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ال �أريد يف حياتي �أن �أ�سمع عن مظلوم، وال 

�أريد �أن يحملني �هلل وزر �أو ظلم �أحد، 

�أو عدم جندة مظلوم، �أو ��ستخال�ص حق 

مه�سوم.. �أال قد بلغت، �للهم فا�سهد.

جاللة املغفور له بإذن اهلل 
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود



)2014م( التقرير ال�سنوي 1435هـ  4



5

خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

حفظه الّله
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صاحب السمو امللكي األمري
مقرن بن عبد العزيز آل سعود حفظه الّله

ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء
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صاحب السمو امللكي األمري
حممد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود حفظه الّله

ويل ويل العهد النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء
وزير الداخلية
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تنظيم  من  ع�شرة  الثامنة  املادة  ملتطلبات  ا�شتجابًة  التقرير  هذا  اأُعد 

هيئة حقوق الإن�شان التي تن�ص على اأن “ ترفع الهيئة ح�شابها اخلتامي 

تاريخ  من  الأكرث  على  اأ�شهر  ثالثة  خالل  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  اإلى 

انتهاء ال�شنة املالية . ويزود ديوان املراقبة العامة بن�شخة من احل�شاب 

اخلتامي لها، ون�شخة من التقرير ال�شنوي عن اأعمالها .”.

وروعي يف منهجية اإعداده تلبية جميع متطلبات قواعد اإعداد التقارير 

مبا  العامة  واملوؤ�ش�شات  الوزارات  على  املقررة  احلكومية  ال�شنوية 

التا�شعة  للمادة  تنفيذًا  الأخرى  احلكومية  والأجهزة  اجلامعات  فيها 

والع�شرين من نظام جمل�ص الوزراء.

الغرض من إعداد التقرير
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رسالتنا

• 	
للشريعة  وفقًا  وتعزيزها  اإلنسان  حقوق  حماية 

يف  الدولية  اإلنسان  حقوق  ومعايير  اإلسالمية 
جميع املجاالت.

• 	
واإلسهام  اإلنسان  حقوق  مببادئ  الوعي  نشر 

الشريعة  أحكام  ضوء  يف  تطبيقها  ضمان  يف 
اإلسالمية.

• بناء القدرات التنظيمية واألدائية.	
• تطبيق معايير حقوق اإلنسان الدولية.	
• حماية حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها. 	
• نشر وتأصيل ثقافة حقوق اإلنسان. 	
• إقامة شراكة مجتمعية.	
• التحول لهيئة رائدة.	
• تطوير بيئة العمل يف الهيئة. 	

أهم أهدافنا اإلسرتاتيجية
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اإليكم با�شم هيئة حقوق الإن�شان تقريرها ال�شنوي لعام 1435هـ )2014م( الذي ي�شرح الو�شع الراهن للهيئة، ويلقي  اأقدم  اأن  ي�شرين 
ح اأداء  ال�شوء على جلانها والأعمال املوكلة اإليها، وي�شتعر�ص ما قامت به الهيئة من اإجنازات على ال�شعيدين الداخلي واخلارجي، ويو�شّ
الهيئة املايل والعقود وامل�شروعات املوقعة، ويطرح ال�شعوبات واملعّوقات التي تواجهها وما ُيقرتح لها من حلول، اإلى غري ذلك مما يعر�ص 

ذكره يف ثنايا التقرير.

اإن الهيئة لتفخر باأن ن�شبة التوطني لديها بلغت 99.9% من اإجمايل موظفيها وموظفاتها الذين و�شل عددهم اإلى 385 بنهاية عام 1435هـ.

لتخ�ش�شاتهم.  مالئمة  وخارجية  داخلية  تدريب  برامج  ملوظفيها  الهيئة  وفرت  قدراتهم،  ورفع  موظفيها  كفاءة  تعزيز  على  وحر�شًا 
التدريب  بربامج  امللتحقني  عدد  وو�شل  وموظفًة،  موظفًا   38 الداخلية  التدريب  بربامج  امللتحقني  عدد  بلغ  1435هـ  عام  وبنهاية 

اخلارجية 81 موظفًا وموظفًة.

وتعتز هيئة حقوق الإن�شان بنيلها جائزة اأف�شل املبادرات والإجنازات الإلكرتونية التي مينحها معهد جائزة ال�شرق الأو�شط بدولة الإمارات 
العربية املتحدة، وهي �شهادة جلهود الهيئة يف التحول اإلى بيئة عمل اإلكرتونية. وقد م�شت الهيئة ُقُدمًا يف تنفيذ خطتها الإ�شرتاتيجية 

بح�شب اجلدول الزمني املر�شوم لها ووفقًا لأهداف الهيئة التي اأُ�ش�شت من اأجلها.

اأما جهود هيئة حقوق الإن�شان يف تعزيز وحماية حقوق الإن�شان فت�شمل درا�شة العديد من الت�شريعات والأنظمة ذات ال�شلة بحقوق 
الإن�شان، كما اأنها قامت مبائتني واأربعة ع�شر زيارة لل�شجون ودور التوقيف يف اململكة واأعد على اأثرها تقارير رفعت للمقام ال�شامي 
الكرمي واجلهات ذات الإخت�شا�ص والتي متخ�ص عنها جملة من النتائج الإيجابية وهلل احلمد، اإلى جانب ا�شتقبال ال�شكاوى املتعلقة 
بحقوق الإن�شان من خالل القنوات التي وفرتها الهيئة ومن ثم معاجلة هذه ال�شكاوى، ناهيك مبا ا�شطلعت به الهيئة يف �شبيل ن�شر 
ثقافة حقوق الإن�شان من خالل عقد الدورات وور�ص العمل وغريها من الأن�شطة الإعالمية وامليدانية والتوعوية، وما داأبت عليه لرعاية 
حقوق املواطنني واملقيمني الإن�شانية ومتابعة حقوق املواطنني يف اخلارج، ومكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص، وتعزيز دور املراأة يف 

تنمية املجتمع.

كلمة الرئيس
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ر بن حممد العيبان بند
رئي�س هيئة حقوق الإن�سان

واإنفاذًا للفقرة )5( من املادة اخلام�شة من تنظيم الهيئة اأ�شدرت الهيئة عددًا من التقارير الدورية عن حقوق الإن�شان منها تقرير حالة 
مقام خادم احلرمني  اإلى  الهيئة  رفعتها  التي  التو�شيات  من  عددًا  املت�شمن  لعام 1433هـ  ال�شعودية  العربية  اململكة  الإن�شان يف  حقوق 
ال�شريفني للتوجيه مبا يراه منا�شبًا يحفظه اهلل؛ اإذ تبني للهيئة احلاجة املا�شة اإلى �شن املزيد من الأنظمة والت�شريعات لكثري من املجالت، 
وتقريرُا عن جهود احلكومة يف �شبيل منع الإجتار بالأ�شخا�ص، اإ�شافة اإلى التقارير التي تقدمها الهيئة با�شم اململكة اإلى جمل�ص حقوق 

الإن�شان التابع لهيئة الأمم املتحدة باعتبارها ممثاًل عن اململكة يف هذا املجال.

وعلى ال�شعيد اخلارجي، �شاهمت الهيئة يف اإعداد التنظيمات اخلا�شة مبنظمات ومكاتب حقوق الإن�شان الإقليمية والدولية املن�شاأة حديثًا، 
و�شاركت يف العديد من املنا�شبات واملوؤمترات الدولية يف جمال حقوق الإن�شان ويف ا�شتقبال الوفود الأجنبية املهتمة بهذا اجلانب الإن�شاين، 

عالوة على تكفل الهيئة بدرا�شة التقارير الأجنبية حول حقوق الإن�شان يف اململكة والرد عليها. 

اأ�شدرته من بحوث ودرا�شات، وما �شاركت فيه من  وتتجلى جهود الهيئة الإعالمية يف ما اأعدته من ن�شرات وجمالت ومطبوعات، وما 
منا�شبات وفعاليات، مما هو مف�شل يف مو�شعه من التقرير.

ويف اخلتام، اأرفع اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير اإلى مقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اأيده اهلل و�شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن 
عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية رعاه اهلل؛ ملا تلقاه هيئة حقوق الإن�شان من لدنهم من رعاية 
كرمية، واأتقدم بال�شكر ملن�شوبي الهيئة ومن�شوباتها على ما بذلوه ويبذلونه من جهود متميزة، وال�شكر مو�شول اإلى اجلهات املتعاونة مع 

الهيئة يف كل ما يتعلق بحقوق الإن�شان ونتطلع اإلى املزيد اإن �شاء اهلل تعالى، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.



)2014م( التقرير ال�سنوي 1435هـ  18



19

الباب األول

املقدمة
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نشأة هيئة حقوق اإلنسان. ١
الإن�شان«  حقوق  هيئة  »تنظيم  مبوجب  الإن�شان  حقوق  هيئة  تاأ�ش�شت 
1426/8/8هـ  وتاريخ   )207( رقم  الوزراء  جمل�ص  بقرار  ال�شادر 
الإن�شان  حقوق  ملعايري  وفقًا  وتعزيزها  الإن�شان  حقوق  حماية  بهدف 
يف جميع املجالت، ون�شر الوعي بها، والإ�شهام يف �شمان تطبيق ذلك 
احلكومية  اجلهة  الهيئة  وتعد  الإ�شالمية.  ال�شـريعة  اأحكام  �شوء  يف 
الإن�شان،  حقوق  مب�شائل  يتعلق  فيما  وامل�شورة  الراأي  باإبداء  املخت�شة 
ممار�شة  يف  التام  ال�شتقالل  ولها  العتبارية،  بال�شخ�شية  وتتمتع 

مهامها املن�شو�ص عليها يف هذا التنظيم.

املهام األساسية لهيئة حقوق اإلنسان. ٢
حّدد تنظيم هيئة حقوق الإن�شان املهام الأ�شا�شية للهيئة، ومن اأهمها:

واللوائح 	• لالأنظمة  املعنية  احلكومية  اجلهات  تنفيذ  من  التاأكد 
التجاوزات  عن  والك�شف  الإن�شان،  بحقوق  يتعلق  فيما  ال�شارية 
املخالفة لالأنظمة املعمول بها يف اململكة والتي ت�شكل انتهاكًا حلقوق 

الإن�شان، واتخاذ الإجراءات النظامية الالزمة يف هذا ال�شاأن.

الإن�شان، 	• بحقوق  املتعلقة  الأنظمة  م�شروعات  يف  الراأي  اإبداء   
لالإجراءات  وفقًا  تعديلها  واقرتاح  القائمة  الأنظمة  ومراجعة 

النظامية.

متابعة اجلهات احلكومية لتطبيق ما يخ�شها من ال�شكوك الدولية 	•
حلقوق الإن�شان التي ان�شمت اإليها اململكة، والتاأكد من اتخاذ تلك 

اجلهات الإجراءات الالزمة لتنفيذها .

فيما 	• الإن�شان،  بحقوق  اخلا�شة  الدولية  ال�شكوك  الراأي يف  اإبداء 
يتعلق بان�شمام اململكة اإليها، اأو الأحكام الواردة فيها.

املوافقة على تقارير اململكة املتعلقة بحقوق الإن�شان، ورفع ما يلزم 	•
منها من قبل رئي�ص الهيئة اإلى رئي�ص جمل�ص الوزراء.

جهة 	• من  اإذن  دون  وقت  اأي  يف  التوقيف  ودور  ال�شجون  زيارة 
الخت�شا�ص، ورفع تقارير عنها اإلى رئي�ص جمل�ص الوزراء 

�شحتها، 	• من  والتحقق  الإن�شان،  بحقوق  املتعلقة  ال�شكاوي  تلقي   
واتخاذ الإجراءات النظامية يف �شاأنها.

و�شع ال�شيا�شة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإن�شان، واقرتاح �شبل 	•
من  وذلك  بها،  والتوعية  الإن�شان  حقوق  ثقافة  ن�شر  على  العمل 
والإعالم  والتدريب  بالتعليم  املخت�شة  والأجهزة  املوؤ�ش�شات  خالل 

وغريها.

املت�شلة 	• واملطبوعات،  واملجالت  الن�شرات  اإ�شدار  على  املوافقة 
باأهداف الهيئة واخت�شا�شها.

املوافقة على التقرير ال�شنوي عن اأعمال الهيئة، والتقرير ال�شنوي 	•
جمل�ص  رئي�ص  اإلى  ورفعهما  اململكة،  يف  الإن�شان  حقوق  حالة  عن 

الوزراء.

املوافقة على م�شروع ميزانية الهيئة وح�شابها اخلتامي ورفعهما اإلى 	•
رئي�ص جمل�ص الوزراء بح�شب الإجراءات النظامية.

والإقليمية 	• الوطنية  واملوؤ�ش�شات  واملنظمات  اجلمعيات  مع  التعاون 
والدولية العاملة يف حقوق الإن�شان، مبا يحقق اأهداف الهيئة وتنمية 

عالقاتها.

املوافقة على عقد املوؤمترات والندوات الداخلية والدولية يف م�شائل 	•
حقوق الإن�شان، وامل�شاركة فيها، وفقًا لالإجراءات النظامية يف هذا 

ال�شاأن.

املوافقة على اإقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق مب�شائل حقوق 	•
الإن�شان.

الهيئة 	• جمل�ص  اأع�شاء  وحقوق  واملالية،  الإدارية  اللوائح  اإقرار 
اخلدمة  وزارة  مع  بالتفاق  وذلك  ومزاياهم،  معها  واملتعاونني 

املدنية، ووزارة املالية.

اإدارات 	• على  بالإ�شراف  بع�شهم  اأو  الهيئة  جمل�ص  اأع�شاء  تكليف 
الهيئة املختلفة.

ووزارة 	• املدنية  اخلدمة  وزارة  مع  بالتفاق  اأخرى،  اإدارات  اإن�شاء 
املالية.

تكوين جلان دائمة اأو موؤقتة من بني الأع�شاء اأو من غريهم لأداء 	•
مهمات معينة تدخل يف اخت�شا�ص املجل�ص.

فروع الهيئة. ٣
افتتحت  كافة،  اململكة  مناطق  لت�شمل  ر�شالتها  لأداء  الهيئة  من  �شعيًا 
ال�شرقية  واملنطقة  املكرمة  مكة  منطقة  من  كل  يف  لها  فروًعا  الهيئة 
الق�شيم  ومنطقة  حائل  ومنطقة  اجلوف  ومنطقة  ع�شري  ومنطقة 
ومنطقة تبوك،  وتتمتع هذه الفروع بعدد من الخت�شا�شات تتمثل  يف 

الآتي:

الهيئة . 1 تنظيم  بح�شب  الإن�شان  بحقوق  املتعلقة  ال�شكاوى  تلقي 
واتخاذ  �شحتها،  من  والتحقق  جغرافيًا،  الفرع  عمل  نطاق  يف 

الإجراءات النظامية يف �شاأنها.
التاأكد من تنفيذ اجلهات احلكومية املعنية يف املنطقة لالأنظمة . 2

عن  والك�شف  الإن�شان،  بحقوق  يتعلق  فيما  ال�شارية  واللوائح 
التجاوزات املخالفة لالأنظمة املعمول بها يف اململكة والتي ت�شكل 
هذا  يف  النظامية  الإجراءات  واتخاذ  الإن�شان،  حلقوق  انتهاكًا 

ال�شاأن.
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تلك . 3 اتخاذ  من  للتاأكد  املنطقة  يف  احلكومية  اجلهات  متابعة 
اجلهات الإجراءات الالزمة املتعلقة بتنفيذ التفاقيات.

النطاق . 4 بح�شب  الإيواء  ودور  التوقيف  ودور  ال�شجون  زيارة 
الخت�شا�ص  من جهة  اإذن  دون  وقت  اأي  للمنطقة يف  اجلغرايف 

ورفع تقارير عنها اإلى معايل رئي�ص الهيئة.
تنفيذ برامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان املخ�ش�شة للفرع والتوعية . 5

ن�شر  برنامج  يف  الواردة  العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالتعاون  بها 
اأمثلة ذلك: عقد الدورات التدريبية  ثقافة حقوق الإن�شان، ومن 
وور�ص العمل واملحا�شرات والندوات ملن�شوبي اجلهات احلكومية 

والأهلية ذات ال�شلة بحقوق الإن�شان.
ت�شكيل اللجان الداخلية بني اإدارات واأق�شام الفرع متى ما دعت . 6

احلاجة لذلك.
امل�شاركة يف الندوات واملوؤمترات التي تقام يف املنطقة واملتعلقة . 7

بحقوق الإن�شان.
متثيل الهيئة لدى اجلهات احلكومية وغريها يف املنطقة متى ما . 8

دعت احلاجة لذلك.
تقدمي ال�شت�شارات التي تدخل �شمن اخت�شا�شات الهيئة لفئات . 9

املجتمع  كافة عند الطلب.
كاجلامعات . 10 املنطقة  يف  والرتبوية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  حث 

العالقة  ذات  والدرا�شات  بالبحوث  القيام  على  البحث  ومراكز 
بحقوق الإن�شان.

ا�شتقبال �شيوف الهيئة القادمني للمنطقة ومرافقتهم وتقدمي كل . 11
ما يحتاجون اإليه من دعم لأداء مهمتهم.

تنظيم لقاءات دورية مع املخت�شني يف جمال حقوق الإن�شان من . 12
الإدارات احلكومية يف املنطقة والت�شاور معهم حول حالة حقوق 

الإن�شان يف املنطقة ورفع تقرير بذلك لرئي�ص الهيئة.
فروع . 13 مديري  مع  لذلك  احلاجة  دعت  ما  متى  لقاءات  ترتيب 

الهيئة،  باخت�شا�ص  املبا�شرة  العالقة  ذات  احلكومية  الإدارات 
وذلك ملناق�شة و�شع حالة حقوق الإن�شان يف املنطقة ورفع تقارير 

بذلك لرئي�ص الهيئة.

اإعداد التقرير ال�شنوي عن منجزات واأعمال ومنا�شط الفرع على . 14
اأن ي�شمل:

حالة حقوق الإن�شان يف منطقة الفرع مثل: ) الع�شل-والعنف 	•
الأ�شري-والإجتار بالب�شر-والفقر-ونق�ص اخلدمات(.

منجزات واأعمال ومنا�شط الفرع.	•

من . 15 الرئي�ص  املركز  يف  امل�شوؤولني  من  ُتطلب  اأعمال  باأي  القيام 
متابعة اأو اكمال اإجراء اأو غريها.

تنفيذ اأي اأعمال اأخرى يطلبها رئي�ص الهيئة.. 16

مركز النشر واإلعالم  والتوثيق والرتجمة . ٤
ن�شت املادة الثانية ع�شرة من تنظيم الهيئة على اإن�شاء مركز للن�شر 
اأحد  يديره  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  والرتجمة  والتوثيق  والإعالم 
الهيئة.  رئي�ص  من  تر�شيح  على  بناًء  املتفرغني  الهيئة  جمل�ص  اأع�شاء 
اإلى الإ�شهام يف ن�شر املبادئ واملفاهيم الأ�شا�شية  ويهدف هذا املركز 
وتاأ�شيل  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  مع  تتفق  التي  الإن�شان  حلقوق 
واملوؤ�ش�شات  الدولية  الهيئات  مع  التعاون  عالقات  واإقامة  ثقافتها، 
احلكومية وغري احلكومية العاملة من اأجل النهو�ص بحقوق الإن�شان.

وللمركز على وجه اخل�شو�ص املهمات الآتية:

ُتعقد يف اململكة . 1 الإ�شراف على تنظيم املوؤمترات والندوات التي 
حول حقوق الإن�شان.

 ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان، ومن ذلك اإجراء الدار�شات املقارنة . 2
الإن�شان،  حلقوق  الدولية  وال�شكوك  الإ�شالمية  ال�شريعة  بني 
املخت�شة  والأجهزة  باملوؤ�ش�شات  وال�شتعانة  املوطنني،  وتوعية 

ب�شوؤون التعليم والإعالم والثقافة.
 اإعداد الن�شرات واملجالت واملطبوعات، املت�شلة باأهداف الهيئة . 3

واخت�شا�شاتها.
اإلى . 4 لإحالته  متهيدًا  الهيئة،  اأعمال  عن  ال�شنوي  التقرير  اإعداد 

جمل�شها.
 تنظيم دورات خا�شة يف اململكة للتوعية يف جمال حقوق الإن�شان . 5

املهتمني  من  وغريهم  الإن�شان  بحقوق  املعنية  اجلهات  ملن�شوبي 
بهذا املجال.

اللغة . 6 من  والرتجمة  الإن�شان،  بحقوق  يتعلق  ما  جميع  توثيق   
العربية واإليها.
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الهيكل التنظيمي للهيئة. ٥
ن�ص تنظيم هيئة حقوق الإن�شان يف مادته احلادية ع�شرة على الإدارات 

الرئي�شة يف الهيئة، وهي:

اإدارة ال�سوؤون القانونية والدرا�سات والبحوث. 1
من اأبرز مهامها ما يلي:

يتعلق 	• فيما  املقارنة،  والنظامية  ال�شرعية  ال�شت�شارات  تقدمي 
اأو  الهيئة  جمل�ص  من  اإليها  ُيحال  وما  الإن�شان،  حقوق  مب�شائل 

الرئي�ص.
اإعداد تقارير اململكة الدورية املرتتبة على ان�شمامها 	• الإ�شهام يف 

اإلى ال�شكوك الدولية حلقوق الإن�شان.
اإعداد الرد على الدعاوى يف م�شائل حقوق الإن�شان اأو اإقامتها.	•

اإدارة املنظمات والعالقات الدولية. 2
من اأبرز مهامها ما يلي:

الإن�شان 	• حقوق  مب�شائل  املخت�شة  الدولية  املنظمات  مع  التن�شيق 
احلكومية وغري احلكومية واملوؤ�ش�شات املعنّية بذلك.

متابعة ق�شايا ال�شعوديني الذين تتعر�ص حقوقهم لالنتهاك خارج 	•
اململكة.

اإدارة تلقي ال�سكاوى. 3
من اأبرز مهامها ما يلي:

ا�شتقبال ال�شكاوى، من الأفراد واملوؤ�ش�شات واملنظمات وغريها، يف 	•
م�شائل حقوق الإن�شان.

التحقق من �شحة ال�شكاوى.	•
اإحالة ال�شكاوى ال�شحيحة اإلى الإدارة املعنية يف الهيئة.	•

اإدارة املتابعة والتحقيق. 4
من اأبرز مهامها ما يلي:

متابعة اأي �شكوى حتى الو�شول اإلى حلها.	•
زيارة ال�شجون ودور التوقيف، وفق ما يقدره جمل�ص الهيئة يف هذا 	•

اخل�شو�ص دون اإذن من جهة الخت�شا�ص.
التحقيق فيما يتطلب التحقيق فيه من خمالفات يف م�شائل حقوق 	•

الإن�شان.
رفع نتائج التحقيق يف خمالفات م�شائل حقوق الإن�شان اإلى جمل�ص 	•

الهيئة.

 اإدارة العالقات العامة. 5
من اأبرز مهامها ما يلي:

التن�شيق بني الإدارات املعنية يف الهيئة، وما يحيله اإليها جمل�شها اأو 	•
رئي�شها من طلبات يف هذا ال�شاأن.

بحقوق 	• يتعلق  فيما  املختلفة  الإعالم  و�شائل  يف  ُينـ�شر  ما  متابعة 
والندوات  املوؤمترات  اإقامة  عند  الرتتيبات  يف  والإ�شهام  الإن�شان، 

ذات العالقة.

اإدارة ال�سوؤون املالية والإدارية. 6
من اأبرز مهامها ما يلي:

متابعة �شوؤون من�شوبي الهيئة.	•
ت�شيري 	• يكفل  وما  وممتلكاتها  الهيئة،  مبيزانية  يتعلق  ما    متابعة 

عملها.
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الهيكل التنظيمي للهيئة

الأمانة العامة ملجل�س الهيئةجلان ال�سلحاللجنة الدائمة للردوداللجان املتخ�س�سةاللجنة العامة اللجنة الدائمة ملكافحة جرائم 
الإجتار بالأ�سخا�س

العالقات العامةرئي�س املجل�س

ال�سوؤون القانونية

التخطيط والتطوير

الن�سر والإعالم

الدرا�سات  والبحوث

اإدارة
 الدرا�سات  والبحوث

اإدارة 
الإح�ساء

املنظمات 
 والعالقات  الدولية

اإدارة
 �سوؤون ال�سعوديني يف اخلارج

اإدارة
العالقات الدولية

اإدارة
املنظمات الإقليمية

تلقي ال�سكاوى

اإدارة
اإ�ستقبال ال�سكاوى

اإدارة
فح�س ال�سكاوى

املتابعة والتحقيق

اإدارة عامة

اإدارة الر�سد

اإدارة املتابعة  والتحقيق

وحدة ذوي الإعاقة

ال�سوؤون املالية والإدارية

اإدارة
�سوؤون املوظفني

اإدارة
ال�سوؤون املالية

اإدارة 
الإت�سالت الإدارية

اإدارة
اخلدمات العامة
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اإلطار املرجعي 
حلقوق اإلنسان يف اململكة

الباب الثاين
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حلقوق  والنظامي  الشرعي  أواًل:  اإلطار 
اإلنسان يف اململكة

القراآن الكرمي وال�شنة النبوية

اململكة دولة ي�شتمد فيها احلكم من �شلطان ال�شريعة الإ�شالمية التي 
حتّرم العتداء على حقوق الإن�شان وحتث على حمايتها من كل انتهاك، 
)املدنية  الإن�شان  حقوق  جمالت  جلميع  والتعزيز  احلماية  وكفلت 
وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية والتنموية والبيئية( يف 
اإطار قاعدة ال�شـرورات اخلم�ص التي جاءت ال�شريعة بحفظها وهي: 
املجال  وتركت  والعر�ص(،  واملال،  والنف�ص،  والعقل،  الدين،  )حفظ 

مفتوحًا لتحقيق هذا الهدف ال�شامي.
لقد جاء الإ�شالم باحلقوق والواجبات قبل اأن تقرها املواثيق الدولية، 
وهي حقيقة ل يجوز جتاهلها، فقد ن�ص عليها القراآن الكرمي وال�شنة 
لها علماء الإ�شالم، وبّينوا اأ�شول هذه احلقوق ك�شـرورات  النبوية، وف�شّ
ُحكاًما وحمكومني، فقد  امل�شلمون  ت�شتقيم احلياة بدونها، يراعيها  ل 
اأو�شى الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص معاذ بن جبل عندما اأر�شله اإلى اليمن ب�شـرورة 
عباداِتِهم،  اأماكن  واحرتام  البالد،  و�شكان  الرعية،  حقوق  مراعاة 
اأ�شياًل يف املعاملة يف  اأ�شا�شًا  و�شكناهم، فكانت مراعاة هذه احلقوق 
و�شار  وال�شالم،  ال�شالة  عليه  الر�شول  معامالت  ج�شدتها  الإ�شالم، 
عليها اخللفاء الرا�شدون من بعده، وا�شتمرت مراعاتها عرب الع�شور 

الإ�شالمية املتعاقبة.
وا�شتلهامًا لهذا املبداأ، �شهدت اململكة املزيد من الإ�شالحات املتعلقة 
بحقوق الإن�شان التي ُتوجت ب�شدور النظام الأ�شا�شي للحكم وحتديث 

نظام املناطق ونظام جمل�ص ال�شورى واأنظمة الق�شاء وغريها.

النظام الأ�سا�سي للحكم. 1
ال�شرعية  املبادئ  من  جمموعة  على  للحكم  الأ�شا�شي  النظام  ن�ص 
والنظامية وذلك ل�شمان حماية واحرتام حقوق الإن�شان، وكر�ص ب�شفة 
املادة  ن�شت  اإذ  النظام؛  اأمام  املواطنني  جميع  بني  امل�شاواة  خا�شة 
)8( منه على »اأن يقوم احلكم يف اململكةعلى اأ�شا�ص العدل وال�شورى 
وامل�شاواة وفق ال�شريعة الإ�شالمية«، كذلك توجهت ن�شو�شه مبا�شرة 
مادته )26( على  ون�شت  الإن�شان،  الدولة حلماية حقوق  واجب  نحو 
وحّدد  الإ�شالمية«،  ال�شـريعة  وفق  الإن�شان..  الدولة حقوق  اأن »حتمي 
النظام �شلطات الدولة يف ثالث: ال�شلطة الق�شائية وال�شلطة التنفيذية 
وال�شلطة التنظيمية، وعلى هذه ال�شلطات اأن تتعاون على اأداء وظائفها، 
وخادم احلرمني ال�شـريفني رئي�ص جمل�ص الوزراء هو احَلكم بني هذه 

ال�شلطات.

وقد اأكد النظام ا�شتقالل �شلطة الق�شاء؛ اإذ ن�شت املادة )46( على 
اأن »الق�شاء �شلطة م�شتقلة ول �شلطان على الق�شاة يف ق�شائهم لغري 
�شلطان ال�شريعة الإ�شالمية«. واأّكد اأن حق التقا�شي مكفول بالت�شاوي 
»حق  اأن  على  النظام  من   )47( املادة  فن�شت  واملقيمني،  للمواطنني 
ويبني  اململكة  يف  واملقيمني  للمواطنني  بالت�شاوي  مكفول  التقا�شي 
النظام  من   )70( املادة  ون�شت  لذلك«،  الالزمة  الإجراءات  النظام 
على اأن »ت�شدر الأنظمة واملعاهدات والتفاقيات الدولية والمتيازات 

ويتم تعديلها مبوجب مرا�شيم ملكية«.
وتعّزز  التي حتمي  الأحكام  من  الكثري  النظام  هذا  ن�شو�ص  وعك�شت 
واقت�شادية  و�شيا�شية  مدنية  كثرية  جمالت  يف  الإن�شان  حقوق 
واجتماعية وثقافية. ويف هذا الإطار، ن�ص النظام يف مادته )18( على 
اأحد  ُينزع من  ول  امللكية اخلا�شة وحرمتها..  الدولة حرية  »تكفل  اأن 

ملكه اإل للم�شلحة العامة على اأن يعو�ص املالك تعوي�شًا عادًل«.

نظام الق�ساء ونظام ديوان املظامل . 2
اأهم التدابري التي اتخذتها حكومة اململكة لتعزيز حالة حقوق الإن�شان 
�شعيها اإلى اإ�شالح وتطوير النظام الق�شائي ب�شفته الركيزة الأ�شا�شية 
ل  الق�شاء  ونظام  احلقوق،  هذه  اأهم  اأحد  هو  الذي  العدل  ل�شمان 
واإمنا  الق�شائية،  للعملية  الإجرائية  اجلوانب  اإلى  فقط  ين�شرف 
اأي�شًا بالقواعد املو�شوعية يف الأنظمة واجبة التطبيق. وُتوجت  يتعلق 
مبوجب  املظامل  وديوان  الق�شاء  نظامي  ب�شدور  املهمة  اخلطوة  هذه 
نظام  واأكد  1428/9/19هـ،  وتاريخ  )م/78(  رقم  امللكي  املر�شوم 
للق�شاة  املقررة  ال�شمانات  وبنّي  الق�شاء،  ا�شتقالل  اجلديد  الق�شاء 
ووليات املحاكم وترتيبها مبا يف ذلك اإن�شاء حمكمة عليا تتولى �شمن 
�شدورها،  و�شحة  الأحكام،  تطبيق  �شالمة  مراقبة  اخت�شا�شاتها 
ومراقبة �شرعية الأنظمة التي ت�شدر يف اململكة، وبينت اخت�شا�شات 
حماكم ال�شتئناف وحماكم الدرجة الأولى، ونظّمت ولية كل حمكمة 
من هذه املحاكم، وف�شلت هذه الأحكام حقوق وواجبات الق�شاة اأثناء 
على  التفتي�ص  مهام  وحددت  عليهم،  ُتعر�ص  التي  للق�شايا  ت�شديهم 
النظام  ت�شمن  كذلك  واخت�شا�شاتهم.  العدل  كتاب  ومهام  الق�شاة، 
العامة، وتوؤلف  التي تتكون من املحاكم  الأولى  اإن�شاء حماكم الدرجة 
النهائية  والإثباتات  التنفيذ  دوائر  بينها  من  متخ�ش�شة  دوائر  من 
ال�شخ�شية،  الأحوال  املحاكم اجلزائية وحماكم  وكذا  وما يف حكمها 
التنفيذ  بدوائر  العمل  مت  وقد  الُعّمالّية،  واملحاكم  التجارية  واملحاكم 
وفتح بع�ص حماكم ال�شتئناف يف بع�ص املناطق، ويجري الآن ا�شتكمال 

العمل بكامل هذا النظام.
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  وق�شى نظام ديوان املظامل بت�شكيل الديوان وجمل�ص الق�شاء الإداري، 
واملحكمة  الإداري،  ال�شتئناف  وحماكم  الإدارية،  املحاكم  وت�شمية 
هذه  من  كل  اخت�شا�شات  النظام  ن�شو�ص  وبّينت  العليا،  الإدارية 

املحاكم، والأحكام املتعلقة بتعيني ق�شاة ديوان املظامل ودرجاتهم. 

نظام املرافعات ال�سرعية. 3
امللكي رقم )م/21(  باملر�شوم  ال�شرعية   للمرافعات  اأول نظام  �شدر 
وتاريخ 1421/5/20هـ، ويف 1435/1/22هـ �شدر املر�شوم امللكي رقم 
وت�شمن  ال�شرعية،  للمرافعات  النظام اجلديد  باملوافقة على   )1/2(
اإ�شافة  القدمي،  النظام  يف  مادة   266 �شياغة  اإعادة  اجلديد  النظام 
اإلى ال�شطب والتعديل يف نحو 40  % من مفردات النظام املعدل الذي 
بلغت مواده 242 مادة، جاءت يف 14 بابًا منوعًا و�شامال. ومما ل  �شك 
فيه اأن نظام املرافعات ال�شرعية اجلديد ُيعد اإ�شافة كبريةاإلى النظام 
وال�شتقالل،  العدالة  تر�شيخ  يف  �شي�شهم  اإذ  اململكة،  يف  الق�شائي 
يحفظ  نظام  وجود  ظل  يف  املتعاملني  نفو�ص  يف  الطماأنينة  و�شيبعث 
حقوقهم.  ومن اأبرز مالمح النظام اجلديد: الت�شدي للدعاوى الكيدية، 
وحماكمة َمن يتورط يف ذلك وفق اآليات يقررها ناظر الق�ضية، كذلك 
اأقر النظام اجلديد اخت�شا�ص املحاكم العمالية بالنظر يف املنازعات 
املتعلقة بعقود العمل والأجور واحلقوق وطلبات التعوي�ص عن اإ�شابات 
العمل... اإلخ. كذلك اأجاز النظام اجلديد ال�شتعانة بالقطاع اخلا�ص 
يف حت�شري اخل�شوم، بالإ�شافة اإلى ا�شتمرار ال�شتعانة باملح�شرين، 
مما �شي�شهم يف �شرعة و�شهولة تبليغ اخل�شوم، الأمر الذي �شينعك�ص 
اإيجابًا على �شري الدعوى. واأكدت اإحدى التعديالت م�شاألة حق الزوجة 
يف اإقامة دعواها يف بلدها اأو بلد الزوج، لي�شري احلكم يف ذلك على 

دعاوى احل�شانة والزيارة يف الأحوال ال�شخ�شية.

نظام الإجراءات اجلزائية. 4
 �شدر نظام الإجراءات اجلزائية الأول باملر�شوم امللكي رقم )م/39( 
وتاريخ 1422/7/28هـ ، ويف 1435/1/22هـ �شدر املر�شوم امللكي رقم 
)م/2( باملوافقة على نظام الإجراءات اجلزائية اجلديد ليحل حمل 
�شدرت  التي  الت�شريعات  اأهم  من  النظام  هذا  ويعد  القدمي.  النظام 
يف اململكة؛ لأنه يتعامل ب�شكل مبا�شر مع اأهم الق�شايا املتعلقة بحقوق 
ال�شبط  من  ابتداًء  الإجراءات  وا�شح  ب�شكل  يحدد  ولأنه  الإن�شان، 
التي حتمي  ال�شاملة  ال�شمانات  ونظم  للمحاكمة؛  املتهم   تقدمي  حتى 
حق املتهم يف الرباءة، وحظر كل اأ�شكال الإيذاء اجل�شدي واملعنوي اأو 
تعري�ص املتهم للتعذيب اأو املعاملة املهينة للكرامة، واأكد حق كل متهم 
يف ال�شتعانة مبحام للدفاع عنه يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة. وبينت 
والتوقيف،  بالقب�ص  املتعلقة  الإجراءات  جميع  الت�شريع  هذا  ن�شو�ص 
وحرية الدفاع لكل متهم، وحماية احلرية ال�شخ�شية لأي اإن�شان بحيث 

الأحوال  يف  اإل  حب�شه  اأو  توقيفه  اأو  تفتي�شه  اأو  عليه  القب�ص  يجوز  ل 
�شخ�شه  حرمة  يف  اإن�شان  كل  حق  واأكدت  نظامًا،  عليها  املن�شو�ص 

وم�شكنه ومكتبه ومركبه وو�شائل ات�شاله.

نظام املحاماة . 5
بتاريخ  )م/38(  رقم  امللكي  باملر�شوم  املحاماة  نظام  �شدر 
املحاماة  مبهنة  التعريف  على  النظام  ا�شتمل  وقد  1422/7/28هـ، 
واأهدافها يف اإظهار العدالة، و�ضروط مزاولتها، واأو�ضح كذلك حقوق 
املحامني وواجباتهم يف امل�شاعدة على حتقيق العدالة واحرتام املهنة 

والمتناع من اأي عمل يخل ب�شرف املهنة والأهداف املنتظرة منها.

نظام مكافحة جرائم الجتار بالأ�سخا�ص. 6
وتاريخ  )م/40(  رقم  امللكي  املر�شوم  مبوجب  النظام  هذا  �شدر 
متنع  التي  الإ�شالمية  ال�شريعة  ملبادئ  جت�شيد  وهو  1430/7/21هـ، 
ا�شتغالل اإن�شان لإن�شان اآخر. ومن اأبرز مالمح النظام حظر الإجتار 
باأي �شخ�ص باأي �شكل من الأ�شكال مبا يف ذلك اإكراهه اأو تهديده اأو 
الحتيال عليه اأو خداعه اأو خطفه، اأو ا�شتغالل الوظيفة اأو النفوذ اأو 
مبالغ  اإعطاء  اأو  �شعفه،  ا�شتغالل  اأو  عليه  ما  �شلطة  ا�شتعمال  اإ�شاءة 
اآخر،  على  �شيطرة  له  �شخ�ص  موافقة  لنيل  تلقيها  اأو  مزايا  اأو  مالية 
من اأجل العتداء اجلن�شي اأو العمل اأو اخلدمة ق�شرًا اأو الإ�شتجداء اأو 
ال�شرتقاق اأو املمار�شات ال�شبيهة بالرق اأو ال�شتعباد اأو نزع الأع�شاء 

اأو اإجراء جتارب طبية عليه. 
الإجتار  جرائم  ملكافحة  دائمة  جلنة  لت  �ُشكِّ تنفيذه،  وملراقبة 
وزارات:  من  ممثلني  ت�شم  الإن�شان«  حقوق  »هيئة  يف  بالأ�شخا�ص 
الداخلية، واخلارجية، والعدل، وال�شوؤون الجتماعية، والعمل، والثقافة 
وتاريخ   )244( رقم  املوقر  الوزراء  جمل�ص  قرار  مبوجب  والإعالم، 

1430/7/20هـ، وقد حدد القرار اخت�شا�شات اللجنة مبا يلي:

معاودة 	• عدم  ل�شمان  بالأ�شخا�ص  الإجتار  �شحايا  اأو�شاع  متابعة 
اإيذائهم.

موطنه 	• اإلى  عليه  املجني  لإعادة  املخت�شة  ال�شلطات  مع  التن�شيق 
الأ�شلي يف الدولة التي ينتمي اإليها بجن�شيته اأو اإلى مكان اإقامته يف 

اأي دولة اأخرى متى طلب ذلك.
التو�شية باإبقاء املجني عليه يف اململكة ومعاجلة اأو�شاعه النظامية 	•

مبا ميكنه من العمل اإذا اقت�شى الأمر ذلك.
وتدريب 	• ال�شحايا  عن  الن�شيط  البحث  على  حتث  �شيا�شة  و�شع 

الأفراد على و�شائل التعرف على ال�شحايا. 
والإح�شائيات 	• باملعلومات  يتعلق  فيما  الدولة  اأجهزة  مع  التن�شيق 

املتعلقة بجرائم الإجتار بالأ�شخا�ص.
واملبادرات 	• الإعالمية  واحلمالت  واملعلومات  البحوث  اإعداد 

الجتماعية والقت�شادية ملنع الإجتار بالأ�شخا�ص ومكافحته.
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مع  وثيق  بتعاون  اأهدافها  لتحقيق  عمليًا  برناجمًا  اللجنة  و�شعت  وقد 
املجتمع  جمعيات  بع�ص  مع  وكذا  ال�شلة،  ذات  والإدارات  القطاعات 
املدين، وي�شمل هذا الربنامج عمليات يف التدريب والتوعية والإعالم 
والإر�شاد والتوجيه، وتقدمي امل�شاعدات املبا�شرة لل�شحايا. وقد مل�شت 
الهيئة التجاوب والتفاعل من ممثلي اجلهات احلكومية لدى اللجنة؛ 
ذلك  ومن  وم�شوؤولياتها،  مهامها  ت�شهيل  يف  كبري  ب�شكل  �شاهموا  اإذ 

م�شاعدة وعالج عدد من احلالت التي جلاأت اإلى اللجنة.

اأنظمة وقرارات اأخرى. 7
�شنت  احلقوق،  من  ملجموعة  القانونية  احلماية  �شمان  على  حر�شًا 
من  معينة  حقوق  تر�شيخ  ت�شتهدف  التي  الأنظمة  من  عددًا  اململكة 

اأمثلتها: 

ال�شادر 	• ال�شحفية  املوؤ�ش�شات  نظام  من   )27( املادة  مبوجب 
اأُن�شئت هيئة  باملر�شوم امللكي رقم )م/20( وتاريخ 1432/5/8هـ 
حقوقهم  حلماية  1423/12/22هـ،  يف  ال�شعوديني  ال�شحافيني 

وتنظيم العالقة بني املوؤ�ش�شات ال�شحفية ورجال الإعالم. 
اإقرار نظام العمل اجلديد ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/51( 	•

وتاريخ 23 /1426/08هـ، الذي يتيح للمراأة فر�ص عمل كبرية يف 
خمتلف املجالت دون اأي متييز، ويحد من كثري من التجاوزات التي 

متثل انتهاكًا حلقوق العامل من قبل �شاحب العمل. 
رقم 	• امللكي  املر�شوم  مبوجب  ال�شحية  املهن  مزاولة  نظام  �شدور 

)م/59( بتاريخ 1426/11/4هـ، وي�شمل 44 مادة جاءت يف خم�شة 
ف�شول �شاملة لأوجه عديدة من اخلدمات ال�شحية، ومن اأهمها ما 
ورد يف املادة )5( من اأنه »يزاول املمار�ص ال�شحي مهنته مل�شلحة 
الفرد واملجتمع يف نطاق احرتام حق الإن�شان يف احلياة و�شالمته 
اململكة  يف  ال�شائدة  والتقاليد  العادات  عمله  يف  مراعيًا  وكرامته 

مبتعدًا عن ال�شتغالل«.
ومن يف 	• القا�شرين  اأموال  على  للولية  العامة  الهيئة  نظام  �شدور 

القا�شرين  اأموال  على  بالو�شاية  ويخت�ص  1427هـ،  عام  حكمهم 
والذين ل ويل ول و�شي لهم يف اإدارة اأموالهم، وكذلك القوامة على 
لهم  ُيعرف  ل  من  اأموال  واإدارة  وفاقديها،  الأهلية  ناق�شي  اأموال 
وارث واأموال الغائبني واملفقودين والوكالة عنهم يف امل�شائل املالية، 
وحفظ اأموال املجهولني واللقطات وال�شـرقات حتى تثبت لأ�شحابها 

�شرعًا، والإ�شراف على ت�شرفات الأو�شياء والأولياء.
الف�شاد 	• ومكافحة  النزاهة  حلماية  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  �شدور 

بقرار من جمل�ص الوزراء ذي الرقم )43( وتاريخ 1428/2/1هـ، 
واملوافقة على تنظيم الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد بناًء على قرار 

جمل�ص الوزراء رقم )165( وتاريخ 1432/5/28هـ.
�شدور الأمر ال�شامي ب�شمول الأيتام من ذوي الظروف اخلا�شة ممن 	•

جتاوز �شن الثامنة ع�شرة بنظام ال�شمان الجتماعي، وال�شتفادة 

من جميع املزايا والربامج التي يقدمها ال�شمان الجتماعي للفئات 
امل�شمولة بنظامه يف �شهر ذي احلجة لعام 1430هـ.

