم �لذي ميكنهم 

يف  �لعمل  من  للخروج  �لالزمة  �ملهار�ت  تطوير  من 

�ضن  بالعمل منذ  يبد�أ معظمهم  ما  ، وعادة  �لأفر�ن 

�ل�ضابعة �أو �لثامنة ول تتجاوز �أعمار نحو 80 باملائة 

�لعمال  فاإن  للمنظمة  ووفقاً   ، �لعا�ضرة  �ضن  منهم 

ب�ضبب  �لأفر�ن  تلك  يف  للعمل  يلجوؤون  و�أ�ضرهم 

�حلاجة �إىل ت�ضديد �لقرو�ش و�لتي ��ضطرو� لأخذها 

لتتمكن من تغطية م�ضروفات �ل�ضروريات �لأ�ضا�ضية 

للحياة. 

القسري"   العمل  أو  السخرة  "عمل   

اخلدمات  أو  األعمال  جميع  هي 

شخص  أي  على  عنوة  ُتفرض  التي 

والتي  عقاب,  بأي  التهديد  حتت 

تطوع  قد  الشخص  هذا  يكون  ال 

بأدائها مبحض اختياره.

�شادقت اململكة عام 1398 ه� ) 1978 م ( 

على اتفاقية العمل الدولية رقم 29 لعام 

اأو العمل اجلربي   1930 م ب�شاأن ال�شخرة 

ه�   1377 لعام   105 رقم  التفاقية  وعلى 

اجلربي  العمل  اإلغاء  ب�شاأن   ) م   1957  (

هاتني  اأحكام  اململكة  وتطبق  )ال�شخرة( 

اإىل  اململكة  ان�شمت  وقد   ، التفاقيتني 

اتفاقية العمل الدولية رقم 182 اخلا�شة 

بالق�شاء على اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال
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قانونيات

اعرف

�ملالئمة لإعمال �حلقوق �ملعرتف بها يف هذه �لتفاقية ، 

وفيما يتعلق باحلقوق �لقت�ضادية و�لإجتماعية و�لثقافية 

�أق�ضى حدود  �إىل  �لتد�بري  �لأط��ر�ف هذه  �لدول  تتخذ 

�لتعاون  �ط���ار  يف   ، ي��ل��زم  وحيثما   ، �ملتاحة  م��و�رده��ا 

�لدويل.

                                      املادة اخلام�شة

حترتم �لدول �لأطر�ف م�ضوؤوليات وحقوق وو�جبات �لو�لدين ، �أو عند �لقت�ضاء 

�أع�ضاء �لأ�ضرة �ملو�ضعة �أو �جلماعة ح�ضبما ين�ش عليه �لعرف �ملحلي ، �أو �لأو�ضياء 

�أو غريهم من �لأ�ضخا�ش �مل�ضئولني قانوناً عن �لطفل ، يف �أن يوفرو� بطريقة تتفق 

�لطفل  عند ممار�ضة  �ملالئمني  و�لإر�ضاد  �لتوجيه   ، �ملتطورة  �لطفل  قدر�ت  مع 

�حلقوق �ملعرتف بها يف هذه �لتفاقية.

                                               املادة ال�شاد�شة

1- تعرتف �لدول �لأطر�ف باأن لكل طفل حقاً �أ�ضياًل يف �حلياة.

2- تكفل �لدول �لأطر�ف �إىل �أق�ضى حد ممكن بقاء �لطفل ومنوه.

                                                املادة ال�شابعة

و�حلق  ��ضم  ولدته يف  منذ  له �حلق  ويكون  فور�ً  ولدته  بعد  �لطفل  ي�ضجل   -1

وتلقي  و�لديه  معرفة  يف  �حلق   ، �لإمكان  قدر  له  ويكون   ، جن�ضية  �كت�ضاب  يف 

رعايتهما.

2- تكفل �لدول �لأطر�ف �إعمال هذه �حلقوق وفقاً لقانونها �لوطني و�لتز�ماتها 

�لطفل  ، ول �ضيما حيثما يعترب  �مليد�ن  بهذ�  �ملت�ضلة  �لدولية  �ل�ضكوك  مبوجب 

عدمي �جلن�ضية يف حال عدم �لقيام بذلك.

 

                                               املادة الثامنة

1- تتعهد �لدول �لأطر�ف باحرت�م حق �لطفل يف �حلفاظ على هويته مبا يف ذلك 

جن�ضيته ، و��ضمه ، و�ضالته �لعائلية ، على �لنحو �لذي يقره �لقانون ، وذلك دون 

تدخل غري �ضرعي.