1430/12/13هـ، 	• بتاريخ  )اأ/191(  رقم  ال�شامي  الأمر  �شدور 
املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  �شمو  برئا�شة  جلنة  بت�شكيل  القا�شي 
للتحقيق وتق�شي احلقائق يف اأ�شباب الأحداث املاأ�شوية التي نتجت 
ريال  مليون  مبلغ  و�شرف  جدة،  حمافظة  على  الأمطار  هطل  عن 

لذوي كل �شهيد غرق يف فاجعة ال�شيول.
�شدور الأمر ال�شامي باإن�شاء ع�شرة اآلف وحدة �شكنية للمواطنني 	•

العمليات  الإيواء يف منطقة جازان من جراء  اإلى مركز  النازحني 
الع�شكرية ملنع املت�شللني اإلى اململكة يف اأواخر عام 1430هـ. 

التي . 8 الإقليمية  و  الدولية  الإن�سان  حقوق  �سكوك 
ان�سمت اإليها اململكة 

وا�شلت اململكة �شيا�شة التعاون مع املفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان 
وم�شت  كافة،  ال�شلة  ذات  الدولية  والهيئات  الإن�شان  حقوق  وجمل�ص 
يف جهودها ل�شتكمال الن�شمام اإلى منظومة حقوق الإن�شان الدولية؛ 
اإذ �شادقت اململكة على عدد كبري من التفاقيات الأ�شا�شية يف جمال 
حقوق الإن�شان و يف املجالت املرتبطة بالتفاقيات التي ت�شرف عليها 

منظمة العمل الدولية )ILO(، وهي:

التفاقية الدولية حلقوق الطفل، وقد �شادقت اململكة عليها يف عام 	•
1996م.  

العن�شري، وقد 	• التمييز  اأ�شكال  الدولية  ملناه�شة جميع  التفاقية 
�شادقت اململكة عليها يف عام 1997م. 

املعاملة 	• �شروب  من  وغريه  التعذيب  ملناه�شة  الدولية  التفاقية 
يف  عليها  اململكة  �شادقت  وقد  املهينة،  اأو  الالاإن�شانية  اأو  القا�شية 

عام 1997م.
وقد 	• املراأة،  �شد  التمييز  اأ�شكال  كافة  ملناه�شة  الدولية  التفاقية 

�شادقت اململكة عليها يف عام 2000م.  
�شادقت 	• وقد  الإعاقة،  ذوي  الأ�شخا�ص  حلقوق  الدولية  التفاقية 

اململكة عليها يف عام 2008م.
ذوي 	• الأ�شخا�ص  حلقوق  الدولية  بالتفاقية  امللحق  الربوتوكول 

الإعاقة، وقد �شادقت اململكة عليها يف عام 2008م.
الربوتوكول الأول امللحق بالتفاقية الدولية حلقوق الطفل واخلا�ص 	•

بال�شتغالل اجلنـ�شي لالأطفال، وقد �شادقت اململكة عليه يف عام 
2010م.  

الربوتوكول الثاين امللحق بالتفاقية الدولية حلقوق الطفل واخلا�ص 	•
با�شتغالل الأطفال يف النزاعات امل�شلحة، وقد �شادقت اململكة عليه 

يف عام 2010م.  
امليثاق العربي حلقوق الإن�شان املوافق عليه يف اجتماع جمل�ص جامعة 	•
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اململكة  و�شادقت  2004م،  عام  يف  بتون�ص  املنعقد  العربية  الدول 
عليه مبوجب املر�شوم امللكي رقم )م/19( وتاريخ 1430/3/27هـ.  
حقوق  جمال  يف  الإقليمية  التفاقيات  من  عدد  يف  طرٌف  واململكة 

الإن�شان، وهي: 

اإعالن القاهرة لن�شر وتعليم حقوق الإن�شان لعام 2000م.	•
عهد حقوق الطفل يف الإ�شالم لعام 2005م.	•
لعام 	• واحلرب  ال�شلم  يف  الإن�شان  حقوق  حول  الريا�ص  اإعالن 

2003م.
امليثاق العربي حلقوق الإن�شان املوافق عليه يف اجتماع جمل�ص جامعة 	•

الدول العربية املنعقد بتون�ص يف عام 2004م، وقد �شادقت اململكة 
عليه مبوجب املر�شوم امللكي رقم )م/19( وتاريخ 1430/3/27هـ. 
العهود  من  عدد  اإلى  الن�شمام  م�شاألة  تدر�ص  الهيئة  تزال  ول 

والتفاقيات، ومنها:

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، والعهد الدويل 	•
اخلا�ص باحلقوق الجتماعية والقت�شادية والثقافية.

التفاقية الدولية للحماية من الختفاء الق�شري )�ُشكلت جلنة يف 	•
هيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراء ل�شتكمال م�شاألة الن�شمام اإلى هذه 
التفاقية، مب�شاركة خمت�شني من اجلهات احلكومية ذات ال�شلة 

مبو�شوع التفاقية(.

ثانيًا.  اإلطار املؤسسي حلماية وتعزيز حقوق 
اإلنسان يف اململكة

طبقًا للنظام الأ�شا�شي للحكم يف اململكة، تتولى احلكومة تنفيذ �شيا�شة 
من  م�شتوياتها  جميع  على  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  وحمكمة  دقيقة 
الرتبية  اإلى  ثقافتها  ون�شر  وتنميتها  مكت�شباتها  وتعزيز  عنها  الدفاع 
اأدوار وم�شوؤوليات  والتدريب على مبادئها ومفاهيمها، وتتكامل  عليها 
اأن هيئة  الرغم من  املجال. وعلى  القطاعات احلكومية كافة يف هذا 
تعد »اجلهة  احلكومية  تنظيمها-  ملا جاء يف  – وفقًا  الإن�شان  حقوق 
الإن�شان«،  يتعلق مب�شائل حقوق  الراأي وامل�شورة فيما  باإبداء  املخت�شة 
بحماية  ال�شلة  املهام ذات  يتولى كل قطاع حكومي مهمة خا�شة من 
حقوق الإن�شان وتنميتها يف اإطار �شيا�شة موحدة تبنى على روؤية واحدة 
مو�شع  ال�شامية  امللكية  التوجيهات  و�شع  على  تعمل  واحدة  ور�شالة 
التنفيذ  يف اإطار الروؤية الر�شيدة خلادم احلرمني ال�شريـفني -حفظه 

اهلل- من اأجل مزيد من الرفاهية ملواطني اململكة واملقيمني فيها.
اتخاذ  على  املعنية  احلكومية  القطاعات  تتعاون  الأ�شا�ص،  هذا  وعلى 
جميع الرتتيبات والتدابري الالزمة ل�شمان حقوق الإن�شان لكل مواطن 
اأو مقيم على اأر�ص اململكة. �شواء اأتعلق الأمر باحلق يف الأمن اأم العدل 
اأم الرتبية والتعليم اأم ال�شحة اأو العمل اأم غري ذلك من احلقوق، فاإن 
�شمان  على   - اخت�شا�شه  جمال  يف  كٌل   - ت�شهر  احلكومية  اجلهات 

التمتع باحلقوق كافة.

جمل�ص الوزراء. 1
جمل�ص الوزراء هيئة تنظيمية يراأ�شها امللك، ويتاألف من:

رئي�ص جمل�ص الوزراء.. 1
نواب رئي�ص جمل�ص الوزراء.. 2
الوزراء العاملني.. 3
باأمر . 4 اأع�شاء يف جمل�ص الوزراء  وزراء الدولة الذين يعينون 

ملكي.
الوزراء  . 5 جمل�ص  يف  اأع�شاء  يعينون  الذين  امللك  م�شت�شاري 

باأمر ملكي.
واخلارجية  الداخلية  اململكة  �شيا�شة  ر�شم  الوزراء  جمل�ص  ويتولى 
العامة  ال�شوؤون  وجميع  والدفاعية  والتعليمية  والقت�شادية  واملالية 

للدولة والإ�شراف تنفيذها، والنظر يف قرارات جمل�ص ال�شورى.
واللوائح  الأنظمة  تنفيذ  مراقبة  التنفيذية:  اخت�شا�شاته  يف  ويدخل 
اخلطة  تنفيذ  ومتابعة  العامة،  امل�شالح  وترتيب  واإحداث  والقرارات 
الوزارات  اأعمال  �شري  عن  تتحرى  جلان  واإن�شاء  للتنمية  العامة 
والأجهزة احلكومية الأخرى، اأو عن ق�شية معينة، وترفع هذه اللجان 
نتائج حترياتها اإلى املجل�ص يف الوقت الذي يحدده لها، وينظر املجل�ص 
يف نتائج حترياتها، وله اإن�شاء جلان للتحقيق يف �شوء ذلك والبت يف 

النتيجة مع مراعاة ما تق�شي به الأنظمة واللوائح.

الق�ساء. 2
اأ(   الق�ساء العام

جميع  خولته  خا�شة  بعناية  تاأ�شي�شها  منذ  اململكة  يف  الق�شاء  حظي 
العدل  من  اإطار  يف  احلقوق،  وحفظ  العدل  لإر�شاء  ال�شالحيات 
الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  اإلى  ت�شتند  التي  والكرامة  وامل�شاواة 
اأع�شاء  اأم  بالق�شاة  الأمر  اأتعلق  و�شواء  ال�شامية.  ومبادئها  ال�شمحة، 
اأم بكل م�شاعدي الق�شاء، فاإن الدولة  هيئة التحقيق والدعاء العام، 
لكي  املنا�شبة  الظروف  ووفرت  كافة،  الالزمة  ال�شمانات  و�شعت  قد 

يقوم اجلميع، كٌل من موقعه، بتحقيق العدالة.
وتتكون املحاكم يف اململكة وفقًا لنظام الق�شاء اجلديد من:

اأ- املحكمة العليا.
ب- حماكم ال�شتئناف.  

واملحاكم  العامة،  )املحاكم  وهي:  الأولى،  الدرجة  ج-  حماكم 
التجارية،  واملحاكم  ال�شخ�شية،  الأحوال  وحماكم  اجلزائية، 

واملحاكم العمالية(.
ب(   ديوان املظامل

ديوان  ويتمتع  بامللك،  مبا�شرة  ترتبط  م�شتقلة،  اإداري  ق�شاء  هيئة 
املظامل وق�شاته بال�شمانات املن�شو�ص عليها يف نظام الق�شاء، 
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ديوان  حماكم  وتتكون  فيه.  عليها  املن�شو�ص  بالواجبات  ويلتزمون 
املظامل من: 

اأ- املحكمة الإدارية العليا. 
ب- حماكم ال�شتئناف الإدارية.

ج- املحاكم الإدارية. 

جمل�ص ال�سورى. 3
اأهم  اأحد  فهو  اململكة،  يف  التنظيمية  ال�شلطة  ال�شورى  جمل�ص  يعد 
اخت�شا�شاته  ومن  للحكم.  الأ�شا�شي  النظام  حددها  التي  ال�شلطات 
رئي�ص  من  اإليه  حتال  التي  للدولة  العامة  ال�شيا�شات  يف  الراأي  اإبداء 

جمل�ص الوزراء، وله على وجه اخل�شو�ص:

اأ-  مناق�شة اخلطة العامة للتنمية القت�شادية والجتماعية واإبداء 
الراأي نحوها. 

الدولية  والتفاقيات  واملعاهدات  واللوائح  الأنظمة  ب-  درا�شة 
والمتيازات واقرتاح ما يراه ب�شاأنها. 

ج- تف�شري الأنظمة. 
والأجهزة  الوزارات  تقدمها  التي  ال�شنوية  التقارير  د-  مناق�شة 

احلكومية الأخرى واقرتاح ما يراه حيالها. 
ون�شت املادة )17( من نظام جمل�ص ال�شورى على اأن:» ُترفع قرارات 
جمل�ص ال�شورى اإلى رئي�ص جمل�ص الوزراء ويحيلها اإلى جمل�ص الوزراء 
موافقة  بعد  �شدرت  املجل�شني  نظر  وجهات  اتفقت  فاإن  فيها،  للنظر 

امللك عليها، واإن تباينت وجهات النظر، فللملك اإقرار ما يراه«.
ون�شت املادة )18( على اأن: »ت�شدر الأنظمة، واملعاهدات والتفاقيات 
درا�شتها  بعد  ملكية،  مرا�شيم  مبوجب  وُتعّدل،  والمتيازات،  الدولية، 
اأع�شاء  » لكل ع�شرة  اأن:  املادة )23(  ال�شورى«، وجاء يف  من جمل�ص 
اأو تعديل نظام  ال�شورى، حق اقرتاح م�شروع نظام جديد،  يف جمل�ص 
رفع  املجل�ص  رئي�ص  وعلى  ال�شورى،  رئي�ص جمل�ص  على  وعر�شه  نافذ، 

القرتاح اإلى امللك«.

وزارة الداخلية. 4
اأ�شا�شي ومهم من خالل قطاعاتها املختلفة، ومن  الوزارة بدور  تقوم 

بني اخت�شا�شاتها ما يلي:

وكفالة 	• اململكة،  مناطق  يف  التنمية  وحتقيق  والنظام  الأمن  حفظ 
حقوق املواطنني وحرياتهم. 

ال�شيا�شات 	• ر�شم  يف  وامل�شاركة  اململكة،  مناطق  يف  التنمية  حتقيق 
املواطنني  حقوق  وكفالة  وتطويرها،  املناطق  لتح�شني  الرامية 

وحرياتهم.
املخاطر؛ 	• من  وحمايتهم  احلرام  اهلل  بيت  حجاج  �شالمة  تاأمني 

ليت�شنى لهم تاأدية منا�شكهم وعبادتهم بحرية كاملة واأمان تاٍم.

حماربة كل اأ�شكال اجلرمية والف�شاد والرذيلة.	•
حرا�شة املن�شاآت ال�شناعية والبرتولية واحليوية.	•
والبحرية 	• الربية  اململكة  حدود  اإلى  والت�شلل  التهريب  مكافحة 

ومياهها الإقليمية.
عمليات 	• واإحباط  املخدرات،  ومتعاطي  ومروجي  مهربي  �ضبط 

التهريب وتعقب ع�شاباتها داخليًا وخارجيًا، والرقابة على التجارة 
امل�شروعة للمواد اخلطرة.

التعاون 	• ودعم  الداخل،  يف  واأ�شكاله  �شوره  بكل  الإرهاب  حماربة 
الدويل على حماربته يف اخلارج.

ملكافحة 	• والإقليمية  الدولية  املنظمات  مع  والتن�شيق  التعاون  تعزيز 
اجلرمية وتهريب املخدرات، وغ�شل الأموال. 

توثيق الوقائع املدنية للمواطنني يف ال�شجل املدين، واإ�شدار الوثائق 	•
الر�شمية لإثبات اجلن�شية، واإ�شدار جوازات ال�شفر للمواطنني.

قدوم 	• وتنظيم  اململكة،  داخل  لالأجانب  املدنية  الوقائع  تدوين 
الوافدين اإلى اململكة ودخولهم اإليها.

وزارة اخلارجية. 5
فيما يخت�ص بحقوق الإن�شان، ت�شعى الوزارة اإلى تفعيل التعاون الدويل 
مع املنظمات الدولية ذات ال�شلة بحقوق الإن�شان ويف مقدمتها اأجهزة 
الأمم املتحدة املخت�شة بحقوق الإن�شان مثل املفو�شية ال�شامية حلقوق 
واملنظمات  الأجهزة  اإلى  اإ�شافة  الإن�شان،  حقوق  وجمل�ص  الإن�شان 
الدائمة حلقوق  العربية  اللجنة  مثل  الإن�شان  بحقوق  املعنية  الإقليمية 
حلقوق  امل�شتقلة  والهيئة  العربية،  الدول  جامعة  اإطار  يف  الإن�شان 
الإن�شان  حقوق  ومكتب  الإ�شالمي،  التعاون  منظمة  اإطار  يف  الإن�شان 
يف اإطار جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، وغريها من املنظمات 
يف  اجلهود  تلك  و�شاهمت  الإن�شان.  بحقوق  املعنية  الدولية  والهيئات 
التعاون  جمال  يف  دورها  وتعزيز  جهودها  ودعم  الهيئة  مهام  ت�شهيل 

الدويل مع الهيئات واملنظمات الدولية. 

وزارة الرتبية والتعليم. 6
توفري  اأجل  من  وتعمل  التعليمية،  ال�شيا�شات  بو�شع  الوزارة  تخت�ص 
وحمو  اجلهل  على  الق�شاء  يحقق  مبا  اجلميع،  اأمام  التعليم  فر�ص 
عرب  املجتمع  تنمية  يف  ت�شاهم  ومتعلمة  واعية  اأجيال  واإعداد  الأمية، 
واملعارف  العليا،  واملثل  الإ�شالمية  والتعاليم  القيم  الفرد  اإك�شاب 
وتطوير  البناءة،  ال�شلوكية  الجتاهات  وتنمية  املختلفة،  واملهارات 
اأع�شاًء  ليكونوا  اأفراده  وتهيئة  وثقافيًا،  واجتماعيًّا  اقت�شاديا  املجتمع 
نافعني من خالل ال�شتفادة من خمتلف املعارف الإن�شانية. ويف اإطار 
التطورات  ومواكبة  التقدم  باأ�شباب  والأخذ  التعليم  جودة  من  الرفع 
لتطوير  ال�شريفني  احلرمني  خادم  م�شروع  يعمل  العاملية،  احل�شارية 
اإلى  التعليم العام على بناء جمتمع معريف ي�شهم يف الو�شول باململكة 
بناء  للن�صء يف  امل�شتقبلية  امل�شاركة  املتقدمة وحتقيق  الدول  م�شاف  

جمتمع متقدم يف جميع املجالت.
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وزارة التعليم العايل. 7
واملتخ�ش�ص  العايل  التعليم  تقدمي  على  بالإ�شراف  الوزارة  تخت�ص 
العايل  للتعليم  حتقق  وقد  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  للمواطنني 
تطورات نوعية وكمية ا�شرتعت انتباه املهتمني ب�شوؤون التعليم العايل يف 
خمتلف دول العامل؛ فقد قفز عدد اجلامعات يف غ�شون �شبع �شنوات 
وموزعة  عالية،  ا�شتيعابية  طاقة  ذات  جامعة   )24( اإلى   )7( من 
التخ�ش�شات  يف  التعليم  فر�ص  لإتاحة  اململكة؛  مناطق  بني  جغرافيًا 
للعلوم  امللك عبداهلل  اأهمها جامعة  ومن  كافة،  اململكة  لأبناء  العلمية 
والتقنية، وهي جامعة اأبحاث للدرا�شات العليا، تخت�ص بتنفيذ اأحدث 
يف  حمددة  اأهداف  حتقيق  نحو  املوجهة  والبحوث  الأ�شا�شية  البحوث 

جمال العلوم والتقنية.
واأدخلت الوزارة تغيريات جذرية للو�شول اإلى هيكلة جديدة للجامعات 
يف اململكة بحيث تتنا�شب مع توجهات �شوق العمل ال�شعودي والعاملي، 
فر�ص  اخلارجي  لالبتعاث  ال�شـريفني  احلرمني  خادم  برنامج  واأتاح 
اأكرث من )50( بلدًا حول العامل مبا ي�شمن  تلقي العلوم واملعارف يف 
موؤهلة  ب�شـرية  موارد  اإعداد  بهدف  للمعرفة  والكيفي  الكمي  التنوع 
تاأهياًل عاليًا؛ لت�شبح مناف�شًا عامليًا يف �شوق العمل وجمالت البحث 
العلمي ورافدًا مهمًا يف دعم اجلامعات ال�شعودية والقطاعني احلكومي 

والأهلي بالكفاءات املتميزة. 

وزارة ال�سحة. 8
بجميع  ال�شحية  الرعاية  توفري  على  بالإ�شراف  الوزارة  تخت�ص 
واقرتاح  الأمرا�ص،  والوقاية من  العامة،  ال�شحة  وتعزيز  م�شتوياتها، 
واخلا�ص،  العام  ال�شحي  للقطاع  املنظمة  واللوائح  الأنظمة  م�شاريع 
الأكادميي  والتدريب  البحثي  باجلانب  الهتمام  مع  اأدائه  ومراقبة 
باحلالة  الو�شول  �شبيل  يف  وذلك  ال�شحي؛  ال�شتثمار  وجمالت 
ال�شحية ل�شكان اململكة العربية ال�شعودية اإلى اأف�شل م�شتوى مبا يحقق 
خف�ص ن�شب الإ�شابة بالأمرا�ص املعدية واملزمنة ون�شب وفيات الأمومة 
مع  بامل�شاركة  الالزمة  ال�شحية  اخلدمات  تقدمي  و�شمان  والر�شع، 
الأجهزة املعنية الأخرى للحجاج واملعتمرين والزائرين، والو�شول اإلى 

رعاية �شحية نوعية تتما�شى مع املعايري الدولية.

وزارة ال�سوؤون الجتماعية. 9
تخت�ص الوزارة بتحقيق النمو وال�شتقرار الجتماعي للمجتمع بفئاته 
خالل  من  والتفكك،  ال�شعف  عوامل  من  وقايته  على  والعمل  كافة، 
الجتماعية  التنمية  وجلان  مراكز  يف  الطفولة  رعاية  برامج  ت�شجيع 
لالأ�شرة  ميدانية  اجتماعية  وحدات  واإن�شاء  اخلريية،  واجلمعيات 
الالحقة،  للرعاية  العامة  لالإدارة  تابعة  ميدانية  واأخرى  والطفولة، 
احلماية  برامج  وتعزيز  والباحثات،  الجتماعيني  بالباحثني  ودعمها 
الجتماعية من اأجل احلد من مظاهر العنف الأ�شري، ورعاية املفرج 
وتوفري  النف�شيني،  واملر�شى  املخدرات  ومدمني  ال�شجون  من  عنهم 
خالل  من  الطبيعية،  بيئتهم  يف  والأ�شر  لالأفراد  الجتماعية  الرعاية 
الأيتام ومن يف حكمهم، وكذلك  البديلة لرعاية  الأ�شر  ت�شجيع ودعم 

وم�شاعدة  وفنيًا،  ماليًا  اأ�شرهم  مع  املقيمني  املعوقني  برامج  دعم 
اجلمعيات اخلريية علىاأداء مهامها، وترخ�ص لإن�شاء جمعيات خريية 
الدخول  لذوي  والعينية  املالية  امل�شاعدات  وتقدمي  وخا�شة،  نوعية 
املنخف�شة، وامل�شاعدة على حتويل بع�ص من ال�شرائح املتلقية للمعونات 

اإلى منتجة معتمدة على نف�شها عرب الربامج الإنتاجية.

وزارة اخلدمة املدنية. 10
الوزارات  يف  املدنية  اخلدمة  �شوؤون  على  بالإ�شراف  الوزارة  تخت�ص 
وامل�شالح احلكومية العامة والأجهزة ذوات ال�شخ�شية املعنوية وتعنى 
اإجراء  تنفيذها، عالوة على  املدنية ومراقبة  اأنظمة اخلدمة  باقرتاح 
تطوير  على  والعمل  املدنية  اخلدمة  جمال  يف  والبحوث  الدرا�شات 
والإجراءات  القواعد  وو�شع  بها  العاملني  ورفع كفاءة  املدنية  اخلدمة 
اخلا�شة ب�شغل الوظائف وت�شنيفها واقرتاح الرواتب والأجور والبدلت 
واملكافاآت والتعوي�شات وامل�شاركة يف درا�شة الوظائف املطلوب اإحداثها 
القواعد  واإعداد  الوظائف  ت�شنيف  لقواعد  مطابقتها  من  للتاأكد 
مع  والتعاون  الدولة  موظفي  �شجالت  بحفظ  اخلا�شة  والإجراءات 
اأف�شل  اإلى  للو�شول  احلكومية  اجلهات  يف  املوظفني  �شوؤون  اإدارات 
املوظفني  ب�شوؤون  املتعلقة  والقرارات  واللوائح  الأنظمة  لتنفيذ  الطرق 
اجلهات  من  اإليها  املحالة  املوظفني  تظلمات  فح�ص  اإلى  اإ�شافة 

املخت�شة.

وزارة العمل. 11
تخت�ص الوزارة بتنظيم القوى العاملة وفقًا ملا ن�ص عليه نظام العمل، 
يف  العمالية  اخلالفات  وت�شوية  وتطويرها،  الب�شرية  املوارد  وتخطيط 

القطاع اخلا�ص، من خالل جملة من املهام التي ت�شطلع بها منها:

ر�شم ال�شيا�شة العامة لل�شوؤون العمالية يف اململكة يف نطاق �شيا�شة . 1
الجتماعية،  والعدالة  الإ�شالمية  املبادئ  وفق  العامة  الدولة 
بهدف حتقيق ال�شتخدام الكامل، وفر�ص العمل امل�شتقر املجزي 
الإنتاج،  لزيادة  العمل  وعالقات  ظروف  وتهيئة  للمواطنني، 
بني  الإن�شانية  العالقات  وتوطيد  املعي�شة،  م�شتويات  وحت�شني 

اأ�شحاب العمل.
اإطار . 2 �شمن  العمالية  وامل�شكالت  املو�شوعات  ودرا�شة  بحث 

خطط وم�شاريع التنمية القت�شادية والجتماعية بال�شرتاك مع 
الأجهزة املخت�شة يف اململكة.

ال�شعوديني . 3 بتوظيف  املتعلقة  ال�شيا�شات  ور�شم  اخلطط  و�شع 
ورد  ما  �شوء  يف  اخلا�ص  القطاع  من�شاآت  يف  الوظائف  وتوطني 
وتاريخ   )50  ( رقم  الوزراء  جمل�ص  وقرار  العمل،  نظام  يف 
بهذا  املتعلقة  الأخرى  والتعليمات  والقرارات  1415/4/21هـ، 

ال�شاأن.
الإ�شراف علي ا�شتقدام ونقل خدمات وا�شتخدام القوى العاملة . 4

والرتاخي�ص لها بالعمل لدى من�شاآت القطاع اخلا�ص، واإ�شدار 
تراخي�ص مكاتب ال�شتقدام الأهلية.
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وحر�شًا من الوزارة على حقوق العمالة الوافدة و�شمان عدم الإ�شاءة 
اإليها، اأن�شئت اإدارة بوكالة ال�شوؤون العمالية با�شم »اإدارة رعاية العمالة 
الوافدة يف جمالت  للعمالة  الرعاية  تقدمي خدمات  بهدف  الوافدة«؛ 

العالقات العمالية ويف اإطار نظام العمل.

هيئة التحقيق والدعاء العام. 12
املخت�شة،  املحاكم  اأمام  العام  والدعاء  بالتحقيق  الهيئة  تخت�ص 

ويدخل يف اخت�شا�شاتها ما يلي:

التحقيق يف اجلرائم.. 1
اأو حفظها طبقًا ملا حتدده . 2  الت�شرف يف التحقيق برفع الدعوى 

اللوائح.
الدعاء اأمام اجلهات الق�شائية وفقًا لالئحة التنظيمية.. 3
طلب متييز الأحكام.. 4
الإ�شراف على تنفيذ الأحكام اجلزائية.. 5
الرقابة والتفتي�ص على ال�شجون ودور التوقيف.. 6
اللوائح . 7 اأو  الأنظمة  اإليها مبوجب  ت�شَند  اأخرى  اخت�شا�شات   اأي 

ال�شادرة طبقًا لنظام الهيئة اأو قرارات جمل�ص الوزراء.

هيئة الرقابة والتحقيق. 12
هيئة م�شتقلة ترتبط مبا�شرة برئي�ص جمل�ص الوزراء وتخت�ص بالرقابة 
على اأداء املوظفني والتحقيق مع من ين�شب اإليه تق�شري منهم وفقًا ملا 
والأنظمة  للهيئة  الداخلية  والالئحة  املوظفني  تاأديب  نظام  عليه  ن�ص 
الأخرى ذات العالقة. وتخت�ص هذه الهيئة يف حدود القواعد املن�شو�ص 

عليها يف نظامها مبا يلي:

اأ(  اإجراء الرقابة الالزمة للك�شف عن املخالفات املالية والإدارية.
ب(  فح�ص ال�شكاوى التي حتال اإليها من الوزراء املخت�شني اأومن اأي 

جهة ر�شمية خمت�شة عن املخالفات املالية والإدارية.
عنها  تك�شف  التي  والإدارية  املالية  املخالفات  يف  التحقيق  ج(  اإجراء 
جهة  اأي  اأومن  املخت�شني  الوزراء  من  اإليها  يحال  وفيما  الرقابة 

ر�شمية خمت�شة.
د( متابعة الدعوى التي حتال طبقًا لهذا النظام اإلى ديوان املظامل.

هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر. 13
هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر جهاز حكومي م�شتقل يرتبط 
لتباع  الن�شح  على  الهيئة  وتعمل  الوزراء.  جمل�ص  برئي�ص  مبا�شرًة 
الواجبات الدينية املقررة يف ال�شريعة الإ�شالمية والنهي عن املنكر مبا 

يحول دون ارتكاب املحرمات �شرعًا.

هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي. 14
تخت�ص الهيئة بتقدمي اخلدمات الطبية الإ�شعافية الطارئة وال�شريعة 
الكوارث،  وحال  العادية  الظروف  يف  اململكة  يف  واملقيمني  للمواطنني 

اأعمال  يف  الهيئة  وت�شارك  ال�شحي.  الوعي  م�شتوى  رفع  يف  والإ�شهام 
الإغاثة داخل اململكة وخارجها، وت�شهم بخدماتها مبا يتفق مع القيم 
والتعاليم الإ�شالمية والأ�شول املهنية وتنظيمها. وتقدم الهيئة العديد 

من اخلدمات منها:

توفري الإ�شـعافات العاجلة ال�شرورية ل�شحـايا احلوادث والكوارث . 1
والنكبات العامة.

عالجهم . 2 فـي  وامل�شـاهمة  احلوادث  فـي  وامل�شابني  املر�شى  نقل 
الطبية  اخلدمات  وتقدمي  الأوبئـة  حماربة  يف  وال�شرتاك 
وال�شـرتاك فـي ن�شـر الثقافـة ال�شحية واإن�شاء واإدارة امل�شت�شـفيات 
ونقل  الإ�شـعاف  ومراكز  وال�شيدليات  والعيادات  وامل�شـتو�شفات 

الدم .
تقدمي اخلدمات ال�شحية وامل�شاعدات الطبية حلجاج بيت اهلل . 3

ة. احلرام ورعايتهم �شحيًا بالتعاون مع الإدارات املخت�شَّ
املمر�شني . 4 تدبري  على  والعمل  التمري�ص  ة  مبهمَّ النهو�ص 

واملمر�شات، وتدريبهم على اأعمال امل�شت�شفيات وحالت الطوارئ 
وكذلك الخت�شا�شيني وامل�شاعدين والجتماعيني وغريهم ممن 
اأم  غني  املتفرِّ من  اأكانوا  �شواء  اأغرا�شها،  لتحقيق  اإليهم  يحتاج 
باإن�شاء  اأو  تدريبية  بدورات  ا  اإمَّ خا�شة  ذلك  ويكون  عني،  املتطوِّ

مدرا�ص الإ�شعاف والتمري�ص اأو امل�شاعدة على اإن�شائها.
املر�شى . 5 ونقل  الأويل يف مكان احلادث،  الإ�شعاف  و�شائل  تاأمني 

وامل�شابني اإلى مراكز العالج.
جمعيات . 6 وبني  بينها  املمكنة  املعونات  وتبادل  ال�شالت  توثيق 

الهالل وال�شليب الأحمر الدولية وغريها من الهيئات املماثلة.
وجتدر الإ�شارة اإلى اأن هيئة حقوق الإن�شان ع�شٌو  يف اللجنة الدائمة 
التي  ال�شعودي،  الأحمر  الهالل  هيئة  يف  الإن�شاين  الدويل  للقانون 
تعمل يف اإطار  بحث طرق دمج القانون الدويل الإن�شاين يف الأنظمة 
الوطنية، وحتقيق التاأهب القانوين ملواجهة الكوارث الطبيعية، واحلد 
حاجات  بتلبية  املت�شلة  التنظيمية  العوائق  ومعاجلة  خماطرها،  من 

ماأوى الطوارئ واملاأوى النتقايل للمت�شررين من الكوارث.  

الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب. 16
والثقافية  الريا�شية  الأن�شطة  تنظيم  على  بالإ�شراف  تخت�ص 
ال�شاحلة  الجتماعية  التن�شئة  حتقيق  اإلى  وتهدف  والجتماعية، 
املفاهيم  وتكري�ص  الإ�شالمية،  ال�شريعة  تعاليم  من  انطالقًا  لل�شباب 
والقيم الأ�شيلة لديهم مع توفري الإمكانيات املالئمة مل�شاعدتهم على 
و�شقلها،  التفوق  مواطن  واكت�شاف  وج�شديًا،  فكريًا  املتوازن  النمو 
توجيه  خالل  من  وحت�شينها،  وتطويرها  الق�شور  اأوجه  وحتديد 
ال�شبابية،  والفعاليات  بالأن�شطة  وتنمية مواهبهم  وقدراتهم  طاقاتهم 

مبا يحقق الرتقاء مب�شتوى ال�شباب ال�شعودي.
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مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني. 17
يخت�ص املركز بتوفري البيئة املالئمة الداعمة للحوار الوطني بني جميع 
اختالف  على  بينهم  اجليدة  العالقات  اإقامة  بغر�ص  املجتمع؛  فئات 

توجهاتهم. ومن املهام التي ي�شطلع بها ما يلي:

و�شيا�شية 	• وثقافية  اجتماعية  املختلفة  الوطنية  الق�شايا  معاجلة 
الفكري  احلوار  خالل  من  وطرحها  وغريها،  وتربوية  واقت�شادية 

واآلياته.
تر�شيخ مفهوم احلوار و�شلوكياته يف املجتمع لي�شبح اأ�شلوبًا للحياة 	•

ومنهجًا للتعامل مع خمتلف الق�شايا.
وتعزيز 	• الوطني  احلوار  وفئاته يف  املجتمع  لأفراد  امل�شاركة  تو�شيع 

وحرية  وامل�شاواة  العدل  يحقق  مبا  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  دور 
التعبري يف اإطار ال�شريعة الإ�شالمية.

تعزيز قنوات الت�شال واحلوار الفكري مع املوؤ�ش�شات والأفراد يف 	•
اخلارج.

الهيئة العامة للغذاء والدواء. 18
والدواء  الغذاء  على  والإ�شراف  ومراقبة  بتنظيم  الهيئة  تخت�ص 
والأجهزة الطبية والت�شخي�شية وو�شع املوا�شفات القيا�شية الإلزامية 
عاتقها  على  ويقع  حمليًا،  م�شنعة  اأم  م�شتوردة  اأكانت  �شواء  لها 
الأخرى  اجلهات  خمتربات  اأو  خمترباتها  يف  وفح�شها  مراقبتها 
الطبية  والأجهزة  والدواء  بالغذاء  يتعلق  ما  كل  يف  امل�شتهلك  وتوعية 
وجميع املنتجات وامل�شتح�شرات املتعلقة بذلك وذلك من اأجل حتقيق 

الأهداف الرئي�شة التالية:

�شالمة وماأمونية وفاعلية الغذاء والدواء لالإن�شان واحليوان.	•
التكميلية 	• والكيميائية  احليوية  امل�شتح�شـرات  ماأمونية 

وم�شتح�شـرات التجميل واملبيدات.
�شالمة املنتجات الإلكرتونية من التاأثري يف ال�شحة العامة.	•
دقة معايري الأجهزة الطبية والت�شخي�شية و�شالمتها.	•
و�شع ال�شيا�شات والإجراءات الوا�شحة للغذاء والدواء والتخطيط 	•

لتحقيق هذه ال�شيا�شات وتفعيلها.
امل�شكالت 	• على  للتعرف  التطبيقية  والدرا�شات  البحوث  اإجراء 

وتقومي  طرق  ذلك  يف  مبا  اآثارها  وحتديد  واأ�شبابها  ال�شحية 
البحوث، ف�شاًل عن و�شع قاعدة علمية ي�شتفاد منها يف الأغرا�ص 
جمايل  يف  التنفيذية  والربامج  ال�شت�شارية  واخلدمات  التثقيفية 

الغذاء والدواء.
بالرتاخي�ص مل�شانع 	• الإجراءات اخلا�شة  والإ�شراف على  املراقبة 

الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
املحلية 	• والقانونية  العلمية  اجلهات  مع  ون�شرها  املعلومات  تبادل 

والعاملية واإعداد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.

الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�ص واجلودة. 19
ُتعد الهيئة جهازًا مرجعيًا يف جمالت املوا�شفات واملقايي�ص واجلودة 
واملحافظة  للم�شتهلك  توفري احلماية  اأجل  من  الوطني؛  امل�شتوى  على 
على ال�شالمة وال�شحة العامة وحماية البيئة و�شمان امل�شلحة العامة 
من خالل اإ�شدار املوا�شفات القيا�شية ونظم اجلودة والقيا�ص واملعايرة 

وتطبيقها، وتخت�ص الهيئة بالآتي:

منح عالمة اجلودة للمنتجات.	•
التاأكد من تطبيق املوا�شفات القيا�شية ال�شعودية ولوائح اإجراءات 	•

تقومي املطابقة التي تعتمدها بالتن�شيق مع الأجهزة ذات العالمة.
تقومي 	• واإجراءات  واجلودة  القيا�شية  املوا�شفات  اأعمال  تن�شيق 

مع  املتبادل  والعرتاف  اململكة  يف  واملعايرة  والقيا�ص  املطابقة 
اجلهات النظرية يف الدول الأخرى.

تطبيق النظام الوطني للقيا�ص يف اململكة.	•
منح �شهادات املطابقة للمنتجات املحلية واملعدة للت�شدير.	•
القيام بجميع اأعمال العتماد مبا فيها اعتماد املختربات وجهات 	•

منح ال�شهادات لأنظمة اجلودة.
الهيئة، وتبادل املعلومات 	• اإن�شاء قاعدة معلومات يف جمالت عمل 

مع اجلهات املحلية والإقليمية والدولية.
عمل 	• مبجالت  العالقة  ذات  الرقابية  واللوائح  الأنظمة  مراجعة 

لتواكب  عليها؛  الالزمة  التعديالت  واقرتاح  وتطويرها  الهيئة، 
املخت�شة،  اجلهات  اإلى  واإحالتها  وال�شالمة،  اجلودة  متطلبات 

لدرا�شتها واإ�شدارها وفقًا للطرق النظامية.

الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد. 20
ومكافحة  ال�شفافية،  مبداأ  وتعزيز  النزاهة،  اإلى حماية  الهيئة  تهدف 
وترتبط  واأ�شاليبه  ومظاهره  �شوره  ب�شتى  والإداري  املايل  الف�شاد 
والإداري  املايل  الف�شاد  اأوجه  بالتحري عن  وتخت�ص  بامللك،  مبا�شرة 
واإحالة املخالفات والتجاوزات اإلى اجلهات الرقابية اأو جهات التحقيق، 
والعمل على حتقيق الأهداف الواردة يف الإ�شرتاتيجية الوطنية حلماية 
النزاهة ومكافحة الف�شاد، ومتابعة تنفيذها مع اجلهات املعنية، ور�شد 
تطبيقها،  واآليات  عملها  برامج  وو�شع  ومراجعتها،  وتقوميها  نتائجها 
مع  الف�شاد  جرائم  من  الناجتة  والعائدات  الأموال  ا�شرتداد  ومتابعة 
اجلهات املخت�شة، واقرتاح الأنظمة وال�شيا�شات الالزمة ملنع الف�شاد 

ومكافحته، واإجراء مراجعة دورية لالأنظمة واللوائح ذات ال�شلة؛ 
بح�شب  عنها  والرفع  تطويرها،  على  والعمل  كفايتها  مدى  ملعرفة 
باإقرارات  لالإدلء  الالزمة  ال�شوابط  واإعداد  النظامية.  الإجراءات 
الذمة املالية، واأداء الق�شم الوظيفي، لبع�ص فئات العاملني يف الدولة، 

ورفعها اإلى امللك للنظر يف اعتمادها.
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حقوق . 21 جمال  يف  املدين  املجتمع  وجمعيات  موؤ�س�سات 
الإن�سان

يقوم املجتمع املدين باأدواٍر مهمة يف دعم املنجزات الوطنية و تعزيز 
ي�شمنها  التي  املختلفة  بحقوقها  كافة  املجتمع  �شرائح  متتع  فر�ص 
النظام الأ�شا�شي للحكم وجميع الأنظمة الوطنية، وقد توزعت م�شارات 

وجمالت هذه اجلمعيات بني:

جمعيات حماية حقوق الطفل.	•
اجلمعيات اخلا�شة بحقوق املراأة. 	•
جمعيات رعاية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .	•
جمعيات رعاية حقوق ال�شجناء .	•
جمعيات اخلدمات الجتماعية والإن�شانية .	•

ومن اجلمعيات الن�شيطة خالل الفرتة املا�شية ما يلي:

اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان( 1
اأن�شئت كجمعية ذات ولية عامة يف جمال حقوق الإن�شان يف  18/1/ 1425هـ، 
وكاإحدى موؤ�ش�شات املجتمع املدين، وتتمتع بال�شتقالل املايل والإداري، 
ت�شمن  وقد  حكومي،  جهاز  اأي  رقابة  اأو  لإ�شراف  خا�شعة  غري  وهي 
نظام اإن�شائها الدفاع عن حقوق الإن�شان داخل اململكة وخارجها �شواًء 

اأكان الإن�شان مواطنًا اأم مقيمًا اأم زائرًا. 
ن�شر  جهود  يف  كبري  دور  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  للجمعية  كان  وقد 
�شارك  التي  العمل  ور�ص  من  العديد  ونّظمت  الإن�شان،  حقوق  ثقافة 
فيها ممثلون ملختلف اجلامعات ال�شعودية لتقرير مادة حقوق الإن�شان 
الرتبية  وزارات  ممثلي  مع  مماثلة  عمل  ور�ص  ونّظمت  مناهجها،  يف 
الدرا�شية،  مناهجها  يف  الإن�شان  حقوق  مفاهيم  لدمج  والتعليم 
واأ�شهمت من خالل فعالياتها الثقافية واإ�شداراتها وتقاريرها يف اإيجاد 
العنف  كق�شايا  مهمة،  ق�شايا  وناق�شت  املواطنني،  لدى  حقوقي  وعي 
الأ�شري �شد املراأة والطفل، وع�شل الفتيات، واملعلقات، واملهجورات، 

وحرمان املراأة من حقها يف املرياث.
واأ�شدرت اجلمعية العديد من املطبوعات ومنها: حقوق املتهم، حقوق 
ال�شعوديني،  غري  العاملني  وحقوق  وواجباتهم،  وال�شجينات  ال�شجناء 
ت�شغيل الأحداث، ومعتقل غوانتانامو وانتهاكات حقوق الإن�شان )معاناة 
املعتقلني ال�شعوديني واأ�شرهم(، ودرا�شة م�شحية ميدانية عن ال�شورة 
اأحكام  واإلغاء  ال�شعودية،  العربية  اململكة  الإن�شان يف  الذهنية حلقوق 
الكفالة، وت�شحيح العالقة بني �شاحب العمل والعامل الوافد، وحقوق 
املعاق، وحقوق الطفل يف الإ�شالم، وحقوق املراأة العاملة يف ظل نظام 
العمل باململكة العربية ال�شعودية، وبدائل عقوبة ال�شجن. وتوزع جميع 
خالل  من  احلقوقي  الوعي  ن�شر  بغر�ص  جماًنا  اجلمعية  اإ�شدارات 

اأنظمة اململكة والتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها والتزمت بها.  وقد 
اأ�شدرت اجلمعية عددًا من التقارير عن حقوق الإن�شان يف اململكة.

الربنامج الوطني لالأمان الأ�سري( 2
هو برنامج اأُحدث بناًء على الأمر ال�شامي رقم )11471/م ب( بتاريخ 
1426/10/16هـ كربنامج وطني يهدف اإلى حماية الأ�شرة من العنف 
والتوعية بحقوق املراأة والطفل والعمل على تخفيف معاناتهما الناجتة 

عن العنف و�شوء املعاملة، وذلك من خالل الآتي:

اإعداد 	• يف  وامل�شاهمة  الإن�شانية  املجالت  يف  اململكة  دور  تعزيز 
الأنظمة وال�شيا�شات الوطنية ملكافحة العنف الأ�شري.

امل�شتقبلية 	• الوطنية  واخلطط  الإ�شرتاتيجيات  اإعداد  يف  امل�شاهمة 
ملكافحة العنف الأ�شري.

واجلمعيات 	• احلكومية  القطاعات  مع  والت�شامن  ال�شراكة  تعزيز 
الأهلية واخلريية املعنية من اأجل توحيد اجلهود الوطنية امل�شرتكة، 

والعمل على جتاوز العقبات والزدواجية يف الأهداف والأداء.
الأ�شري 	• العنف  باأ�شرار  وموؤ�ش�شات،  اأفرادًا  املجتمعي،  الوعي  رفع 

وتاأثرياته ال�شلبية يف املجتمع على املدى البعيد.
للتعامل 	• املعنية  اجلهات  خمتلف  لدى  العاملني  وتدريب  تاأهيل 

بفعالية مع ق�شايا العنف الأ�شري.
ودعم 	• الأ�شري  العنف  ل�شحايا  متميزة  اإيجاد خدمات  على  العمل 

اخلدمات القائمة حاليًا واجلهات املقدمة لها.
برامج 	• اإلى  اإ�شافًة  والوقائية  العالجية  الربامج  وتنفيذ  اإعداد 

من  وحمايتهم  الأ�شري  العنف  �شحايا  مب�شاعدة  الكفيلة  التاأهيل 
قبل فرق متخ�ش�شة تعالج الق�شية من جوانبها ال�شحية والنف�شية 

والجتماعية والأمنية كافة.
وقد بلغ عدد مراكز حماية الطفل ثمانية وثالثني )38( مركزًا حلماية 
القطاعات  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  مناطق  جميع  يف  الطفل 

ال�شحية املختلفة، وما زالت خدماته واعدة.

مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة( 3
يرمي هذا املركز اإلى اأن يكون مركزًا متميزًا يف جمال اأبحاث الإعاقة، 
الأبحاث  خالل  من  املعوق  حياة  حت�شني  اإلى  يهدف  عاملي،  تاأثري  ذا 
العلمية املركزة يف هذا املجال. ومن خ�شائ�ص هذا املركز ال�شعي وراء 
املعرفة املتخ�ش�شة يف جمال اأبحاث الإعاقة، وبناء الفريق وامل�شاركة 

يف املعرفة والقــدرات، وحتقيق ثقـافـة امل�شداقية واملهنية والإن�شانية.

جمعية الأطفال املعوقني( 4
ب�شمولية  الإعاقة  لق�شية  تت�شدى  رائدة  خريية  وطنية  جمعية  هي 
اللبنات  ُو�شعت  وقد   باأ�شره.  املجتمع  ثمارها  يجنى  علمية  ومنهجية 
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الأ�شا�شية للجمعية من خالل اإ�شرتاتيجية متكاملة وت�شمل عدة حماور 
هي:

املعّوق 	• للطفل  ال�شاملة  اخلدمة  لتوفري  املتخ�ش�شة  املراكز  اإن�شاء 
يف  اأ�شرته  وم�شاندة  تاأهيلية،  اأم  تعليمية  اأم  عالجية  اأكانت  �شواء 

التعاي�ص مع الإعاقة وطرق التعامل معها.
القيام بدور فعال يف مهمة تثقيف وتوعية املجتمع مب�شببات الإعاقة 	•

مع  للتعامل  اإيجابية  مواقف  تكوين  بق�شد  منها  الوقاية  وطرق 
الإعاقة وقاية وعالجًا ومبا ميكن من احلد من انت�شارها وتفادي 

حدوث الكثري منها واإن�شاء مركز متخ�ش�ص لأبحاث الإعاقة. 
امل�شاهمة يف بنـاء قاعدة علميـة لربامج رعـاية املعوقيـن مـن خالل 	•

دعـم البحـوث والدرا�شـات يف هـذا املجال.

اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام( 5
كافة  واملعنوية  املادية  الرعاية  اأوجه  تقدمي  اإلى  اجلمعية  هذه  تهدف 
لالأيتام ومن يف حكمهم من ذوي الظروف اخلا�شة وتاأهيلهم لك�شب 
العي�ص مبا يكفل لهم العتماد بعد اهلل على اأنف�شهم ومواجهة احلياة 

ليكونوا اأفرادًا �شاحلني يف جمتمعهم. وتتلخ�ص ر�شالتها يف الآتي:

رعاية الأيتام ال�شعوديني.. 1
لليتيم . 2 وال�شحية  والتعليمية  واملادية  الجتماعية  الرعاية  تقدمي 

ومن يف حكمه .
تاأهيل الأيتام ملواجهة احلياة وتوفري فر�ص وظيفية لــهم .. 3
والهبات، . 4 التربعات،  طريق  عن  املالية  اجلمعية  موارد  تنمية 

وال�شدقات، والزكوات، والأوقاف، وال�شتثمارات .
الطرق . 5 اأحدث  ا�شتخدام  طريق  عن  اجلمعية  خدمات  تطوير 

والأ�شاليب العلمية احلديثة .

عنهم ( 6 واملفرج  ال�سجناء  لرعاية  الوطنية  اللجنة 
واأ�سرهم

اأُن�شئت  م�شتقلة،  اعتبارية  �شخ�شية  ذات  وطنية  خريية  هيئة  هي 
ومقرها  1422/1/1هـ،  يف   )2( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار  مبوجب 
املناطق، وقد  ولها جلان فرعية يف جميع  الريا�ص  الرئي�ص يف مدينة 
بلغت )15( جلنة. وتهدف اإلى م�شاعدة نزلء الإ�شالحيات وال�شجون 
وتذليل امل�شكالت املادية واملعنوية لأ�شرهم وتقدمي اخلدمات الالزمة 

لهم وحت�شني بيئة ال�شجون واقرتاح البدائل املنا�شبة. 

اجلمعية اخلريية لرعاية الأ�سر ال�سعودية يف اخلارج ( 7
)اأوا�سر(

نظرًا اإلى وجود عدد من الأ�شر ال�شعودية يف اخلارج لديها مربرات قوية 
لبقائها هناك، اأو اأ�شر تقّطعت بهم ال�شبل، تقدمت بع�ص ال�شخ�شيات 

املحتاجني  ورعاية  مل�شاعدة  �شناديق خريية  اإن�شاء  باقرتاح  ال�شعودية 
وتاريخ   )25334( رقم  ال�شامي  املقام  موافقة  ف�شدرت  منهم، 
1422/12/6هـ على اإن�شاء جمعية خريية لرعاية الأ�شر ال�شعودية يف 
اخلارج يكون مقرها الرئي�ص مدينة الريا�ص ولها فروع خارج اململكة 
العربية ال�شعودية تعمل حتت مظلة �شفارات خادم احلرمني ال�شريفني 
اخلريية  ال�شناديق  اأو  اجلمعيات  مظلتها  حتت  وترعى  اخلارج  يف 
و�ُضجلت  امل�ضابه،  الن�ضاط  وذات  ال�ضفارات  هذه  لدى  حاليًا  املوجودة 
لدى وزارة ال�شوؤون الجتماعية بال�شجل اخلا�ص باجلمعيات اخلريية 
وتاريخ  )616/6/�ص(  رقم  الوزاري  القرار  مبوجب   )253( برقم 

1425/1/2هــ .
وموحد،  ودقيق  منظم  ب�شكل  الأ�شر  هذه  مب�شاعدة  اجلمعية  وتقوم 
الأ�شر  اأو�شاع  ت�شحيح  يف  رائدة  تكون  لأن  عليها  القائمون  وي�شعى 
ال�شعودية املتعرثة يف اخلارج والعمل على اإعادة هذه الأ�شر اإلى الوطن.

اجلمعية الوطنية للمتقاعدين( 8
وع�شكريني(  )مدنيني  ال�شعوديني  املتقاعدين  جميع  ي�شم  اإطار  هي 
اجلمعية  وتهتم  واإناثًا،  ذكورًا  والأهلي  احلكومي  القطاعني  من 
ومكانتهم  املتقاعدين  ب�شوؤون  واملعرفة  والوعي  الثقافة  م�شتوى  برفع 
وقدراتهم واأهمية احرتامهم واملحافظة على حقوقهم وت�شهيل قيامهم 
واملتقاعدين  التقاعد  عن  النمطية  ال�شورة  وت�شحيح  بواجباتهم 
منهم  يتوقع  وما  املا�شي  يف  اإجنازات  من  به  قاموا  ما  اأهمية  وتاأكيد 
من امل�شاركة يف احلا�شر وامل�شتقبل، باعتبارهم م�شدرًا لين�شب من 
اخلربات والتجارب التي يجب ال�شتفادة منها وا�شتثمارها يف م�شرية 
املتقاعدين  اآمال  حتقيق  على  اجلمعية  تعمل  كذلك  والنماء.  التطور 
والجتماعية  واملعنوية  وال�شحية  املالية  اأو�شاعهم  وتطوير  وحت�شني 

والقت�شادية.
وترمي ن�شاطات اجلمعية اإلى حتقيق الأهداف التالية: 

واملعنوية . 1 وال�شحية  املالية  املتقاعدين  اأو�شاع  وتطوير  حت�شني 
يف  ي�شاهم  مبا  والقت�شادية  والجتماعية  والثقافية  والرتفيهية 

اإ�شعادهم واملحافظة على كرامتهم .
املتخ�ش�شني . 2 اإلى  ت�شَند  التي  والدرا�شات  البحوث  ودعم  تنفيذ 

اهتماماتهم  ومعرفة  املتقاعدين  اأو�شاع  مل�شح  املذكور  املجال  يف 
وما  املتقاعد  اإليها  يحتاج  التي  اخلدمات  وتقدمي  واحتياجاتهم 

ي�شهم يف خدمة املجتمع والتنمية ال�شاملة.
عن . 3 وبيانات  معلومات  على  حتتوي  عملية  بيانات  قاعدة  اإن�شاء 

لتكون  دوريًا  ث  حتدَّ وعناوينهم  املتقاعدين  وموؤهالت  خربات 
متاحة للمتقاعدين ولالأجهزة احلكومية والأهلية لغر�ص التوا�شل 
مع املتقاعدين مبا يوؤدي اإلى توظيف ا�شتثمار خربة املتقاعدين . 
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من . 4 لال�شتفادة  والأهلية  احلكومية  اجلهات  لدى  حثيثًا  ال�شعي 
مهارات وخربات املتقاعدين .                                              

العالقة . 5 ذات  الدرا�شية  واحللقات  واملوؤمترات  الندوات  اإقامة 
دور  باأهمية  الوعي  لن�شـر  املتقاعدين  و�شوؤون  ثقافة  بتنمية 
رفع  الى  يوؤدي  ما  كل  يف  امل�شاهمة  مع  املجتمع  يف  املتقاعدين 

امل�شتوى الثقايف بني املتقاعدين. 
والإقليمية . 6 املحلية  والأن�شطة  اللقاءات  يف  املتقاعدين  متثيل 

والدولية ذات العالقة ب�شوؤون املتقاعدين.
ال�شت�شارية . 7 واخلدمات  والتدريب  التاأهيل  فر�ص  توفري 

والدرا�شات يف خمتلف املجالت التي ت�شاهم يف تطوير وتوظيف 
خربات ومهارات املتقاعدين. 

جمعية حماية امل�ستهلك( 9
م�شاحله  ورعاية  امل�شتهلك  ب�شوؤون  العناية  اإلى  اجلمعية  تهدف 
واملحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني ق�شاياه لدى اجلهات العامة 
واخلا�شة وحمايته من جميع اأنواع الغ�ص والتقليد والحتيال واخلداع 
والتدلي�ص يف جميع ال�شلع واخلدمات واملبالغة يف رفع اأ�شعارهما ونـ�شر 
الوعي ال�شتهالكي لدى امل�شتهلك وتب�شريه ب�شبل تر�شيد ال�شتهالك.

جمعية النه�سة الن�سائية اخلريية( 10
من  جمموعة  وطواعية  باختيار  ن�شاأ  تطوعي،  ن�شوي  اأهلي  تنظيم 
منظمة  بطريقة  جمتمعهن  خدمة  يف  الراغبات  ال�شعوديات  الن�شاء 
وقد  املبذولة.  اجلهود  هذه  من  مادي  ربح  توقع  دون  وفعاله  وهادفة 
يف  كبرية  م�شاهمة  1382هـ  عام  تاأ�شي�شها  منذ  اجلمعية  �شاهمت 
حتقيق الأهداف التنموية ال�شاملة، وكان لها دور ريادي يف الكثري من 

امل�شروعات والربامج .

جمعية الوفاء اخلريية الن�سائية( 11
و�ُشجلت  1395هـ،  عام  يف  الن�شائية  اخلريية  الوفاء  جـمعية  تاأ�ش�شت 
اأهم  ال�شوؤون الجتماعية عام 1397هـ، ومن  حتت رقم )26( بوزارة 

اأهدافها:

رفع 	• على  وامل�شاعدة  مراحلها  جميع  يف  والأمومة  الطفولة  رعاية 
م�شتوى الأ�شرة ال�شعودية من الناحية الثقافية والدينية وال�شحية 

والقت�شادية.
املعار�ص 	• واإقامة  الجتماعية  املوؤ�ش�شات  واإن�شاء  امل�شاعدات  تقدمي 

والأ�شواق لتقدمي خدمة دون احل�شول على ربح مادي.

جمعية حماية الأ�سرة( 12
الأ�شرة، من خالل توفري  تعمل هذه اجلمعية على دعم جهود حماية 
الدعم املادي واملعنوي الالزم خلطة مناه�شة العنف ال�شري، وت�شكيل 
جلنة طبية عليا من ذوي الخت�شا�ص للبت يف حالت العنف الأ�شري، 
البالغات  لتلقي  الجتماعية  احلماية  جلنة  مع  وثيق  تعاون  وبناء 
العنف  حالت  حلماية  املنا�شبة  التدابري  لتخاذ  التدخل  و  وال�شكاوي 

الأ�شري.
تاأهيل املعنفني )امل�شيئني للطفل  كذلك ت�شرف اجلمعية على برنامج 
اجلمعية  وتقوم  اأنف�شهم،  حماية  ب�شبل  الأطفال  وتثقيف  املراأة(،  اأو 
�شبكة  واإن�شاء  الأ�شري،  العنف  �شحايا  حماية  مراكز  واإدارة  بت�شغيل 
معلوماتية لت�شجيل وح�شر حالت العنف بالتعاون مع مراكز الأحداث 

واملدار�ص و اجلمعيات وامل�شايف واملراكز ال�شحية.

اجلمعية اخلريية ملتالزمة داون( 13
انطلقت مبادرة تاأ�شي�ص اجلمعية بت�شجيع من اأهايل الأطفال واملهتمني 
يف املجال. وكان الهدف منها تاأهيل وتدريب الأطفال من ذوي متالزمة 
متالزمة  ذي  طفلها  رعاية  يف  باأكملها  الأ�شرة  ودعم  واأمهاتهم  داون 
داون، ولقد انطلق العمل يف عام 1999م برتخي�ص مبدئي حتت ا�شم 
بهذا  العمل  وا�شتمر  والتاأهيل،  للرتبية  اخلريية  ال�شعودية  اجلمعية 
اأربع �شنوات، حتى اأثبتت اجلمعية وجودها يف  الأ�شلوب مدة جتاوزت 
املوافق 1423هـ ح�شلت اجلمعية  2003م  . ويف عام  املجتمع  اأو�ضاط 
على الرتخي�ص الر�شمي من وزارة ال�شوؤون الجتماعية با�شم اجلمعية 

اخلريية ملتالزمة داون – ترخي�ص رقم 197.
طويلة  اإ�شرتاتيجية  اأعينها  ن�شب  2003م  عام  منذ  اجلمعية  و�شعت 
والربامج  اخلدمات  م�شتوى  على  نوعي  متيز  لتحقيق  تهدف  الأمد 
اأ�شاليب  تطوير  على  العمل  مت  عليه  وبناًء  وذويهم،  لالأطفال  املقدمة 
الرتكيبة  طبيعة  مراعية  املحلي  املجتمع  مع  تتما�شى  للعمل  ومناذج 
املطلوبة.  والحتياجات  املتاحة  الإمكانيات  مع  ومتوازنة  الجتماعية 
واعتمد الفريق يف التخطيط والتنفيذ على الأ�شاليب العلمية احلديثة 

لعنا�شر اخلدمات كافة.
وتقدم اجلمعية خدماتها وبراجمها لالأطفال امل�شابني مبتالزمة داون 
واجلل�شات  التعليمية،  والتهيئة  املبكر،  التدخل  خالل  من  واأ�شرهم، 

الفردية للتاأهيل، وكذلك التدريب الأ�شري، والدمج والتحويل.
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اجلمعية ال�سعودية اخلريية ملكافحة ال�سرطان( 14
وطبية  واجتماعية  نف�شية  خدمات  تقدمي  على  اجلمعية  هذه  تعمل 
م�شاندة ملر�شى ال�شرطان، وامل�شاهمة يف دعم برنامج التوعية والوقاية 
على  والتعرف  للوقف  العلمية  البحوث  وت�شجيع  ودعم  ال�شرطان،  من 
املبكر  الك�شف  برامج  تعزيز  وكذلك  اململكة،  يف  ال�شرطان  م�شببات 
ال�شرطان،  ملر�شى  الت�شخي�شية  للعمليات  النوعية  اجلودة  وبرامج 
بقية  مع  التعاون  وبناء  ال�شرطان،  ملر�شى  التلطيفي  العالج  وبرامج 
اجلمعيات اخلريية املوجودة يف اململكة التي تعنى مبر�شى ال�شرطان 

لتحقيق الأهداف املطلوبة للجمعية.

اجلمعية ال�سعودية للتوحد( 15
تهدف اجلمعية اإلى تبني ال�شيا�شات والربامج التي ت�شاهم يف تطوير 
واأ�شرهم  التوحد  فئة  اإليها  حتتاج  التي  ال�شاملة  اخلدمات  وتكثيف 
تقدم  التي  والأهلية  واخلريية  مع اجلهات احلكومية  بالتن�شيق  وذلك 

اخلدمات التاأهيلية لهذه الفئة داخل اململكة، ومن تلك الأهداف:

اإن�شاء قاعدة معلومات حول حالت التوحد باأنواعه كافة واملراكز 	•
املختلفة  والتاأهيل  الرعاية  اأوجه  تقدم  التي  واملراكز  الت�شخي�شية 

لهذه الفئة يف اململكة.
للت�شخي�ص 	• )طبي/نف�شي/تربوي(  موحد  وطني  بروتوكول  اإعداد 

ي�شاهم يف توحيد الإجراءات و�شرعة اكت�شاف احلالت واعتماده مع 
اجلهات ذات العالقة لي�شبح ملزمًا للجهات التي تقّدم اخلدمات 

الت�شخي�شية .
ِقَبْل 	• من  الفئة  هذه  لرعاية  املبذولة  اجلهود  تن�شيق  يف  امل�شاهمة 

اجلهات احلكومية واخلريية والأهلية .
واأ�شاليب 	• واأعرا�شها  التوحد  ق�شية  حول  الوعي  ن�شر  على  العمل 

ومراكز ت�شخي�شها مبا ي�شاهم يف اإجناح اجلهود الهادفة لكت�شاف 
احلالت والتدخل املبكر .

التوحد 	• مب�شببات  املتعلقة  والأبحاث  الدرا�شات  ودعم  ت�شجيع 
واأ�شاليب العالج والرعاية والتاأهيل .

امل�شاهمة يف توفري الربامج التاأهيلية املهنية املنا�شبة لإعداد هذه 	•
الفئة ل�شوق العمل .

الوظيفية 	• الفر�ص  توفري  على  والأهلية  احلكومية  القطاعات  حث 
املنا�شبة لهذه الفئة .

املجال  يت�شع  ل  قد  التي  واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  من  العديد  وهناك 
لذكرها وميكن الإ�شارة اإلى بع�شها على �شبيل املثال ل احل�شر:

مركز الأمرية العنود لالإر�شاد الأ�شري.. 1
املركز اخلريي لالإر�شاد الجتماعي وال�شت�شارات الأ�شرية.. 2
جمعية التوعية والتاأهيل الجتماعي.. 3
جمعية مودة اخلريية لق�شايا الطالق.. 4

وتتنوع وتتباين ن�شاطات موؤ�ش�شات وجمعيات املجتمع املدين التي تعمل 
ويبلغ  تقدمها،  التي  وخدماتها  اهتماماتها  لختالف  تبعًا  اململكة  يف 
عدد تلك املوؤ�ش�شات قرابة )591( موؤ�ش�شة، ويو�شح جدول رقم )1( 

اأعداد تلك املوؤ�ش�شات وجمال عملها. 

جدول رقم )1(: عدد جمعيات املجتمع املدين م�شنفة بح�شب جمال 
عملها

العددالت�شنيفم

510جمعيات الرب1

8جمعيات توعية2

1جمعيات بيئية3

15جمعيات الزواج والتنمية الأ�شرية4

14جمعيات معوقني5

2جمعيات اإ�شكان6

23جمعيات �شحية7

3جمعيات اجتماعية9

2جمعيات م�شنني10

1جمعيات هند�شية11

6جمعيات اأيتام12

5جمعيات الإر�شاد الأ�شري13

1جمعيات حماية14

591الإجمايل
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الباب الثالث

التنظيم الداخلي
للهيئة وجلانها
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املوارد البشرية
ومباين الهيئة

الفصل األول
الباب الثالث
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1-1   القوى العاملة ونسبة التوطني
الهيئة  ت�شعى  اأجلها،  من  اأُن�شئت  التي  الأ�شا�شية  الهيئة  ملهام  حتقيقًا 
مبهامها،  للقيام  اإليها  حتتاج  التي  واخلربات  الكفاءات  ل�شتقطاب 
كذلك تهدف اإلى احلفاظ على بيئة عمل اإيجابية وذات اإنتاجية عالية. 
وقد بلغ عدد موظفي الهيئة 385 موظفًا وموظفًة بنهاية عام 1435هـ، 
 .%18 املوظفات  ن�شبة  و�شكلت   ،%99.9 اإلى  التوطني  ن�شبة  وو�شلت 

اجلدول رقم )2(.

العام
اجلن�ص

الإجمايل
ن�سبة 

التوطني اإناثذكور

99.9%143329365358 هـ

99.9%143429586381هـ

99.9%143531471385 هـ

الر�شم البياين رقم )1(: ن�شب ت�شنيف القوى العاملة يف الهيئة بح�شب اجلن�ص خالل الفرتة 1430 - 1435هـ

اجلدول رقم )2(: ت�شنيف القوى العاملة يف الهيئة بح�شب اجلن�ص

ذكور
اإناث

% 80
1430هـ

1431هـ

1433هـ1432هـ

1434هـ

1435هـ

% 79

% 83% 82

% 77

% 82

% 18

% 23

% 17% 18

%21

% 20
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وو�شل  خارجها.  اأم  اململكة  داخل  الربامج  هذه  اأكانت  �شواء  الهيئة، 
عدد امللتحقني بربامج التدريب الداخلية اإلى 38 موظفًا وموظفة، يف 
اإلى 81 موظفًا  التدريب اخلارجية  امللتحقني بربامج  حني و�شل عدد 
حل�شور  املنتدبني  عدد  اإجمايل  ليبلغ  1435هـ،  عام  بنهاية  وموظفة 
دورات خارجية 247 موظفًا/موظفة منذ عام 1431هـ )اجلدول رقم 
للدرا�شة يف  اثنني من من�شوبيها  بابتعاث  الهيئة  )4((. كذلك قامت 
اخلارج يف عام 1435هـ مقارنة بثالثة من من�شوبيها يف عام 1434هـ 

لي�شل اإجمايل املبتعثني اإلى خم�شة موظفني.

اجلدول رقم )4(: عدد املوظفني/املوظفات املنتدبني حل�شور دورات 
تدريبية خارجية م�شنفني بح�شب العام

العامم
اإجمايل املوظفني/املوظفات 

املنتدبني حل�سور دورات 
تدريبية خارجية

143252هـ1
143356هـ2
143458هـ3
143581هـ4

247الإجمايل

الر�شم البياين رقم )3(: عدد املوظفون/املوظفات املنتدبني حل�شور 
دورات تدريبية خارجية م�شنفني بح�شب العام

1432هـ 1433هـ 1434هـ 1435هـ
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وجتدر الإ�شارة اإلى اأن الهيئة عقدت اتفاقيات مع كل من معهد الإدارة 
خا�شة  تدريبية  برامج  لإعداد  الدبلوما�شية  الدرا�شات  ومعهد  العامة 
التدريبة  الربامج  من  عدًدا  الهيئة  عقدت  كذلك  الهيئة.  مبن�شوبي 
املتحدة  بالأمم  الن�شان  حلقوق  ال�شامية  املفو�شية  باتفاقية  اخلا�شة 

خالل عام 1435هـ، وهي :

من�شوبو  يحملها  التي  العلمية  املوؤهالت   )3( رقم  اجلدول  ويو�شح 
فما  العامة  الثانوية   « موؤهل  �شكل  اإذ  وموظفات،  موظفني  من  الهيئة 
دون« ن�شبة 46%، تاله موؤهل » البكالوريو�ص« بن�شبة 37% من اإجمايل 

موظفي الهيئة لعام 1434هـ.

اجلدول رقم )3(: املوؤهالت العلمية ملن�شوبي الهيئة م�شنفة بح�شب 
اجلن�ص لعام 1434هـ

املوؤهل العلمي
اجلن�ص

الن�سبةالإجمايل
اإناثذكور

الثانوية العامة 
46%15024174فما دون
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1-2   التدريب والتطوير
و�شقل  من�شوبيها  تاأهيل  اإلى  التدريبية  براجمها  من  الهيئة  تهدف 
مهاراتهم وتعريفهم بكل ما هو جديد يف جميع املجالت املتعلقة بعمل 
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ور�شة عمل الآليات الدولية حلماية حقوق الإن�شان وعمل منظمات 	•
الأمم املتحدة يف جمال حقوق الإن�شان بتاريخ 1435/3/25هـ.

دورة تدريبية مدتها يومان حول اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال 	•
التمييز �شد املراأة واآلية اإعداد التقارير الدورية اخلا�شة بها بتاريخ 

1435/4/23هـ .
يف 	• الناجحة  الدول  من  عدد  لتجارب  وعر�ص  توفري  عمل  ور�شة 

جمال مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص بتاريخ 1435/5/22هـ .

1-3   الوظائف املعتمدة يف الهيئة
 385 منها  �ُشغل  وظيفة،   577 للهيئة  املعتمدة  الوظائف  اإجمايل  يبلغ 
وظيفة بن�شبة 66.7%، لي�شل عدد الوظائف ال�شاغرة اإلى 192 وظيفة 
للهيئة حتى نهاية عام  الوظائف املعتمدة  اإجمايل  بن�شبة 33.3% من 

1435هـ.

1-4   مباين الهيئة اململوكة واملستأجرة
يعر�ص اجلدول رقم )5( املباين امل�شتاأجرة للهيئة بنهاية عام 1436هـ.

اجلدول رقم )5(: مباين الهيئة امل�شتاأجرة

العدداملنطقة/املحافظة

2الريا�ص
2ال�شرقية

1مكة املكرمة
2اجلوف
2ع�شري
2تبوك

2املدينة املنورة
2الق�شيم

15الإجمايل

1-5   التعامالت اإللكرتونية يف الهيئة
على  والعمل  التنفيذ  ب�شرورة  الهيئة  واإميان  اهتمام  منطلق  من 
رقم                        الكرمي  ال�شامي  بالأمر  ال�شادرة  الإلكرتونية  التعامالت  تطبيق 

) 8189/ب ( وتاريخ 1426/8/19 هـ، قامت الهيئة بالآتي:
للتعامالت الإلكرتونية، 	• التعاقد مع �شركة عاملية لت�شميم برنامج 

يحقق بيئة عمل دقيقة ومتقنة واقت�شادية، ويربط بني فروع الهيئة 
املختلفة يف مناطق اململكة. وقد بداأ العمل بهذا الربنامج.

تطوير املوقع الإلكرتوين للهيئة على �شبكة الإنرتنت، وجعله موقعًا 	•
تفاعليًا، ومرجعًا علميًا لق�شايا حقوق الإن�شان، بحيث يتيح للجميع 
التوا�شل مع اإدارة الهيئة وتقدمي ال�شكاوى والقرتاحات اأو احل�شول 
على ما يراد من معلومات تثقيفية يف جمال حقوق الإن�شان، وكذلك 

الطالع على اأهم الوثائق والكتب يف جمال حقوق الإن�شان. 
وتدريب 	• والبالغات،  ال�شكاوى  لتلقي  موّحد  ات�شال  مركز  اإن�شاء 

عدد من املوظفني على تلقي ال�شكاوى والبالغات على مدار ال�شاعة 
وبلغات خمتلفة، وقد ُخ�ش�ص رقم الت�شال املوّحد )19922( لهذا 

الغر�ص.
املبادرات  اأف�شل  بجائزة  بفوزها  املجال  الهيئة يف هذا  وتكللت جهود 
الأو�شط  ال�شـرق  جائزة  معهد  مينحها  التي  الإلكرتونية،  والإجنازات 

للتميز يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
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جلان الهيئة
الفصل الثاين

الباب الثالث
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الهيئة  �شكلت  الهيئة،  تنظيم  من  اخلام�شة  للمادة   18 للفقرة  تنفيذًا 
عدة جلان لأداء مهمات معينة تدخل يف اخت�شا�ص املجل�ص، منها:

2-1   اللجنة العامة
ونائب  الهيئة  جمل�ص  رئي�ص  من  الهيئة  ملجل�ص  العامة  اللجنة  تتكون 
رئي�ص جمل�ص الهيئة وروؤ�شاء جلان املجل�ص. وتخت�ص اللجنة العامة مبا 

يلي: 

و�شع جدول اأعمال جل�شات جمل�ص الهيئة. 	•
اإقرار اخت�شا�شات جلان جمل�ص الهيئة الدائمة. 	•
الف�شل يف ما يحيله اإليها رئي�ص جمل�ص الهيئة اأو جمل�ص الهيئة من 	•

اعرتا�شات على م�شمون حما�شر اجلل�شات، اأو على نتائج القرتاع 
اأثناء  تثار  التي قد  اأو غري ذلك من العرتا�شات  وفرز الأ�شوات، 

جل�شات املجل�ص. ويكون قرارها يف ذلك نهائيًا. 
اأي اأعمال اأخرى يحيلها اإليها جمل�ص الهيئة اأو رئي�ص جمل�ص الهيئة. 	•

2-2   اللجان املتخصصة
تتكون كل جلنة من اللجان املتخ�ش�شة من عدد من الأع�شاء يحدده 
هوؤلء  املجل�ص  ويختار  اأع�شاء،  اأربعة  عن  يقل  األ  على  الهيئة  جمل�ص 
الأع�شاء، وي�شمون من بينهم رئي�ص اللجنة ونائبه وُيعر�ص على جمل�ص 
اللجان.  وحاجة  الع�شو،  تخ�ش�ص  ذلك  يف  ويراعى  لإقراره.  الهيئة 
�شت  حاليًا  ويوجد  جلنة.  من  اأكرث  يف  ع�شوًا  يكون  اأن  للع�شو  ويجوز 

جلان املتخ�ش�شة ، هي: 

جلنة ال�شوؤون ال�شرعية والقانونية. ( 1
جلنة احلقوق املدنية وال�شيا�شية. ( 2
جلنة احلقوق القت�شادية والجتماعية وال�شحية. ( 3
جلنة احلقوق التعليمية والثقافية والإعالمية. ( 4
جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية. ( 5
جلنة ال�شجون ودور التوقيف والإيواء.( 6

لدرا�شة مو�شوعات  موؤقتة  اأع�شائه جلانًا  ن من بني  يكوِّ اأن  وللمجل�ص 
معينة. 

2-3   اللجنة الدائمة للردود
�شدر الأمر ال�شامي الكرمي رقم )2775/م ب( وتاريخ 1431/3/27هـ 
بالردود  معنية  الإن�شان  حقوق  هيئة  يف  دائمة  جلنة  بتكوين  القا�شي 
على كل ما يثار �شد اململكة من املنظمات الدولية واملوؤ�ش�شات العاملة 
الأنظمة  يف  خمت�شني  ع�شويتها  يف  ت�شم  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف 
من وزارة اخلارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة التحقيق 

والدعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق.

وتتولى اللجنة الرد على كل ما يثار �شد اململكة من املنظمات الدولية 
الر�شائل  خالل  من  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  العاملة  واملوؤ�ش�شات 
التي  واملرا�شالت  والتقارير  دولية،  جهات  من  َتِرُد  التي  والدعاءات 
ت�شدرها منظمات حقوق الإن�شان الدولية، والنا�شطني يف هذا املجال.

2-4    اللجنة الدائمة ملكافحة جرائم اإلجتار 
باألشخاص

�شدر قرار جمل�ص الوزراء رقم )244( وتاريخ 1430/7/20هـ، القا�شي 
باملوافقة على ت�شكيل جلنة دائمة ملكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص؛ 
يف هيئة حقوق الإن�شان مكونة من ممثلني من وزارة اخلارجية، ووزارة 
العمل،  ووزارة  الجتماعية،  ال�شوؤون  ووزارة  العدل،  ووزارة  الداخلية، 

ووزارة الثقافة والإعالم، وهيئة حقوق الإن�شان. 
وقد حدد القرار اخت�شا�شات اللجنة فيما يلي:

بالأ�شخا�ص، 	• بالإجتار  املتعلقة  للق�شايا  والدائمة  الدقيقة  املتابعة 
الإجتار  حالت  وتطورات  واأ�شكال  واقع  عن  �شاملة  روؤية  لتكوين 
ت�شاعد  اإح�شائية  بيانات  قاعدة  وتكوين  اململكة،  يف  بالأ�شخا�ص 
املنا�شب  بال�شكل  والتعامل معها  ت�شخي�ص كل حالة على حدة،  يف 

ور�شد تطورها.
و�شع برامج وخطط ت�شمل التدابري الوقائية بالتن�شيق مع خمتلف 	•

ُي�شهم يف منع ارتكاب جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص يف  اجلهات مبا 
اململكة.

جرائم 	• حول  واملعرفة  الوعي  ن�شر  يف  املعنية  اجلهات  مع  الإ�شهام 
والنـ�شرات  التدريبية  الدورات  خالل  من  بالأ�شخا�ص  الإجتار 
جانب  اإلى  الإعالم،  و�شائل  يف  الإعالمية  واحلمالت  التثقيفية 
اللقاءات املبا�شرة مع قطاعات وفئات املجتمع، كالطلبة يف مراحل 
التعليم الأ�شا�شية واجلامعات واملوظفني الذين لهم عالقة مبا�شرة 

اأو غري مبا�شرة بهذه اجلرائم.
العمل على اإعداد ر�شائل اإعالمية من خالل الو�شائل التقليدية من 	•

اإذاعة وتلفزيون وو�شائل الإعالم اجلديد، للتعريف بجرائم الإجتار 
بالأ�شخا�ص، وتقدمي مناذج منها للتوعية والتثقيف ون�شر مفاهيم 

حمددة ووا�شحة عنها.
اإعداد اإر�شيف وثائقي اإعالمي ملا تن�شره ال�شحف واملجالت املحلية 	•

وو�شائل الإعالم العربية والعاملية، مبا ي�شاعد على متابعة خمتلف 
خمتلف  مع  والتعاون  معها،  والتعامل  ور�شدها  اجلرائم،  اأنواع 

اجلهات للحد منها.
بالأ�شخا�ص، 	• الإجتار  جرائم  حول  والأبحاث  الدرا�شات  اإعداد 

املحلية،  الأبحاث  ومراكز  ال�شعودية  اجلامعات  مع  بالتعاون 
لت�شخي�ص هذه اجلرائم، وحتديد دوافع مرتكبيها، وطرق واأ�شاليب 

التعامل الأمثل معهم.
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تنظيم الدورات والور�ص واحللقات الدرا�شية واملحا�شرات للتعريف 	•
مبخاطر جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص.

الإجتار 	• مبكافحة  املخت�شني  املوظفني  ومهارات  قدرات  تطوير 
بالأ�شخا�ص، وذلك من خالل الزيارات امليدانية، وتنظيم الدورات 

التدريبية لهم.
هذه 	• مع  بالتعامل  املعنية  الر�شمية  اجلهات  مع  وثيق  ب�شكل  العمل 

الق�شايا، وزيادة التن�شيق معها، مبا يحقق الأهداف املن�شودة من 
اإن�شاء اللجنة الدائمة. 

فعّالة 	• مواجهة  لتحقيق  وم�شتمر؛  خالق  ب�شكل  والعمل  املبادرة 
لنيل  للعدالة  وتقدميهم  بالأ�شخا�ص،  الإجتار  جرائم  ملرتكبي 
الإجتار  حالت  خف�ص  وبالتايل  ي�شتحقونها،  التي  العقوبات 

بالأ�شخا�ص على اختالف اأ�شكالها.
تقدمي امل�شاعدات واحلماية القانونية والجتماعية والإيواء ل�شحايا 	•

الإجتار بالأ�شخا�ص، واإعادة تاأهيلهم واإدماجهم يف املجتمع، �شواء 
اأكانوا مواطنني اأم مقيمني.

الدولية يف جمال مكافحة 	• الدويل مع املنظمات واجلهات  التعاون 
جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص، والبقاء على توا�شل دائم معها ملتابعة 
للحدود  عابرة  جرمية  باعتبارها  اجلرائم،  هذه  م�شتجدات  كل 
الوطنية، وتتطلب تعاون وت�شافر جهود الدول املعنية لر�شد حالت 

الإجتار ومالحقتها وتقدميها للعدالة. 

2-5   جلان الصلح
 �شكلت الهيئة جلانًا لل�شلح حلل امل�شاكل الجتماعية والإن�شانية التي 
ي�شتحيل حلها دون التدخل ال�شخـ�شي الودي من جانب اأع�شاء جمل�ص 
والتفاهم  لهم  وال�شتماع  املتخا�شمني  الأطراف  الهيئة، واجللو�ص مع 
تلك  املتخا�شمني، وقد حققت  وال�شلح بني  التقارب  معهم مبا يحقق 
اجلهود ثمارًا جيدة. وعاجلت جلنة اإ�شالح ذات البني 146حالة خالل 

الفرتة الأولى لأعمال جمل�ص الهيئة)1428-1432هـ(.
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اإلجنازات
الباب الرابع
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الفصل األول

جملس هيئة
 حقوق اإلنسان

الباب الرابع
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جملس الهيئة
ال�شادر  الإن�شان«  حقوق  هيئة  »تنظيم  من  الرابعة  للمادة  وفقًا 
باملر�شوم امللكي رقم 207 وتاريخ 1426/8/8هـ، يكون للهيئة جمل�ص 

ي�شمى )جمل�ص الهيئة( ي�شكل على النحو التايل:

1-    رئي�ص الهيئة                                          رئي�شًا
2-    نائب رئي�ص الهيئة                                 نائبًا للرئي�ص

وثمانية ع�شر ع�شوًا على الأقل، يعينون باأمر من رئي�ص جمل�ص الوزراء، 
يف  عاليًا  تاأهياًل  موؤهلني  ويكونون  للتجديد،  قابلة  �شنوات  اأربع  ملدة 
لهم  وم�شهودًا  الرتبوية،  اأو  ال�شيا�شية  العلوم  اأو  القانون  اأو  ال�شريعة 
بالنزاهة و الكفاية واخلربة يف ميدان حقوق الإن�شان. ولهوؤلء الأع�شاء 

حق ح�شور الجتماعات دون اأن يكون لهم حق الت�شويت.

1-1   اجتماعات وقرارات جملس الهيئة
عام  اإلى  1432هـ  عام  )من  الثانية  دورته  خالل  الهيئة  جمل�ص  عقد 
1437هـ( 82 اجتماعًا، اأُ�شدر خاللها 61 قرارًا ي�شمل اأعمال اأن�شطة 
الهيئة املختلفة منها على �شبيل املثال ل احل�شر ما يتعلق باإبداء الراأي 

الأنظمة  ومراجعة  الإن�شان،  بحقوق  املتعلقة  الأنظمة  م�شروعات  يف 
القائمة واقرتاح تعديلها وفقًا لالإجراءات النظامية، والتاأكد من تنفيذ 
اجلهات احلكومية املعنية لالأنظمة واللوائح ال�شارية فيما يتعلق بحقوق 
التجاوزات  حيال  الالزمة  النظامية  الإجراءات  واتخاذ  الإن�شان، 
بعمليات  يتعلق  ما  ومنها  اململكة،  يف  بها  املعمول  لالأنظمة  املخالفة 
من  يخ�شها  ما  تطبيقها  من  للتاأكد  احلكومية  اجلهات  مع  املتابعة 
كذلك  اململكة.  اإليها  ان�شمت  التي  الإن�شان  الدولية حلقوق  ال�شكوك 
ويبدي  الإن�شان،  بحقوق  الدولية اخلا�شة  ال�شكوك  املجل�ص يف  ينظر 
الواردة  الأحكام  اأو  اإليها،  اململكة  بان�شمام  يتعلق  فيما  الراأي حيالها 
بحقوق  املتعلقة  الدورية  اململكة  تقارير  يف  املجل�ص  ينظر  اأي�شًا  فيها، 
الهيئة  رئي�ص  قبل  من  منها  يلزم  ما  ويرفع  عليها،  للموافقة  الإن�شان 
اإلى رئي�ص جمل�ص الوزراء، ويتابع املجل�ص نتائج زيارات ال�شجون ودور 
التوقيف يف خمتلف مناطق اململكة ويرفع تقارير الزيارات اإلى رئي�ص 

جمل�ص الوزراء. 
التي  اأهم املو�شوعات  ويعر�ص اجلدول رقم )6( واجلدول رقم )7( 

ناق�شها جمل�ص الهيئة خالل عامي 1434هـ و 1435هـ.

اجلدول رقم )6(: اأهم املو�شوعات التي ناق�شها جمل�ص الهيئة خالل عام 1434هـ

املوا�سيعم

1
مناق�شة تقرير جلنة التعليم والتدريب والثقافة والإعالم، ب�شاأن تقرير فرع الهيئة مبنطقة ع�شري بخ�شو�ص اأحداث كلية الآداب 

والرتبية ـ بنات ـ بجامعة امللك خالد مبنطقة ع�شري.

2
حتت  الأ�شري  العنف  حول  الرابع  الوطني  اخلرباء  لقاء  لتو�شيات  والإعالم  والثقافة  والتدريب  التعليم  جلنة  تقرير  مناق�شة 
الأ�شري  الأمان  برامج  بني  بالتعاون   ، يونيو2011م   7 املوافق  1432/7/5هـ  يف  ُعقد  اأف�شل(الذي  اجتماعية  حماية  �شعار)نحو 

ووزارة ال�شوؤون الجتماعية وال�شوؤون ال�شحية يف احلر�ص الوطني و�شاركت فيه الهيئة.

3
مناق�شة تقرير جلنة التعليم والتدريب والثقافة والإعالم لال�شتدعاء املرفوع من قبل املحامي/ عبداهلل بن نا�شر بن غدير، ب�شاأن 

مقرتحاته حول احلد من احلوادث املرورية التي تتعر�ص لها املعلمات. 

4
مناق�شة تقرير جلنة التعليم والتدريب والثقافة والإعالم بخ�شو�ص التقرير الثاين عن تنفيذ اخلطة العربية للرتبية على حقوق 

الإن�شان. 

مناق�شة تقرير الأداء لهيئة حقوق الإن�شان.5

6
مناق�شة دعوة ممثل منظمة الأمم املتحدة للطفولة ) يون�شيف ( ملعايل وزير ال�شحة للتوقيع على تعهد لتجديد الوعد واللتزام 

بالعمل على و�شع خطط وطنية لتح�شني فر�ص الأطفال على قيد احلياة.

مناق�شة حم�شر اللجنة امل�شكلة لدرا�شة ظاهرة الإ�شرابات عن العمل من قبل العمالة الوافدة التي تعمل يف ال�شركات.7
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8
مناق�شة العر�ص املوجز املقدم من �شعادة ع�شو جمل�ص الهيئة الدكتور/ عبدالعزيز بن عثمان الفالح حول ما انتهى اإليه مو�شوع 

تكاليف عمليات التربع بالأع�شاء من املتوفني دماغًيا

9
مناق�شة العر�ص املوجز املقدم من �شعادة ع�شو جمل�ص الهيئة الدكتور/ عبدالعزيز بن عثمان الفالح حول ما انتهى اإليه مو�شوع 

تكاليف عمليات التربع بالأع�شاء من املتوفني دماغًيا.

10
اإحاطة املجل�ص مب�شاركة كل من ع�شوي جمل�ص الهيئة الدكتور/ عي�شى بن عبدالعزيز ال�شامخ والدكتور/ خالد بن �شليمان العبيد 
يف امللتقى الدويل بعنوان »اأي دور للمجتمع املدين يف تنفيذ عقد العمل العاملي من اأجل ال�شالمة على الطرق« املنعقد خالل الفرتة 

7ــ2012/11/8م باجلمهورية التون�شية.

11
ب�شاأن اللجنة امل�شكلة برئا�شة معايل ال�شيخ/ �شالح اآل ال�شيخ لدرا�شة العهدين الدوليني وقد اإنتهت اللجنة قد انتهت من تقريرها 

بكل احرتافية بالتاأ�شيل ال�شرعي ودرا�شة جميع الوثائق التي �شدرت وتتعلق بالعهدين.

12
موافقة املقام ال�شامي على تروؤ�ص الهيئة للجنة امل�شكلة لدرا�شة دور املراأة اليجابي يف اململكة والرد على يثار من ادعاءات ومزاعم 

يف هذا ال�شاأن.

مناق�شة تقرير جلنة ال�شوؤون ال�شرعية والقانونية ب�شاأن درا�شة م�شروع اإعالن حقوق الإن�شان لدول جمل�ص التعاون اخلليجي.13

عر�ص املح�شر املعد عن ظاهرة الإ�شراب عن العمل من قبل اللجنة امل�شكلة يف هيئة اخلرباء.14

رغبة وفد الهيئة الأمريكية للحريات الدينية يف زيارة اململكة والجتماع مع امل�شوؤولني يف الدولة.15

16
مناق�شة تقرير جلنة ال�شجون ودور التوقيف والإيواء ب�شاأن خطاب مدير فرع منظمة العفو الدولية يف اأثينا وتقرير املنظمة حول 

اأحكام الإعدام يف العامل ال�شادر يف عام 2011م.