2- �إذ� حرم �أي طفل بطريقة غري �ضرعية من بع�ش �أو كل عنا�ضر هويته ، تقدم 

�لدول �لأطر�ف �مل�ضاعدة �أو �حلماية �ملنا�ضبتني من �أجل �لإ�ضر�ع باإعادة �إثبات 

هويته.

املادة  الأوىل

لأغر��ش هذه �لتفاقية ، يعنى �لطفل كل �إن�ضان مل يتجاوز �لثامنة ع�ضرة ، ما 

مل يبلغ �ضن �لر�ضد قبل ذلك مبوجب �لقانون �ملنطبق عليه.

املادة  الثانية

1- حترتم �لدول �لأطر�ف �حلقوق �ملو�ضحة يف هذه �لتفاقية وت�ضمنها لكل 

طفل يخ�ضع لوليتها دون �أي نوع من �أنو�ع �لتمييز ، بغ�ش �لنظر عن عن�ضر 

�أو  لغتهم  �أو  �أو جن�ضهم  لونهم  �أو  �لقانوين عليه  �لو�ضي  �أو  و�لديه  �أو  �لطفل 

دينهم �أو ر�أيهم �ل�ضيا�ضي �أو غريه �أو �أ�ضلهم �لقومي �أو �لإثني �أو �لجتماعي ، 

�أو ثروتهم ، �أو عجزهم ، �أو مولدهم ، �أو �أي و�ضع �آخر.

2- تتخذ �لدول �لأطر�ف جميع �لتد�بري �ملنا�ضبة لتكفل للطفل �حلماية من 

�أو  �أ�ضا�ش مركز و�لدي �لطفل  �أو �لعقاب �لقائمة على  �أ�ضكال �لتمييز  جميع 

�ملعرب  �آر�ئهم  �أو  �أن�ضطتهم  �أو   ، �لأ�ضرة  �أع�ضاء  �أو  عليه  �لقانونيني  �لأو�ضياء 

عنها �أو معتقد�تهم.

املادة الثالثة

موؤ�ض�ضات  بها  قامت  �ضو�ء   ، بالأطفال  تتعلق  �لتي  �لإج��ر�ء�ت  1- يف جميع 

�لرعاية �لإجتماعية �لعامة �أو �خلا�ضة ، �أو �ملحاكم �أو �ل�ضلطات �لإد�رية �أو 

�لهيئات �لت�ضريعية ، يويل �لعتبار �لأول مل�ضالح �لطفل �لف�ضلى.

�لالزمتني  و�لرعاية  �حلماية  للطفل  ت�ضمن  باأن  �لأط��ر�ف  �ل��دول  تتعهد   -2

�أو �أو�ضيائه �أو غريهم من �لأفر�د  لرفاهه ، مر�عية حقوق وو�جبات و�لديه 

�مل�ضئولني قانوناً عنه ، وتتخذ حتقيقاً لهذ� �لغر�ش ، جميع �لتد�بري �لت�ضريعية 

و�لإد�رية �ملالئمة.

3- تكفل �لدول �لأطر�ف �أن تتقيد �ملوؤ�ض�ضات و�لإد�ر�ت و�ملر�فق �مل�ضئولة عن 

رعاية �أو حماية �لأطفال باملعايري �لتي و�ضعتها �ل�ضلطات �ملخت�ضة ، ول �ضيما 

يف جمايل �ل�ضالمة و�ل�ضحة ويف عدد موظفيها و�ضالحيتهم للعمل ، وكذلك 

من ناحية كفاءة �لإ�ضر�ف.

املادة الرابعة

�لتد�بري  من  و�لإد�ري��ة وغريها  �لت�ضريعية  �لتد�بري  كل  �لأط��ر�ف  �ل��دول  تتخذ 

اتفاقية حقوق الطفل ) *(

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

حدد نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية �ل�ضادر باملر�ضوم �مللكي رقم م/39 و تاريخ 1422/7/28 ه� طرق �نق�ضاء �لدعوى �جلز�ئية �لعامة و�خلا�ضة و�لتي جاءت يف 

 �ملو�د �لثانية و�لع�ضرين و�لثالثة و�لع�ضرين حيث ن�ضت �ملادة ( 22 ) طرق �نق�ضاء �لدعوى �جلز�ئية �لعامة وهي على �لنحو �لتايل :

 1- �ضدور حكم نهائي.

 2- عفو ويل �لأمر فيما يدخله �لعفو.

 3- ما تكون �لتوبة فيه ب�ضو�بطها �ل�ضرعية م�ضقطة للعقوبة. 

 4- وفاة �ملتهم.

 ولمينع ذلك من �ل�ضتمر�ر يف دعوى �حلق �خلا�ش.

 �أما �لدعوى �جلز�ئية �خلا�ضة فقد ن�ضت �ملادة ( 23 ) على طرق �نق�ضائها و�لتى جاءت على �لنحو �لتايل:

 1- �ضدور حكم نهائي. 