مناق�شة م�شروع نظام بدائل عقوبة ال�شجن.17

18
مناق�شة )م�شروع نظام رعاية الأحداث( املقدم من الأمني العام ملجل�ص الوزراء بعد درا�شته من قبل جلنة احلقوق القت�شادية 

والجتماعية والأ�شرية.

19
التعاون يف �شكل  الإن�شان ملجل�ص  باإعادة �شياغة م�شروع ميثاق حقوق  املكلفة  مناق�شة حم�شر اجتماع جلنة اخلرباء املخت�شني 

اإعالن والذي ُعقد خالل الفرتة من 7-1434/4/8هـ مبقر جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية مبدينة الريا�ص.

مناق�شة تقرير زيارة منطقة تبوك بعد هطل الأمطار الغزيرة عليها.20

21
املتابعة  اإدارة  قبل  املعد من  التقرير  درا�شة  ب�شاأن  والإيواء  التوقيف  ودور  ال�شجون  قبل جلنة  املعد من  بالتقرير  املجل�ص  اإحاطة 

والتحقيق بخ�شو�ص زيارة اأهايل املوقوفني يف �شجن املباحث العامة مبنطقة الق�شيم )الطرفية(.

اإحاطة املجل�ص بالتقرير املعد من قبل فرع الهيئة مبنطقة ع�شري ب�شاأن الطفلة رهام علي احلكمي املنقول اإليها دم ملوث بالإيدز.22

مناق�شة م�شروع النظام اجلزائي جلرائم الإرهاب ومتويله. 23
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24
مناق�شة العر�ص املقدم من �شعادة الأمني العام للجنة الدائمة ملكافحة جرائم الجتار بالأ�شخا�ص، ب�شاأن ال�شتئذان للتوقيع على 

حم�شر اللجنة امل�شكلة بهيئة اخلرباء لإن�شاء جمعيات العمل يف اململكة.

25
مناق�شة التقرير املعد من قبل جلنة احلقوق القت�شادية والجتماعية والأ�شرية ب�شاأن تهاون الآباء يف اإ�شافة اأبنائهم بعد الولدة 

يف �شجل الأ�شرة املقدمة من الأمرية/ عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود رئي�شة برنامج الأمان الأ�شري. 

26
مناق�شة ال�شتدعاء املقدم من ذوي املوقوفني واملت�شمن تنفيذ اأوامر الإفراج ال�شادرة بحق ذويهم واملقدم من مدير اإدارة الر�شد 

واملتابعة والتحقيق.

27
التي �ُشجلت خالل  اإحاطة املجل�ص بالتقرير املعد من قبل فرع الهيئة مبنطقة ع�شري ب�شاأن ر�شد واإح�شاء البالغات واجلرائم 

الأ�شابيع املا�شية الناجتة عن ت�شلل عدد من رعايا بع�ص الدول الإفريقية.

28
املوقوفني يف  بع�ص  للهيئة من  املقدمة  ال�شكاوى  والإيواء حول عدد من  التوقيف  ودور  ال�شجون  املعد من جلنة  املح�شر  مناق�شة 

�شجون املباحث العامة حول عدم تنفيذ الأوامر الق�شائية ال�شادرة بالإفراج عنهم.

29
مناق�شة التقرير املعد من قبل جلنة احلقوق القت�شادية والجتماعية والأ�شرية ب�شاأن درا�شة التقرير املعد من قبل فرع الهيئة 

مبنطقة ع�شري بخ�شو�ص زيارة وفد من الفرع للطفلة رهام احلكمي املنقول اإليها دم ملوث بالإيدز.

30
اإحاطة املجل�ص بتقرير ع�شو جمل�ص الهيئة وامل�شرف العام على فرع الهيئة مبنطقة حائل د/ حممد بن عبدالكرمي ال�شيف عن 

الأمطار التي هطلت على مدينة حائل وحمافظاتها خالل الفرتة من  17- 1434/6/24هـ.

مناق�شة ق�شية ال�شجناء ال�شعوديني يف العراق.31

مناق�شة تقرير خمت�شر عن فريو�ص )كورونا(.32

33
مناق�شة التقرير املعد من قبل جلنة ال�شوؤون ال�شرعية والقانونية ب�شاأن درا�شة م�شروع نظام الإقامة والوارد من اللجنة الفرعية 

للجنة العامة ملجل�ص الوزراء.

34
تاريخ  يف   )18236( عدد  احلياة  �شحيفة  يف  ُن�شر  مما  للتحقق  بالريا�ص  النقاهة  م�شت�شفى  زيارة  بتقرير  املجل�ص  اإحاطة 

1434/4/27هـ.

مناق�شة م�شروع تقرير اململكة الثاين لال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل.35

مناق�شة التفاقية الدولية حلماية كل الأ�شخا�ص من الختفاء الق�شري.36

37
مناق�شة التقرير املعد من جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير ب�شاأن تقريري اململكة الثالث والرابع لإنفاذ اتفاقية 

حقوق الطفل. )مرفق CD( عن التقرير.

38
ا�شتكمال مناق�شة التقرير املعد من جلنة املنظمات والعالقات الدولية ومتابعة التقارير الدورية حول الدرا�شة العلمية ال�شرعية 

للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية. 

39
مناق�شة التقرير الثاين للمملكة العربية ال�شعودية يف �شاأن اتفاقية مناه�شة التعذيب وغريه من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية 

اأو الالاإن�شانية اأو املهينة.
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حم�شر هيئة اخلرباء ب�شاأن  م�شروع نظام ال�شجن والتوقيف.40

حم�شر هيئة اخلرباء ب�شاأن مو�شوع هروب الفتيات.41

42
للمدافعني عن حقوق  العربي  العربية على م�شروع »الإعالن  الدول  اأبدتها بع�ص  التي  ب�شاأن  املالحظات  برقية وزارة اخلارجية 

الن�شان.

م�شودة  التقرير الأول الذي �شيقدم من اململكة العربية ال�شعودية لالأمم املتحدة جتاه تنفيذ اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.43

اجلدول رقم )7(: اأهم املو�شوعات التي ناق�شها جمل�ص الهيئة خالل عام 1435هـ

املوا�سيعم

تقرير ب�شاأن مركز التاأهيل ال�شامل بوادي الدوا�شر.1

2
التقرير املعد من الدكتور اأحمد بن �شالح ال�شيف عن م�شاركته يف اجتماع اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رفيع امل�شتوى املعني 

بتحقيق الأهداف الإمنائية الألفية املتفق عليه دوليًا مبا يتعلق بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة. 

3
اخلطة النهائية املقدمة من اللجنة التعليمية والثقافية والإعالمية بامل�شاركة مع مركز الإعالم والن�شر. ب�شاأن تقرير اململكة املتعلق 

باخلطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإن�شان.

4
تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية ب�شاأن التعاون مع املنظمات واجلهات الدولية العاملة يف جمال 

حقوق الإن�شان.

5
تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية ب�شاأن   خطاب وزارة اخلارجية بخ�شو�ص اخلطاب الوارد من 
مكتب املفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان املت�شمن طلب ال�شيد/ ماينا كاي املقرر اخلا�ص املعني باحلق يف حرية التجمع ال�شلمي 

ويف تكوين اجلمعيات، زيارة اململكة.

6
الوطن  يف  الدميقراطي  التحول  عن  ال�شنوي  التقرير  ب�شاأن   الدورية  التقارير  ومتابعة  الدويل  والتعاون  املنظمات  جلنة  تقرير 

العربي.

7
تقرير جلنة احلقوق املدنية وال�شيا�شية ب�شاأن التقرير الذي تلقته وزارة اخلارجية من �شفارة اململكة املتحدة يف الريا�ص بخ�شو�ص 

مبادرة بريطانيا ملكافحة العنف اجلن�شي يف النزاعات.
درا�شة مقدمة من اللجنة ال�شرعية العلمية عن  موقف اململكة العربية ال�شعودية من عقوبة الإعدام.

م�شروع النظام الأ�شا�شي للمحكمة العربية حلقوق الإن�شان.8

تقرير اللجنة ال�شرعية العلمية عن موقف اململكة العربية ال�شعودية من عقوبة الإعدام.9

تقرير جلنة احلقوق املدنية وال�شيا�شية ب�شاأن خطة اللجنة لل�شنة الثالثة من الدورة الثانية للعام الهجري احلايل1435هــ10

تقرير اللجنة ال�شرعية العلمية عن موقف اململكة العربية ال�شعودية من عقوبة الإعدام.11
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حم�شر اجتماع جلنة اخلرباء اخلا�شة بدرا�شة م�شروع )اإن�شاء املحكمة العربية حلقوق الإن�شان (.12

حم�شر اللجنة امل�شكلة بهيئة اخلرباء لدرا�شة م�شروع اتفاقية عربية ملكافحة الإجتار بالب�شر.13

14
تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية ب�شاأن املوؤمتر ال�شنوي الثامن ملنتدى دول اآ�شيا واملحيط الهادي 

للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان الذي ُعقد يف قطر.

15
تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية ب�شاأن ملخ�ص الدورة التنظيمية للجولة الثامنة ملجل�ص حقوق 

الإن�شان .

16
اخلا�شة  الوليات  واأ�شحاب  احلاليني  املقررين  باأ�شماء  بيان  الدورية  التقارير  ومتابعة  الدويل  والتعاون  املنظمات  جلنة  تقرير 

التابعة ملجل�ص حقوق الإن�شان.

تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية ب�شاأن الدورة التنظيمية للجولة الثامنة ملجل�ص حقوق الإن�شان .17

18
التابعة  الوليات اخلا�شة  واأ�شحاب  احلاليني  املقررين  ب�شاأن  الدورية  التقارير  ومتابعة  الدويل  والتعاون  املنظمات  تقرير جلنة 

ملجل�ص حقوق الإن�شان. 

19
تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية ب�شاأن املوؤمتر ال�شنوي الثامن ملنتدى دول اآ�شيا واملحيط الهادي 

للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان الذي ُعقد يف قطر.

م�شروع حم�شر يف هيئة اخلرباء ب�شاأن التفاقية الدولية حلماية كل الأ�شخا�ص من الختفاء الق�شري.20

خطاب الديوان امللكي ب�شاأن تقرير هيئة حقوق الإن�شان عن ال�شجون ودور التوقيف.21

حم�شر اجتماع اخلرباء القانونيني ب�شاأن درا�شة م�شروع النظام الأ�شا�شي للمحكمة العربية حلقوق الإن�شان.22

تقرير من �شعادة ع�شو املجل�ص/ عبد العزيز العقال عن ح�شور املحاكمات.23

24
الالجئني يف  اأو�شاع  لتنظيم  العربية  التفاقية  ب�شاأن م�شروع حتديث  وال�شحية  والجتماعية  القت�شادية  مذكرة جلنة احلقوق 

الدول العربية.

امل�شروع املقدم من فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة حول تفعيل نظام احلماية من الإيذاء.25

بيان مقدم من اإدارة الر�شد واملتابعة والتحقيق، ب�شاأن املفرج عنهم من �شجن املباحث العامة.  26

27
تقرير جلنة احلقوق التعليمية والثقافية والإعالمية ب�شاأن درا�شة تقرير م�شاركة الهيئة يف املنتدى الإقليمي حول حماية احلق يف 

التعليم يف ظروف النزاعات امل�شلحة وانعدام الأمن يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا.

28
حم�شر اللجنة امل�شكلة بهيئة اخلرباء املكلفة بدرا�شة  التفاقية الدولية حلماية جميع ال�شخا�ص من الختفاء الق�شري والتفاقية 

الدولية حلماية حقوق العمالة املهاجرة.

29
التاأمينات  ونظام  الجتماعي،  ال�شمان  نظام  التالية:  الأنظمة  تطوير  درا�شة  ب�شاأن  والقانونية  ال�شرعية  ال�شوؤون  جلنة  مقرتح 

الجتماعية ، ونظام التقاعد للمدنيني والع�شكريني، ونظام املوظفني العام. 
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املوا�سيعم

30
اخلا�شني  الدوليني  للعهدين  ال�شعودية  العربية  اململكة  ان�شمام  طلب  ب�شاأن  والتقارير  الدويل  والتعاون  املنظمات  جلنة  تقرير 

باحلقوق املدنية وال�شيا�شة واحلقوق الجتماعية والقت�شادية والثقافية.

م�شروع حم�شر ب�شاأن م�شروع نظام رعاية الأحداث.31

32
تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية ب�شاأن البيان ال�شادر عن مفو�ص حقوق الإن�شان )ديوان املظامل ( 

بجمهورية اأذربيجان، مبنا�شبة الذكرى الثانية والع�شرين جلرمية الإبادة اجلماعية يف مدينة كوجايل.

33
تقرير جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقارير الدورية ب�شاأن  برقية �شمو وزير اخلارجية عن زيارة مقرر حقوق الإن�شان 

اإلى ميامنار.

تقرير ع�شو جمل�ص الهيئة د/هادي بن علي اليامي ب�شاأن م�شاركته �شمن برنامج )الزائر الدويل للوليات املتحدة(.34

35
تقرير جلنة احلقوق التعليمية والثقافية والإعالمية ب�شاأن درا�شة التقريرين املعدين حول الربنامج التدريبي بعنوان)اآليات الأمم 

املتحدة حلقوق الإن�شان(.

36
تقرير ع�شو جمل�ص الهيئة د/هادي بن علي اليامي ب�شاأن م�شاركته يف املوؤمتر الدويل حول املحكمة العربية حلقوق الإن�شان يف 

البحرين.

واتخذ جمل�ص الهيئة حيال املو�شوعات التي ناق�شها 61 قرارًا خالل دورة اأعماله الثانية )1432-1435هـ(. جدول رقم )8(. ويعر�ص اجلدول رقم 
)9( اأهم القرارات ال�شادرة عن جمل�ص الهيئة لعامي 1434هـ و 1435هـ. 

اجلدول رقم )8(:اأهم القرارات ال�شادرة عن جمل�ص الهيئة لعامي 1434هـ و 1435هـ.

العنوانم

ت�شمية اللجان الدائمة وتكوينها وت�شمية رئي�ص كل جلنة ونائبة.1

اإيجاد مكاتب لهيئة حقوق الإن�شان يف مراكز الإيواء املخ�ش�شة للعمالة املخالفة لالأنظمة.2

املوافقة على قيام الهيئة باإنتاج فيلم وثائقي عن الو�شع احلقيقي جلهود اململكة يف جمال ت�شحيح اأو�شاع العمالة.3

القيام بدرا�شة لواقع مراكز التاأهيل ال�شامل التابعة لوزارة ال�شوؤون الجتماعية بالتن�شيق مع الوزارة.4

الهتمام بجانب التوعية ون�شر ثقافة حقوق املر�شى.5

خماطبة وزارة ال�شوؤون الجتماعية بتزويد الهيئة باخلطة والإجراءات املتبعة ملركز التاأهيل ال�شامل.6

7
�شم �شعادة الدكتور عبد اهلل الن�شاري اإلى اللجنة املكونة لدرا�شة مو�شوع العمالة غري ال�شعودية يف �شوء الأنظمة والتعليمات 

املنظمة لها.

املوافقة على التقرير الوطني حول تنفيذ اخلطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإن�شان.8
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العنوانم

9

ب�شاأن التقرير ال�شنوي عن التحول الدميقراطي يف الوطن العربي.
اأوًل: املوافقة على و�شع خطة عمل لتنظيم العالقات مع املنظمات واملوؤ�ش�شات الدولية العاملة يف جمال حقوق الإن�شان.

ثانيًا: تتولى جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقرير الدورية يف بداية كل عام و�شع م�شروع اخلطة. ويعتمد من رئي�ص 
الهيئة.

ثالثًا: تتولى جلنة املنظمات والتعاون الدويل ومتابعة التقرير الدورية متابعة تنفيذ اخلطة بعد اعتمادها،  و اإعداد التقارير الالزمة 
عن ذلك.

10

ب�شاأن التقرير ال�شنوي عن التحول الدميقراطي يف الوطن العربي.
اأوًل: اإحاطة اأع�شاء املجل�ص باملو�شوع.

ثانيًا: اإحالة ن�شخ منه اإلى  جلان املجل�ص الدائمة لالإحاطة.
ثالثًا: اإحالة ن�شخة منة للجهة امل�شوؤولة عن اإعداد التقارير الدورية للرد عليه بح�شب ما تق�شي به التعليمات ال�شامية.

رابعًا: اإحالة ن�شخة منه  لالإدارة القانونية لالإحاطة. 
املوافقة على اإعالن التعهد باإنهاء العنف اجلن�شي اأثناء النزاعات. 11

12
وتاريخ  الوارد بخطاب وزارة اخلارجية رقم ) 273281/14/1/18/6(  الإن�شان  للمدافعني عن حقوق  العربي  الإعالن  م�شروع 

1434/9/30هـ.

13
لزيارة  الإن�شان؛  املو�شوعية اخلا�شة مبجل�ص حقوق  الوليات  اأ�شحاب  املتحدة  الأمم  لدعوة مقرري  برنامج  لو�شع  تكوين جلنة 
وا�شتغاللهم  الأطفال  ومنع جتارة  وال�شحة  كالتعليم  فيها  املتقدمة  الدول  اململكة من  تعد  التي  الإن�شانية  املو�شوعات  اململكة يف 

وغريها من املوا�شيع الإن�شانية التي للمملكة دور فيها.
م�شروع النظام الأ�شا�شي للمحكمة العربية حلقوق الإن�شان.14
 توظيف ال�شعوديني، وو�شع البطالة يف اململكة. 15
مو�شوع دور الإخاء،  وكيفية التعامل مع ال�شخا�ص امل�شابني باأمرا�ص نف�شية.  16
املوؤمتر ال�شنوي الثامن ملنتدى دول اآ�شيا واملحيط الهادي للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان والذي عقد يف قطر.17
ملف الدورة التنظيمية للجولة الثامنة ملجل�ص حقوق الإن�شان18
م�شروع حتديث التفاقية العربية لتنظيم اأو�شاع الالجئني يف الدول العربية .19
ب�شاأن فريو�ص كورونا20
املقرتح املقدم من قبل فرع منطقة مكة املكرمة حول تفعيل نظام احلماية من الإيذاء.21

22
م�شاركة الهيئة يف املنتدى الإقليمي حول حماية احلق يف التعليم يف ظروف النزاعات امل�شلحة وانعدام الأمن يف منطقة ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اإفريقيا.
ب�شاأن درا�شة التفاقية الدولية حلماية جميع ال�شخا�ص من الختفاء الق�شري والتفاقية الدولية حلماية حقوق العمالة املهاجرة.23
م�شروع املح�شر املعد يف هيئة اخلرباء ب�شاأن م�شروع نظام رعاية الأحداث.24

25
الثانية والع�شرين جلرمية  اأذربيجان، مبنا�شبة الذكرى  الإن�شان )ديوان املظامل ( بجمهورية  البيان ال�شادر عن مفو�ص حقوق 

الإبادة اجلماعية يف مدينة كوجايل.
املوافقة على م�شروع تقرير اململكة املعني بتنفيذ اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.26
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اجلدول رقم )9(: عدد اجلل�شات والقرارات واملهمات والأعمال التي 
قام بها جمل�ص الهيئة خالل دورتيه الأولى والثانية

العن�شر

العدد

الدورة الأوىل

-1428(

1432هـ(

الدورة الثانية 

)1432- 1437هـ(

10482اجلل�شات التي ُعقدت

8861القرارات التي �شدرت

256196مهمات واأعمال1

1-2   االجتماعات مع مسؤويل الدولة
ن�شت املادة ال�شاد�شة من تنظيم الهيئة على اأن “ملجل�ص الهيئة دعوة 
ممثلني من الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى واملوؤ�ش�شات الأهلية 
عند درا�شة املو�شوعات ذات العالقة بهذه اجلهات”. وقد قدم جمل�ص 
من  وعدٍد  الأمراء،  امللكي  ال�شمو  اأ�شحاب  من  لعدٍد  الدعوة  الهيئة 
اأ�شحاب املعايل الوزراء، وعدٍد من روؤ�شاء الأجهزة احلكومية الأخرى، 
وبع�ص من م�شوؤويل الدولة، للح�شور اإلى مقر الهيئة ملناق�شة جملة من 
الجتماعات  تلك  واأثمرت  الإن�شان،  بحقوق  ال�شلة  ذات  املو�شوعات 
الإن�شان  حقوق  مفهوم  تعزيز  ل�شالح  بالنفع  تعود  اإيجابية  نتائج  عن 

يف اململكة.

بالزيارات  والقيام  والبحوث،  الدرا�شات  اإعداد  يف  والأعمال  املهمات  1-  تتمثل 
واجلولت التفقدية، وامل�شاركات الداخلية واخلارجية يف املوؤمترات والندوات 

والجتماعات.
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2-1   إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية لعمل الهيئة
بالتعاون مع معهد  الإ�شرتاتيجية اخلم�شية  الهيئة خطة عملها  اأعدت 
العتبار  يف  اآخذًة  ال�شت�شارية،  والبحوث  للدرا�شات  عبداهلل  امللك 
اخلا�شة  باري�ص  ومبادئ  املجال،  هذا  يف  الدولية  املمار�شات  اأف�شل 
الأمم  اعتمدتها  التي  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  بالهيئات 
املتحدة، مع ال�شتعانة ببع�ص خرباء مكتب املفو�شية ال�شامية حلقوق 

الإن�شان يف بلورة املالمح الرئي�شة للخطة.
وحماية  تعزيز  ت�شتهدف  متنوعة  وطنية  عمل  برامج  اخلطة  ومتثل 
وفق  العمل  خالل  من  وذلك  بها،  والرقي  اململكة  يف  الإن�شان  حقوق 
�شوؤونها،  وت�شيري  الهيئة  اأعمال  اإدارة  حتقق  �شاملة،  علمية  منهجية 
بهدف الرفع من م�شتوى الجناز واجلودة. وا�شتملت اخلطة على ثالث 

مراحل مق�شمة على برامج زمنية، وفق الآتي: 

املرحلة الأولى: التمكني املوؤ�ش�شي.
املرحلة الثانية: التفوق والتميز يف الأداء.

املرحلة الثالثة: الريادة املوؤ�ش�شية.
خطط  اإلى  جتزئتها  خالل  من  اخلطة  تنفيذ  يف  الهيئة  �شرعت  وقد 
التقدم  م�شتوى  وتقييم  تنفيذها،  لي�شهل  �شنوية  وم�شاريع  وبرامج 

والإجناز. 

2-2   أهداف اخلطة اإلسرتاتيجية لعمل الهيئة
ا�شتملت خطة الهيئة الإ�شرتاتيجية على �شبعة اأهداف، وهي:

والتقنية . 1 والأدائية  والتنظيمية  النظامية  الأ�ش�ص  بناء  ا�شتكمال 
تقدمي  واملتميز يف  املتفوق  الأداء  تركز على تطوير م�شتوى  التي 
اخلدمة واإقامة �شراكة اإ�شرتاتيجية فاعلة مع الأجهزة احلكومية 
وغري احلكومية يف جميع املجالت التي تخدم حقوق الإن�شان على 
امل�شتويني الوطني والدويل، ومبا ي�شاعد الهيئة على اأداء ر�شالتها 

وحتقيق روؤيتها الإ�شرتاتيجية.
والتنظيمات . 2 واللوائح  الأنظمة  بني  ما  والتكامل  التوافق  حتقيق 

وبني  جهة  من  احلكومية  وغري  احلكومية  الأجهزة  يف  املطبقة 
معايري حقوق الإن�شان الواردة يف ال�شكوك والتفاقيات الدولية 

التي �شادقت عليها اململكة.
يف . 3 اأ�شا�شيًا  مكونا  وحمايتها  الإن�شان  حقوق  احرتام  ي�شبح  اأن 

واأداء  لأعمالها  احلكومية  وغري  احلكومية  الأجهزة  ممار�شة 
مهامها وتقدمي خدماتها لكل مواطن ومقيم يف اململكة.

من . 4 اأ�شا�شيًا  جزءًا  وحمايتها  الإن�شان  حقوق  احرتام  ي�شبح  اأن 
الثقافة الوطنية لكل مواطن ومقيم يف اململكة.

اإقامة �شراكة جمتمعية فاعلة لن�شر وتعزيز ثقافة حقوق الإن�شان . 5
لدى خمتلف مكونات املجتمع ال�شعودي.

على . 6 تعتمد  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  رائدة  هيئة  اإلى  التحول 
مهامها  وتوؤدي  وال�شراكة،  املعرفة  وتوليد  والتطوير  البحث 
احلديثة  والت�شالت  املعلومات  تقنيات  با�شتخدام  واأعمالها 

وباأقل قدر ممكن من التعامالت الورقية.
وحمفزة . 7 جاذبة  بيئة  لت�شبح  الهيئة  يف  العمل  بيئة  تطوير 

الإن�شان  حقوق  جمال  يف  املتخ�ش�شة  العالية  الكفاءات  لذوي 
اجتذابهم  من  الهيئة  لتمكني  وذلك  امل�شاندة؛  والتخ�ش�شات 
خدماتها  وتقدمي  بهم،  والحتفاظ  وتطويرهم  وتنميتهم 

للم�شتفيدين واملتعاملني معها بي�شر و�شهولة.

اخلطة    لتنفيذ  الزمني  2-3    اجلدول 
اإلسرتاتيجية لعمل الهيئة 

الهيئة مدته خم�ص  اإ�شرتاتيجية  لتنفيذ  الهيئة برناجمًا زمنيًا  و�شعت 
كل  ويحمل  1437هـ.  عام  يف  وينتهي  1433هـ  عام  من  يبداأ  �شنوات، 
ُبرجمت  املبادرات  من  عددًا  الإ�شرتاتيجية  الهيئة  اأهداف  من  هدف 
اإجماليها199  يف  وتبلغ  اأجلها،  من  اأن�شئت  التي  الهيئة  لأهداف  وفقًا 

مبادرة.
الهيئة �شوطًا كبريًا يف تنفيذ خطتها الإ�شرتاتيجية، ومن  وقد قطعت 

بني الأعمال التي قامت بها الهيئة ما يلي:

اإعداد الهياكل التنظيمية واللوائح الإدارية.. 1
ت�شوية اأو�شاع موظفي الهيئة الوظيفية.. 2
اإجناز الالئحة الداخلية لأع�شاء جمل�ص هيئة حقوق الإن�شان.. 3
اإعداد لئحة املتعاونني واملتطوعني يف جمال حقوق الإن�شان.. 4
اإن�شاء عدد من اللجان وا�شتحداث بع�ص الوحدات الإدارية نظرًا . 5

اإلى تو�شع مهام ون�شاطات الهيئة.
احل�شول على مواقع حكومية لتكون مقرات لفروع الهيئة يف عدٍد . 6

من مناطق اململكة.
تطوير بيئة الأعمال وتطبيق التعامالت الإلكرتونية. . 7
8 ..)www.hrc.gov.sa( :تطوير موقع الهيئة الإلكرتوين

اإن�شاء مركز ات�شال موّحد )19922(. . 9
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يف  جاهدًة  الهيئة  عملت  الهيئة،  تنظيم  من  اخلام�شة  للمادة  تنفيذًا 
التاأكد من حتقيق مبادئ حقوق  ُعد على  ال�شُّ وعلى جميع  الأوجه  كل 
وعلى  اململكة،  يف  والقانونية  الجتماعية  الق�شايا  جميع  يف  الإن�شان 
معاجلة جميع امل�شاكل التي تعرت�ص الوفاء بحقوق الإن�شان �شواء اأكان 

من قبل اأ�شخا�ص اأم موؤ�ش�شات، فقد قامت الهيئة بالآتي:

3-1   دراسة األنظمة احلالية
در�شت الهيئة بالتعاون مع اجلهات احلكومية العديد من التـ�شريعات 
الأنظمة  من  عددًا  وراجعت  الإن�شان،  بحقوق  ال�شلة  ذات  والأنظمة 
القائمة للتاأّكد من مدى مراعاتها حلقوق الإن�شان.  ورفعت عددًا من 
التو�شيات والقرتاحات اخلا�شة بهذا ال�شاأن اإلى جمل�ص الوزراء. ومن 

اأهم الأنظمة والت�شريعات القائمة التي در�شتها الهيئة ما يلي:

م�شروع النظام اجلزائي ملكافحة الإرهاب.. 1
م�شروع نظام احلماية من الإيذاء.. 2
م�شروع نظام حماية الطفل.. 3
م�شروع نظام مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص.. 4
م�شروع تنظيم هيئة الهالل الأحمر ال�شعودي.. 5
لئحة تنظيم زواج ال�شعوديني بغري ال�شعوديات.. 6
نظام مر�شى متالزمة العوز املناعي املكت�شب ) الإيدز(.. 7

اأي�شًا در�شت الهيئة التفاقيات الدولية والثنائية للتاأكد من موافقتها 
ملبادئ حقوق الإن�شان، كذلك تتاأكد الهيئة من تنفيذ اجلهات احلكومية 
والك�شف عن  الإن�شان،  بحقوق  يتعلق  فيما  ال�شارية  واللوائح  لالأنظمة 
التجاوزات املخالفة لالأنظمة املعمول بها يف اململكة والتي ت�شكل انتهاكًا 
حلقوق الإن�شان، وتتخذ الإجراءات النظامية الالزمة يف هذا ال�شاأن. 

ومن اأهم التفاقيات الدولية التي در�شتها الهيئة ما يلي:

الإعالن اخلليجي حلقوق الإن�شان.. 1
اآلية عمل املنظمات الدولية.. 2
املحكمة العربية حلقوق الإن�شان.. 3
درا�شة الن�شمام اإلى اتفاقية الختفاء الق�شري.. 4
اتفاقية العمالة مع كل من: الهند، واإندوني�شيا.. 5

داخل  التوقيف  ودور  السجون  3-2  زيارة 
اململكة وخارجها

منحت الفقرة رقم )6( من املادة اخلام�شة من “تنظيم هيئة حقوق 
وقت  اأي  يف  التوقيف  ودور  ال�شجون  زيارة  يف  احلق  الإن�شان” الهيئة 
اإلى  الزيارات  تلك  تقارير عن  ورفع  الخت�شا�ص،  اإذن من جهة  دون 
م�شتمرًا  برناجمًا  عليه  بناًء  الهيئة  ونفذت  الوزراء،  جمل�ص  رئي�ص 
زارتها  التي  التوقيف  ودور  ال�شجون  عدد  وجاوز  للزيارات،  ومفاجئًا 

الهيئة الثالثني �شجنًا ودارًا للتوقيف يف خمتلف مناطق اململكة، وبلغ 
الذين  املوقوفني  عدد  اجمايل  بلغ  فيما  زيارة،   214 الزيارات  عدد 
متت زيارتهم يف ال�شجون ودور التوقيف كافة للنظر يف �شكاواهم 260 
�شجينًا  و829  زيارة،   491 بـ  مقارنة  1435هـ،  لعام  وموقوفًا  �شجينًا 
وموقوفًا لعام 1434هـ. جدول رقم )10(، وقد �شملت الزيارات التي 

متت داخل اململكة لل�شجون ودور التوقيف التالية: 

ال�شجون والإ�شالحيات التابعة للمديرية العامة لل�شجون.	•
اأماكن االحتجاز باإدارات املرور ومراكز ال�ضرط يف عدد من مناطق 	•

وحمافظات اململكة.
 دور التوقيف يف اإدارات الوافدين التابعة لإدارة العامة للجوازات.	•
دور التوقيف يف اإدارات و�شعب الإدارة العامة ملكافحة املخدرات.	•
�شجون املباحث العامة.	•
دور املالحظة الجتماعية وموؤ�ش�شات رعاية الفتيات التابعة لوزارة 	•

ال�شوؤون الجتماعية.
و�شعورًا من الهيئة مب�شوؤوليتها نحو متابعة حقوق املواطنني ال�شعوديني 
الإن�شانية اأينما وجدوا، زارت الهيئة عدًدا من ال�شجون يف بع�ص الدول 
العربية  والإمارات  والكويت،  وقطر،  ولبنان،  والأردن،  �شوريا،  مثل: 
تلك  يف  ال�شعوديني  ال�شجناء  اأو�شاع  عن  تقاريرها  وقدمت  املتحدة، 
ال�شجون اإلى جهات الخت�شا�ص لتخاذ الالزم حيال اإطالق �شراحهم 

اأو حت�شني اأو�شاعهم.

اجلدول رقم )10(: عدد املوقوفني الذين متت مبا�شرة �شكواهم 
م�شنفني بح�شب مكان التوقيف خالل عامي 1434هـ و 143هـ.

مكان التوقيف
عام 1435هـعام 1434هـ

العدد
الن�سبة 

%
العدد

الن�سبة 
%

ال�شجون العامة و�شجن اإدارة 
الوافدين

116%14.0141%54.2

دور التوقيف )مراكز ال�ضرط، 
والبحث اجلنائي، ومكافحة 

املخدرات(
36%4.3--

املراكز الجتماعية والتاأهيلية 
وامل�شت�شفيات واجلهات الأخرى

19%2.3--

45.8%79.4119%658�شجون املباحث العامة

100%100260%829الإجمايل
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الر�شم البياين رقم )5(: ن�شب ال�شكاوى املت�شلمة التي تلقتها الهيئة 
خالل الفرتة الأولى لأعمال جمل�ص الهيئة)1428-1432هـ( م�شنفًة 

بح�شب نوع احلق / احلقوق
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حماية 
حقوق 

ال�شجناء

العمل املالية الرعاية 
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الوطنية

الرعاية 
ال�شحية

امل�شاواة 
اأمام 

الأحكام 
الق�شائية

احلماية 
من 

العنف 
الأ�شري

احلماية اأخرى
من 

التع�شف 
والتعذيب

الهيئة 146حالة للفرتة نف�شها،  اإ�شالح ذات البني يف  وعاجلت جلنة 
احلالت  تلتها   ،%37.0 بن�شبة  احلقوقية  احلالت  مقدمتها  يف  جاء 

اجلنائية بن�شبة 26.0%، اجلدول رقم )13(.

اجلدول رقم )13(: عدد احلالت التي ُحلت من ِقَبل طرف جلنة 
اإ�شالح ذات البني خالل الفرتة الأولى لأعمال جمل�ص الهيئة

)1428-143هـ( م�شنفًة بح�شب نوعها

الن�سبة %العددنوع احلالةم

37.0%54حقوقية1

21.9%32زوجية2

2.1%3ق�شا�ص3

26.0%38جنائية4

13.0%19عمالية5

100%146الإجمايل

الر�شم البياين رقم )6(: ن�شب احلالت التي ُحلت من ِقَبل طرف 
جلنة اإ�شالح ذات البني خالل الفرتة الأولى لأعمال جمل�ص 

الهيئة)1428-1432هـ( م�شنفًة بح�شب نوعها

حالة عماليةحالة جنائيةحالة زوجية حالت ق�شا�ص حالة حقوقية

%37

%21.9%2.1

%26

%13

يف  ُين�شر  ما  ور�شد  ال�شكاوى،  ت�شجيل  عملية  خالل  الهيئة  ولحظت 
بع�ص  يف  يطرح  ما  ومتابعة  يومي،  ب�شكل  العالم  وو�شائل  ال�شحف 
من  �شكاًل  ي�شنف  ما  املخالفات  من  هناك  اأن  اخلا�شة،  اللقاءات 

اأ�شكال انتهاكات حقوق الإن�شان، منها ما يلي:

اإجراءات التقا�شي وخا�شة يف جمال الق�شايا العمالية، وطول مدة 	•
النتظار للنظر يف الق�شايا.

عدم تفعيل دور املجال�ص البلدية بال�شكل املطلوب واملتوقع.	•
تدين اخلدمات ال�شحية مما يوؤثر �شلبًا يف كرامة الإن�شان، واحرتام 	•

حقه يف احلياة، ويعطل النمو القت�شادي، والتما�شك الجتماعي.
بتاريخ 	• �شدر  الذي  اجلزائية  الإجراءات  نظام  تطبيق  عدم 

من  العديد  دون  يحول  مما  �شاملة  ب�شورة  1422/7/28هـ 
ال�شمانات القانونية للمحتجزين وكذلك حق الدفاع.

تاأخر بع�ص اجلهات احلكومية يف الرد على ا�شتف�شارات الهيئة.	•
وخالل عام 1435هـ بلغ عدد ال�شكاوى الواردة ملقر الهيئة الرئي�ص يف 
بـ  املتعلقة  ال�شكاوى  مقدمتها  يف  اأتت  �شكوى،   1025 الريا�ص  مدينة 
»حقوق املوقفني وال�شجناء« بـ 190 �شكوى وبن�شبة 19%، تلتها ال�شكاوى 
عام  يف  اأما   ،%11 وبن�شبة  �شكوى   108 بواقع  العمل«  حق   « بـ  املتعلقة 
1434هـ فقد بلغ عدد ال�شكاوى 1027 �شكوى، اأتت يف مقدمتها ال�شكاوى 
املتعلقة بـ »حقوق املوقفني وال�شجناء« بـ 210 �شكوى وبن�شبة %20.4، 
تلتها ال�شكاوى املتعلقة بـ » حق العمل« بواقع 102 �شكوى وبن�شبة %10. 
وال�شت�شارات  ال�شتف�شارات  عدد  بلغ  كذلك   .)14( رقم  اجلدول 
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 2011 الرئي�ص  مقرها  يف  الهيئة  تلقتها  التي  والهاتفية  ال�شخ�شية 
ا�شت�شارة يف عام 1434هـ.

وو�شل اإجمايل ال�شكاوى الواردة التي تلقتها الهيئة يف مقرها الرئي�ص 
يف مدينة الريا�ص لعام 1434هـ اإلى 1308 �شكوى، وبلغ عدد ال�شكاوى 
التي متت خماطبة اجلهات املخت�شة فيها )464( �شكوى، وبلغ عدد 
ال�شكاوى التي مت الرد عليها من قبل اجلهات املخت�شة )172( �شكوى، 

اجلدول رقم )14(: عدد ال�شكاوى الواردة التي تلقتها الهيئة يف مقرها الرئي�ص يف مدينة الريا�ص لعامي 1434هـ و1435هـ م�شنفًة 
بح�شب  نوع احلق / احلقوق

نوع احلق / احلقوقرقم
عام 1435هـعام 1434هـ

الن�سبة %العددالن�سبة %العدد

19%20.4190 %210املوقوفون وال�شجناء1
9%5.289 %53اجلن�شية2
11%10108 %102العمل3
2%6.225 %64احلماية من التع�شف والتعذيب4
1%114 %11ال�شمعة والكرامة5
8%4.887 %49التملك6
4%242 %19احلركة والتنقل7
1%112 %9التعبري وامللكية الفكرية8
2%0.917 %7الأمن9

2%5.525 %56اللجوء اإلى الق�شاء10
3%1.528 %15التعليم11
7%3.967 %40املالية12
8%4.981 %50الرعاية ال�شحية13
8%5.478 %55الرعاية الجتماعية14
3%2.629 %27العي�ص يف البيئة ال�شليمة15
2%124 %10امل�شاواة اأمام الأحكام ال�شرعية و الأنظمة16
3%1.232 %12الك�شب امل�شروع17
3%134 %9الزواج وتكوين الأ�شرة18
4%22.343%229احلماية من العنف الأ�شري19
----تعزيز حقوق الإن�شان على اأر�ص الواقع20

100%1001025%1027الإجمايل

يف حني بلغ عدد ال�شكاوى التي مل ترّد عليها اجلهات املخت�شة )294( 
�شكوى . اجلدول رقم )16(.

وقامت الهيئة بتوجيه عدد من املتقدمني بالإجراء القانوين ال�شحيح 
لق�شاياهم ملا جمموعه  )298( �شكوى، يف حني بلغ عدد ال�شكاوى التي 

ُاحيلت لفروع واإدارات الهيئة بعد التحقق من �شحتها )405( �شكوى.
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الر�شم البياين رقم )7(: ال�شكاوى الواردة التي تلقتها الهيئة يف مقرها الرئي�ص يف مدينة الريا�ص لعام1435هـ م�شنفًة
 بح�شب نوع احلق / احلقوق 
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مدينة  يف  الرئي�ص  مقرها  يف  الهيئة  تلقتها  1025�شكوى  اأ�شل  ومن 
الريا�ص لعام 1435هـ منها 770 �شكوى خاطبت الهيئة فيها اجلهات 
املخت�شة، و255 �شكوى اأنهتها الهيئة. اجلدول رقم )15(.  يف حني من 
اأ�شل 1308 �شكوى تلقتها الهيئة يف مركزها الرئي�ص يف مدينة الريا�ص 
لعام 1434هـ، خاطبت يف 494 �شكوى اجلهات املخت�شة، و اأنهت 744 

�شكوى. جدول رقم )16(.

واجلدير بالذكر اأن ال�شتف�شارات وال�شت�شارات ال�شخ�شية والهاتفية 
التي تلقتها الهيئة خالل الن�شف الأول من عام 1435هـ بلغت ما يزيد 

على 1000 ا�شتف�شار وا�شت�شارة.

اجلدول رقم )15(: ال�شكاوى الواردة التي تلقتها الهيئة يف مقرها الرئي�ص يف مدينة الريا�ص لعام 1435هـ م�شنفًة بح�شب  نوع احلق / احلقوق 
واجلن�ص واملنتهي واملحال للجهات احلكومية

العددنوع احلق / احلقوقرقم
اجلن�ص

املنتهي
املحال 

للجهات 
احلكومية ن�ساءرجال

1901553542148املوقوفون وال�شجناء1
8961281574اجلن�شية2
10876324167العمل3
251691114احلماية من التع�شف والتعذيب4
431330340احلماية من العنف الأ�شري5
149559ال�شمعة والكرامة6
876225879التملك7
422616834احلركة والتنقل8
1210266التعبري وامللكية الفكرية9

17143710الأمن10
251691114اللجوء اإلى الق�شاء11
281612523التعليم12
6745221552املالية13
814437972الرعاية ال�شحية14
7843352454الرعاية الجتماعية15
292181118العي�ص يف البيئة ال�شليمة16
24186816امل�شاواة اأمام الأحكام ال�شرعية و الأنظمة17
322391121الك�شب امل�شروع18
3419151519الزواج وتكوين اأ�شرة19

1025687338255770الإجمايل
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الر�شم البياين رقم )8(: ت�شنيف ال�شكاوى الواردة التي تلقتها الهيئة يف مقرها الرئي�ص يف مدينة الريا�ص لعام 1435هـ بح�شب نوع اجلن�ص و نوع 
احلق / احلقوق
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اجلدول رقم )16(: ال�شكاوى الواردةالتي تلقتها الهيئة يف مقرها الرئي�ص يف مدينة الريا�ص لعام 1434 هـ م�شنفًة بح�شب نوع احلق / احلقوق

العددنوع احلق /احلقوقرقم
عدد ال�سكاوى 

ال�سادرة
جلهة 

الخت�سا�ص

ردت عليها
اجلهة 

املخت�سة

مل ترد 
عليها جهة 
الخت�سا�ص

ال�سكاوى 
املنتهية

2971379146160 حماية حقوق اال�شجناء1
3242228امل�شاواة2
165381027127العمل3
2191812الرتبية و التعليم4
5827121531التملك5
623633326اجلن�شية6
982141777احلماية من التع�شف7
926-359احلركة والتنقل8
1331210ال�شمعة والكرامة9

9560154535الرعاية الجتماعية10
6230121832الرعاية ال�شحية11
1221110الأمن12
10---10الك�شب امل�شروع13
156249الزواج وتكوين الأ�شرة14
4583537اللجوء اإلى الق�شاء15
932872165املالية16
3---3التعبري17
2794718العي�ص يف البيئة ال�شليمة18
16537433127اأخرى19

1308464172294744الإجمايل
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للمركز  الواردة  لل�شكاوى  اإح�شائيات  الإح�شائي  امللحق  ويعر�ص 
الرئي�ص يف مدينة الريا�ص ولفروع الهيئة يف خمتلف مناطق اململكة.

 3-5   نشر ثقافة حقوق اإلنسان
احلكومية  القطاعات  مع  بالتعاون  تاأ�شي�شها،  منذ  الهيئة  بذلت 
واملوؤ�ش�شات الوطنية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، جهودًا حثيثة يف �شبيل 
ن�شر ورفع ثقافة املجتمع حلقوق الإن�شان من خالل عقد دورات تدريبية 
وجمعيات  ال�شجون  واإدارات  والأمنية  الق�شائية  اجلهات  ا�شتهدفت 
لأع�شاء  عمل  ور�ص  ُعقدت  كذلك  الإعالم.  وو�شائل  املدين  املجتمع 
املجال.  هذا  يف  احلديثة  التطورات  على  لطالعهم  الهيئة  جمل�ص 
ونفذت الهيئة جملة من الأن�شطة الإعالمية وامليدانية والتوعوية، منها:

من 	• جمموعة  مع  بالتعاون  والندوات  املحا�شرات  من  عدد  تنفيذ 
الطلبة  اإلى  الإن�شان  حقوق  ثقافة  لإي�شال  اململكة  يف  اجلامعات 
اجلامعات،  يف  والأكادمييني  والعايل  العام  التعليم  يف  والطالبات 

اإ�شافة اإلى الأندية الأدبية واأماكن التجمعات يف اأنحاء اململكة. 
من 	• املئات  الهيئة  نـ�شرت  الإن�شان،  حقوق  منا�شبات  مع  تزامنًا 

اللوحات الإر�شادية يف خمتلف مناطق اململكة.
نفذت الهيئة حمالت توعوية عن طريق عـ�شرات املواقع الإلكرتونية 	•

الأكرث اإقباًل و�شعبية يف �شبكة الإنرتنت، ومن خالل مواقع التوا�شل 
الجتماعي. 

حول 	• التلفزيون  ويف  اليومية  ال�شحف  يف  توعوية  اإعالنات  اإعداد 
حقوق العمالة املنزلية وحقوق املطلقات.

الإن�شان 	• بحقوق  اهتمت  ودوريات  وجمالت  كتبًا  الهيئة  اأ�شدرت 
غري  اأو  ال�شن  كبار  اأو  املعاق  اأو  الطفل  اأو  املراأة  بحقوق  اأو  عمومًا 

ذلك.
اأ�شدرت الهيئة عددًا من الكتيبات والدوريات والن�شرات واملطويات 	•

واملل�شقات، التي من �شاأنها ت�شهيل الطالع على خمتلف اجلوانب 
ذات ال�شلة بحقوق الإن�شان.

والثقافة 	• للرتاث  الوطني  املهرجان  يف  �شنويًا  الهيئة  ت�شارك 
من  ال�شتفادة  وكيفية  ومهامها  بالهيئة  للتعريف  )اجلنادرية( 
املطويات  ون�شـر  وفعاليات،  برامج  خالل  من  وذلك  خدماتها، 
والكتيبات التوعوية والتثقيفية وتقدمي ال�شت�شارات، وتعمل الهيئة 
يت�شمن  الذي  اجلنادرية،  يف  الدائم  مقرها  ت�شميم  على  حاليًا 

معر�شًا �شنويًا عن حقوق الإن�شان. 
وقامت الهيئة بالإعداد والتن�شيق لعدد من املوؤمترات والندوات وور�ص 
كما هو مو�شح يف  الإن�شان  ثقافة حقوق  ن�شر  برنامج  اإطار  العمل يف 

اجلدول رقم )17( واجلدول رقم )18( واجلدول رقم )19(.

اجلدول رقم )17(: عدد املوؤمترات والندوات وور�ص العمل  واملحا�شرات التوعوية التي نظمتها الهيئة اأو �شاركت يف تنظيمها لن�شر ثقافة حقوق 
الإن�شان م�شنفًة بح�شب جمالتها واملدينة/املحافظة خالل الفرتة املا�شية

املدينة/ املحافظةالعدداملجالم

الريا�ص وجدة واجلوف واأبها 12الندوات وور�ص العمل املحلية يف جمال حقوق الإن�شان1
وبريده والدمام

الريا�ص ومكة املكرمة واملنطقة 5ور�ص عمل عن الق�شاء واملعايري الدولية حلقوق الإن�شان2
ال�شرقية واأبها واجلوف

الريا�ص وجدة والدمام واأبها 5ور�ص عمل عن احلوكمة الأمنية3
واجلوف

الريا�ص1ور�شة عمل ُعقدت ملن�شوبي ومن�شوبات هيئة حقوق الإن�شان4

حما�شرات عن حقوق الإن�شان لطالب وطابات اجلامعات والأندية 5
خمتلف مناطق اململكة17الدبية وعدد من الغرف التجارية

الريا�ص1ندوة عن الإجتار بالأ�شخا�ص وحقوق الإن�شان6

معهد الدرا�شات الدبلوما�شية يف 1حلقة نقا�ص عن نظام مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص7
الريا�ص

ندوة حول احلريات الدينية، �شارك فيها اأ�شحاب الف�شيلة امل�شايخ وعدد 8
الريا�ص1من املفكرين ورجال الدين
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اجلدول رقم )18(: برامج الأن�شطة والفعاليات التي قامت بها الهيئة لن�شر ثقافة حقوق الإن�شان م�شنفًة بح�شب املنطقة/املحافظة خالل الفرتة 
1432-1434هـ

الربنامجم
املنطقة/
املحافظة

العام

1432هـاجلوفور�شة عمل حقوق الإن�شان بني الواقع واملاأمول1
1432هـاجلوفندوة حقوق الإن�شان بني ال�شريعة والقانون 2
1432هـاأبهاور�شة عمل )حقوق الن�شان بني الواقع واملاأمول( 3
1432هـاأبهاحلقة نقا�ص )الق�شاء واملعايري الدولية حلقوق الن�شان(  4
1432هـاأبهاور�شة عمل )حقوق الن�شان و احلوكمة الأمنية( 5

دور الق�شاء ومبادئ حقوق الإن�شان للق�شاة يف حماكم منطقة اجلوف واأع�شاء هيئة التحقيق والدعاء 6
1432هـاجلوفالعام وهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

1432هـاجلوفدورة حقوق الإن�شان واحلوكمة الأمنية لرجال الأمن 7
1432هـاجلوفحما�شرة عن حقوق الإن�شان باإدارة مكافحة املخدرات 8
1432هـاجلوفندوة » اأحمي حقي » باملركز ال�شيفي مبركز �شوير 9

1433هـالدمامموؤمتر مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص10
1433هـالريا�صندوة تعريفية عن )حماية حق املراأة( باملعهد التقني للبنات11
1433هـالريا�صور�شة عمل تنمية مهارات الت�شال يف احلوار12
1433هـالريا�صندوة تطور حقوق الإن�شان يف ال�شعودية13
1433هـاجلوفحما�شرة تعريفية بحقوق الإن�شان لأفراد الدوريات الأمنية 14

ندوة �شرح نظام مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص �شارك فيها رجال ال�شبط اجلنائي واأع�شاء هيئة الأمر 15
1434هـاجلوفباملعروف والنهي عن املنكر واأع�شاء هيئة التحقيق والدعاء العام

ندوة �شرح نظام مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص �شارك فيها رجال ال�شبط اجلنائي والق�شاة يف املحكمة 16
الدارية واأع�شاء هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واأع�شاء هيئة التحقيق والدعاء العام

احلدود 
1434هـال�شمالية

1434هـحائلدورة )البعد الإن�شاين يف احلياة الزوجية(17
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اجلدول رقم )19(: برامج الأن�شطة والفعاليات التي قامت بها الهيئة لن�شر ثقافة حقوق الإن�شان لعام 1435هـ

املوقعالربنامجم

تفعيل اليوم العاملي للطفولة بزيارة عدد من مدار�ص منطقة ع�شري1

مدر�شة احلادية والثالثون 
باأبها

مدر�شة احلادي والع�شرون 
باأبها

دورة تدريبية حول حقوق الإن�شان يف ق�شايا الأمن الوطني2
اإدارة �شجن املباحث العامة 

بع�شري

تفعيل اليوم العاملي لذوي الحتياجات اخلا�شة3
م�شرح جمعية اجلنوب 

الن�شائية بع�شري
�شجن املباحث العامة بع�شريامل�شاركة يف اأ�شبوع النزيل اخلليجي4
مقر  فرع الهيئة بع�شريتفعيل اليوم العاملي حلقوق الإن�شان5
مقر فرع الهيئة بع�شريزيارة طالب مدار�ص �شروق املعرفة ملقر فرع الهيئة بع�شري6
فندق ق�شر اأبهاملتقى العنف الأ�شري الواقع .. واملاأمول7

امل�شاركة يف فعالية العنف ال�شري8
كلية العلوم والآداب بخمي�ص 

م�شيط

تفعيل اليوم العربي حلقوق الإن�شان9
م�شرح اجلمعية اخلريية 

مبحافظة بي�شة
اإدارة الرتبية والتعليم بع�شريامل�شاركة يف م�شروع قدرتي – اإجنازي بدار الأيتام بع�شري10
11UPR  مقر فرع الهيئة بع�شريور�شة عمل التعريف باآلية ال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل

دورة تدريبية بعنوان ) مفاهيم حقوق الإن�شان (12
مقر مدينة تدريب الأمن 

العام بع�شري
مقر فرع الهيئة بع�شريزيارة جمل�ص �شباب منطقة ع�شري 13
جامعة امللك خالد باأبهاور�شة عمل بعنوان ) معن حلماية اأطفالنا من التحر�ص (14

زيارة املجل�ص التن�شيقي للجمعيات اخلريية باأبها15
مقر املجل�ص التن�شيقي 
للجمعيات اخلريية باأبها

ع�شري مول باأبهاحملة نعم للحماية ل لال�شتغالل بالتعاون مع اجلامعة الإلكرتونية ال�شعودية باأبها16
مهرجان النما�صامل�شاركة �شمن برنامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان يف مهرجان النما�ص17

امل�شاركة �شمن برنامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان يف مهرجان مركز املفتاحة باأبها18
مهرجان مركز املفتاحة 

باأبها
مقر فرع الهيئة بع�شريلقاء م�شرف العام على فرع الهيئة و رئي�ص جلنة اإ�شالح ذات البني19

20
امل�شاركة �شمن برنامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان يف فعاليات جممع الأمري 

�شلطان احل�شاري بخمي�ص م�شيط
جممع الأمري �شلطان 

احل�شاري بخمي�ص م�شيط

حما�شرة بعنوان ) حقوق الإن�شان (21
مب�شجد اأبن �شمان 
مبحافظة اأحد رفيدة
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املوقعالربنامجم

برنامج اإفطار �شائم 22
دار احل�شانة الجتماعية 

)الأيتام( باأبها

برنامج افطار �شائم 23
دار احلماية الجتماعية 

باأبها 

امل�شاركة �شمن برنامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان يف فعاليات جممع اأ�شداف مول التجاري باأبها24
جممع اأ�شداف مول التجاري 

باأبها 

امل�شاركة بجناح خا�ص للهيئة �شمن برنامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان يف جممع ع�شري مول التجاري25
جممع ع�شري مول التجاري 

باأبها
مهرجان ابها للت�شوقامل�شاركة بجناح وبرنامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان يف مهرجان اأبها للت�شوق26

يف  اإلنسانية  املواطنني  حقوق  3-6   رعاية 
اخلارج

مالية  ق�شايا  يف  املتعرثين  اخلارج  يف  املواطنني  ق�شايا  الهيئة  تابعت 
اأو املوقوفني بق�شايا جنائية، يف عدة دول منها العراق و�شوريا ولبنان 
والكويت وقطر واملغرب والأردن وفرن�شا واأ�شرتاليا والوليات املتحدة 
والداخلية،  اخلارجية  وزارتي  مع  بالتن�شيق  وذلك  والهند،  الأمريكية 
وكتبت الهيئة اإلى �شفارات اململكة يف عدد من البلدان لبحث ق�شاياهم 
وم�شاعدتهم على الإفراج عنهم والإفادة مبا مت ب�شاأنهم وطماأنة ذويهم 
تلك  بع�ص  الهيئة  جمل�ص  اأع�شاء  بع�ص  زار  كذلك  اأو�شاعهم،  حول 

الدول لالطالع على اأحوال ال�شجناء واملوقوفني ال�شعوديني فيها. 
املواطنني  با�شتعادة  القا�شية  ال�شامية  والتوجيهات  لالأوامر  وتنفيذًا 
املوقوفني يف اخلارج، تابعت الهيئة �شرف املعونات وامل�شاعدات املالية 
يف  و�شعت  ذلك،  الأمر  تطلب  حال  يف  والكفالة  املحاماة  وم�شاريف 
نقل املواطنني املحكوم عليهم لق�شاء ما تبقى من حمكوميتهم داخل 
اململكة، واأبرمت اململكة- لهذا الغر�ص- اتفاقيات ثنائية مع عدد من 
عقدت  كذلك  للحرية.  �شالبة  بعقوبات  عليهم  املحكوم  لنقل  الدول 
الهيئة مع وزارة حقوق الإن�شان العراقية اجتماعًا ثنائيًا يف العا�شمة 
الأردنية عمان ملناق�شة اأو�شاع وم�شري املعتقلني ال�شعوديني يف ال�شجون 
من  عدد  على  احتوت  الطرفني  بني  تفاهم  مذكرة  ووقعت  العراقية، 
العراقية  ال�شجون  يف  ال�شعوديني  املعتقلني  بخ�شو�ص  املهمة  البنود 
يف  ال�شعوديني  ال�شجناء  اأ�شماء  ت�شم  التي  القوائم  حتديث  اأبرزها 

العراق.

3-7   مكافحة جرائم اإلجتار باألشخاص
بالأ�شخا�ص  الإجتار  ملكافحة  الدائمة  باللجنة  ممثلًة  الهيئة  قامت 
بزيارات ميدانية لعدد من مراكز الرتحيل، ومراكز مكافحة الت�شول، 
املكرمة،  الريا�ص، ومكة  �شوؤون اخلادمات يف مناطق:  ومراكز رعاية 
اأو�شاع  على  اللجنة  اأع�شاء  ووقف  وجازان.  وع�شري،  وال�شرقية، 
من  يتلقونها  التي  واخلدمات  والرتحيل  الت�شول  مراكز  يف  املوقوفني 
النتهاء  يتم  ريثما  عليها،  التي يح�شلون  والرعاية  املخت�شة  اجلهات 
مع  من�شجًما  الزيارات  هذه  تنفيذ  وجاء  ق�شاياهم.  يف  النظر  من 
ل�شمان  بالأ�شخا�ص؛  الإجتار  �شحايا  متابعة  يف  اللجنة  اخت�شا�شات 
عدم معاودة اإيذائهم، وللتن�شيق مع الأجهزة املخت�شة لإعادة املجني 
فيها.  الإقامة  يختارون  التي  للبالد  اأو  الأ�شلية،  بالدهم  اإلى  عليهم 
اإ�شافة اإلى و�شع خطط عملية للبحث الن�شيط عن ال�شحايا، وتدريب 
ومتييزهم  ال�شحايا  على  التعرف  و�شائل  على  امليدان  يف  املعنيني 

وتقدمي العون لهم.
كذلك عملت اللجنة الدائمة على و�شع برامج متعددة �شملت التوعية 
واأهدافها،  اللجنة  مبهام  العالقة  ذات  اجلهات  وتعريف  والتدريب، 
وتفعيل التعاون معها، مبا يحقق النجاح املاأمول يف التعامل مع ق�شايا 
تدريبية  دورات  نظمت  الإطار  ويف هذا  باململكة.  بالأ�شخا�ص  الإجتار 
اجلهات  من  والق�شاة  واملحققون  واملوظفون  املفت�شون  فيها  �شارك 
الجتماعية،  وال�شوؤون  والعمل،  والعدل،  الداخلية،  كوزارات  املعنية، 
وحر�ص  للجوازات،  العامة  والإدارة  العام،  والدعاء  التحقيق  وهيئة 
احلدود، وم�شلحة اجلمارك، وهيئة حقوق الإن�شان، والرئا�شة العامة 
يف  الدائمة  اللجنة  وركزت  املنكر.  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  لهيئة 
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هذا ال�شياق يف دوراتها التدريبية على رجال ال�شبط ممثلني يف اأفراد 
الأمن العام، ورجال التحقيق ممثلني يف هيئة التحقيق والدعاء العام، 
العدل  وزارة  يف  والعاملون  رئي�ص  ب�شكل  الق�شاة  وهم  العدالة  ورجال 
اجلهات  يف  وامل�شوؤولني  امل�شرعني  اإلى  اإ�شافة  املخت�شة،  واملحاكم 
املعنية لتعريفهم بجرائم الإجتار بالأ�شخا�ص وخطرها واأبرز اأ�شكالها.
بزيارات  بالأ�شخا�ص  الإجتار  ملكافحة  الدائمة  اللجنة  قامت  ا  اأي�شً
الت�شول،  مكافحة  ومراكز  الرتحيل،  مراكز  من  لعدد  ميدانية 
املكرمة،  الريا�ص، ومكة  �شوؤون اخلادمات يف مناطق:  ومراكز رعاية 
اأو�شاع املوقوفني يف  وال�شرقية، وع�شري، وجازان. ووقفت اللجنة على 
مراكز الت�شول والرتحيل، واطلعت على اخلدمات التي تقدم لهم من 
هذه  تنفيذ  وجاء  عليها،  يح�شلون  التي  والرعاية  املخت�شة،  اجلهات 
الزيارات من�شجًما مع اخت�شا�شات اللجنة يف متابعة �شحايا الإجتار 
الأجهزة  مع  وللتن�شيق  اإيذائهم،  معاودة  عدم  ل�شمان  بالأ�شخا�ص؛ 
التي  للبالد  اأو  الأ�شلية،  بالدهم  اإلى  عليهم  املجني  لإعادة  املخت�شة 
يختارون الإقامة فيها، اإ�شافة اإلى و�شع خطط عملية للبحث الن�شيط 
على  التعرف  و�شائل  على  امليدان  يف  املعنيني  وتدريب  ال�شحايا،  عن 

ال�شحايا ومتييزهم وتقدمي العون لهم.
التوعية  �شملت  متعددة  برامج  و�شع  على  اللجنة  عملت  كذلك 
واأهدافها،  اللجنة  مبهام  العالقة  ذات  اجلهات  وتعريف  والتدريب، 
وتفعيل التعاون معها، مبا يحقق النجاح املاأمول يف التعامل مع ق�شايا 
الإجتار بالأ�شخا�ص باململكة. ويف هذا الإطار، نظمت دورات تدريبية 
اجلهات  من  والق�شاة  واملحققون  واملوظفون  املفت�شون  فيها  �شارك 
الجتماعية،  وال�شوؤون  والعمل،  والعدل،  الداخلية،  كوزارات  املعنية، 
وحر�ص  للجوازات،  العامة  والإدارة  العام،  والدعاء  التحقيق  وهيئة 
احلدود، وم�شلحة اجلمارك، وهيئة حقوق الإن�شان، والرئا�شة العامة 
يف  الدائمة  اللجنة  وركزت  املنكر.  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  لهيئة 
هذا ال�شياق يف دوراتها التدريبية على رجال ال�شبط، ممثلني يف اأفراد 
الأمن العام، ورجال التحقيق ممثلني يف هيئة التحقيق والدعاء العام، 
العدل  وزارة  يف  والعاملون  رئي�ص  ب�شكل  الق�شاة  وهم  العدالة  ورجال 
اجلهات  يف  وامل�شوؤولني  امل�شرعني  اإلى  اإ�شافة  املخت�شة.  واملحاكم 
املعنية لتعريفهم بجرائم الإجتار بالأ�شخا�ص وخطرها واأبرز اأ�شكالها.

3-8   تعزيز دور املرأة يف تنمية اجملتمع
1434/2/18هـ،  وتاريخ   )6285( رقم  الكرمي  ال�شامي  لالأمر  اإنفاذًا 
اأن�شاأت الهيئة جلنة ت�شم يف ع�شويتها 13 جهة حكومية لدرا�شة مو�شوع 
اإعداد ورقة حول دور املراأة ال�شعودية الإيجابي يف التنمية والرد على 
يف  اجتماعات  عدة  اللجنة  وعقدت  ذلك.  حول  والدعاءات  املزاعم 
�شارك  ن�شائية  عمل  ور�شة  الهيئة  نظمت  كذلك  الرئي�ص.  الهيئة  مقر 
فيها متخ�ش�شات وم�شت�شارات من جمل�ص ال�شورى واجلامعات وعدة 

قطاعات. 
واأهم  عليها،  والرد  املزاعم  اأبرز  متكاماًل عن  تقريرًا  اللجنة  واأعدت 
امل�شكالت التي تواجه املراأة يف اململكة، واأبرز احللول لها، واأُعدت ورقة 
عن دور املراأة ال�شعودية يف التنمية، وح�شرت اأبرز الدعاءات واملزاعم 
التي تثار على املراأة ال�شعودية من املنظمات واجلهات الدولية، كذلك 
�شمل التقرير على اأهم امل�شكالت التي تواجه املراأة ال�شعودية يف اململكة 

واقرتحت احللول املنا�شبة لها، وُرفع التقرير للمقام ال�شامي الكرمي.



79

 تقارير الهيئة الدوريةيف
 جمال حقوق اإلنسان

 يف اململكة

الفصل الرابع
الباب الرابع





)2014م( التقرير ال�سنوي 1435هـ  86

4-2    تقرير مكافحة جرائم اإلجتار باألشخاص
يف اململكة العربية السعودية لعامي 

1431هـ و 1432هـ
تعي اململكة ج�ضامة الفعل الذي يوؤدي اإلى ا�ضتخدام االأفراد يف ن�ضاط 
يهدف اإلى الإجتار بهم ا�شتغالًل ل�شعفهم اأو لظروفهم، فهذه الظاهرة 
الدولية متثل انتهاكًا ج�شيمًا لأب�شط معايري حقوق الإن�شان، ول �شيما 
ال�شتغالل  اأ�شكال  و�شائر  الدعارة  يف  املتمثلة  احلديثة  �شورها  يف 
الق�شري  والعمل  والن�شاء،  الأطفال  ا�شتخدام  وجرائم  اجلن�شي، 
الأع�شاء  ونزع  بالرق،  ال�شبيهة  واملمار�شات  وال�شرتقاق  )ال�شخرة(، 
الب�شرية والإجتار بها، واإجراء التجارب الطبية، وغري ذلك من ال�شور 
يف  لكنها  لآخر،  بلد  من  تختلف  قد  التي  الأخالقية  غري  واملمار�شات 
ات�شاع حجم  الرغم من  وعلى  املايل.  الك�شب  اإلى  تهدف  الأحوال  كل 
من  و�شورها،  اأ�شكالها  وتعدد  عامليًا  الأ�شخا�ص  يف  الجتار  ظاهرة 
ال�شعب تقدير حجم الظاهرة اإح�شائيًا وتقدير عدد �شحايا الإجتار 
بالأ�شخا�ص حول العامل؛ لأنها متثل ن�شاطًا �شريًا، وهو ما يجعل حتديد 

اأ�شكالها املختلفة اأمرًا بالغ ال�شعوبة.  
واأُعد هذا التقرير يف �شوء جمموعة املبادئ والتوجيهات حول حقوق 
اململكة  عن  ال�شادرة  بالأ�شخا�ص  الإجتار  جرائم  ومكافحة  الإن�شان 
الإن�شان،  حلقوق  ال�شامية  املفو�شية  ومكتب  املتحدة  الأمم  وعن 
الجتار  جرائم  ومكافحة  مبنع  العالقة  ذات  ال�شادرة  والتفاقيات 
ممثلة  اململكة  بها  قامت  التي  اجلهود  التقرير  ويربز  بالأ�شخا�ص، 
الإجتار  ومكافحة جرائم  املعنية مبنع  الأجهزة احلكومية  يف خمتلف 
بالأ�شخا�ص يف �شوء الت�شريعات والأنظمة الوطنية التي متنع الإجتار 

بالأ�شخا�ص وتكافحه بجميع اأ�شكاله و�شوره. 
وُق�شم التقرير اإلى ثمانية ف�شول، منها ما ي�شتعر�ص الإطار الت�شريعي 
اململكة  قامت  اإذ  بالأ�شخا�ص؛  الإجتار  جرائم  ومكافحة  ملنع  العام 
من  العديد  واأ�شدرت  القائمة  الأنظمة  وحتديث  جديدة  اأنظمة  ب�شن 
وتناول ف�شل  بالأ�شخا�ص.  الإجتار  الهادفة ملنع  والتعليمات  القرارات 
اآخر نظام مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص بالتف�شيل ال�شادر يف 
الوطنية  الت�شريعات  اأبرز  من  ُيعد  والذي  )2009م(  1430/7/21هـ 
القانوين  الإطار  وميثل  اململكة،  يف  بالأ�شخا�ص  الإجتار  ملكافحة 
اآخر  ف�شل  وي�شتعر�ص  اجلرمية.  بهذه  املتعلقة  الق�شايا  مع  للتعامل 
وبع�ص اجلهات  بالأ�شخا�ص  الإجتار  ملكافحة جرائم  الوطنية  الآليات 
بالأ�شخا�ص. يف حني  املبا�شرة مبكافحة جرائم الإجتار  ذات العالقة 
جرائم  ملكافحة  الناجحة   الوطنية  التجارب  الف�شول  اأحد  تناول 
بالأع�شاء  الإجتار  مكافحة  يف  اأبرزها  املتمثل  بالأ�شخا�ص  الإجتار 
امل�شتوى  على  الناجحة  املمار�شات  اأف�شل  من  باعتبارها  الب�شرية 

مو�شوع  يتناول  ما  الف�شول  بني  ومن  والدويل.  والإقليمي  الوطني 
احلماية والرعاية كركيزة اأ�شا�شية من ركائز مكافحة جرائم الإجتار 
ل�شحايا  وحماية  م�شاعدات  من  الدولة  توفره  وما  بالأ�شخا�ص، 
النف�شي  والدعم  الإيواء  مراكز  اإن�شاء  خالل  من  بالأ�شخا�ص  الإجتار 
ال�شبط  اآخر  ف�شل  يتناول  حني  يف  ال�شحايا.  لهوؤلء  والجتماعي 
والتحقيق واملحاكمات؛ اإذ قامت اجلهات املخت�شة بال�شبط والتحقيق 
بعد �شدور نظام مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص يف عام 1430هـ 
الق�شايا  �شمن  الجتار  بجرائم  املتعلقة  الق�شايا  باإدراج  )2009م( 
التفا�شيل  من  وملزيد  بالأ�شخا�ص.  الإجتار  ا�شم  حتت  تنظرها  التي 
�شبكة  الهيئة على  موقع  زيارة  التقرير من خالل  الطالع على  ميكن 

.http://www.hrc.gov.sa الإنرتنت

باالستعراض املعني  اململكة  4-3    تقرير 
)UPR National Report( الدوري الشامل

الإن�شان  حقوق  جمل�ص  اآليات  اأحد  هو  ال�شامل  الدوري  ال�شتعرا�ص 
حقوق  اأحوال  حت�شني  اإلى  تهدف  التي  املتحدة  الأمم  لهيئة  التابع 
الإن�شان  حقوق  �شجالت  ا�شتعرا�ص  خالل  من  بلد،  كل  يف  الإن�شان 
اخلا�شة بجميع الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة مرة كل اأربع �شنوات 
وينبغي  الإن�شان.  حقوق  اإزاء  للتزاماتها  الدول  احرتام  مدى  وتقييم 
اأن تقدم الدولة اخلا�شعة لال�شتعرا�ص تقريرًا يو�شح الإطار النظامي 
الن�شان  حقوق  اأحوال  لتح�شني  اتخذتها  التي  والإجراءات  واملوؤ�ش�شي 
فيها اإ�شافة الى ذلك ُتِعّد املفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان تقريرين 
الأمم  اآليات  من  الواردة  للمعلومات  جتميعًا  يت�شمن  اأحدهما  اآخرين 
يت�شمن  والثاين  الدولة،  هذه  عن  املتخ�ش�شة  ووكالتها  املتحدة 
واملوؤ�ش�شات  املنظمات غري احلكومية  الواردة من  للمعلومات  ملخ�شًا 

الوطنية حلقوق الإن�شان.
الدوري  بال�شتعرا�ص  معني  عمل  فريق  اإطار  يف  ال�شتعرا�ص  يجري 
ال�شامل يتاألف من: رئي�ص جمل�ص حقوق الإن�شان والدول الأع�شاء يف 
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ثالث  ميتد  تفاعلي  حوار  �شكل  وياأخذ  دولة،   )47( وعددها  املجل�ص 
الأع�شاء  والدول  لال�شتعرا�ص  اخلا�شعة  الدولة  بني  ون�شف  �شاعات 
واملراقبة يف املجل�ص، ومتثل التقارير الثالثة )التقرير الوطني، وتقرير 
املفو�شية ال�شامية( وثائق ال�شتعرا�ص التي ُي�شتند اإليها خالل احلوار 
التفاعلي. وتقوم جلنة ثالثية مكونة من ثالث دول من الدول الأع�شاء 
للحوار  حم�شرًا  ميثل  تقرير  باإعداد   )Troika( )ترويكا(  باملجل�ص 
التفاعلي الذي مت مب�شاركة من الدولة املعنية، ومب�شاعدة من الأمانة 
هذا  ذلك  بعد  العامل  الفريق  ويعتمد  الإن�شان،  حقوق  ملجل�ص  العامة 
التقرير، ومن ثم يقوم املجل�ص يف جل�شته العامة التالية باعتماد وثيقة 
التي قدمت  التو�شيات  ت�شتمل على  ال�شتعرا�ص  لعملية  نتائج ختامية 
تلك  تقبل  اأو  ترف�ص  اأن  لها  اإذ  منها؛  الدولة  وموقف  املعنية،  للدولة 
لها  ينبغي  للدولة  التايل  ال�شتعرا�ص  موعد  يحل  وعندما  التو�شيات، 
التو�شيات التي قبلتها خالل  اأن تقدم معلومات عما قامت به لتنفيذ 

ال�شتعرا�ص ال�شابق.

الدوري  ال�شتعرا�س  اآلية  اإطار  يف  الأول  اململكة  تقرير 

ال�شامل

�شكلت الهيئة جلنة وطنية مكونة من ممثلني من جميع قطاعات الدولة 
تقرير  اإعداد  يف  وامل�شاهمة  للم�شاركة  املدين  املجتمع  عن  وممثلني 
�شارك  وقد  ال�شامل،  الدوري  ال�شتعرا�ص  اآلية  اإطار  يف  الأول  اململكة 
حقوق  جمل�ص  يف  للتقرير  النقا�ص  جل�شات  ح�شور  يف  اللجنة  اأع�شاء 
الإن�شان التابع لالأمم املتحدة. كذلك �شاركت الهيئة يف بع�ص الدورات 
بهذه  املعني  الفريق  �شمن  ال�شامل  الدوري  بال�شتعرا�ص  اخلا�شة 
ا يف اأعمال موؤمتر اإقليمي بهذا اخل�شو�ص، وذلك  الآلية، و�شاركت اأي�شً

على النحو الآتي: 

اطلع 	• وفيها  2008م،  7-18/اأبريل/  الفرتة  خالل  الأولى:  الدورة 
ال�شتعرا�ص  اإطار  يف  الدول  تقارير  مناق�شة  اآلية  على  الهيئة  وفد 
الدوري ال�شامل من َكثب، وتقارير الدول مو�شع ال�شتعرا�ص يف هذه 
الدورة خا�شًة الدول العربية )مملكة البحرين، واململكة املغربية، 
وتون�ص(، اأي�شًا اجتمع الوفد مع عدد من اخلرباء يف الأمم املتحدة 
لال�شتفادة من خرباتهم يف هذا املجال وبخا�شة يف هذه الآلية التي 
ومناق�شة  وتقدمي  اإعداد  على  الهيئة  �شاعد  اآلية جديدة، مما  تعد 

تقرير اململكة يف اإطار اآلية ال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل.
2008م 	• 19-20/نوفمرب/  الفرتة  خالل  الدويل  الإقليمي  املوؤمتر 

مع  بالتعاون  البحرينية  اخلارجية  وزارة  عقدته  الذي  باملنامة 
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي )UNDP( بعنوان »خربات مقارنة 
لتقدير املراجعة الدورية ال�شاملة يف جمال حقوق الإن�شان، جتارب 
على  الهيئة  ح�شرته  وقد  امل�شتقبل«،  ونظرة  واحلا�شر،  املا�شي، 
م�شتوى الأعمال الر�شمية وور�ص العمل اخلا�شة بتجارب الدول يف 

جمال هذا ال�شتعرا�ص، وت�شمن الوفد امل�شارك فريق العمل املكلف 
باإعداد تقرير اململكة يف اإطار املراجعة الدورية ال�شاملة، مما �شّهل 

مهام اإعداد التقرير، و�شاهم يف جناحه اإعدادًا ومناق�شًة.
التي  احلكومية  اجلهات  عن  ممثلني  من  املكون  اململكة  وفد  �شارك 
الدوري  ال�شتعرا�ص  اآلية  وفق  الوطني  التقرير  اإعداد  يف  �شاهمت 
الإن�شان  حقوق  ملجل�ص  الرابعة  الدورة  يف  الهيئة  برئا�شة  ال�شامل 
املنعقدة خالل الفرتة 2-2009/02/13م، واأثناء هذه الدورة قدمت 
هذا  م�شتهلة  بذلك،  املعني  الفريق  اأمام  وناق�شته  تقريرها  اململكة 
حقوق  لتعزيز  اململكة  جهود  اأو�شح  الوفد  لرئي�ص  بعر�ص  التقدمي 
الإن�شان ودعم مكت�شباتها على م�شتوى املوؤ�ش�شات والأنظمة والربامج، 

وقد �شملت الكلمة الفتتاحية ا�شتعرا�ص حماور التقرير التالية:

مقدمة تت�شمن جتديد اللتزام بقيم حقوق الإن�شان ومبادئها.  -
منهجية اإعداد التقرير الوطني.  -
الإطار املرجعي ملمار�شة حقوق الإن�شان يف اململكة، مبا يف ذلك  -

الإطار النظامي واملوؤ�ش�شي.
التفاقيات الدولية التي �شادقت عليها اململكة وجهود اإعمالها.  -
ذلك  - يف  مبا  الواقع،  اأر�ص  على  وحمايتها  الإن�شان  حقوق  تعزيز 

اإن�شاء املوؤ�ش�شات والهيئات واتخاذ املبادرات وو�شع وتنفيذ برامج 
العمل.

امل�شتوى  - على  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  الوطنية  الإجنازات 
والعمل  والتعليم  ال�شحة  مثل: احلق يف  وامل�شتوى اخلا�ص  العام 
وال�شكن، واحلق يف البيئة ال�شليمة وال�شمان الجتماعي والرعاية 
الجتماعية، ورعاية ذوي الحتياجات اخلا�شة والطفولة والأيتام 
واحلماية من العنف والإيذاء والإجتار بالأ�شخا�ص، ون�شر ثقافة 

حقوق الإن�شان.
الوطنية  والإجراءات  الأطر  اأبرز  الأول  اململكة  تقرير  ت�شمن  وقد 
املتخذة لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان فيها، واأهم املبادئ وال�شمانات 
املتعلقة بحقوق الإن�شان يف النظام الأ�شا�شي للحكم، ونظامي الق�شاء 
وديوان املظامل ال�شادرين حديثًا اآنذاك، ونظام املرافعات الـ�شرعية، 
�شكوك  اإلى  اإ�شافة  املحاماة،  ونظام  اجلزائية،  الإجراءات  ونظام 
التي �شادقت عليها اململكة. كذلك  الدولية والإقليمية  الإن�شان  حقوق 
الدولة  جهود  تدعم  التي  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  اأبرز  ت�شمن 
حلقوق  الوطنية  كاجلمعية  فعليًا،  الإن�شان  حقوق  وحماية  تعزيز  يف 
للحوار  العزيز  عبد  امللك  ومركز  الإن�شان،  حقوق  وهيئة  الإن�شان، 
للوفاء  اململكة  اتخذتها  التي  التدابري  اأهم  اأي�شًا-   - وتناول  الوطني، 
بالتزاماتها مبوجب اتفاقيات حقوق الإن�شان التي ان�شمت لها، واأبرز 

الإجنازات التي حققتها يف كثري من جمالت حقوق الإن�شان. 
واأف�شل  الطوعية  واللتزامات  التعهدات  تقدمي  على  التقرير  وا�شتمل 
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هذا  يف  واملعوقات  التحديات  اأهم  ا�شتعرا�ص  مع  الوطنية  املمار�شات 
م للمملكة خالل عملية ال�شتعرا�ص )70( تو�شية، رف�شت  املجال. وُقدِّ
منها )17( ابتداًء لتعار�شها مع مبادئ واأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، 
ع�شرة  احلادية  العادية  الدورة  ويف  تو�شية.   )53( يف  النظر  وقبلت 
التو�شيات؛  النهائي من  اململكة موقفها  اأبدت  الإن�شان،  ملجل�ص حقوق 
اإذ قبلت النظر يف )52(، واأفادت بعدم اللتزام بتو�شية واحدة فقط، 

وهي الن�شمام اإلى نظام روما الأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية الدولية.
وبذلك مت اإجناز التقرير الوطني الأول، واأ�شدر جمل�ص حقوق الإن�شان 
التي  الدول  من  كثري  من  التهنئة  الهيئة  تلقت  وقد  باعتماده،  قرارًا 

حـ�شرت و�شاركت يف جل�شات النقا�ص واحلوار التفاعلي.

الدوري  ال�شتعرا�س  اآلية  اإطار  يف  الثاين  اململكة  تقرير 

ال�شامل

الدوري  ال�شتعرا�ص  اآلية  �شمن  الثاين  تقريرها  اململكة  قدمت 
املعني  العامل  للفريق  عـ�شرة  ال�شابعة  الدورة  يف  ونوق�ص  ال�شامل، 
جنيف  يف  الإن�شان  حقوق  جمل�ص  يف  ال�شامل  الدوري  بال�شتعرا�ص 
اململكة  مثل  وقد  2013/10/21م،  املوافق  1434/12/16هـ  بتاريخ 
اجلهات  من  عدد  وم�شاركة  الإن�شان  حقوق  هيئة  رئي�ص  برئا�شة  وفد 
وتاريخ  رقم )43783(  الكرمي  ال�شامي  الأمر  التي حددها  احلكومية 

1434/12/2هـ. ويف ما يلي مراحل اإعداد التقرير:

الثانية  باجلولة  اخلا�ص  اململكة  تقرير  اإعداد  اأوًل-اآلية 
لآلية ال�ستعرا�ص الدوري ال�سامل

عن  نتجت  التي  التو�شيات  على  الثاين  التقرير  ارتكاز  اإلى  نظرًا   
نهاية  تقريرها منذ  اإعداد  الهيئة يف  بداأت  الأول،  ال�شتعرا�ص  عملية 
ال�شتعرا�ص ال�شابق يف عام 2009م، فتابعت ر�شد املعلومات املتعلقة 
بالتو�شيات التي ُقبلت، وقامت بجمعها وت�شنيفها بح�شب مو�شوعاتها، 
ثم �ُشكلت جلان وفرق عمل متخ�ش�شة لدرا�شتها وحتليلها ومناق�شتها 
ذلك  وتبع  تنفيذها،  مدى  تو�شح  معلومات  وتوفري  وا�شع،  نطاق  على 

اخلطوات التالية: 

عقدت الهيئة العديد من الجتماعات مع اجلهات احلكومية املمثلة 	•
التقرير، وانتهت  ال�شامي لإعداد  الأمر  امل�شكلة مبوجب  اللجنة  يف 

اإلى اإعداد م�شروع اأويل للتقرير.
�شكلت جلنة عليا داخل الهيئة لإبداء الراأي يف م�شروع التقرير ومن 	•

ثم ُعِر�ص على جمل�ص الهيئة ومت اإقراره.
رفعت الهيئة التقرير للمقام ال�شامي الكرمي واقرتحت اإحالته لهيئة 	•

التي  لدرا�شته من خالل جلنة �شمت اجلهات احلكومية  اخلرباء 
�شاركت يف اإعداد التقرير ملراجعته ب�شيغته النهائية، واأُقر مبوجب 

موافقة �شامية.

ثانيًا- التح�سري وال�ستعداد جلل�سة ال�ستعرا�ص واملناق�سة 
اأمام جمل�ص حقوق الإن�سان

املفو�شية  اأ�شدرت  الإن�شان،  حقوق  ملجل�ص  اململكة  تقرير  تقدمي  بعد 
اأجهزة  ملعلومات  جتميعًا  يت�شمن  تقريرًا  الإن�شان  حلقوق  ال�شامية 
الأمم املتحدة ووكالتها املختلفة عن اململكة، وتقريرًا يت�شمن ملخ�شًا 
للمعلومات التي قدمتها عدد من املنظمات غري احلكومية عن اململكة، 
وقد ت�شمن التقريران الكثري من املعلومات املغلوطة عن اململكة، والتي 
حقوق  �شجل  اإلى  وت�شيء  ال�شتعرا�ص،  عملية  �شري  يف  توؤثر  اأن  ميكن 

الإن�شان يف اململكة.
ومن اأجل ال�شتعداد الأمثل لعملية ال�شتعرا�ص، قامت الهيئة مبا يلي:

معلومات 	• من  ورد  ما  جميع  لدرا�شة  عمل  فريق  الهيئة  كونت 
قائمة  واإعداد  وحتليلها،  وت�شنيفها  املذكورين،  التقريرين  يف 
ال�شتعرا�ص  عملية  خالل  ترد  اأن  ميكن  التي  والق�شايا  بامل�شائل 
الهيئة  اإلى فريق  متهيًدا لإعداد الردود املنا�شبة عليها، ثم ان�شم 
امل�شارك يف  اململكة  ممثلو عدد من اجلهات احلكومية �شمن وفد 
لالأمر  اإنفاًذا  اململكة  الإن�شان يف  الثاين حلالة حقوق  ال�شتعرا�ص 

ال�شامي الكرمي.
اإعداد 	• املراد  املو�شوعات  بح�شب  الفريق  اأع�شاء  على  العمل  ُق�ّشم 

الردود عليها قبل الذهاب اإلى جنيف.
الأمم 	• لدى  للمملكة  الدائمة  والبعثة  الإن�شان  حقوق  هيئة  عقدت 

�شفراء  مع  واللقاءات  الجتماعات،  من  العديد  بجنيف  املتحدة 
ال�شتعرا�ص  عملية  لإجناح  املنا�شب  الدعم  حل�شد  الدول؛  ووفود 
لع�شوية  اململكة  تر�شيح  طلب  ورقة  وُوزعت  باململكة،  اخلا�شة 
مع  بالتعاون  اخلارجية  وزارة  اأعدتها  التي  الإن�شان  حقوق  جمل�ص 
هيئة حقوق الإن�شان على الوفود، وتت�شمن هذه الورقة �شواهد من 
التقدم املحرز يف جمال حقوق الإن�شان باململكة، وجهود اململكة يف 
متتاليتني يف  لع�شويتني  �شغلها  الإن�شان خالل  اإطار جمل�ص حقوق 

املجل�ص )2006م – 2013م(.
ب�شورة 	• اجتماعاته  عقد  يف  ا�شتمر  جنيف،  اإلى  الوفد  و�شول  بعد 

لالأمم  الأوروبي  املقر  لدى  للمملكة  الدائمة  البعثة  مقر  يف  يومية 
املتحدة بجنيف ويف مقر �شكن الوفد.

اأ�شفرت هذه الجتماعات عن و�شع خطة تف�شيلية لدور وفد اململكة 	•
باأ�شلوٍب  الرد  اأبرزها:  اأ�شا�شية  ترتكز على معايري  املناق�شة  خالل 
خا�شة  املعقدة،  التفا�شيل  من  والبتعاد  ت�شادمي،  وغري  تفاهمي 
وذلك  الفردية  الجتهادات  باب  واإغالق  ال�شرعية،  امل�شائل  يف 

بالعتماد على الردود املكتوبة واملتفق عليها.



89

 
ثالثًا - جل�سة ال�ستعرا�ص اخلا�سة باململكة

1434/12/16هـ  الإثنني  يوم  �شباح  اململكة  تقرير  مناق�شة  بداأت 
وا�شتمرت ما يقارب اأربع �شاعات، جرى فيها ما يلي:

الكلمة الفتتاحية. 1
افتتحت اجلل�شة بكلمة للمملكة، األقاها معايل رئي�ص الهيئة رئي�ص وفد 

اململكة، وقد ت�شمنت ما يلي:

بن 	• عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  كلمة  اإلى  الإ�شارة 
عبدالعزيز اآل �شعود رحمه اهلل يف املوؤمتر الذي ُعقد مبكة املكرمة 
خالل �شهر اأكتوبر 2013م على هام�ص مو�شم احلج املا�شي بعنوان 
والتي  الدولية«،  واملواثيق  الإ�شالمية  ال�شريعة  بني  الإن�شان  »حقوق 
جدد فيها - حفظه اهلل- التزام اململكة باملواثيق الدولية، وتاأكيدها 
واأن  الإ�شالمية،  الـ�شريعة  يف  وم�شونة  كاملة  الإن�شان  حقوق  اأن 
اململكة مل تكن حديثة عهد بحقوق الإن�شان بل اإنها تطبقها - منذ 
عن  تتخلف  ومل  الإ�شالمية،  الـ�شريعة  تطبيق  اإطار  يف  قيامها- 
لهذه  التاأ�شي�ص  اأعمال  تداولت  التي  الدولية،  املحافل  يف  امل�شاركة 
اأعطت  وبهذا  تطبيقها،  على  والتعاهد  �شكوكها،  واإ�شدار  احلقوق 
بالإ�شالم،  اللتزام  بني  التوفيق  جمال  يف  رائدًا  تطبيقيًا  منوذجًا 

وال�شتفادة من التجارب الإن�شانية الإيجابية.
تاأكيد التزام اململكة الرا�شخ باحرتام وتعزيز حقوق الإن�شان، ودعم 	•

ال�شامل،  الدوري  ال�شتعرا�ص  اآلية  مقدمتها  ويف  الدولية،  الآليات 
باعتبارها متثل منربًا جلميع الدول لتقدمي، وتقييم مواقفها جتاه 
حقوق الإن�شان، وال�شتماع اإلى وجهات النظر، وتبادل الآراء، وذلك 

بغية تعزيز وتطوير حقوق الإن�شان.
اأن اململكة من اأوائل الدول التي �شاهمت يف تاأ�شي�ص جمل�ص حقوق 	•

التي  النبيلة  والأهداف  املجل�ص  ودور  باأهمية  منها  اإمياًنا  الإن�شان 
حلقوق  العاملي  الحرتام  تعزيز  مقدمتها  ويف  اأجلها،  من  اأن�شئ 
الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية للجميع، ومعاجلة انتهاكاتها، وتقدمي 
واملو�شوعية  احلياد  منهج  تبني  مع  ب�شاأنها،  املنا�شبة  التو�شيات 

والالانتقائية.