 2- عفو �ملجني عليه �أو و�رثه. 

ول مينع عفو �ملجني عليه، �أو و�رثه من �ل�ضتمر�ر يف دعوى �حلق �لعام ، للعمل على تطبيق ما ن�ضت عليها �أنظمتها وتقدمي �ملقرتحات ملتخذ �لقر�ر مبا يخدم 

 توفري حقوق �لأفر�د و�حلفاظ عليها .

متى تنق�شي الدعوى اجلزائية العامة واخلا�شة ؟

استشارات قانونية

واجباتك

حقوقك

خالد بن عبد الرحمن الفاخري

املستشار القانوني
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ثقافة حقوق اإلنسان

خالد بن عبد �لرحمن �لفاخري

ع�ضو �جلمعية و �مل�ضرف �لعام على �ل�ضوؤون �ملالية 

و�لإد�رية

حر�ضت �جلمعية �لوطنية حلقوق �لإن�ضان من خالل تقريرها 

حمل  و�لذي  �ململكة  يف  �لإن�ضان  حقوق  �أحو�ل  عن  �لثالث 

عنو�ن » طموح قيادة و�ضعف �أد�ء �أجهزة«  �إىل ترجمة �لو�قع 

�حلقوقية  �ملالحظات  خالل  من  ر�ضده  مت  �لذي  �ملعا�ش 

وما  �لتفقدية  زيار�تها  خالل  �جلمعية  عليها  وقفت  �لتي 

ورد لها من �ضكاوى وتظلمات بالإ�ضافة ملا ين�ضر يف و�ضائل 

�حلكومية  �لأجهزة  بع�ش  �أد�ء  ب�ضعف  و�ملتعلقة  �لإعالم 

و�لتي يتعار�ش مع روؤية خادم �حلرمني �ل�ضريفني �مللك عبد 

�هلل بن عبد �لعزيز و�لهادفة لتعزيز مبادئ حقوق �لإن�ضان 

�لأ�ضا�ضية  �ملتطلبات  وتوفري  حرياته  وكفالة  �لأ�ضا�ضية 

للعي�ش �لكرمي للمو�طن و�ملقيم على �أر�ش �ململكة و�لتي لن 

تتحقق �إل بقيام كل جهاز حكومي بالدور �ملناط به وفق ما 

�لذي حر�ضت  �لأمر  وهو  وم�ضوؤوليات  لديه من �ضالحيات 

�لق�ضور  �أوجه  لتبيان  تقريرها  يف  �إي�ضاحه  على  �جلمعية 

وو�ضع �لتو�ضيات �لكفيلة بتح�ضني �لو�ضع �لقائم لعمل هذه 

�لأجهزة مبا يو�كب توجهات �لقيادة يف حفظ وحماية حقوق 

وحت�ضني  حقوقهم  من  �لأفر�د  متكني  يف  وي�ضاهم  �لإن�ضان 

عليها  �لأجهزة �حلكومية  فاإن  لذ�   ، �ململكة خارجياً  �ضورة 

دور هام وهو �لعمل على �ضرعة تفعيل ما ي�ضدر من �أنظمة 

تطبيقها  يف  �لبدء  وتاأخري  تعطيلها  وعدم  �ضامية  وقر�ر�ت 

تتعلق  �أعمال  من  لديها  ما  مع  وو�ضوح  ب�ضفافية  و�لتعامل 

بحقوق �لأفر�د من خالل تذليل �لعقبات �لتي قد توجد يف 

�لأنظمة وتتعار�ش مع �حلقوق �لأ�ضا�ضية لالإن�ضان بالإ�ضافة 

للمبادرة باقرت�ح م�ضاريع �لأنظمة �أو تعديل �لقائم منها وفق 

�إن بع�ش �لأنظمة حتتاج  �إليه يف عملها ، حيث  ما حتتاجه 

للتعديل و�لتطوير لتتو�فق مع ما �ضدر من �أنظمة حديثه قد 

�أو �ملعاهد�ت �لدولية  تتعار�ش معها �أو مع �أحد �لتفاقيات 

�لتي �ن�ضمت لها �ململكة و�لتي تعترب مبجرد �لن�ضمام �إليها 

جزء �لنظام �لد�خلي و�لذي يقع على عاتق �لدولة �للتز�م 

بتطبيق ما جاء فيها و�لعمل على تنفيذها و�إلغاء ما يتعار�ش 

معه من �أنظمة د�خلية ، و �ملالحظ خالل �لفرتة �لتي تلت 

بطلب  �حلكومية  �لأجهزة  بع�ش  مبادرة  هو  �لتقرير  �ضدور 

مالحظات  من  فيه  جاء  مما  �ل�ضتفادة  بهدف  �لتقرير 

وتو�ضيات ذكرتها �جلمعية يف خطوة �يجابية توؤكد �لهتمام 

مبا ي�ضدر عن �جلمعية من تقارير وي�ضاهم يف دعم �جلهود 

�ملبذولة من �لدولة ل�ضمان حفظ حقوق �جلميع .