تاأكيد ت�شافر جميع الت�شريعات الوطنية يف اململكة ل�شمان حماية 	•
بالق�شاء،  املتعلقة  الأنظمة  مقدمتها  ويف  الإن�شان،  حقوق  وتعزيز 
والعدالة اجلنائية، وال�شحة، والتعليم، والعمل، والثقافة، وغريها 
على  يعي�ص  من  متتع  ب�شمان  املبا�شرة  العالقة  ذات  الأنظمة  من 

اأر�ص اململكة بحقوقه الأ�شا�شية وبالعي�ص الكرمي.
اأبرزها 	• اململكة ومن  التي حققتها  املنجزات  اإلى عدد من  الإ�شارة 

تقدمها  التي  اخلارجية  وامل�شاعدات  الـ�شريفني،  احلرمني  خدمة 
للعديد من دول العامل، وع�شوية املراأة يف جمل�ص ال�شورى، و�شدور 
نظام احلماية من الإيذاء، وتوفري فر�ص العمل واحلد من البطالة، 
العمالة  حقوق  وحماية  املالئم،  وال�شكن  ال�شحية  الرعاية  وتوفري 
الوافدة، واإ�شدار لئحة العمالة املنزلية ومن يف حكمهم، و�شدور 
نظام مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص، والن�شمام لربتوكويل 
الدولية حلقوق  الآليات  التعاون مع  وتعزيز  الطفل،  اتفاقية حقوق 
الإن�شان، واإبراز جهود اململكة يف جمال احلوار بني اأتباع الديانات 

والثقافات، ومكافحة الإرهاب.

مداخالت الدول )احلوار التفاعلي(. 2
وقد  وتو�شياتها،  مالحظاتها  لإبداء  الدول  ملداخالت  املجال  اأتيح 
يف  اململكة  مب�شاركة  معظمها  ورحبت  اأ�شادت  دولة،   )102( تداخلت 
الوطني،  تقريرها  عك�شها  التي  وبجهودها  وبتقريرها  ال�شتعرا�ص 
الرت�شح  حق  ومنحها  ال�شورى،  جمل�ص  يف  املراأة  ع�شوية  ومنها: 
والنتخاب يف املجال�ص البلدية، واإ�شدار نظام مكافحة جرائم الإجتار 
بالأ�شخا�ص، ونظام احلماية من الإيذاء، ولئحة العاملني يف اخلدمة 
حقوق  اتفاقية  بروتوكويل  اإلى  والن�شمام  حكمهم،  يف  ومن  املنزلية 
باأنه  الطفل  عّرف  الذي  الطفل  حماية  نظام  على  واملوافقة  الطفل، 
الوطنية  اللجنة  وجهود  عمره،  من  ع�شرة(  )الثامنة  يبلغ  مل  من  كل 
للطفولة، والتطور يف املجال ال�شحي، وغريه. وقد تقدمت معظم تلك 

الدول بتو�شياتها للمملكة خالل مداخالتها.

تو�سيات الدول. 3
اأبرز  ومن  تو�شية،   )225( للمملكة  قدمت  التي  التو�شيات  عدد  بلغ 

التو�شيات التي قدمت للمملكة: 

وال�شيا�شية 	• املدنية  الدويل اخلا�ص باحلقوق  العهد  الت�شديق على 
والجتماعية  القت�شادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  والعهد 

والثقافية.
الن�شمام اإلى ال�شكوك التي مل تن�شم اإليها بعد.	•
رفع التحفظات عن اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد 	•

املراأة ول �شيما التحفظ العام.
اإلغاء عقوبة الإعدام اأو تعليقها متهيدًا لإلغائها.	•
اإلغاء عقوبة اإعدام الأحداث.	•
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اإلغاء نظام الولية.	•
ال�شماح للمراأة بامل�شاركة الكاملة واإلغاء نظام املحرم.	•
تطوير القوانني اجلنائية لتتفق مع املعايري الدويل.	•
حماية حقوق العمال الوافدين.	•
النظام 	• حت�شني  يف  اجلهود  وموا�شلة  العادلة،  املحاكمات  اإجراء 

الق�شائي.
حماية احلق يف حرية الراأي والتعبري واملعتقد.	•
بحقوقها، 	• باملراأة  متتع  دون  حتول  التي  النمطية  القوالب  معاجلة 

وامل�شاواة بني اجلن�شني.
اإن�شاء موؤ�ش�شات من�شجمة مع مبادئ باري�ص، ورفع م�شتوى الوعي 	•

بحقوق الإن�شان.
حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.	•
موا�شلة التعاون مع اآليات حقوق الإن�شان ول �شيما تقدمي التقارير 	•

التعاهدية يف وقتها.
جمالت  يف  املتعلقة  الدول  مداخالت  من  عدد  على  اململكة  وفد  ورد 
ثقافة  ون�شر  الوافدة،  والعمالة  الإرهاب،  ومكافحة  واملراأة،  الق�شاء، 
حقوق الإن�شان، والرعاية ال�شحية. كذلك قامت هيئة حقوق الإن�شان 
بالتعاون مع �شكرتارية جمل�ص حقوق الإن�شان بتوزيع كتيبات وجمالت 

ومطويات تهدف اإلى اإبراز �شورة حقوق الإن�شان يف اململكة.

رابعًا- اأبرز ما مت بعد جل�سة ال�ستعرا�ص 
جل�شة 	• انتهاء  فور  الدول  من  العديد  وفود  وممثلو  �شفراء  توافد 

يف  الوفد  اأداء  بنجاح  تهانيهم  وقدموا  اململكة،  لوفد  ال�شتعرا�ص 
احلوار التفاعلي والإ�شادة بالتطورات التي حتققت يف اململكة خالل 
الفرتة املا�شية يف جمالت املراأة والطفل والعمالة الوافدة والتعاون 

الدويل يف جمال حقوق الإن�شان.
ا�شتقبل رئي�ص وفد اململكة )رئي�ص هيئة حقوق الإن�شان( م�شاعدة 	•

الإن�شان  وحقوق  الدميقراطية  ل�شوؤون  الأمريكي  اخلارجية  وزير 
الدائمة  البعثة  مقر  يف  لها  املرافق  والوفد  زيا  اأوزرا  ال�شيدة/ 

للمملكة يف جنيف. 
الثالثية )Troika( وهم 	• باللجنة  اململكة  وفد  اجتمع ممثلون عن 

املجل�ص  �شكرتارية  ومن�شق  اأوغندا،  اليابان،  رومانيا،  من:  كل 
وما  املناق�شة  وتباحثوا حول جل�شة  باململكة،  لال�شتعرا�ص اخلا�ص 
العامل  الفريق  تقرير  لإعداد  العمل  اآلية  على  واتفقوا  فيها،  اأثري 

املعني بال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل. 
اأنظمة 	• �شوء  يف  التو�شيات  فيه  ُدر�شت  اجتماعًا  اململكة  وفد  عقد 

حتديد  اإلى  وخل�ص  الدولية،  املعايري  مبوجب  والتزاماتها  اململكة 
التو�شيات التي وردت على نحٍو يتعار�ص مع اأنظمة اململكة وقيمها، 
قبل  من  �شياغتها  اإعادة  اإمكانية  يف  للنظر  حولها  التباحث  بغية 

قبولها  ميكن  وبالتايل  اململكة  ثوابت  مع  مت�شقة  لتكون  مقدميها 
لحقًا، اأو جمع التو�شيات التي ل تتفق مع تلك الثوابت وحتمل ذات 
املرفو�شة؛  التو�شيات  عدد  لتقليل  بع�ص؛  مع  بع�شها  املو�شوعات 
ذلك اأن قبول اأكرب عدد من التو�شيات ُينظر اإليه باإيجابية من قبل 
جمل�ص حقوق الإن�شان واآليات الأمم املتحدة ذات ال�شلة واملنظمات 

غري احلكومية.

عملية  عن  العامل  الفريق  تقرير  اعتماد  جل�سة  خام�سًا- 
ال�ستعرا�ص اخلا�سة باململكة

الإن�شان  حقوق  جمل�ص  عقد  1434هـ  احلجة  ذي   20 اجلمعة  يوم  يف 
اخلا�ص  بال�شتعرا�ص  املعني  العامل  الفريق  تقرير  اعتماد  جل�شة 

باململكة، وقد مت يف هذه اجلل�شة ما يلي:

ا�شتهلت اجلل�شة ببيان اإجرائي األقاه رئي�ص جمل�ص حقوق الإن�شان، 	•
املندوبة  با�شمها  وحتدثت  الثالثية  اللجنة  اإلى  الكلمة  اأحال  ثم 
الدائمة لوفد رومانيا يف الأمم املتحدة بجنيف، وذكرت اأنه خالل 
تداخلت  1434هـ  احلجة  ذي   16 يف  اململكة  مع  التفاعلي  احلوار 
جل�شة  )قبل  اململكة  لوفد  اأ�شئلة  دول   )8( واأر�شلت  دولة،   )102(
تو�شية،  للمملكة )225(  ُقدمت  لذلك  ونتيجة  التفاعلي(،  احلوار 
اململكة و�شتبدي موقفها  التو�شيات �شتدر�شها  اأن كل هذه  وذكرت 
حيالها يف الدورة العادية اخلام�شة والـع�شرين ملجل�ص حقوق الإن�شان 
التي �شتنعقد يف مار�ص 2014م كحٍد اأق�شى، وقدمت ال�شكر با�شم 
اللجنة الثالثية لوفد اململكة على التفاعل الإيجابي والتعاون خالل 

عملية اإعداد تقرير الفريق العامل املعني بال�شتعرا�ص.
الدول 	• من  عدد  فرحبت  الأع�شاء،  الدول  ملداخالت  املجال  اأتيح 

املجل�ص  اعتمد  ذلك  وبعد  اإعداده،  املتبع يف  وبالأ�شلوب  بالتقرير، 
تقرير الفريق العامل بتوافق الآراء.

تاأكيد 	• فيه  وجدد  اخلتامي،  اململكة  بيان  اململكة  وفد  رئي�ص  األقى 
الأمم  اآليات  ودعم  الإن�شان  حقوق  وتعزيز  احرتام  اأهمية  اململكة 
الدوري  ال�شتعرا�ص  اآلية  مقدمتها  ويف  بها،  ُتعنى  التي  املتحدة 
تبادل  والت�شاور، وم�شاهمتها يف  ال�شمولية  ال�شامل لرتكازها على 
التجارب واخلربات مما ي�شهم يف تطوير وتعزيز حقوق الإن�شان، 
اإثراء  يف  �شاهمت  التي  الدول  لوفود  اململكة  وفد  تقدير  عن  وعرب 
جل�شة  اأثناء  املو�شوعية  والتو�شيات  باملداخالت  التفاعلي  احلوار 
ال�شتعرا�ص اخلا�ص باململكة، وللدول التي اأ�شادت بالتقدم والتطور 
امللحوظ الذي حققته يف جمال حقوق الإن�شان، وبالتقرير الوطني 
للمملكة الذي عك�ص ذلك التطوير بجالء. واأكد اأن تلك التو�شيات 
�شتكون دافعًا ملوا�شلة التقدم، خا�شة اأن معظمها يتفق مع مبادئ 
منها،  اأنظمتها  اململكة  ت�شتمد  التي  الإ�شالمية  الـ�شريعة  واأحكام 
والعناية، و�شتتم  التو�شيات �شتكون مو�شع الهتمام  اأن هذه  واأكد 
والق�شائية  التنظيمية  املوؤ�ش�شات  مع  حولها  والت�شاور  درا�شتها 
ال�شريعة  اأحكام  �شوء  يف  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  والتنفيذية 
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الوطنية  اململكة  والتزامات  بها  العمول  والأنظمة  الإ�شالمية 
ما  لتنفيذ  املنا�شبة  الآليات  واإيجاد  الإن�شان،  والدولية جتاه حقوق 
ميكن قبوله من تلك التو�شيات، واإطالع املجل�ص على موقف اململكة 
مار�ص  يف  �شتنعقد  التي  الإن�شان  حقوق  جمل�ص  دورة  يف  حيالها 
التعاون مع جمل�ص  اململكة عازمٌة على موا�شلة  اأن  2014م. وذكر 
ال�شامل؛  الدوري  ال�شتعرا�ص  اآلية  واآلياته وخا�شة  الإن�شان  حقوق 
يجب  التي  ال�شتعرا�ص  لعملية  التوجيهية  باملبادئ  بالتقيد  وذلك 
اأن جُترى بطريقة مو�شوعية و�شفافة وبناءة، وغري انتقائية، وغري 
هذا  يف  ال�شادرة  الرئا�شية  بالبيانات  اللتزام  وكذلك  م�شي�شة، 
ول   2013 �شبتمرب   18 يف  املوؤرخ  الرئا�شي  البيان  وخا�شة  ال�شاأن، 
ن�ص  يف  التو�شيات  اإدراج  ت�شمنت  التي  منه  الثالثة  الفقرة  �شيما 
اآلية  اأن بع�ص التو�شيات تقع خارج نطاق  التقرير على الرغم من 
وبعيدة  اإليها،  ي�شتند  التي  والوثائق  ال�شامل  الدوري  ال�شتعرا�ص 
اخلام�شة  للفقرة  وخمالفة  الإن�شان  حقوق  جمال  من  البعد  كل 
التي ت�شمنت �شرورة التزام الدول بعدم اخلروج عن هذه املبادئ 
اإجنازات  من  حتقق  ما  اأن  اأكد  كذلك  الإن�شان(.  حقوق  )جمال 
خالل اجلولة الثانية لعملية ال�شتعرا�ص اخلا�ص باململكة اإمنا جاء 
بف�شل من اهلل – عز وجل – ثم بتوجيهات ودعم خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود الذي ي�شعى اإلى 
حتقيق الرفاهية ل�شعبه واملقيمني على اأر�ص اململكة وحماية حقوق 
اأر�ص الواقع، واأن اململكة ما�شية  الإن�شان يف جميع جمالتها على 
جميع  على  الإن�شان  حقوق  ومبادئ  قيم  وحماية  تعزيز  يف  قدمًا 
امل�شتويات مبا يحافظ على هويتها، وثقافتها، ومكت�شباتها، ورعاية 
مواطنيها، وذلك انطالقًا من مت�شكها بكتاب اهلل و�شنة ر�شوله – 
�شلى اهلل عليه و�شلم – ومبادئ ال�شريعة الإ�شالمية ال�شمحة التي 
على  والعمل  الـب�شر،  جميع  بني  والت�شامح  وامل�شاواة  العدل  حتقق 
اإ�شافة املزيد اإلى �شجل اإجنازات اململكة يف جمال حماية وتعزيز 
املمار�شات  مع  اإيجابي  ب�شكل  والتفاعل  وامل�شاهمة  الإن�شان  حقوق 

العاملية يف هذا ال�شاأن.
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والرابع(  والثالث  )الثاين  الدورية  4-4  التقارير 
شأن  يف  السعودية  العربية  للمملكة 
التعذيب  مــنــاهــضــة  اتــفــاقــيــة  تنفيذ 
العقوبة  أو  وغريه من ضروب املعاملة 
املهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية 

)2002-2013م(
بهذا  �شلة  لها  حكومية  كجهة  التقرير  هذا  اإعداد  يف  الهيئة  �شاركت 
على  العالقة،  ذات  احلكومية  اجلهات  من  عدد  جانب  اإلى  املو�شوع 
اإلى جلنة مناه�شة التعذيب  اأن يرفع با�شم اململكة العربية ال�شعودية 
املادة  من   )1( الفقرة   لن�ص  اإعماًل   وذلك  املتحدة،  لالأمم  التابعة 
اأو  املعاملة  �شروب  من  وغريه  التعذيب  »مناه�شة  اتفاقية  من   )19(
العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة«، التي ان�شمت اإليها اململكة 

مبوجب املر�شوم امللكي رقم )م/11( لعام 1418هـ املوافق 1997م . 
ورفعت اململكة اإلى جلنة مناه�شة التعذيب يف وثيقة واحدة تقاريرها 
الدورية )الثاين والثالث والرابع( للفرتة من 2002-2013م، لتعك�ص 
ال�شورة ال�شادقة وال�شفافة عن تنفيذ اأحكام هذه التفاقية، وما حتقق 
اإعداده اللتزام باملبادئ  اأر�ص الواقع. وروعي يف  من تعزيز لها على 
التعذيب،  مناه�شة  جلنة  من  املعتمدة  التقارير،  لإعداد  التوجيهية 
واإبراز جميع  وح�شر الأنظمة واللوائح ذات ال�شلة بتنفيذ التفاقية، 

اجلوانب بكل مو�شوعية و�شفافية. 
وٌق�شم التقارير اإلى ثالثة اأجزاء رئي�شة، هي:

يف  الإن�سان  حقوق  حلماية  القانوين  الإطار  الأول:  اجلزء 
اململكة

الإن�شان  حقوق  وتعزيز  حماية  �شبيل  يف  ال�شعودية  احلكومة  قامت   
الأنظمة  من  عدد  وتعديل  اجلديدة  الأنظمة  من  العديد  باإ�شدار 
التزاماتها  مع  ومتا�شيًا  وامل�شتجدات،  للتطورات  مواكبة  القائمة؛ 
الأنظمة  الدولية، وت�شمنت  اإلى بع�ص التفاقيات  بان�شمامها  الدولية 
با�شتكمال  املتعلقة  الإيجابية  الإ�شافات  العديد من  واملعدلة  اجلديدة 
ما  ذلك  ومن  الإن�شان.  حقوق  ل�شمان  والتنظيمية  الت�شريعية  البنية 
الرجوع  وميكن  والتمييز.  التفرقة  ومناه�شة  امل�شاواة  بتحقيق  يتعلق 

اإلى الباب الثاين لالطالع على مزيد من التفا�شيل.

اجلزء الثاين: معلومات عن الإجراءات والتطورات املتعلقة 
بتنفيذ التفاقية وتطبيق ن�سو�سها يف اململكة

يناق�ص هذا اجلزء  بنود التفاقية كل على حدة، وما قامت به اململكة 
كما  لن�شو�شها،  وتطبيقًا  لها  تنفيذًا  لأنظمتها  وتطوير  اإجراءات  من 

يلي:

املادة )1(: 
ياأخذ النظام القانوين يف اململكة مبفهوم التعذيب الذي ا�شتملت عليه 
املادة )1( من التفاقية؛ ذلك اأن جميع ال�شكوك الدولية التي تن�شم 
اإليها اململكة تعد جزءًا ل يتجزاأ من النظام الداخلي، وتتمتع بالقدر 
نف�شه من احلجية، يف ت�شدر بالأداة القانونية نف�شها التي ت�شدر بها 
)ال�شبعني(  املادة  لن�ص  وفقًا  وذلك  امللكي،  املر�شوم  وهي  الأنظمة، 
الأنظمة،  »ت�شدر  باأن  تق�شي  التي  للحكم،  الأ�شا�شي  النظام  من 
واملعاهدات، والتفاقيات الدولية، والمتيازات، ويتم تعديلها مبوجب 
مرا�شيم ملكية«. ف�شاًل عن ذلك، فاإن املر�شوم امللكي ال�شادر باملوافقة 
على التفاقية ت�شمن يف البند )رابعًا( منه اأن على نائب رئي�ص جمل�ص 
الوزراء، والوزراءـ  كل فيما يخ�شهـ  تنفيذ هذا املر�شوم. ويعزز ذلك ما 
ن�شت عليه الفقرة )1( من املادة )احلادية ع�شرة( من اإجراءات عقد 
التفاقيات الدولية، التي تق�شي باأن تتخذ اجلهات املعنية ـ عند دخول 
التفاقية حيز النفاذ - الإجراءات الالزمة لتنفيذها مبا ي�شمن الوفاء 
بجميع التزامات اململكة املرتتبة عليها. وعليه، فاإن مفهوم )التعذيب( 
الذي ا�شتملت عليه املادة )1( من التفاقية ملزم جلميع ال�شلطات يف 

اململكة. 

املادة )2(: 
ا�شتملت اأنظمة اململكة على العديد من املواد التي تهدف اإلى منع 	•

جميع اأعمال التعذيب واحليلولة دون وقوعها، والقيام بالتحقيقات 
اجلهة  اإ�شراف  حتت  ذلك  عن  بالغ  اأي  حيال  الإجراءات  واتخاذ 
من  الأول  التقرير  ت�شمنه  ما  اإلى  واإ�شافة  املخت�شة.  الق�شائية 
اتخذت  والإدارية،  والت�شريعية  الق�شائية  لالإجراءات  تف�شيالت 
من  جمموعة  واأن�شاأت  الإجراءات  من  العديد  اتخذت  اململكة 

الأجهزة، واأ�شدرت عددًا من الأنظمة ذات العالقة، ومن ذلك:

العامة( 	• )النيابة  العام  والدعاء  التحقيق  هيئة  اأع�شاء  يتمتع 
بال�شتقالل التام، وفقًا للمادة )اخلام�شة( من نظام الهيئة، التي 

تتولى �شمن اخت�شا�شاتها ما يلي: 

اجلهات  * اأمام  والدعاء  فيها،  والت�شرف  اجلرائم  يف   التحقيق 
الق�شائية، وطلب متييز الأحكام.

قيام اأع�شاء الهيئة بجولت على ال�شجون ودور التوقيف؛ تنفيذًا  *
من  والثالثني(  و)التا�شعة  والثالثني(  )الثامنة  املادتني  لأحكام 
الدخول  اجلولت  هذه  خالل  ويتم  اجلزائية،  الإجراءات  نظام 
اإلى عنابر ال�شجناء واملوقوفني، وال�شتماع اإلى �شكاويهم، واتخاذ 
الإجراءات القانونية حيال ما ُير�شد من انتهاكات حلقوقهم. وقد 
مت افتتاح )119( فرعًا ودائرة للهيئة على م�شتوى اململكة، تتولى 
اجلزائية  الإجراءات  نظام  عليها  ن�ص  التي  ال�شمانات  تطبيق 

ومراقبة اللتزام بها. 
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للتاأكد من  * الأحكام اجلزائية  تنفيذ  الهيئة على  اأع�شاء  اإ�شراف 
واملواثيق  املرعية  والأنظمة  ال�شادرة  لالأحكام  وفقًا  تنفيذها 

الدولية.
اجلنائي؛  * ال�شبط  رجال  اأعمال  على  الهيئة  اأع�شاء  اإ�شراف 

الإجراءات  نظام  من  والع�شرون(  )اخلام�شة  املادة  ن�شت  اإذ 
فيما  اجلنائي،  ال�شبط  رجال  “يخ�شع  اأن:  على  اجلزائية 
النظام،  هذا  يف  املقررة  اجلنائي  ال�شبط  يف  بوظائفهم  يتعلق 
لإ�شراف هيئة التحقيق والدعاء العام )النيابة العامة(. وللهيئة 
منه  تقع  من  كل  اأمر  يف  النظر  املخت�شة  اجلهة  من  تطلب  اأن 
خمالفة لواجباته اأو تق�شري يف عمله، ولها اأن تطلب رفع الدعوى 
اجلزائية”.  الدعوى  رفع  يف  باحلق  اإخالل  دون  عليه،  التاأديبية 
ال�شبط  رجال  بها  يقوم  التي  الإجراءات  جميع  تخ�شع  وعليه، 
اجلنائي لإ�شراف اأع�شاء هيئة التحقيق والدعاء العام )النيابة 
العامة( ورقابتهم، وذلك للحيلولة دون حدوث اأي جتاوز للحقوق 
ونظام  عمومًا،  الأنظمة  �شنتها  التي  والقواعد  وال�شمانات 
الإجراءات اجلزائية على وجه اخل�شو�ص، وم�شاءلة من يتجاوز 

تلك احلقوق وال�شمانات.
فال 	• اجلنائي،  ال�شبط  رجال  مواجهة  يف  املتهم  �شمانات  تعزيز 

يجوز لهم القب�ص على املتهم اإل يف حالة التلب�ص باجلرمية اأو وجود 
املادة )اخلام�شة والثالثون(  التحقيق. وقد ن�شت  اأمر من �شلطة 
التلب�ص،  حالت  غري  »يف  اأنه  على  اجلزائية  الإجراءات  نظام  من 
ال�شلطة  من  باأمر  اإل  توقيفه  اأو  اإن�شان  اأي  على  القب�ص  يجوز  ل 
املخت�شة بذلك«. كما يتعني اإحالة املتهم اإلى �شلطة التحقيق خالل 
املادة  ن�ص  اإلى  ا�شتنادًا  عليه؛  القب�ص  توقيت  من  �شاعة   )24(
تق�شي  التي  الإجراءات اجلزائية،  نظام  والثالثني( من  )الرابعة 
باأنه »يجب على رجل ال�شبط اجلنائي اأن ي�شمع فورًا اأقوال املتهم 
املقبو�ص عليه، واإذا ترجح وجود دللة كافية على اتهامه فري�شله 
؛ الذي  يجب  اإلى املحقق  اأربع وع�شرين �شاعة مع املح�شر  خالل 
عليه اأن ي�شتجوب املتهم املقبو�ص عليه خالل اأربع وع�شرين �شاعة، 

ثم ياأمر باإيقافه اأو اإطالقه«. 

ال�شبط 	• رجال  على  ال�شتجواب  حظر  اأي�شًا  ال�شمانات  ومن 
اجلنائي، اإذ ن�شت املادة )ال�شاد�شة وال�شتون( من نظام الإجراءات 
ال�شبط  رجال  اأحد  كتابة  يندب  اأن  »للمحقق  اأنه  على  اجلزائية 
اجلنائي للقيام باإجراء معني اأو اأكرث من اإجراءات التحقيق، عدا 
وال�شتون( من  املادة )اخلام�شة  ...«، كما ن�شت  املتهم  ا�شتجواب 
نظام الإجراءات اجلزائية على اأنه »للمتهم حق ال�شتعانة بوكيل اأو 

حمام حل�شور التحقيق...«.

ال�شجن 	• اإدارة  تقبل  باأل  وذلك  واملوقوفني،  ال�شجناء  حماية حقوق 
اأو التوقيف اأي متهم اإل باأمر م�شبب وحمدد املدة وموقع عليه من 
ال�شجن  يكون  واأل  املدة،  هذه  بعد  تبقيه  واأل  املخت�شة،  ال�شلطة 
املادة  ن�شت  حيث  لذلك؛  املخ�ش�شة  الأماكن  يف  اإل  التوقيف  اأو 

»ل  اأنه  على  الإجراءات اجلزائية  نظام  والثالثون( من  )ال�شابعة 
التوقيف  دور  اأو  ال�شجون  اإل يف  �شجنه  اأو  اإن�شان  اأي  توقيف  يجوز 
املخ�ش�شة لذلك نظامًا. ول يجوز لإدارة اأي �شجن اأو دار توقيف 
قبول اأي اإن�شان اإل مبوجب اأمر م�شبب وحمدد املدة موقع عليه من 
ال�شلطة املخت�شة، ويجب األ يبقيه بعد املدة املحددة يف هذا الأمر«.  

من 	• و)7(   )6( الفقرتني  يف  الإن�شان  حقوق  هيئة  تنظيم  ت�شمن 
اأي  يف  التوقيف  ودور  ال�شجون  زيارة  لها  اأن  )اخلام�شة(  املادة 
اإلى  عنها  تقارير  ورفع  الخت�شا�ص،  جهة  من  اإذن  دون  وقت 
ال�شكاوى  بتلقي  الهيئة  تخت�ص  كذلك  الوزراء.  جمل�ص  رئي�ص 
املتعلقة بحقوق الإن�شان، والتحقق من �شحتها، واتخاذ الإجراءات 
التي  الزيارات  عدد   )4( رقم  امللحق  ويو�شح  ب�شاأنها.  النظامية 
ا اأن�شاأت الهيئة  وحدة  قامت بها الهيئة لل�شجون ودور التوقيف. اأي�شً
ت�شم خمت�شني وخرباء من من�شوبيها حل�شور جل�شات املحاكمات؛ 
بهدف مراقبة توافر ال�شمانات للمتهمني، وبا�شر اأع�شاوؤها ح�شور 
املعايري  توافر  ل�شمان  اململكة؛  حماكم  من  عدد  يف  اجلل�شات 
الدولية حلقوق الإن�شان. ويو�شح امللحق رقم )5( عدد املحاكمات 

التي ح�شرها اأع�شاء الوحدة. 

ن�شت املادة )الثانية( من نظام مكافحة جرائم الجتار بالأ�شخا�ص 	•
الأ�شكال مبا  �شكل من  باأي  �شخ�ص  باأي  “يحظر الجتار  اأنه  على 
اأو خطفه،  اأو خداعه  اأو الحتيال عليه  اأو تهديده  اإكراهه  يف ذلك 
اأو ا�شتغالل الوظيفة اأو النفوذ، اأو اإ�شاءة ا�شتعمال �شلطة ما عليه، 
اأو تلقيها لنيل  اأو مزايا  اأو اإعطاء مبالغ مالية  اأو ا�شتغالل �شعفه، 
العتداء اجلن�شي،  اأجل  اآخر من  �شيطرة على  له  موافقة �شخ�ص 
اأو العمل اأو اخلدمة ق�شرًا، اأو الت�شول، اأو ال�شرتقاق اأو املمار�شات 
اإجراء جتارب  اأو  الأع�شاء،  نزع  اأو  ال�شتعباد،  اأو  بالرق،  ال�شبيهة 
ملكافحة  جلنة  �ُشكلت  النظام،  هذا  لأحكام  وتنفيذًا  عليه”.  طبية 
جرائم الجتار بالأ�شخا�ص، ت�شم يف ع�شويتها عددًا من املخت�شني 

من اجلهات املعنية، وتبا�شر جمموعة من الخت�شا�شات، منها: 

متابعة اأو�شاع ال�شحايا ل�شمان عدم معاودة اإيذائهم. *
وتدريب  * ال�شحايا،  الن�شيط عن  البحث  �شيا�شة حتث على  و�شع 

اأفراد على و�شائل التعرف عليهم.
ملوطنه  * عليه  املجني  لإعادة  املخت�شة  ال�شلطات  مع  التن�شيق 

الأ�شلي يف الدولة التي يحمل جن�شيتها، اأو اإلى مكان اإقامته يف اأي 
دولة اأخرى متى طلب ذلك.

التو�شية باإبقاء املجني عليه يف اململكة، وتوفيق اأو�شاعه النظامية  *
مبا ميكنه من العمل اإذا اقت�شى الأمر ذلك
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تهدف الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد اإلى حماية النزاهة، وتعزيز 	•
�شوره  ب�شتى  والإداري  املايل  الف�شاد  ومكافحة  ال�شفافية،  مبداأ 
)الثالثة( من  للمادة  وفقًا   - الهيئة  وتخت�ص  واأ�شاليبه.  ومظاهره 

تنظيمها - بعدد من املهمات، من اأبرزها:

متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات املتعلقة بال�شاأن العام وم�شالح  *
املواطنني مبا ي�شمن اللتزام بها. 

والإداري  * املايل  بالف�شاد  املتعلقة  والتجاوزات  املخالفات  اإحالة 
بح�شب  التحقيق  جهات  اأو  الرقابية  اجلهات  اإلى  اكت�شافها  عند 

الأحوال.
تطبيق  * اإزاء  عليها  يجب  املعنية مبا  الأجهزة  قيام  مدى  متابعة 

الأنظمة املجرمة للف�شاد املايل والإداري، والعمل على تعزيز مبداأ 
امل�شاءلة لكل �شخ�ص مهما كان موقعه.

تلقي البالغات املتعلقة بت�شرفات منطوية على ف�شاد، والتحقق  *
من �شحتها، واتخاذ ما يلزم يف �شاأنها. 

موؤ�ش�شات 	• اإحدى  وهي  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  تقوم 
ودور  ال�شجون  بزيارة  الإن�شان،  بحقوق  املعنية  املدين  املجتمع 
التوقيف يف اململكة، ويقابل اأع�شاوؤها ال�شجناء واملوقوفني وي�شمعون 

�شكاواهم، مبا يف ذلك ال�شكاوى املتعلقة بالتعذيب. 

منع 	• اإلى  يهدف  الذي  الوطني،  الأ�شري  الأمان  برنامج  اإن�شاء 
اأ�شرية اآمنة؛ من خالل تقدمي الوقاية  العنف الأ�شري وتوفري بيئة 
املتخ�ش�شني  مع  مهنيٍة  �شراكاٍت  وبناء  الوعي،  ون�شر  وامل�شاندة، 

واملوؤ�ش�شات احلكومية والأهلية واملنظمات الدولية. 

الق�شائي، 	• النظام  املوافق 2007م  اململكة يف عام 1428هـ  حّدثت 
ف�شدر نظاما الق�شاء وديوان املظامل )الق�شاء الإداري(، اللذان 

ا�شتمال على العديد من الأحكام، التي من اأبرزها: 

املادة  * ن�شت  فقد  وحياديته،  الق�شاء  ا�شتقالل  مبداأ  تاأكيد 
ل  م�شتقلون،  “الق�شاة  اأن:  على  الق�شاء  نظام  من  )الأولى( 
الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  لغري  ق�شائهم  يف  عليهم  �شلطان 

والأنظمة املرعية، ولي�ص لأحد التدخل يف الق�شاء”. 
املادة  * ق�شت  اإذ  درجات؛  ثالث  على  التقا�شي  مبداأ  تكري�ص 

يلي:  مما  املحاكم  تتكون  باأن  الق�شاء  نظام  من   )التا�شعة( 
الدرجة  ال�شتئناف، 3- حماكم  العليا، 2- حماكم  املحكمة   -1
الأولى ؛ التي تتكون من حماكم متخ�ش�شة، هي: املحاكم العامة، 
واملحاكم   ، ال�شخ�شية  الأحوال  وحماكم   ، اجلزائية  واملحاكم 
للق�شاء  الأعلى  للمجل�ص  ويجوز   ، العمالية  واملحاكم  التجارية، 

اإحداث حماكم متخ�ش�شة اأخرى بعد موافقة امللك. 

الإدارية  * املحكمة   -1 الآتي:  من  املظامل  ديوان  حماكم  تتكون 
الإدارية،  املحاكم   -3 الإدارية،  ال�شتئناف  حماكم   -2 العليا، 
ويجوز ملجل�ص الق�شاء الإداري اإحداث حماكم متخ�ش�شة اأخرى 

بعد موافقة امللك.

املادة  * من  )ج(  الفقرة  اإلى  ا�شتناًدا  ـ  املظامل  ديوان  اخت�شا�ص 
)الثالثة ع�شرة( من نظامهـ  بالف�شل يف دعاوى التعوي�ص املرفوعة 
�شد قرارات اأو اأعمال جهة الإدارة. وعليه، يحق للمجني عليه يف 

ق�شايا التعذيب املطالبة بالتعوي�ص اأمام املحاكم الإدارية. 

التي 	• الن�شو�ص  من  عدد  على  اجلزائية  الإجراءات  نظام  ا�شتمل 
ومن  وقوعه،  دون  حتول  للمتهمني  �شمانات  وتقر  التعذيب  حتظر 

ذلك ما يلي:

عليـه  * املقبـو�ص  اإيـذاء  حـظـر  من  )الثانية(  املادة  ت�شمنته  ما 
املهينة  املعاملة  اأو  للتعذيب  تعري�شه  وحظر  معنويًا،  اأو  ج�شـديًا 

للكرامة.
معاملة  * وجوب  من  والثالثون(  )ال�شاد�شة  املادة  ت�شمنته  ما 

املقبو�ص عليه مبا يحفظ كرامته، وعدم جواز اإيذائه ج�شديًا اأو 
معنويًا، ووجوب اإخباره باأ�شباب اإيقافه، وكفالة حقه يف الت�شال 

مبن يرى اإبالغه. 
يتم  * اأن  تاأكيد  من  املائة(  بعد  )الثانية  املادة  عليه  ا�شتملت  ما 

ا�شتجواب املتهم يف حال ل تاأثري فيها على اإرادته يف اإبداء اأقواله، 
وكذلك  �شده،  الإكراه  و�شائل  ا�شتعمال  ول  حتليفه  جواز  وعدم 
ل�شرورة  اإل  التحقيق  جهة  مقر  خارج  ا�شتجوابه  جواز  عدم 

يقدرها املحقق.
كذلك ت�شمنت الفقرة )8( من املادة )الثانية( من املر�شوم امللكي 	•

رقم )43( لعام 1377هـ املوافق 1958م، حظر اإ�شاءة املعاملة، اأو 
الأموال  اأو م�شادرة  الق�شوة،  اأو  كالتعذيب  الوظيفة  با�شم  الإكراه 
التنكيل والتغرمي  ال�شخ�شية، ويدخل �شمن ذلك  و�شلب احلريات 
وال�شجن والنفي والإقامة الإجبارية يف جهة معينة ودخول املنازل 
بغري الطرق النظامية امل�شروعة والإكراه على الإعارة اأو الإجارة اأو 
البيع اأو ال�شراء. و عقوبة هذه الأفعال هي ال�شجن مدة ل تزيد على 

ع�شر �شنوات اأو الغرامة التي ل تزيد على ع�شرين األف ريال.

الرقابة على ال�سجون ودور التوقيف:
ا�شتملت اأنظمة اململكة على العديد من الن�شو�ص التي تتعلق بالرقابة 

على ال�شجون ودور التوقيف، منها:
الإجراءات 	• نظام  من  والثالثون(  )الثامنة  املادة  عليه  ن�شت  ما 

التحقيق  هيئة  اأع�شاء  من  املخت�شني  »على  اأنه  من  اجلزائية 
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والدعاء العام زيارة ال�شجون ودور التوقيف يف دوائر اخت�شا�شهم 
والتاأكد من عدم وجود  الر�شمي،  بالدوام  التقيد  اأي وقت دون  يف 
م�شجون اأو موقوف ب�شفة غري م�شروعة، واأن يطلعوا على �شجالت 
واأن  واملوقوفني،  بامل�شجونني  يت�شلوا  واأن  التوقيف،  ودور  ال�شجون 
ي�شمعوا �شكاواهم، واأن يت�شلموا ما يقدمونه يف هذا ال�شاأن. وعلى 
ماأموري ال�شجون ودور التوقيف اأن يقدموا لأع�شاء هيئة التحقيق 

والدعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم«.

الإجراءات 	• نظام  من  والثالثون(  )التا�شعة  املادة  عليه  ن�شت  ما 
يف  يقدم  اأن  يف  احلق  موقوف  اأو  م�شجون  »لكل  اأنه  من  اجلزائية 
�شفهية،  اأو  كتابية  �شكوى  التوقيف  دار  اأو  ال�شجن  ملاأمور  وقت  اأي 
ويطلب منه تبليغها اإلى ع�شو هيئة التحقيق والدعاء العام، وعلى 
املاأمور قبولها وتبليغها يف احلال بعد اإثباتها يف �شجل معد لذلك، 
وتزويد مقدمها مبا يثبت ت�شلمها، وعلى اإدارة ال�شجن اأو التوقيف 
اأحوال  ملتابعة  املخت�ص  الهيئة  لع�شو  م�شتقل  مكتب  تخ�شي�ص 

امل�شجونني اأو املوقوفني«.

ما ن�شت عليه املادة )الأربعون( من نظام الإجراءات اجلزائية من 	•
اأنه »لكل من علم بوجود م�شجون اأو موقوف ب�شفة غري م�شروعة اأو 
يف مكان غري خم�ش�ص لل�شجن اأو التوقيف اأن يبلغ هيئــة التحقيق 
والدعــاء العام، وعلى ع�شو الهيئة املخت�ص مبجرد علمه بذلك اأن 
ينتقل فورًا اإلى املكان املوجود فيه امل�شجون اأو املوقـوف، واأن يقوم 
باإجراء التحقيق، واأن ياأمر بالإفراج عنه اإذا كان �شجنه اأو توقيفه 
يرفع  بذلك  حم�شرًا  يحرر  اأن  وعليه  م�شروعة،  غري  ب�شفة  جرى 
اإلى اجلهة املخت�شة لتطبيق ما تق�شي به الأنظمة يف حق املت�شببني 

يف ذلك«. 

ما ت�شمنته املادة )ال�شاد�شة ع�شرة بعد املائة( من نظام الإجراءات 	•
اجلزائية، املتعلقة بال�شمانات الإجرائية للمتهم، التي ن�شت على 
اأن »يبلغ فورًا كل من يقب�ص عليه اأو يوقف باأ�شباب القب�ص عليه اأو 

توقيفه،  ويكون له حق الت�شال مبن يراه لإبالغه ...«.

الإجراءات 	• نظام  من  املائة(  بعد  ع�شرة  )الثامنة  املادة  ق�شت 
اجلزائية بحظر مقابلة رجال ال�شلطة العامة للموقوف وات�شالهم 
به دون اإذن كتابي من املحقق؛ فقد ن�شت على اأنه »ل يجوز ملاأمور 
العامة  ال�شلطة  رجال  لأحد  ي�شمح  اأن  التوقيف  دار  اأو  ال�شجن 
بالت�شال باملوقوف اإل باإذن كتابي من املحقق، وعليه اأن يدون يف 
دفرت ال�شجن ا�شم ال�شخ�ص الذي �شمح له بذلك، ووقت املقابلة، 

وتاريخ الإذن وم�شمونه«. 

ا�شتمل نظام اخلدمة املدنية، ال�شادر عام 1397هـ املوافق 1977م، 	•
يف الفقرتني  )1( و)2( من املادة )12( على عدد من املحظورات 

التي يتعني على املوظف العام عدم ارتكابها، منها: اإ�شاءة ا�شتعمال 
ال�شلطة الوظيفية، وا�شتغالل النفوذ. كذلك ق�شت املادة )11( من 

النظام نف�شه باأنه يجب على املوظف خا�شة:

اأكان  * اأن يرتفع عن كل ما يخل ب�شرف الوظيفة والكرامة، �شواًء 
ذلك يف حمل العمل اأم خارجه0 

وروؤ�شائه  * اجلمهور  مع  ت�شرفاته  يف  اللياقة  اآداب  يراعي  اأن 
وزمالئه ومروؤو�شيه0

واأن يخ�ش�ص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، واأن ينفذ الأوامر  *
ال�شادرة اإليه بدقة واأمانة يف حدود النظم والتعليمات. 

ال�شادر عام 	• العمل،  وال�شتون( من نظام  املادة )احلادية  اأ�شارت 
1426هـ املوافق 2005م، اإلى اأنه اإ�شافة اإلى الواجبات املن�شو�ص 
له،  تطبيقًا  ال�شادرة  والقرارات  واللوائح  النظام  هذا  يف  عليها 

يجب على �شاحب العمل ما ياأتي:

اأن ميتنع عن ت�شغيل العامل �شخرة، واأل يحتجز دون �شند ق�شائي  *
الالئق،  بالحرتام  عماله  يعامل  واأن  منه،  اأو جزءًا  العامل  اأجر 

واأن ميتنع عن كل قول اأو فعل مي�ص كرامتهم ودينهم. 
اأن يعطي العمال الوقت الالزم ملمار�شة حقوقهم املن�شو�ص عليها  *

اأن  وله  الوقت،  لقاء هذا  الأجور  تنزيل من  دون  النظام  يف هذا 
ينظم ممار�شة هذا احلق ب�شورة ل تخل ب�شري العمل.

اأن ي�شهل ملوظفي اجلهات املخت�شة كل مهمة تتعلق بتطبيق اأحكام  *
هذا النظام.

على  نف�شه  النظام  من  والثمانون(  )احلادية  املادة  ن�شت  كذلك 
بحقوقه  احتفاظه  مع  اإ�شعار،  دون  العمل  يرتك  اأن  للعامل  “يحق  اأنه 

النظامية كلها، وذلك يف اأي من احلالت الآتية:

اإذا مل يقم �شاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية اأو النظامية  *
اجلوهرية اإزاء العامل. 

اإذا ثبت اأن �شاحب العمل اأو من ميثله قد اأدخل عليه الغ�ص وقت  *
التعاقد فيما يتعلق ب�ضروط العمل وظروفه.

اإذا كلفه �شاحب العمل دون ر�شاه بعمل يختلف جوهريًا عن العمل  *
املتفق عليه وخالفًا ملا تقرره املادة )ال�شتون( من هذا النظام. 

اإذا وقع من �شاحب العمل اأو من اأحد اأفراد اأ�شرته اأو من املدير  *
امل�شوؤول اعتداء يت�شم بالعنف، اأو �شلوك خمل بالآداب نحو العامل 

اأو اأحد اأفراد اأ�شرته.
اإذا ات�شمت معاملة �شاحب العمل اأو املدير امل�شوؤول مبظاهر من  *

الق�شوة واجلور اأو الإهانة.
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اأو  * العامل  �شالمة  يهدد  ج�شيم  خطر  العمل  مقر  يف  كان  اإذا 
�ضحته، ب�ضرط اأن يكون �ضاحب العمل قد علم بوجوده، ومل يتخذ 

من الإجراءات ما يدل على اإزالته.
بت�شرفاته،  * العامل  دفع  قد  اأو من ميثله  العمل  كان �شاحب  اإذا 

وعلى االأخ�ص مبعاملته اجلائرة اأو مبخالفته �ضروط العقد، اإلى 
اأن يكون العامل يف الظاهر هو الذي اأنهى العقد”.

عام 	• ال�شادر  والتوقيف  ال�شجن  نظام  من   )28( املادة  ن�شت 
1398هـ املوافق 1978م على اأنه “ل يجوز العتداء على امل�شجونني 
اأو املوقوفني باأي نوع من اأنواع العتداء. وتتخذ اإجراءات التاأديب 
عدوان  اأي  يبا�شرون  الذين  الع�شكريني  اأو  املدنيني  املوظفني  �شد 
على م�شجون اأو موقوف، وذلك مع عدم الإخالل بتوقيع العقوبات 
جرمية”. فيها  العتداء  يكون  التي  الأحوال  يف  عليهم  اجلزائية 

“تخ�شع  اأن  على  النظام  ذات  من   )5( املادة  ن�شت  كذلك 
وال�شحي  والإداري  الق�شائي  للتفتي�ص  التوقيف  ودور  ال�شجون 

 .”... والجتماعي 

املوافق 	• ال�شادر عام 1426هـ  ال�شحية  املهن  يوجب نظام مزاولة 
اأي اإ�شابة ميكن  2005 م على مزاويل املهن ال�شحية الإبالغ عن 
املادة )احلادية ع�شرة( منه  اعتداًء جنائيًا، فقد ن�شت  اأن متثل 
على اأنه “يجب على املمار�ص ال�شحي فور معاينته ملري�ص م�شتبه 
يف اإ�شابته جنائيًا اأو اإ�شابته مبر�ص معٍد اأن يبلغ اجلهات الأمنية 
املختلفة  الإ�شعاف  مراكز  لدى  وتتوافر   .”... املخت�شة  وال�شحية 

�شلطات للتحقق من الإ�شابات واإجراء الالزم حيالها.

كفلت املادة )ال�شاد�شة ع�شرة( من نظام الإجراءات اجلزائية حق 	•
الفعل؛  املت�شبب يف هذا  التعذيب يف رفع دعوى �شد  من يقع عليه 
من  ولوارثه  عنه،  ينوب  من  اأو  عليه  »للمجني  اأنه  على  تن�ص  اإذ 
بعده، حق رفع الدعوى اجلزائية يف جميع الق�شايا التي يتعلق بها 
اأمام املحكمة املخت�شة. وعلى  الدعوى  حق خا�ص، ومبا�شرة هذه 
وا�شتنادًا  باحل�شور«.  العام  املدعي  تبليغ  احلالة  هذه  يف  املحكمة 
يرفع  اأن  التعذيب  ق�شايا  عليه يف  للمجني  يجوز  الن�ص،  اإلى هذا 
ويف  اجلزائية،  املحاكم  اأمام  بالتعذيب  املتهم  �شد  جزائية  دعوى 
اأن يرفع دعوى جزائية يطالب فيها  للمجني عليه يف  هذا �شمانة 
املجني عليه  املتهم، ف�شاًل عن مطالبة  بتوقيع عقاب جنائي �شد 
بتعوي�ص مادي. ويقوم حق املجني عليه يف رفع الدعوى اجلزائية 
الإ�شالمي؛  اجلنائي  الت�شريع  يف  عليه  املعتدى  احلق  طبيعة  على 
املجني  ومعنويًا على  ماديًا  اعتداًء  التعذيب متثل  اأن جرمية  ذلك 
عليه بالدرجة الأولى، لذلك ن�شاأ له هذا احلق اخلا�ص، دون اأن يخل 
ذلك بالدعوى اجلزائية العامة �شد املتهم التي حتركها وتبا�شرها 

هيئة التحقيق والدعاء العام )النيابة العامة(.

اإن اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، التي ت�شتمد منها اململكة اأنظمتها، 	•
حتظر اأعمال التعذيب اأو ا�شتعمال القوة اأو املعاملة املهينة للكرامة، 
وحالت  ال�شتثنائية  الظروف  يف  اأم  العادية  الظروف  اأيف  �شواء 

الطوارئ.

والتزامًا مبا تقدم، فاإن التعذيب اأو ا�شتعمال الق�شوة اأو غريهاـ  بو�شفها 
لأي  يجوز  ل  ثم  ومن  الروؤ�شاء،  باأوامر  التذرع  فيها  يجوز  ل  ـ  جرائم 
موظف اإ�شدار اأمر خمالف ملا ن�شت عليه هذه الأحكام، ول يجوز لأي 

موظف اإنفاذ اأمر خمالف لهذه الأحكام، واإّل ُعد �شريكًا يف اجلرمية.

املادة )3( 
اإن اململكة ملتزمة بتنفيذ ما ورد يف املادة )3( من التفاقية، التي 	•

تن�ص الفقرة )1( منها على اأنه »ل يجوز لأية دولة طرف اأن تطرد 
اأي �شخ�ص اأو اأن تعيده )اأن ترده(اأو اأن ت�شلمه اإلى دولة اأخرى، اإذا 
�شيكون يف  باأنه  العتقاد  اإلى  تدعو  اأ�شباب حقيقية  لديها  توافرت 

خطر التعر�ص للتعذيب«.

فقد ن�شت املادة )الثانية والأربعون( من النظام الأ�شا�شي للحكم 	•
واإجراءات  قواعد  الدولية  والتفاقيات  الأنظمة  »حتدد  اأن  على 
اململكة عام 2004م على  العاديني«. وقد �شدقت  ت�شليم املجرمني 
الوطنية،  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
على  ت�شديقها  وثيقة  1954م  املوافق  1373هـ  عام  واأودعت 
التفاقية العربية لت�شليم املجرمني لعام 1952 -1953م، و�شّدقت 
عام 1999م على اتفاقية الريا�ص للتعاون الق�شائي، واأبرمت عددًا 
من التفاقيات الثنائية يف جمال تبادل ت�شليم املجرمني واملتهمني، 
واملتهمني.  املجرمني  ت�شليم  اإجراءات  تنظم  التفاقيات  وهذه 
بدرا�شة  العامة(  )النيابة  العام  والدعاء  التحقيق  هيئة  وتخت�ص 
طلبات الت�شليم، ومراجعتها من خمتلف جوانبها القانونية، مبا يف 
ذلك التحقق من عدم انتهاك حقوق ال�شخ�ص املطلوب ت�شليمه اأو 

تعر�شه للتعذيب، و�شمان حتقق حماكمة عادلة له.

اأما فيما يتعلق بالإبعاد، فاإنه يتم مبوجب نظام الإقامة، التي يق�شي 	•
باإبعاد غري املرغوب فيه ملخالفته، بناًء على قرار من وزير الداخلية. 
ويف هذه احلالة يحق ملن �شدر بحقه قرار بالإبعاد التظلم منه اإلى 
الق�شاء املخت�ص )الق�شاء الإداري(، ف�شاًل عن حقه يف ال�شتعانة 
بوكيٍل اأو حماٍم وفقا ملا ن�شت عليه اأنظمة املرافعات، مع مالحظة 
اأنه ل يتم اإبعاد الأجنبي حتى يتم ت�شفية ما له وما عليه من حقوق.

املادة )4(
اململكة؛ 	• اأنظمة  يف  جمّرمة  فيها  وامل�شاركة  التعذيب  اأعمال  جميع 

لعام   43 رقم  امللكي  املر�شوم  من  )الثانية(  املادة  ت�شمنت  فقد 
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ل  مدة  ال�شجن  عقوبة  اإيقاع  على  الن�ص  1958م  املوافق  1377هـ 
تزيد على ع�شر �شنوات اأو الغرامة التي ل تزيد على ع�شرين األف 
ريال على كل موظف يثبت ارتكابه لإحدى اجلرائم التي ن�ص عليها 
املر�شوم، وي�شمل ذلك كل من ا�شرتك اأو تواطاأ معه على ارتكابها، 
�شواًء اأكانوا موظفني اأم غري موظفني. وقد ن�شت الفقرة )8( من 
املادة امل�شار اإليها على اأن من بني الأفعال التي يقع مرتكبها حتت 
طائلة العقوبة »اإ�شاءة املعاملة، اأو الإكراه با�شم الوظيفة كالتعذيب 
اأو الق�شوة، اأو م�شادرة الأموال و�شلب احلريات ال�شخ�شية، ويدخل 
الإجبارية  والإقامة  والنفي  وال�شجن  والتغرمي  التنكيل  �شمن ذلك 
امل�شروعة  النظامية  الطرق  بغري  املنازل  ودخول  معينة  جهة  يف 
والإكراه على الإعارة والإجارة اأو البيع اأو ال�شراء وحت�شيل �شرائب 
اأن املواد  اأو املفرو�شة نظامًا«. عالوة  تزيد عن املقادير امل�شتحقة 
)الثانية(، و)اخلام�شة والثالثني(، )والثانية بعد املائة( من نظام 
الإجراءات اجلزائية حتظر التعذيب بجميع اأ�شكاله، وقد اأ�شري اإلى 

ذلك عند التعليق على املادة )2( من التفاقية.

عام 	• ال�شادر  والتوقيف،  ال�شجن  نظام  من   )28( املادة  ن�شت 
1398هـ املوافق 1978م، على اأنه »ل يجوز العتداء على امل�شجونني 
اأو املوقوفني باأي نوع من اأنواع العتداء، وتتخذ اإجراءات التاأديب 
عدوان  اأي  يبا�شرون  الذين  والع�شكريني  املدنيني  املوظفني  �شد 
على م�شجون اأو موقوف، وذلك مع عدم الإخالل بتوقيع العقوبات 

اجلزائية عليهم يف الأحوال التي يكون العتداء فيها جرمية«.

اإلى جانب اأن الفقرة )و( من املادة )171( من نظام قوات الأمن 	•
الداخلي، ال�شادر عام 1384هـ املوافق 1965م، تعاقب تاأديبيًا كل 
التعذيب،  جلرمية  ارتكابه  ع�شكريًا  حماكمته  بعد  عليه  ثبت  من 
وذلك بف�شله من اخلدمة الع�شكرية اأو طرده منها، اأو �شجنه مدة 

ل تزيد على �شتة اأ�شهر، اأو بهما معًا.

الأمن 	• قوات  نظام  من   )121( املادة  اأجازت  ذلك،  اإلى  اإ�شافة 
م�شلحة  اقت�شت  اإذا  عمله  عن  املتهم  املوظف  وقف  الداخلي 
التحقيق معه ذلك، مع جواز حب�شه حتفظيًا اإذا كانت طبيعة التهمة 

تقت�شي ذلك.

اأو 	• يرتكب  الذي  العام  والدعاء  التحقيق  هيئة  ع�شو  اإلى  بالن�شبة 
الإجراءات  الهيئة  نظام  بني  عمله،  اأثناء  للتعذيب  بارتكابه  ُيتهم 
التاأديبية التي يتعني اتباعها، والتي لن يرتتب على اتباعها التاأثري 
يف الدعويني اجلزائية اأو املدنية. ومن تلك الإجراءات وقف املتهم 
)احلادية  املادة  به  ق�شت  ملا  وفقًا  وظيفته؛  اأعمال  مبا�شرة  عن 

والع�شرون( من نظام الهيئة.

ن�شت املادة )الثانية( من نظام مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص 	•
الأ�شكال، مبا  باأي �شكل من  باأي �شخ�ص  اأنه »يحظر الجتار  على 

اأو خطفه،  اأو خداعه  اأو الحتيال عليه  اأو تهديده  اإكراهه  يف ذلك 
اأو ا�شتغالل الوظيفة اأو النفوذ، اأو اإ�شاءة ا�شتعمال �شلطة ما عليه، 
اأو تلقيها لنيل  اأو مزايا  اأو اإعطاء مبالغ مالية  اأو ا�شتغالل �شعفه، 
العتداء اجلن�شي،  اأجل  اآخر من  �شيطرة على  له  موافقة �شخ�ص 
اأو العمل اأو اخلدمة ق�شرًا، اأو الت�شول، اأو ال�شرتقاق اأو املمار�شات 
اإجراء جتارب  اأو  الأع�شاء،  نزع  اأو  ال�شتعباد،  اأو  بالرق،  ال�شبيهة 
نف�شه  النظام  من  )الثالثة(  املادة  عاقبت  كذلك  عليه”.  طبية 
تزيد  ل  مدة  بال�شجن  بالأ�شخا�ص  الإجتار  جرمية  يرتكب  من  كل 
على )خم�ص ع�شرة �شنة(، اأو بغرامة ل تزيد على )مليون( ريال، 
بت�شديد  نف�شه  النظام  من  )الرابعة(  املادة  وق�شت  معًا.  بهما  اأو 

العقوبات الواردة فيه يف احلالت الآتية:

اإذا ارتكبت اجلرمية جماعة اإجرامية منظمة. *
الحتياجات  * ذوي  اأحد  اأو  امراأة  �شد  اجلرمية  ارتكبت  اإذا 

اخلا�شة. 
بكون  * يكن اجلاين عاملًا  ولو مل  ارتكبت اجلرمية �شد طفل،  اإذا 

املجني عليه طفاًل.
اإذا ا�شتعمل مرتكب اجلرمية �شالحًا اأو هدد با�شتعماله. *
اأو  * اأ�شوله  اأحد  اأو  اإذا كان مرتكب اجلرمية زوجًا للمجني عليه، 

فروعه، اأو وليه، اأو كان له �شلطة عليه.
اإذا كان مرتكب اجلرمية من موظفي اإنفاذ الأنظمة. *
اإذا كانت اجلرمية مرتكبة من اأكرث من �شخ�ص. *
اإذا كانت اجلرمية عرب احلدود الوطنية. *
اإذا ترتب على اجلرمية اإحلاق اأذى بليغ باملجني عليه، اأو اإ�شابته  *

بعاهة دائمة.
و�شوء 	• التعذيب  اأفعال  جترمي  جمال  يف  اململكة  لأنظمة  وتنفيذًا 

بالأ�شخا�ص،  الإجتار  وجترمي  العامة،  الوظيفة  با�شم  املعاملة 
اأ�شدرت حماكم اململكة جمموعة من الأحكام التي تدين املخالفني 
يف جرائم التعذيب واإ�شاءة املعاملة با�شم الوظيفة العامة والجتار 

بالأ�شخا�ص؛ وفقًا ملا تق�شي به اتفاقية مناه�شة التعذيب. 

املادة )5( 
اإن نطاق �شريان اأحكام النظام املعمول به يف اململكة يقوم على الآين: 
واملرافعات  الق�شاء  لأنظمة  وفقًا  الإقليمية،  ومبداأ  ال�شخ�شية،  مبداأ 

ال�شرعية والإجراءات اجلزائية، وتف�شيل ذلك على النحو التايل: 
اأو  نتيجتها  امتدت  اأو  اململكة،  اإقليم  داخل  اجلرمية  وقعت  اإذا  اأ- 
نظام  من  املائة(  بعد  والثالثني  )احلادية  املادة  فاإن  اإليها،  اآثارها 
للمحاكم  املكاين  الخت�شا�ص  بتحديد  تق�شي  اجلزائية  الإجراءات 
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يف حمل وقوع اجلرمية اأو املحل الذي يقيم فيه املتهم، اأو يف املكان 
الذي يقب�ص عليه فيه اإذا مل يكن له حمل اإقامة معروف.

ب- اإذا وقعت اجلرمية على منت �شفينة اأو طائرة ترفع علم اململكة.
يالحق  ومل  اململكة،  خارج  �شعودي  مواطن  ارتكب اجلرمية  اإذا  ج- 
التي وقعت فيها اجلرمية، وذلك  الدولة  اأو يعاقب من قبل �شلطات 
وفقًا لن�ص املادة )الرابعة والع�شرين( من نظام املرافعات ال�شرعية.

اعتداًء على م�شالح  و�شكلت  اململكة،  اإذا وقعت اجلرمية خارج  د- 
الدولة، كجرائم اأمن الدولة، وتزييف النقود، وتهريب املخدرات.

على  اأو  �شعودي  مواطن  على  اململكة  خارج  اجلرمية  وقعت  اإذا  هـ- 
اأجنبي، وكان مرتكبها له حمل اإقامة عام اأو خمتار يف اململكة، وفقًا 

لن�ص املادة )اخلام�شة والع�شرين( من نظام املرافعات ال�شرعية.
لذا، يتفق نطاق الخت�شا�ص ل�شلطات اململكة يف جرائم التعذيب مع 
ما ق�شت به املادة )5( من التفاقية، كما �شبق بيانه يف التعليق على 

املادة رقم )1( منها. 

املواد ) 6، 7، 8 ، 9(
كما �شبق التو�شيح عند التعليق على املادة )1( من التفاقية، ُتعد 	•

الأحكام الواردة يف التفاقية جزءًا من النظام الداخلي للمملكة، 
وتتمتع باحلجية ذاتها التي لالأنظمة؛ ل�شدورها بالأداة النظامية 
نف�شها، ومن ثم ُتعد املواد )6، 7، 8،9( من التفاقية اأحكامًا ملزمة 
الإطار،  هذا  ويف  بها.  التقيد  ويتعني  اململكة،  ال�شلطات يف  جلميع 
فيما يلي بع�ص الأحكام النظامية التي تتفق مع ن�شو�ص التفاقية 

يف هذا اجلانب طبقًا لالآتي:

يجب �شماع اأقوال املقبو�ص عليه فورًا؛  فقد جاء يف املادة )الرابعة  *
والثالثني( من نظام الإجراءات اجلزائية ما ن�شه: “يجب على 
رجل ال�شبط اجلنائي اأن ي�شمع فورًا اأقوال املتهم املقبو�ص عليه 
)التحقيق  ال�شتدلل  اإجراءات  جميع  ا�شتكمال  يجب  كما   .”...
على  واملحاكمة،  البتدائي(،  )التحقيق  والتحقيق  الأويل(، 
النحو الذي ن�ص عليه نظام الإجراءات اجلزائية، والذي �شبقت 

الإ�شارة اإلى ال�شمانات الواردة فيه.
وال�شتعانة  * القانونية  ال�شت�شارة  فاإن  اإليه،  الإ�شارة  �شبقت  وكما 

واملحاكمة،  التحقيق  مرحلتي  يف  متهم  لكل  حق  حماٍم  اأو  بوكيل 
الإجراءات  نظام  من  )الرابعة(  املادة  عليه  ن�شت  ملا  وفقًا 

اجلزائية.
اململكة ملتزمة باإبالغ اأي �شفارة لديها عند توقيف اأي من مواطنيها؛ 	•

اإذ ت�شمن الأمر ال�شامي ال�شادر عام 1399هـ املوافق 1979م اأنه 
القنوات  بالده عرب  �شفارة  اإبالغ  يتم  فاإنه  اأجنبي  اأي  اإيقاف  عند 

واأ�شباب  مكان  وعن  كاملة،  ومعلوماته  ا�شمه  عن  الدبلوما�شية 
توقيفه وموعد حماكمته، وذلك ا�شتنادًا اإلى املادة )1/36/ب( من 
عام  اململكة  عليها  �شّدقت  التي  القن�شلية،  للعالقة  فيينا  اتفاقية 

1408هـ املوافق 1988م.

و�شعت اململكة اآلية لزيارة ممثلي ال�شفارات والهيئات الدبلوما�شية 	•
وزير  قرار  على  بناًء  اململكة،  يف  وامل�شجونني  املوقوفني  ملواطنيهم 

الداخلية ال�شادر عام 1433هـ املوافق 2012م. 

الت�شليم 	• اأحكام  من  التعذيب  جرائم  اململكة  اأنظمة  ت�شتثني  ل 
والتعاون الدويل، كما �شبق بيان ذلك عند الإ�شارة اإلى الإجراءات 

املتخذة لتنفيذ املادة )3( من التفاقية.

مع 	• الأمني  للتعاون  الثنائية  التفاقيات  من  عدًدا  اململكة  اأبرمت 
للتعاون  التفاقيات  من  العديد  على  و�شادقت  الدول،  من  العديد 

الق�شائي، ومنها:

اتفاقية العرتاف وتنفيذ اأحكام املحكمني الأجانب، عام 1414هـ  *
املوافق 1993م.

بدول  * الق�شائية  والإعالنات  والإنابات  الأحكام  تنفيذ  اتفاقية 
املوافق  1417هـ  عام  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص 

1996م.
اتفاقية الريا�ص للتعاون الق�شائي، عام 1420هـ املوافق 1999م. *
وجمهورية  * اململكة  بني  الق�شائي  املجال  يف  للتعاون  اتفاقية 

كازاخ�شتان، عام 1427هـ املوافق 2006م.
وجمهورية  * اململكة  بني  الق�شائي  املجال  يف  للتعاون  اتفاقية 

ال�شودان، عام 1431هـ املوافق 2010م.
واجلمهورية  * اململكة  بني  الق�شائي  املجال  يف  للتعاون  اتفاقية 

اليمنية، عام 1429هـ املوافق 2008م.
اتفاقية للتعاون يف املجال الق�شائي بني اململكة واململكة املغربية،  *

عام 1428هـ املوافق 2007م.

املادة )10(
اأولت اململكة العربية ال�شعودية التدريب اهتمامًا كبريًا؛ فقد ن�ص نظام 
املوظفني  تدريب  »يعترب  اأن  على  منه  املادة )34(  املدنية يف  اخلدمة 
اأوقات  اأو خارج  �شواء كان داخل  النظامية،  العمل  جزءًا من واجبات 
متكني  احلكومية  وامل�شالح  الوزارات  جميع  وعلى  الر�شمي.  الدوام 
موظفيها من تلقي التدريب كل يف جمال اخت�شا�شه«. ويعد التدريب 
قيامهم  كيفية  لهم  يو�شح  فهو  العامة؛  ال�شلطة  لأع�شاء  مهمًا  رافدًا 
باحلريات  م�شا�ص  دون  الأنظمة،  به  تق�شي  ما  نحو  على  بواجباتهم 
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تلك  خا�شة  الإجراءات،  مبا�شرة  عند  الأنظمة  تكفلها  التي  واحلقوق 
العادلة،  املحاكمة  و�شمانات  اجلنائية  بالعدالة  املرتبطة  احلقوق 
اأو  املعاملة  �شروب  من  وغريه  للتعذيب  التعر�ص  عدم  �شمان  ومنها 
يف  اجلهود  هذه  وتتمحور  املهينة.  اأو  الالاإن�شانية  اأو  القا�شية  العقوبة 
ومبا�شرتهم  بوظائفهم  العامة  ال�شلطة  رجال  التحاق  قبل  تتم  برامج 
لخت�شا�شاتهم، وبرامج اأخرى تتم على راأ�ص العمل؛ بغر�ص موا�شلة 
تاأهيلهم وتعريفهم بامل�شتجدات القانونية يف جمال عملهم، وتب�شريهم 
بال�شمانات التي تكفلها الأنظمة لالأفراد اأيًا كان مركزهم القانوين يف 

هذه الإجراءات. وفيما يلي اأمثلة على هذه املحاور والإجراءات:

برامج التدريب )التاأ�سي�سية( قبل اللتحاق بالعمل
والدعاء 	• التحقيق  هيئة  اأع�شاء  لئحة  من  )الثانية(  املادة  تن�ص 

لربنامج  الهيئة  اأع�شاء  »يخ�شع  اأن  على  العامة(  )النيابة  العام 
لذلك،  واإعماًل   .»... اأ�شهر  �شتة  عن  مدته  تقل  ل  مكثف  تدريبي 
ُتخ�شع هيئة التحقيق والدعاء العام  جميع املقبولني ملبا�شرة اأعمال 
التحقيق والدعاء العام لربنامج تدريبي مدته �شنة درا�شية، ي�شتمل 
على مواد درا�شية تتعلق بقواعد الإجراءات اجلنائية، وال�شمانات 
يت�شل  وما  واملحاكمة،  والتحقيق  ال�شتدلل  باإجراءات  املتعلقة 
بواجباتهم املتعلقة بال�شتجواب والقب�ص والتوقيف. وتت�شمن هذه 
املواد ما ن�ص عليه نظام الإجراءات اجلزائية وغريه من الأنظمة 
حقوق  مت�ص  التي  املمار�شات  من  �شواه  اأو  التعذيب  حظر  �شاأن  يف 
املتهم. ويجري تاأهيل املحققني يف هذا الربنامج للقيام بواجبهم 
رجال  بها  يقوم  التي  الإجراءات  على  والإ�شراف  التحقيق  يف 
ل�شمان  وذلك  التحقيق؛  ت�شبق  التي  املرحلة  يف  اجلنائي  ال�شبط 
يت�شمن  الأنظمة. كذلك  عليه  ما ن�شت  الإجراءات يف �شوء  �شري 
الربنامج تدريب املحققني على اإثبات حالة املتهم حال مثوله اأمام 
املحقق، وعر�شه على طبيب �شرعي يف حال �شكواه حيال تعر�شه 
للتعذيب، اأو اإذا راأى املحقق اأن هناك �شكًا حول ذلك، ولو مل ي�شرح 
املتهم، وذلك على اعتبار اأن التعر�ص للتعذيب جرمية بغ�ص النظر 

عن �شكوى املجني عليه من عدمه.

تطوير برنامج اإعداد وتاأهيل �ضباط وزارة الداخلية بكلية امللك فهد 	•
الأمنية، وق�شر القبول فيه على احلا�شلني على ال�شهادة اجلامعية، 
تاأهيلهم  بعد  الطالب اجلامعيني  تاأهيل  برنامج  الطالب  ينهي  اإذ 
علميًا وع�شكريًا على مدار فرتة الدرا�شة للعمل يف قطاعات وزارة 
الداخلية املختلفة. ويت�شمن هذا الربنامج املكثف مواد علمية تتعلق 
نظام  عليها  ن�ص  التي  ال�شمانات  وفق  اجلنائية  العدالة  مببادئ 
الإجراءات اجلزائية وغريه من الأنظمة ذات ال�شلة، مبا يف ذلك 
ت�شمني الربنامج ما يتعلق بحقوق املتهم، التي منها حظر التعذيب، 

وامل�شوؤولية اجلنائية والتاأديبية املرتتبة عليه. 

مبا�ضرتهم 	• قبل  خا�ضة  لربامج  واجلنود  ال�ضف  �ضباط  يخ�ضع 
اأ�ضهر.  لعدة  تاأهيلية  لدورة  خ�ضوعهم  ي�ضرتط  اإذ  الأعمالهم؛ 
ويت�شمن برنامج تاأهيل الأفراد مواد درا�شية مكثفة يف املو�شوعات 
الإجراءات  نظام  عليها  ن�ص  التي  الأ�شا�شية  باحلقوق  املتعلقة 
املتهم  حقوق  ومنها  العالقة،  ذات  الأنظمة  من  وغريه  اجلزائية 
اأثناء القب�ص عليه، وجترمي التعذيب، والإجراءات املتعلقة باأحكام 
الإجراءات؛ ذلك  اخت�شا�شهم يف هذه  ال�شبط اجلنائي، وحدود 
اأن �ضفة ال�ضبط اجلنائي ال تكون اإال لل�ضباط وفقًا ملا ن�ضت عليه 

املادة )ال�شاد�شة والع�شرون( من نظام الإجراءات اجلزائية.

برامج التدريب على راأ�ص العمل
العدالة 	• جمال  يف  العاملني  لكل  امل�شتمر  التدريب  باأهمية  اإميانًا 

واملحققني  للق�شاة  الربامج  من  العديد  ُعقد  فقد  اجلنائية، 
معرفتهم  تعزيز  بهدف  واجلنود؛  ال�ضف  و�ضباط  وال�ضباط  
العملية، ومبا يعزز حماية  القانونية بواجباتهم، وتنمية مهاراتهم 
حقوق الإن�شان وكرامته اأثناء �شري الإجراءات اجلنائية. ومن هذه 

الربامج ما يلي:

التابعة  * الأمنية،  للعلوم  العربية  نايف  وجامعة  اململكة  اتفقت 
جلامعة الدول العربية، على عقد دورات تدريبية متخ�ش�شة يف 
على  الرتكيز  مع  الأنظمة،  تطبيق  على  للقائمني  الإن�شان  حقوق 
الأنظمة اجلنائية، واإتاحة الفر�شة لهم ملوا�شلة الدرا�شات العليا 
ومن  الإن�شان،  حقوق  مبعايري  تثقيفهم  يكفل  ما  على  والرتكيز 
ذلك حظر التعذيب وغريه من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية 
اأو الالاإن�شانية اأو املهينة. ومن الدورات التدريبية التي عقدت يف 
اإيذاء الأطفال  هذا املجال دورة الإجراءات اجلزائية يف ق�شايا 

)2011م(. 

قيام املعهد العايل للدرا�شات الأمنية بكلية امللك فهد الأمنية بعقد  *
دورات للمعنيني باإنفاذ القانون، تعنى بالرتكيز على معايري حقوق 
الإن�شان يف نظام الإجراءات اجلزائية وغريه من الأنظمة، وكيفية 
تفعيلها اأثناء التطبيق، ومن ذلك ما ن�شت عليه املادة )الثانية( 
من نظام الإجراءات اجلزائية التي حتظر التعذيب، وا�شتعرا�ص 

ذلك من خالل ما ت�شمنته اتفاقية مناه�شة التعذيب.

قيام معهد التدريب الأمني بكلية امللك فهد الأمنية بعقد دبلوم  *
�شنة  اململكة مدته  القانون يف  باإنفاذ  املخت�شة  ملن�شوبي اجلهات 
حتت ا�شم )العدالة اجلنائية وحقوق الإن�شان(، ويعنى بالرتكيز 
على  تطبيقها  وكيفية  الإن�شان،  حلقوق  الدولية  املعايري  على 

امل�شتوى الوطني يف اململكة.
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التعريف بحقوق الإن�سان
للن�شر 	• مركز  اأن�شىء  فقد  الإن�شان،  بحقوق  والتثقيف  للتعريف 

الإن�شان، من مهماته  والتوثيق والرتجمة يف هيئة حقوق  والإعالم 
حقوق  جمال  يف  للتوعية  خا�شة  دورات  تنظيم  بها:  يقوم  التي 
من  وغريهم  الإن�شان  بحقوق  املعنية  اجلهات  ملن�شوبي  الإن�شان 

املهتمني بهذا املجال.

ا �شدرت موافقة خادم احلرمني ال�شريفني على برنامج ن�شر 	• اأي�شً
ن�ص  التي  املهمة  الركائز  اإحدى  يعد  الذي  الإن�شان،  حقوق  ثقافة 
الثانية من  املرحلة  ُنفذت  الإن�شان. وقد  عليها تنظيم هيئة حقوق 
والذي  2009م،  عام  ال�شادر  ال�شامي  الأمر  على  بناًء  الربنامج 
خطة  خالل  من  احلكومية  اجلهات  من  عدد  تنفيذه  يف  ت�شرتك 

وطنية �شاملة ترتكز على عدد من املبادئ منها:

اأن تكون ذات عالقة مب�شكالت املجتمع يف انتهاك حقوق الإن�شان  *
اأو املمار�شات اخلاطئة بح�شب كل مرحلة عمرية )من الطفولة اإلى 

الكهولة(، اأو بح�شب الفئة امل�شتهدفة، كالطفل واملراأة ونحوها. 

اأن ت�شهم يف تنفيذ ما التزمت به اململكة يف اإطار التفاقيات التي  *
�شدقت عليها.

اأن يجري الرتكيز على م�شامني حقوق الإن�شان ومعايريها.  *

اإن�شائها العديد 	• ف�شاًل عن ذلك، عقدت هيئة حقوق الإن�شان منذ 
من الندوات وور�ص العمل يف خمتلف مناطق اململكة، ا�شتفاد منها 
عدد من الق�شاة واأع�شاء هيئة التحقيق والدعاء العام وهيئة الأمر 
للجوازات  العامة  املديرية  ومن�شوبو  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
املكلفة  اجلهات  من�شوبي  من  وغريهم  الإرهاب  مكافحة  واإدارة 
باإنفاذ القانون، وكان الرتكيز يف معظم هذه الندوات وور�ص العمل 
على التعريف باملعايري الدولية يف جمال حقوق الإن�شان، والوقاية 

من التعذيب.

اأ�شبحت مفردات حقوق الن�شان م�شمنة يف اخلطط الدرا�شية يف 	•
الن�شان  حقوق  مقررات  وتدر�ص  العام،  والتعليم  الأطفال  ريا�ص 
مادة  اأُدرجت  م�شتقلة،  كمواد  اأو  العايل  التعليم  مقررات  �شمن 
القانون الدويل الإن�شاين �شمن مقررات برامج الدرا�شات العليا. 
والتدريبية  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  الن�شان  حقوق  هيئة  وت�شرتك 
واملدنية يف تعليم حقوق الإن�شان، ويتم العمل الآن بعدد من املبادئ 

للرتبية على حقوق الن�شان، منها: 

اإلى جتنب  * اإيذاء الأطفال، الذي يهدف  تنفيذ م�شروع احلد من 
وتعزيز  والجتماعية،  والنف�شية  اجل�شدية  الأذى  اأ�شكال  جميع 
ون�شر  الأطفال،  لدى  واجتماعيًا  ونف�شيًا  ج�شميًا  ال�شوي  النمو 
ثقافة حقوق الطلبة وم�شوؤولياتهم يف املجتمع الرتبوي، وم�شاعدة 

املدر�شة على اكت�شاف حالت الإيذاء ومعاجلتها، وحماية املدر�شة 
اأو اجل�شدي  البدين  امل�شببة لالأذى  املمار�شات  للطلبة من جميع 

اأو النف�شي.

بناء اآلية يف �شوء حقوق الإن�شان )قواعد تنظيم ال�شلوك واملواظبة  *
الطلبة  �شلوكيات  �شبط  اإلى  تهدف  العام(  التعليم  مدار�ص  يف 
بطرق تربوية، وتوفر اأ�شاليب وا�شحة للعاملني يف امليدان الرتبوي 
الرتبوي(   امل�شرف   - املر�شد طالبي  املعلم -   - املدر�شة  )مدير 
وتربي  منا�شبة،  تربوية  اأ�ش�ص   وفق  الطلبة  �شلوك   مع  للتعامل 
االن�ضباط  وحتقيق  فيه  املرغوب  بال�ضلوك  االلتزام  على  الطلبة 
الذاتي ل�شلوكهم، واحلد من امل�شكالت ال�شلوكية لدى الطلبة بكل 

الو�شائل الرتبوية املمكنة.

ا�شتمال املقررات الدرا�شية على م�شامني م�شتخل�شة من معايري  *
حقوق الإن�شان )كامل�شاواة، والت�شامح، والعدل(، وتت�شل�شل �شمن 

�شوابط �شياغة املنهج الدرا�شي.

حقوق  * تدري�ص  يف  عامة  مفاهيم  الدرا�شية  املقررات  ت�شمني 
الإن�شان من مرحلة ريا�ص الأطفال وحتى املرحلة الثانوية.

الال�شفية  * الأن�شطة  خالل  من  بالرتبية  الن�شان  حقوق  تعزيز 
والفئات  الأولوية  مبداأ  مراعاة  مع  الإعالمية،  والن�شاطات 

العمرية. 

يلي:  * ما  اجلامعية  املرحلة  يف  الإن�شان  حقوق  مقررات  ت�شمني 
الثقافة العامة، اأنظمة وقوانني واتفاقيات واأدبيات حقوق الن�شان 
وما ت�شتمل عليه من م�شامني وممار�شات، مقررات متخ�ش�شة 
املختلفة،  جمالتها  يف  الإن�شان  حقوق  يف  متخ�ش�شني  لتاأهيل 

لي�شكلوا مرجعية علمية يف هذا املجال. 

تويل اململكة اخلطة العربية للرتبية على حقوق الإن�شان )2009-  *
2014(، التي اعتمدتها جامعة الدول العربية، عناية خا�شة؛ من 
خالل بناء اأن�شطة لهذه اخلطة يف الوزارات املعنية من خالل جلنة 
ال�شاأن، وما مت ر�شده من برامج لإطالقها يف امليدان  عليا لهذا 

الرتبوي خ�شو�شًا واملجتمع ب�شكل عام لتفعيل هذه اخلطة.

الرتبية  * جمال  يف  املتحدة  الأمم  واأن�شطة  بربامج  اململكة  تلتزم 
على حقوق الإن�شان، وذلك مبا تلزمها به ال�شريعة الإ�شالمية يف 

هذا املجال.

و�شعت وزارة الرتبية والتعليم اآليات اإجرائية لر�شد حالت العنف 	•
يف املدار�ص والإبالغ الفوري عنها، وذلك من خالل الآتي:

والوزارة  * والتعليم  الرتبية  واإدارات  املدار�ص  بني  �شاخن  خط 
لالإبالغ عن حالت العنف.
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وحتديد  * الطفل،  م�شاندة  خط  عرب  الأ�شري  الأمان  برنامج 
اململكة  وحمافظات  مناطق  خمتلف  يف  الغر�ص  لهذا  من�شقني 
للقيام بهذه املهمة، وتلقي ال�شكاوى يف هذا ال�شاأن، والتعامل معها 

من خالل اآليات لذلك. 

خط ال�شت�شارات النف�شية والجتماعية للطلبة واأولياء اأمورهم يف  *
اإدارات الرتبية والتعليم، من خالل وحدات اخلدمات الإر�شادية.

التوعية بحقوق الطفل من خالل م�شروع حقوق الطالب وواجباته  *
مراحل  مطالب  حتقيق  على  امل�شتمل  العام،  التعليم  مدار�ص  يف 

النمو واحلقوق اجل�شمية والنف�شية والجتماعية والرتبوية.

وممار�شته  * به،  الرتبوي  املجتمع  وتثقيف  احلوار،  تعزيز  برامج 
دورات  خالل  من  وذلك  عليه،  للطلبة  ال�شلوكية  والرتبية 

متخ�ش�شة يف هذا املجال.

برنامج احلماية الجتماعية. *

برنامج احلد من العنف بني الطالب. *

درا�شة  * اإلى  يهدف  الذي  الر�شادية،  اخلدمات  وحدات  م�شروع 
حالت الطلبة ال�شلوكية والجتماعية والنف�شية، وم�شاندة الأ�شرة 
وتذليل  ورعايته،  الطفل  لتن�شئة  اأدوارها  يف  والتوعية  بالثقيف 
وم�شاعدة  الطلبة،  تواجه  التي  والجتماعية  الرتبوية  ال�شعوبات 
ذاتية  ونف�شية  اجتماعية  م�شكالت  من  يواجهون  فيما  املعلمني 

تعوق توافقهم الجتماعي مع حميطهم الرتبوي.

ن�شر  مهمة  يف  الأخرى  احلكومية  واجلهات  اجلامعات  ت�شهم  كذلك 
ثقافة حقوق الإن�شان يف اململكة.

اهتمت وزارة ال�شحة بق�شايا العنف والإيذاء، وو�شعت يف عامي 	•
للتعامل  تنظيمات  2008م  و  2007م  املوافقني  1429هـ  و  1428هـ 
احلالت  عن  التبليغ  اإلزامية  ت�شمنت  والإيذاء،  العنف  حالت  مع 
العنف  اآلية حمددة، وت�شكيل جلنة للحماية من  ُتكت�شف وفق  التي 
ـ بالتعامل  اآلية معتمدة  ـ وفق  والإيذاء يف كل من�شاأة �شحية، تقوم 
مع حالت العنف والإيذاء. ويف عام 1432هـ املوافق 2011م اأن�شئت 
تلك  بتفعيل  تقوم  بالوزارة،  والإيذاء  العنف  من  للحماية  وحدة 

الآليات ومتابعتها. 

اعتمدت جميع القطاعات ال�شحية باململكة )41( مركزًا حلماية 	•
 )23( منها  ال�شحية،  املن�شاآت  داخل  والإيذاء  العنف  من  الطفل 
ا�شتقبال  يف  املراكز  تلك  وت�شاهم  ال�شحة،  لوزارة  تابًعا  مركزًا 
احلالت املعنفة، والتعامل معها. كما قامت وزارة ال�شحة بتدريب 
كيفية  ملعرفة  ؛  والإيذاء  العنف  من  احلماية  جمال  يف  العاملني 
ابتعاث  على  وحر�شت  معها،  والتعامل  املعنفة  احلالت  اكت�شاف 

ذا  يعد  الذي  ال�شرعي،  الطب  لدرا�شة  الأطباء  من  عدد  واإيفاد 
�شواء  اأنواعه،  ب�شتى  التعذيب  حالت  مع  بالتعامل  مبا�شرة  عالقة 

اأكان متعلقًا بالبالغني اأم الأطفال. 

قدم برنامج الأمان الأ�شري الوطني، طوال خم�ص �شنوات ويف مناطق 	•
املتخ�ش�شة  التدريبية  الدورات  من  العديد  اململكة،  من  خمتلفة 
الأطفال  اإيذاء  ق�شايا  مع  املتعاملني  اجلن�شني،  من  للمهنيني 
الأ�شري، �شملت ما يزيد على )1500( من املتخ�ش�شني  والعنف 
والأمنية  والرتبوية  والنف�شية  والجتماعية  ال�شحية  املجالت  يف 
موؤ�ش�شات  مع  بال�شراكة  الربامج  وقدمت  والق�شائية.  واحلقوقية 
مثل  دولية،  منظمات  مع  وبالتعاون  اأهلية  وجمعيات  حكومية 
اجلمعية الدولية للوقاية من اإيذاء واإهمال الأطفال.  كذلك اأَطلق 
الربنامج يف عام 2010م رقم ات�شال هاتفي موحد )1161111( 
مل�شاندة الطفل، يهدف اإلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل لدى الفرد 
واملجتمع، وميثل قناة توا�شل جمتمعية توفر للطفل والقائمني على 
تواجههم،  التي  وامل�شكالت  همومهم  عن  الإف�شاح  اإمكان  تربيته 
املنا�شبة،  ال�شت�شارات  بتقدمي  امل�شروع  هذا  يف  املخت�شون  ويقوم 
معاجلتها،  ومتابعة  املخت�شة  اجلهات  اإلى  منها  يلزم  ما  واإحالة 
وت�شرتك يف تنفيذ هذا امل�شروع )15( جهة حكومية وغري حكومية.

وور�ص 	• الندوات  من  عددًا  احلكومية  اجلهات  من  العديد  عقدت 
العمل ذات العالقة بحقوق الإن�شان، منها: 

هيئة  * عقدتها  التي  واحلرب(،  ال�شلم  يف  الإن�شان  )حقوق  ندوة 
الهالل الأحمر ال�شعودي - 2003م.  

الأمن  * عقدها  التي  والنظام(،  ال�شريعة  يف  املتهم  )حقوق  ندوة 
العام - 2010م. 

وزارة  * عقدتها  التي  العدلية(،  والأنظمة  )الق�شاء  عـن  نــدوة 
العدل - 2004م.

ور�شة عمل بعنوان )اململكة العربية ال�شعودية والتفاقيات الدولية  *
حلقوق الإن�شان(، وور�شة عمل اأخرى حول واقع املحاكم وحقوق 
التابع  الدبلوما�شية  الدرا�شات  معهد  عقدها  اململكة،  يف  املتهم 

لوزارة اخلارجية - 2004م، 2005م. 

جلنة املنا�سحة

الأخرية  ال�شنوات  يف  اململكة  بها  قامت  التي  الف�شلى  املمار�شات  من 
يف  دجمهم  واإعادة  واملوقوفني  ال�شجناء  مع  التعامل  ح�شن  اإطار  يف 
حماربة  اإلى  تهدف  املنا�شحة(،  )جلنة  ت�شمى  جلنة  اإن�شاء  املجتمع 
وذلك  ال�شبهات،  وك�شف  بالفكر  مواجهته  خالل  من  الإرهابي  الفكر 
والأخ�شائيني يف املجالت الجتماعية  بالعلماء واملفكرين  بال�شتعانة 
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تاأهيل  باإعادة  ُيعنى  الذي  الرعاية(  )برنامج  ُنفذ  كذلك  والنف�شية. 
خالل  من  تنق�شي،  اأن  حمكوميتهم  فرتة  اأو�شكت  الذين  ال�شجناء 
اإر�شادهم وتوجيههم ملا فيه خري لهم، والعمل على ا�شتقرارهم النف�شي 
ليخرجوا م�شتعدين للبناء ولي�ص للهدم، وذلك من خالل مركز حممد 

بن نايف للمنا�شحة والرعاية. 