Nshr1@yahoo.com    

 اأحوال حقوق الإن�شان يف اململكة

هيئة التحرير

�لآر�ء �لو�ردة يف �لن�ضرة لتعرب عن ر�أي 

�جلمعية و�إمنا تعرب عن �أر�ء �أ�ضحابها

عناوين اجلمعية

�ملق���ر �لرئي�ض���ي: �ململكة �لعربية �ل�ضعودية - �لريا����ش - هاتف : 012102223 فاك�ش: 012102202 �ش.ب 1881 �لريا�ش 

11321

ف���رع منطق���ة مك���ة �ملكرمة: ج���دة- حي �ملحمدي���ة - طري���ق �ملدينة �لن���ازل هات���ف : 026222261 فاك����ش 026222196 

 026227235

�ش.ب 116664 جدة 21391

فرع منطقة جاز�ن : هاتف 073175566 - 073170044 - فاك�ش : 073173344 �ش.ب 476

فرع منطقة �جلوف : �ضكاكا - حي �لعزيزية - هاتف 046258144 - فاك�ش 046258155 - �ش.ب : 2766

فرع منطقة �ل�ضرقية : هاتف 038098353 - فاك�ش 038098354 �ش.ب 15578 �لدمام 31454

مكتب �ملدينة �ملنورة : هاتف 048664544 - فاك�ش 048664549�ش.ب 775 �ملدينة �ملنورة 41421

مكتب �لعا�ضمة �ملقد�ضة: هاتف 025545211  - فاك�ش 025545212

املشرف العام
د. مفلح بن ربيعان �لقحطاين

nshr1@yahoo.com

 التحرير 
مركز �ملعلومات

nshrsa@gmail.com

التصميم واإلخراج
�جلمعية �لوطنية حلقوق �لإن�ضان

www.nshr.org.sa حقــــوق

 طبعت بدعم من

موؤ�ش�شة الربيد ال�شعودي

املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة واليونسكو في 
اتفاقية جديدة

وقعت كاًل من �ليون�ضكو و �لإي�ضي�ضكو (�ملنظمة �لإ�ضالمية للرتبية و�لعلوم و�لثقافة ) �تفاقية 

و�لعلوم  و�لثقافة  �لرتبية  تركيز�ً يف جمالت  �أكرث  يكون  للتعاون  برنامج  تنفيذ  بهدف  جديدة 

�أنحاء  �لإ�ضالمية يف جميع  �لدول  �مل�ضرتكة ل�ضالح  �لأهد�ف �ل�ضرت�تيجية  لتحقيق  �لطبيعية 

�لعامل ، فيما �ضرحت �ملديرة �لعامة لليون�ضكو، �إيرينا بوكوفا بهذه �ملنا�ضبة قائلة »�إنَّ �لإي�ضي�ضكو 

�ضريٌك موثوٌق به جد�ً« ، وتابعت »�إنَّ توقيع هذ� �لتفاق ياأتي يف �لوقت �ملنا�ضب  و�ضوف يعزز 

من�ضة �لتد�ول �لتي و�ضعناها معاً لت�ضجيع �حلو�ر، ومبا �أننا منخرطون يف �إعد�د ��ضرت�تيجيتنا 

�ل�ضالم  ثقافة  ترويج  وهما  �لأ�ضا�ضيني  �لركنني  �ضتعزز  �لتفاقية  فاإنَّ هذه   ، �لأجل  �ملتو�ضطة 

و�لتنمية �مل�ضتد�مة«.

فيما �أكد �ملدير �لعام لالإي�ضي�ضكو عبد �لعزيز بن عثمان �لتويجري على �أن هذه �ل�ضر�كة بارزة 

ومنوذجية ، حيث قال »لقد متتعنا بعالقة تعاون مثمرة وطويلة �لأمد منذ �لعام 1984، ونحن 

ندخل �لآن مرحلة جديدة و�عدة مع �تفاقية �لتعاون �ل�ضرت�تيجية هذه«.

وتاأتي هذه �لتفاقية �متد�د�ً لعالقات تعاون طويلة �لأمد بني �ملنظمتني، بد�أت عام 1984 مع 

توقيع �تفاق �لتعاون �لأول و �لذي مت جتديده يف عام 2010.

نقاًل عن صحيفة

ح��افز
الزوجة

علي الغامدي
L--i@hotmail.com

Al-Madina