اّتخذت جهود اإ�شافية يف جمال حقوق ال�شجناء،  تعزز املبداأ الذي 	•
يق�شي باأن ال�شجون دور اإ�شالح وتاأهيل. وتتلخ�ص اجلهود يف منح 
ال�شجناء رجاًل ون�شاًء حق اخلروج من ال�شجون ودور التوقيف مدًدا 

حمددة، حتقيًقا للمبادئ الإن�شانية يف احلالت الآتية:

اأي  * اإكمال  اأو  اخلا�شة،  امل�شت�شفيات  يف  التنومي  اأو  العالج  تلقي 
اإجراءات طبية متعلقة مبن يعولون.

املعاهد  * يف  ال�شجينة  اأو  ال�شجني  ت�شجيل  اإجراءات  ت�شهيل 
واجلامعات، وح�شور الختبارات الالزمة لذلك.

زواج اأحدهما، اأو العمل على اإمتام زواج من يعولون، اأو امل�شاركة  *
يف زواج الأقارب.

زيارة  * عن  عجزهم  عند  املنزل  يف  والأقارب  الوالدين  زيارة 
ال�شجني اأو ال�شجينة.

ح�شور مرا�شم الدفن لأحد اأقاربهما وا�شتقبال املعزين. *

اأيًظا اتُّخذت بع�ص التدابري الإ�شافية، ومنها:  

حيث  * اململكة،  مناطق  بع�ص  يف  املثالية  ال�شجون  مباين  ت�شييد 
ت�شتمل تلك املباين على مراكز تدريبية، ومعامل متخ�ش�شة ذات 

مهنية عالية.

ت�شييد وحدات �شكنية خم�ش�شة لليوم العائلي، حيث ميكن لعائلة  *
ال�شجني احل�شور اإليه واملكوث معه يف وحدة �شكنية م�شتقلة مدة 
ئة ب�شكٍل  حددت )بثالثة اأيام(، وي�شمل ذلك تخ�شي�ص غرف مهيَّ
مدة  اإليها  ال�شجينة  زوج  اأو  اإليه،  ال�شجني  زوجة  حل�شور  جيد 

حددت )بيوم واحد كل �شهر(.

)نافذة 	• ا�شم  حتت  الإنرتنت  �شبكة  على  الكرتوين  موقع  اأن�شىء 
توا�شل(، يهدف اإلى اإطالع املهتمني بق�شايا املوقوفني من جهات 
بذلك.  ما يخت�ص  اأفراد على كل  اأو  اأو منظمات حقوقية  حكومية 
جميع  عن  ومعلومات  بيانات  املوقع:  يقدمها  التي  اخلدمات  ومن 
وذويهم،  املوقوفني  بني  الإلكرتونية  التوا�شل  خدمات  املوقوفني، 
طلبات الزيارة الإلكرتونية، تقدمي طلبات اخلروج املوؤقت، تقدمي 
التنبيهات  خدمات  متغيب،  عن  الإبالغ  الأ�شرية،  النفقات  طلبات 
الأخبار  خدمة  واملقرتحات،  ال�شكاوى  خدمة  والإ�شعارات، 

والفعاليات ذات العالقة.

اأما فيما يخ�ص الفقرة )2( يف املادة )10( من التفاقية، املتعلقة 	•
فتجدر  ال�شلة،  ذات  والأنظمة  القوانني  التعذيب يف  باإدراج حظر 
باإنفاذ  املعنيني  العامة  ال�شلطة  موظفي  واجبات  اأن  اإلى  الإ�شارة 
حتكم  التي  الأنظمة  من  تنبثق  وع�شكريني(  )مدنيني  القوانني 
املر�شوم  ومنها  واخت�شا�شاتهم،  لوظائفهم  مبا�شرتهم  وتنظم 
ونظام  1958م،  املوافق  1377هـ  عام  ال�شادر   )43( رقم  امللكي 
الإجراءات اجلزائية، وغريهما من الأنظمة التي حتظر التعذيب. 
اأن  اأ�شا�ص  على  الداخلية  والتدابري  التعليمات  ُتتخذ  لذلك،  ووفقًا 
العامة،  ال�شلطة  واجبات موظفي  يتجزاأ من  الأنظمة جزء ل  هذه 
اجلنائية  للم�شاءلة  عر�شة  كانوا  واإل  بها،  اللتزام  عليهم  ويتعني 
والتاأديبية على حد �شواء. ولقد ن�ص نظام اخلدمة املدنية، ال�شادر 
عام 1397هـ املوافق 1977م على واجبات املوظف العام، التي منها 
وجوب مراعاته لآداب التعامل مع اجلمهور، وحظر ا�شتغالل النفوذ 
ال�ضباط،  خدمة  نظام  ن�ص  كذلك  ال�ضلطة.  ا�ضتعمال  واإ�ضاءة 
ال�ضباط  واجبات  على  1973م،  املوافق  1393هـ  عام  ال�شادر 
عدت  وقد  واجلنود.  ال�ضف  �ضباط  مع  التعامل  اأدب  مراعاة  يف 
املادة )118( من نظام قوات الأمن الداخلي اجلرائم املن�شو�ص 
عليها يف املر�شوم  رقم 43، ال�شادر عام 1377هـ املوافق 1958م، 
ال�ضف  و�ضباط  ال�ضباط  على  املحرمة  واالأعمال  اجلرائم  من 
ف�شاًل  الع�شكرية،  التاأديبية  واملحاكمة  التحقيق  وتوجب  واجلنود، 
الفقرة )اأ( من املادة )التا�شعة(  عن املحاكمة اجلنائية. ون�شت 
من الف�شل الثاين )التحقيق( يف الالئحة الداخلية لهيئة الرقابة 
والتحقيق، ال�شادرة عام 1392هـ املوافق 1972م على اأنه »ل يجوز 
حتقيقه،  يف  والتهديد  وال�شغط  الإكراه  و�شائل  ا�شتعمال  للمحقق 
املت�شلة  الـمبا�شرة  الأمور  يف  التحقيق  علـى  يقت�شـر  اأن  وعليه 

بالتهـمة والكا�شفة عـن حقيقتها«. 

ت�شمنت املادة )الثانية بعد املائة( من نظام الإجراءات اجلزائية 	•
الن�ص على وجوب ال�شتجواب يف حال ل تاأثري فيها يف اإرادة املتهم 
الإكراه  و�شائل  ا�شتعمال  ول  حتليفه  جواز  وعدم  اأقواله،  اإبداء  يف 

�شده. 

الإجراءات 	• نظام  من  والثالثون(  )اخلام�شة  املادة  تق�شي  كما 
اأي  على  القب�ص  يجوز  ل  التلب�ص،  حالت  غري  يف  باأنه  اجلزائية 

اإن�شان اأو توقيفه اإل باأمر من ال�شلطة املخت�شة بذلك.

املادة )11(
كثرية، 	• ب�ضمانات  اال�ضتجواب  اجلزائية  االإجراءات  نظام  اأحاط 

نظام  وينظر  املتهمني.  على  جتاوز  اأو  اعتداء  اأي  لوقوع  حت�شًبا 
الإجراءات اجلزائية لال�شتجواب باعتباره و�شيلة اإجرائية م�شروعة 
ت�شتهدف متكني املتهم من الدفاع عن نف�شه حيال ما يقدم �شده 
يف  املجتمع  حق  بني  باملوازنة  احلقيقة  لك�شف  وو�شيلة  اأدلة،  من 
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تعقب املجرمني وحقوق الأفراد يف اإجراءات وحماكمة عادلة ؛ حتى 
اأو انتهاك  ـ �شببًا للتجاوز  ـ مهما بلغت خطورتها  ل تكون اجلرمية 
احلقوق اأو غري ذلك مما يحظره النظام ويعاقب عليه. وفيما يلي 

اأهم املبادئ التي يت�شمنها نظام الإجراءات اجلزائية: 

يحظر  * كذلك  معنويًا،  اأو  ج�شـديًا  عليـه  املقبـو�ص  اإيـذاء  حـظـر 
للمادة  وفقًا  للكرامة،  املهينة  املعاملة  اأو  للتعذيب  تعري�شه 

)الثانية(. 

�شده،  * الإكراه  و�شائل  ا�شتعمال  اأو  لليمني،  املتهم  حتليف  وحظر 
�شمانًا لأن تكون اأقواله �شادرة عن اإرادة حرة ل ي�شوبها الإكراه، 
ليكون  ال�شتجواب؛  املتعلقة مبكان  املنا�شبة  البيئة  توفري  وكذلك 
يكون  اأن  فالأ�شل  اإرادته،  يف  يوؤثر  اأن  ميكن  عما  بعيدًا  املتهم 
ال�شتجواب يف مقر جهة التحقيق، ول يكون خارجها اإل ل�شرورة 
من  املائة(  بعد  )الثانية  املادة  ا�شتملت  وقد  املحقق.  يقدرها 

النظام على هذه املبادئ.

يوجب النظام عددًا من الأمور الإجرائية املرتبطة بال�شتجواب،  *
املتهم،  بيانات  اإثبات  وهي  بها،  القيام  املحقق  على  يتعني  التي 
والإحاطة بالتهمة وما يدعمها من اأدلة، وتدوين جميع الإجراءات، 
ومواجهة املتهم بغريه من املتهمني وال�شهود، واأن يوقع املتهم على 
رف�ص  اإن  التوقيع  على  اإجباره  وعدم  عليه،  تتلى  اأن  بعد  اأقواله 
يف  المتناع  هذا  املحقق  يثبت  اأن  على  اأقواله،  على  الت�شديق 
حم�شر التحقيق. وكل هذه ال�شمانات ن�شت عليها �شراحة املادة 

)الأولى بعد املائة( من النظام.

اإبقاء ال�شتجواب يف يد �شلطة التحقيق  * حر�شًا من النظام على 
وحدها، حظر يف مادته )اخلام�شة وال�شتني( على رجال ال�شبط 
اجلنائي ا�شتجواب املتهم؛ اإذ تن�ص هذه املادة على اأنه “للمحقق 
اأن يندب كتابة اأحد رجال ال�شبط اجلنائي للقيام باإجراء معني 

اأو اأكرث من اإجراءات التحقيق، عدا ا�شتجواب املتهم ...”.

ا�شتنادًا اإلى القاعدة ال�شرعية التي تق�شي باأن ما بني على باطل  *
باطاًل  م�شروعة  غري  بطريقة  ُي�شتمد  دليل  كل  ُيعّد  باطل،  فهو 
وغري منتج لأثره يف الدعوى؛ فالدليل الذي ُي�شتمد نتيجة لالإكراه 
على العرتاف اأو التعذيب اأو تفتي�ص املنازل بغري اإذن يعد دلياًل 
غري م�شروع، ول قيمة له يف الدعوى. وقد اأكدت هذا املبداأ املادة 
على  ن�شت  التي  النظام،  من  املائة(  بعد  والثمانون  )الثامنة 
الأنظمة  اأو  الإ�شالمية  ال�شريعة  لأحكام  خمالف  اإجراء  “كل  اأن 
امل�شتمدة منها يكون باطاًل”، وذلك لبطالن و�شيلة الو�شول اإليه.

قّيد النظام �شالحيات رجال ال�شبط اجلنائي يف مواجهة املتهم،  *
فال يجوز لهم القب�ص عليه اإل يف حالة التلب�ص باجلرمية. الذي 
ـ اأو يف حالة وجود  يعد حالًة خا�شًة لها �شور حمددة يف النظام 

اأمر م�شبب من �شلطة التحقيق. واإذا حتققت هذه احلالت، فاإن 
الأقوال،  �شماع  تنح�شر يف جمرد  ال�شبط اجلنائي  �شلطة رجل 
الذي ل يعد ا�شتجوابًا ول ينطوي على مواجهة بالأدلة ول يت�شمن 
مناق�شة تف�شيلية، وهدفه متكني املتهم من تفنيد اأ�شباب القب�ص 
املتهم  اإحالة  اجلنائي  ال�شبط  رجل  على  يتعني  ثم،  ومن  عليه. 
تاريخ  العام خالل )24( �شاعة من  التحقيق والدعاء  اإلى هيئة 
القب�ص عليه. وقد ا�شتملت املادة )الرابعة والثالثون( من النظام 
رجل  على  “يجب  اأنه:  على  بن�شها  املبادئ  هذه  خمتلف  على 
ال�شبط اجلنائي اأن ي�شمع فورًا اأقوال املتهم املقبو�ص عليه، واإذا 
مل ياأت مبا يربئه ير�شله خالل اأربع وع�شرين �شاعة مع املح�شر 
املتهم املقبو�ص عليه  اأن ي�شتجوب  الذي يجب عليه  اإلى املحقق، 

خالل اأربع وع�شرين �شاعة، ثم ياأمر باإيقافه اأو اإطالقه”.

التحقيق  * هيئة  لرقابة  التوقيف  ودور  ال�شجون  جميع  خ�شوع 
والدعاء العام، حيث يجب على اأع�شاء الهيئة املكلفني بالرقابة 
على ال�شجون ودور التوقيف زيارة هذه الأماكن يف اأي وقت دون 
�شخ�ص  اأي  وجود  قانونية  من  للتاأكد  الر�شمي،  بالدوام  التقيد 
بل  الزيارات،  عند  دورهم  يتوقف  ول  التوقيف،  دار  اأو  بال�شجن 
ال�شجناء  ومقابلة  الر�شمية،  ال�شجالت  على  الطالع  عليهم 
واملوقوفني مبا�شرة، واإثبات اأي �شكوى تقدم يف هذا ال�شاأن، وذلك 

وفقًا ملا تق�شي به املادة )ال�شابعة والثالثون( من النظام.

الكتابية  * ال�شكاوى  تقدمي  يف  واملوقوفني  امل�شجونني  حق  حماية 
هذه  اإثبات  ووجوب  التوقيف،  دار  اأو  ال�شجن  ملاأمور  ال�شفهية  اأو 
ال�شكاوى يف �شجل خا�ص واإبالغها لع�شو هيئة التحقيق والدعاء 
العام، اإ�شافة اإلى اأن هناك مكاتب لأع�شاء الهيئة داخل ال�شجون؛ 
بغر�ص متابعة اأحوال امل�شجونني واملوقوفني، وذلك تنفيذًا ملقت�شى 

املادة )الثامنة والثالثني( من النظام.

رجال  * اأعمال  على  الرقابة  يف  املجتمعية  امل�شاركة  حق  تكري�ص 
ال�شلطة العامة املت�شلة بحماية حقوق الإن�شان وحرياته، اإذيجوز 
غري  بطريقة  موقوف  اأو  م�شجون  �شخ�ص  بوجود  يعلم  من  لكل 
اأو التوقيف،  اأو مودع يف مكان غري خم�ش�ص لل�شجن  م�شروعة، 
ذلك.  حيال  العام  والدعاء  التحقيق  هيئة  اإلى  ببالغ  يتقدم  اأن 
واإجراء  النتقال  املخت�ص  الهيئة  ع�شو  على  النظام  ويوجب 
اأو  امل�شجون  عن  بالإفراج  ياأمر  واأن  البالغ،  هذا  حيال  حتقيق 
ال�شلطة  النظامي بحق موظف  الإجراء  باتخاذ  ويوجه  املوقوف، 
العامة الذي ت�شبب يف هذه الأمر. وقد ا�شتملت املادة )التا�شعة 
“لكل  اأنه  املبادئ بن�شها على  النظام على هذه  والثالثون( من 
يف  اأو  م�شروعة  غري  ب�شفة  موقوف  اأو  م�شجون  بوجود  علم  من 
التحقيق  يبلغ هيئة  اأن  التوقيف  اأو  لل�شجن  مكان غري خم�ش�ص 
الهيئة املخت�ص مبجرد علمه بذلك  العام. وعلى ع�شو  والدعاء 
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واأن  اأو املوقوف،  اإلى املكان املوجود فيه امل�شجون  اأن ينتقل فورًا 
يقوم باإجراء التحقيق، واأن ياأمر بالإفراج عنه اإذا كان �شجنه اأو 
توقيفه جرى ب�شفه غري م�شروعة، وعليه اأن يحرر حم�شرًا بذلك 
اإلى اجلهة املخت�شة لتطبيق ما تق�شي به الأنظمة يف حق  يرفع 

املت�شببني يف ذلك”.

املادة 	• من   )6( للفقرة  وفقًا  الإن�شان  حقوق  هيئة  وتخت�ص 
اأي  يف  التوقيف  ودور  ال�شجون  بزيارة  تنظيمها  من  )اخلام�شة( 
وقت دون اإذن من جهة الخت�شا�ص، ورفع تقارير عنها اإلى رئي�ص 
جمل�ص الوزراء. كذلك تخت�ص وفقًا للفقرة )7( من املادة نف�شها  
�شحتها،  من  والتحقق  الإن�شان،  بحقوق  املتعلقة  ال�شكاوى  بتلقي 
مبتابعة  الهيئة  وتقوم  �شاأنها.  يف  النظامية  الإجراءات  واتخاذ 
اجلهات احلكومية لتطبيق ما يخ�شها من ال�شكوك الدولية حلقوق 
الإن�شان التي ان�شمت اإليها اململكة، والتاأكد من اتخاذ تلك اجلهات 
املادة  من   )3( للفقرة  اإعماًل  لتنفيذها،  الالزمة  لالإجراءات 
بعدة  اإن�شائها  منذ  الهيئة  قامت  وقد  تنظيمها.  من  )اخلام�شة( 
زيارات لل�شجون ودور التوقيف، اأعدت على اإثرها تقارير، ورفعت 

تو�شيات ومقرتحات. 

كاإحدى منظمات 	• الإن�شان -  الوطنية حلقوق  تقوم اجلمعية  ا  اأي�شً
ومقابلة  التوقيف،  ودور  ال�شجون  على  بجولت   - املدين  املجتمع 
�شكاواهم، ور�شد ما قد يحدث من  وتلقى  واملوقوفني،  امل�شجونني 

انتهاكات بحقهم، ومتابعتها مع اجلهات املخت�شة.

الإن�شان 	• حقوق  هيئة  من  لكل  مكاتب  الداخلية  وزارة  خ�ش�شت 
واجلمعية الوطنية حلقوق الإن�شان داخل عدد من ال�شجون؛ لت�شهيل 
ممار�شتهما اخت�شا�شاتهما يف الرقابة وا�شتقبال �شكاوى ال�شجناء 
واملوقوفني، والتاأكد من �شحتها، ومعاجلتها ب�شكل عاجل ومبا�شر. 

يعطي نظام الإجراءات اجلزائية يف مادته )الرابعة( احلق للمتهم 	•
واملحاكمة،  التحقيق  مرحلتي  خالل  وكيل  اأو  مبحام  ال�شتعانة  يف 
ويحظر يف مادته )ال�شبعني( على املحقق عزل املتهم عن وكيله اأو 
كبرية  التحقيق، ويف هذا �شمانة  اإجراءات  يح�شر  الذي  حماميه 

للمتهم اأثناء مبا�شرة ال�شتجواب.

من 	• وامل�شتمدة  بال�شتجواب،  املت�شلة  الواقعية  التطبيقات  من 
�شري  ح�شن  ت�شتهدف  التي  اجلزائية،  الإجراءات  �شمانات  طبيعة 

الإجراءات و قيامها على مبادئ العدالة، ما يلي: 

يتولى  * واأن  املحا�شر،  ومرتبته يف  و�شفته  ا�شمه  املحقق  يثبت  اأن 
تدوينها كاتب �شبط متخ�ش�ص، مع بيان الوقت والتاريخ ومكان 
يوقع  واأن  وغريه،  كاملرتجم  ح�شره  من  واأ�شماء  ال�شتجواب، 

اجلميع على كل �شفحة من �شفحات املحا�شر.

التي يقولها، دون زيادة  * بال�شيغة والطريقة  املتهم  اأقوال  تدوين 
اأو نق�شان اأو تاأويل، وعدم جواز ال�شطب، اأو الك�شط، اأو املحو، اأو 

التح�شري، اأو الإ�شافة يف حما�شر التحقيق، واإل فقدت حجيتها.

اإعطاء املتهم من الوقت والت�شهيالت ما يكفيه لبيان موقفه من  *
التهام املوجه �شده، مبا يف ذلك حقه يف مواجهة ال�شهود واإبداء 

ملحوظاته على ال�شهادة، باعتبار ذلك من �شمانات الدفاع.

على  * اإجباره  جواز  وعدم  عليه،  دلياًل  املتهم  �شمت  اتخاذ  عدم 
الكالم، واعتبار �شمته مبنزلة اإنكار للتهمة.

البدء يف م�شروع ت�شوير ال�شتجواب، وذلك بو�شع اأجهزة مراقبة  *
تلفزيونية ل�شمان حتقيق كثري من الطماأنينة اإلى عدم ممار�شة 

التعذيب اأو املعاملة املهينة اأثناءه. 

املادتان )13،12(
�شدر قرار من جمل�ص الوزراء عام 1433هـ املوافق 2011م يق�شي 	•

ال�شكاوى  يف  بالتحقيق  والتحقيق  الرقابة  هيئة  اخت�شا�ص  بنقل 
والبالغات املتعلقة  بالتعذيب وغريه من �شروب املعاملة القا�شية 
املن�شو�ص  اجلرائم  حتت  تندرج  التي  املهينة،  اأو  الالاإن�شانية  اأو 
امللكي رقم 43  املادة )2( من املر�شوم  الفقرة )8( من  عليها يف 
العام.  والدعاء  التحقيق  اإلى هيئة  املوافق 1958م،  لعام 1377هـ 
وتقام دعوى التهام مبمار�شة التعذيب اأو غريه من �شروب املعاملة 
اإلى  ال�شكاوى  تقدمي  املهينة عن طريق  اأو  الالاإن�شانية  اأو  القا�شية 
رجال ال�شبط اجلنائي وفقًا لن�ص املادة )ال�شابعة والع�شرين( من 
نظام الإجراءات اجلزائية، وكذلك عن طريق �شكاوى امل�شجونني 
الفقرة  العام وفقًا لن�ص  التحقيق والدعاء  اإلى هيئة  املوقوفني  اأو 
)و( من البند )اأوًل( من املادة )الثالثة( من نظام هيئة التحقيق 
بالإ�شافة  1989م،  املوافق  1409هـ  عام  ال�شادر  العام،  والدعاء 
والثالثني(  و)الثامنة  والثالثني(  )ال�شابعة  املواد  يف  جاء  ما  اإلى 
اأ�شري  التي  و)التا�شعة والثالثني( من نظام الإجراءات اجلزائية، 

اإليها يف عدة موا�شع من هذه التقارير.

الأ�شا�شي 	• النظام  من  والأربعون(  )الثالثة  املادة  ن�شت  كذلك 
لكل  مفتوحان  العهد  ويل  وجمل�ص  امللك  »جمل�ص  اأن  على  للحكم 
مواطن، ولكل من له �شكوى اأو مظلمة، ومن حق كل فرد خماطبة 

ال�شلطات العامة فيما يعر�ص له من ال�شوؤون«.

ت�شمن نظام املناطق يف الفقرة )ج( من مادته )ال�شابعة( الن�ص 	•
وعدم  وحرياتهم،  الأفراد  حقوق  كفالة  املناطق  اأمراء  تويل  على 
احلدود  يف  اإل  واحلريات  احلقوق  تلك  مي�ص  اإجراء  اأي  اتخاذ 

املقررة �شرعًا ونظامًا.
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والنظامية 	• ال�شرعية  املعايري  وفق  اململكة  يف  ال�شجون  اأُ�ش�شت   
حقوق  حفظت  التي  الإن�شان،  حلقوق  الدولية  املعايري  مع  املتفقة 
اإ�شرافية  جهات  واأوجدت  الأ�شرية،  م�شاحلهم  وراعت  ال�شجناء 
وعدم  ال�شجون  داخل  املعنية  الأنظمة  تطبيق  يف  للنظر  وتفتي�شية 
جتاوزها،  وذلك مبوجب املادة )5( من نظام ال�شجن والتوقيف، 
واأع�شاء  )الق�شاة  منها:  1978م،  املوافق  1398هـ  عام  ال�شادر 
هيئة التحقيق والدعاء العام، وحقوق الإن�شان، واجلمعية الوطنية 
ا يتم متكني جميع ال�شفارات والقن�شليات  اأي�شً حلقوق الإن�شان(. 
من زيارة مواطنيها املوقوفني وامل�شجونني ب�شفة م�شتمرة، وذلك 
وفقا لالإجراءات النظامية وما ن�شت عليه اتفاقيتا فيينا للعالقات 

الدبلوما�شية والقن�شلية، واملعاهدات الدولية ذات ال�شلة. 

املتعلقة 	• ال�شكاوى  بتلقي  الإن�شان  حقوق  هيئة  تخت�ص  كذلك 
للمادتني  انتهاكات حمتملة وفقًا  اأي  والتحقق يف  الإن�شان،  بحقوق 
اإلى  واإحالتها  تنظيمها،  من  ع�شرة(  )احلادية  و  )اخلام�شة( 
اجلهات املخت�شة ل�شتكمال املقت�شى النظامي حيالها، ومتابعة ما 

يتم من اإجراءات يف �شاأنها.

بتلقي 	• الإن�شان  حلقوق  الوطنية  اجلمعية  تقوم  ذلك،  على  عالوة 
ودور  ال�شجون  وزيارة  املخت�شة،  ال�شلطات  ومتابعتها مع  ال�شكاوي 

التوقيف. 

ن�شت املادة )التا�شعة والثالثون( من نظام الإجراءات اجلزائية 	•
غري  ب�شفة  موقوف  اأو  م�شجون  بوجود  علم  من  لكل   « اأنه  على 
يبلغ  اأن  التوقيف  اأو  لل�شجن  خم�ش�ص  غري  مكان  يف  اأو  م�شروعة 
هيئة التحقيق والدعاء العام، وعلى ع�شو الهيئة املخت�ص مبجرد 
اأو  امل�شجون  فيه  املوجود  املكان  اإلى  فورًا  ينتقل  اأن  بذلك  علمه 
اإذا  عنه  بالإفراج  ياأمر  واأن  التحقيق،  باإجراء  يقوم  واأن  املوقوف، 
اأن يحرر  اأو توقيفه جرى ب�شفة غري م�شروعة، وعليه  كان �شجنه 
به  تق�شي  ما  لتطبيق  املخت�شة  اجلهة  اإلى  يرفع  بذلك  حم�شرًا 

الأنظمة يف حق املت�شببني يف ذلك«·

اأو 	• اإلى ع�شو هيئة التحقيق والدعاء العام الذي يرتكب  وبالن�شبة 
الإجراءات  الهيئة  نظام  بني  عمله،  اأثناء  للتعذيب  بارتكابه  ُيتهم 
التاأديبية التي يتعني اتباعها، والتي لن يرتتب على اتباعها التاأثري 
يف الدعويني اجلزائية اأو املدنية، ومن تلك الإجراءات وقف املتهم 
)احلادية  املادة  به  ق�شت  ملا  وفقًا  ؛  وظيفته  اأعمال  مبا�شرة  عن 

والع�شرون( من نظام الهيئة.

اإ�شافة اإلى اأن املادة )121( من نظام قوات الأمن الداخلي اأجازت 	•
التحقيق معه  اقت�شت م�شلحة  اإذا  املتهم عن عمله  املوظف  وقف 
تقت�شي  التهمة  طبيعة  كانت  اإذا  حتفظيًا  حب�شه  واأجازت  ذلك، 

ذلك.

والدعاء 	• التحقيق  لهيئة  تابعة  ودائرة  فرعًا   )119( افُتتح  وقد   
العام )النيابة العامة( على م�شتوى اململكة، تتولى تفعيل مقت�شيات 

ال�شمانات التي ن�ص عليها نظام الإجراءات اجلزائية.

عالوة على كل ما تقدم، فاإن حق التقا�شي مكفول على قدم امل�شاواة 	•
)ال�شابعة  املادة  عليه  ن�شت  ملا  وفقًا  واملقيمني،  املواطنني  جلميع 

والأربعون( من النظام الأ�شا�شي للحكم.

موحد 	• هاتفي  ات�شال  رقم  الوطني  الأ�شري  الأمان  برنامج  اأطلق 
)1161111( مل�شاندة الطفل، واأوجدت وزارة الرتبية والتعليم خطًا 
�شاخن بني املدار�ص واإدارات الرتبية والتعليم والوزارة لالإبالغ عن 
للطلبة  والجتماعية  النف�شية  لال�شت�شارات  وخطًا  العنف،  حالت 
وحدات  خالل  من  والتعليم،  الرتبية  اإدارات  يف  اأمورهم  واأولياء 

اخلدمات الإر�شادية.

يف 	• اجلانحون  الأحداث  لها  يخ�شع  التي  واللوائح  الأنظمة  تكفل 
اململكة عددًا من الإجراءات التي ت�شمن معاملة احلدث مبا ينا�شب 

عمره، وتوفري بيئة ت�شعره بالطماأنينة والراحة النف�شية، منها:

وجوب ت�شليم احلدث يف كل الأحوال اإلى دار املالحظة الجتماعية  *
فور القب�ص عليه.

عدم جواز اإيقاف احلدث اإل باأمٍر من قا�شي الأحداث. *

منع ا�شتخدام القيود مع احلدث. *

مهمته  * اأداء  عند  الع�شكرية  املالب�ص  ارتداء  من  الأمن  رجل  منع 
مع احلدث.

وجوب اإجراء التحقيق مع احلدث وحماكمته داخل دار املالحظة  *
الجتماعية وبح�شور ويل اأمره واأحد الأخ�شائيني.

وجوب اإجراء الك�شوف الطبية والنف�شية الالزمة على احلدث فور  *
اإيداعه دار املالحظة الجتماعية، وتقدمي تقرير عن حالته لناظر 

الق�شية قبل بدء حماكمته.

املنا�شبة  * والتدريبية  الدرا�شية  بالربامج  احلدث  اإحلاق  وجوب 
املقامة يف دار املالحظة الجتماعية.

مع الإ�شارة اإلى اأنه جتري حاليًا درا�شة م�شروع نظام �شامل لالأحداث 
والإجراءات اجلنائية املتعلقة بهم.

اأن�شئت دوائر م�شتقلة لالأحداث يف هيئة التحقيق والدعاء العام، 	•
با�شرت عملها يف عام 2010م، وتخت�ص مبعاجلة ق�شايا الأحداث، 
خالل  لالأحداث  الكاملتني  واحلماية  الرعاية  توفري  اإلى  وتهدف 

مرحلة التحقيق، وتكليف حمققني موؤهلني يف التعامل معهم.
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2007م 	• املوافق  1428هـ  عام  ال�شادر  الق�شاء  نظام  ت�شمن  وقد 
يف مادته )الع�شرين( الن�ص على اأن توؤلف املحكمة اجلزائية من 

دوائر متخ�ش�شة، من �شمنها دوائر لق�شايا الأحداث.

املادة )14(:
التعذيب 	• ب�شبب  التعوي�ص ملن حلقه �شرر  اململكة  النظام يف  يكفل 

اأو  اأو الالاإن�شانية  اأو العقوبة القا�شية  اأو غريه من �شروب املعاملة 
املهينة، وله ـ ولوارثه من بعده ـ مطالبة الدولة بالتعوي�ص باعتبارها 
م�شوؤولة عن ت�شرفات موظفيها، واأن له طلب التعوي�ص من املتهم 

بجرمية التعذيب. وبيان ذلك فيما يلي:

اإجراءات دعوى التعوي�ص �سد املتهم
يكفل نظام الإجراءات اجلزائية للمجني عليه اأو حماميه اأو ورثته 	•

)ال�شاد�شة  املادة  ن�شت  فقد  اجلزائية؛  الدعوى  رفع  يف  احلق 
ع�شرة( منه على اأن »للمجني عليه اأو من ينوب عنه، ولوارثه من 
بعده، حق رفع الدعوى اجلزائية يف جميع الق�شايا التي يتعلق بها 
اأمام املحكمة املخت�شة. وعلى  الدعوى  حق خا�ص، ومبا�شرة هذه 

املحكمة يف هذه احلالة تبليغ املدعي العام باحل�شور«.

بحقه اخلا�ص يف مرحلة 	• يطالب  اأن  للمت�شرر من اجلرمية  يجوز 
املادة  ن�شت  اإذ  خا�ص؛  كمدٍع  لالإجراءات  وين�شم  التحقيق، 
»ملن  اأنه  الإجراءات اجلزائية على  وال�شتون( من نظام  )التا�شعة 
حلقه �شرر من اجلرمية اأن يدعي بحقه اخلا�ص يف اأثناء التحقيق 
خالل  الدعاء  هذا  قبول  مدى  يف  املحقق  ويف�شل  الدعوى،  يف 
اأن  ُرِف�َص طلبه  وملن  له.  الدعاء  تقدمي هذا  تاريخ  اأيام من  ثالثة 
املحقق  يتبعها  التي  الدائرة  رئي�ص  لدى  القرار  هذا  على  يعرت�ص 
خالل اأ�شبوع من تاريخ اإبالغه بالقرار، ويكون قرار رئي�ص الدائرة 
نهائياًّ يف مرحلة التحقيق«. اأما يف حالة قبول الطلب، فاإن للمت�شرر 
احلق يف ح�شور جميع اإجراءات التحقيق، ا�شتنادًا اإلى ن�ص املادة 

)التا�شعة وال�شتني( من النظام امل�شار اإليه.

يكفل نظام الإجراءات اجلزائية احلق للمت�شرر من اجلرمية اأثناء 	•
املائة(  بعد  والأربعون  )ال�شابعة  املادة  تن�ص  اإذ  املحاكمة؛  مرحلة 
اأن  بعده  من  ولوارثه  اجلرمية،  من  �شرر  حلقه  »ملن  اأن  على  منه 
املنظورة  املحكمة  اأمام  مقداره  بلغ  مهما  اخلا�ص  بحقه  يطالب 
اأمامها الدعوى اجلزائية يف اأي حال كانت عليه الدعوى، حتى ولو 

مل يقبل طلبه اأثناء التحقيق«.

 دعوى التعوي�ص على جهة الإدارة
على 	• املرفوعة  التعوي�ص  دعاوى  بنظر  الإدارية  املحاكم  تخت�ص 

)الثالثة  املادة  من  )ج(  الفقرة  ق�شت  حيث  احلكومية،  اجلهات 
الإدارية  املحاكم  باخت�شا�ص  املظامل  ديوان  نظام  من  ع�شرة( 
بالنظر يف دعاوى التعوي�ص التي يقدمها ذوو ال�شاأن عن قرارات اأو 

اأعمال جهة الإدارة. 

ولديوان املظامل وفقًا لنظامه اإ�شدار اأحكام التعوي�ص عن جرائم 	•
التعذيب املتهم فيها موظفون ر�شميون مبوجب املر�شوم امللكي رقم 
)الثالثة(  للمادة  وفقًا  وذلك  1958م  املوافق  1377هـ  لعام   )43(
منه، التي تن�ص على اأنه: »ف�شاًل عن العقوبات املذكورة يف املادة 
ال�شابقة، يحكم على من تثبت اإدانته بالتعوي�ص املنا�شب ملن اأ�شابه 

�شرر ...«.

اأن            	• على  اجلزائية  الإجراءات  نظام  من   )215( املادة  ون�شت 
اإطالة مدة  نتيجة  اأو  اتهامه كيدًا  نتيجة  اأ�شابه �شرر  »...لكل من 
اأكرث من املدة املقررة احلق يف طلب التعوي�ص«،  اأو توقيفه  �شجنه 
»كل حكم �شادر  اأن  على  نف�شه  النظام  املادة )210( من  ون�شت 
يت�شمن  اأن  يجب   - النظر  اإعادة  طلب  على  بناء   - الدانة  بعدم 
تعوي�شًا معنويًا وماديًا للمحكوم عليه ملا اأ�شابه من �شرر اإذا طلب 

ذلك«. 

ومن احلالت التي �شدرت فيها اأحكام من ديوان املظامل بتعوي�ص 	•
اأ�شخا�ص لعدم اتباع الإجراءات النظامية يف �شاأن توقيفهم، احلكم 
ال�شادر يف عام 1426هـ املوافق 2006م، القا�شي بتعوي�ص املدعي 
توافرها،  رغم  احل�شورية  بالكفالة  �شراحه  اإطالق  عدم  نظري 
بتعوي�ص  ق�شى  الذي  2007م،  املوافق  1427هـ  عام  يف  واحلكم 
نظامًا،  عليها  املن�شو�ص  املدة  تتجاوز  مدة  �شجنه  نظري  املدعي 

وغريها من الأحكام ال�شادرة يف هذا ال�شاأن.

مكفول 	• ذلك  فاإن  التعذيب،  ل�شحايا  التاأهيل  باإعادة  يتعلق  فيما 
الرعاية  تقدمي  تكفل  التي  ال�شحية،  الرعاية  اأنظمة  مبوجب 
�شحايا  �شمنهم  ومن  اإليها،  يحتاج  من  لكل  التاأهيلية  ال�شحية 
)اخلام�شة  املادة  ق�شت  ذلك،  عن  ف�شاًل  التعذيب.  جرائم 
من  باأن  بالأ�شخا�ص  الجتار  جرائم  مكافحة  نظام  من  ع�شرة( 
بني الإجراءات التي ُتتخذ يف مرحلة التحقيق اأو املحاكمة يف �شاأن 

املجني عليه يف جرمية الجتار بالأ�شخا�ص ما ياأتي:

اإعالمه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها. *

اجتار  * �شحية  كونه  يت�شمن  مبا  و�شعه  لبيان  له  الفر�شة  اإتاحة 
والنف�شي  واجل�شدي  النظامي  و�شعه  وكذلك  بالأ�شخا�ص، 

والجتماعي.

عر�شه على الطبيب املخت�ص اإذا تبني اأنه بحاجة اإلى رعاية طبية  *
اأو نف�شية اأو اإذا طلب ذلك.

اإيداعه اأحد مراكز التاأهيل الطبية اأو النف�شية اأو الجتماعية اإذا  *
تبني اأن حالته الطبية اأو النف�شية اأو العمرية ت�شتدعي ذلك.

اإيداعه اأحد املراكز املتخ�ش�شة اإذا كان يف حاجة اإلى ماأوى. *
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املـادة )15(:
من املبادئ الأ�شا�شية التي يقوم عليها نظام الإجراءات اجلزائية، 	•

مبداأ م�شروعية الأدلة، الذي ن�شت عليه املادة )الثانية بعد املائة( 
النظام  من  املائة(  بعد  وال�شتني  )الثانية  املادة  اأن  ا  اأي�شً منه. 
املن�شوبة  بالتهمة  وقت  اأي  املتهم يف  اإذا اعرتف  باأنه  نف�شه ق�شت 
اأقواله تف�شياًل وتناق�شه فيها، حتى  اأن ت�شمع  اإليه، فعلى املحكمة 
تطمئن اإلى اأن العرتاف �شحيح، واأن ت�شتكمل التحقيق اإذا وجدت 
لذلك داعيًا. فاملحكمة ا�شتناًدا اإلى هذا الن�ص، تتحقق من �شحة 
اأن  فعليها  تعذيب،  اأو  اإكراه  عن  ناجت  اأنه  وجدت  فاإذا  العرتاف، 
حرة،  اإرادة  وليد  يكن  مل  لأنه  الدعوى؛  من  الدليل  هذا  ت�شقط 
بد  ل  لذلك  الإجراءات اجلزائية،  نظام  اأحكام  ملقت�شى  وخمالف 
اإبطاله عماًل بن�ص املادة )ال�شابعة والثمانني بعد املائة( من  من 
هذا النظام، التي قررت بطالن كل اإجراء خمالف لأحكام ال�شريعة 

الإ�شالمية اأو الأنظمة امل�شتمدة منها. 

اعرتاف  اأن  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  من  باأن  هنا  التنويه  ويجدر 
املكره وت�شرفاته ل ت�شح ول يرتتب عليها اأي اأثر؛ ذلك اأنها مل تنتج 
عن اإرادة حرة �شليمة من ال�شكوك والظنون، ول خالف يف ذلك عند 
لعدم  و�شمانًا  العدالة.  مبادئ  من  املبداأ  هذا  باعتبار  ؛  الفقهاء  كل 
حدوث التعذيب اأثناء التحقيق، فقد ق�شى نظام الإجراءات اجلزائية 
حماميه  اأو  وكيله  عن  املتهم  عزل  جواز  بعدم  )ال�شبعني(  مادته  يف 

احلا�شر معه اأثناء التحقيق.

املــادة )16(
جميع 	• يحظر  اجلزائية  الإجراءات  نظام  اأن  اإلى  الإ�شارة  �شبقت 

اأو  القا�شية  العقوبة  اأو  املعاملة  �شروب  من  وغريه  التعذيب  �شور 
اأنه  على  منه  )الثانية(  املــادة  ن�شت  فقد  املهينة؛  اأو  الالاإن�شانية 
اأو معنويًا، كما يحظر  اإيـذاء املقبـو�ص عليـه ج�شـديًا  “... يحـظـر 
املادة  وت�شمنت  للكرامة”،  املهينة  املعاملة  اأو  للتعذيب  تعري�شه 
اأنه يجب معاملة املقبو�ص  )ال�شاد�شة والثالثون( منه الن�ص على 
معنويًا،  اأو  ج�شديًا  اإيذائه  جواز  وعدم  كرامته،  يحفظ  مبا  عليه 
ووجوب اإخباره باأ�شباب اإيقافه، و�شمان حقه يف الت�شال مبن يرى 
اإبالغه، ف�شاًل عما ت�شمنته املادة )الثانية بعد املائة( من النظام 
نف�شه من وجوب ال�شتجواب يف حاٍل ل تاأثري فيها يف اإرادة املتهم يف 
اإبداء اأقواله، وعدم جواز حتليفه ول ا�شتعمال و�شائل الإكراه �شده، 
وعدم جواز ا�شتجوابه خارج مقر جهة التحقيق اإل ل�شرورة يقدرها 
املحقق. وهذه الن�شو�ص جمتمعة، ف�شاًل عما ن�ص عليه املر�شوم 
الذي جّرم كل  املوافق 1985م،  ال�شادر عام 1377هـ  رقم )43( 
�شور �شوء املعاملة، وعلى راأ�شها التعذيب، توؤكد اأن امل�شتهدف دومًا 
هو �شيانة كرامة الإن�شان، ب�شرف النظر عن و�شائل امل�شا�ص بهذه 

يكون  وقد  مهينة،  معاملة  يكون  وقد  تعذيبًا،  يكون  فقد  الكرامة، 
معاملة قا�شية، فكلها �شور تدخل يف التجرمي، وتاأخذ القدر نف�شه 
يخ�شع  العقوبة  وتقدير  نف�شها،  بالإجراءات  وتعامل  الأهمية،  من 
جميعها  وهي  املتهم،  وحال  الواقعة،  وظروف  �شلوك،  كل  لطبيعة 

اأمور ق�شائية تقدرها املحكمة على اأ�ش�ص قانونية. 

كذلك قامت اجلهات التنفيذية املعنية، وبخا�شة وزارة الداخلية، 	•
بتفعيل اتفاقية مناه�شة التعذيب؛ وذلك عن طريق تعميمها على 

جهات الخت�شا�ص، وتاأكيد العمل مبا ورد فيها.

“تن�شاأ 	• اأن  على  والتوقيف  ال�شجن  نظام  من   )2( املادة  ن�شت 
للن�شاء،  واأخرى  للرجال  �شجون  الداخلية  وزير  من  بقرارات 
اإن�شائها  يف  يراعى  اأن  على  للن�شاء،  واأخرى  للرجال  توقيف  ودور 
وحتدد  للمملكة.  الإداري  التق�شيم  وحدات  حلاجات  ال�شتجابة 
الالئحة التنفيذية قواعد اإدارة ال�شجون ودور التوقيف، و�شجالتها، 
وو�ضائل  ال�ضحية،  وال�ضروط  بحرا�ضتها،  اخلا�ضة  والقواعد 

ال�شالمة فيها”. 

ا يوجد يف اململكة دور مالحظة اجتماعية لالأطفال من الذكور، 	• اأي�شً
ودور مالحظة اجتماعية لالأطفال من الإناث، وقد �شدرت الالئحة 

املنظمة لهذه الدور عام 1395هـ املوافق 1975م.

جميع 	• بل  �شرية،  �شجون  اململكة  يف  لي�ص  اأنه  اإلى  الإ�شارة  جتدر 
والرقابة  لالإ�شراف  وخا�شعة  املواقع  معروفة  اململكة  �شجون 

الق�شائية واحلقوقية والإدارية.

وقد ن�شت املادة )5( من نظام ال�شجن والتوقيف على اأن “تخ�شع 	•
وال�شحي  والإداري  الق�شائي  للتفتي�ص  التوقيف  ودور  ال�شجون 

والجتماعي وذلك وفقًا لأحكام الالئحة التنفيذية”. 

ون�شت املادة )10( من النظام امل�شار اإليه على اأن “ت�شع الالئحة 	•
املحكوم  اجلرائم  لنوع  وفقًا  امل�شجونني  تق�شيم  قواعد  التنفيذية 
العقوبة  ملدد  ووفقًا  ارتكابها،  وتكرار  وخطورتها  اأجلها  من  عليهم 

ولالأ�ش�ص التي تي�شر تقومي املحكوم عليهم”.

كذلك ت�شع وزارة الداخلية بالتفاق مع اجلهات املخت�شة بالتعليم 	•
التوقيف،  ودور  ال�شجون  داخل  والتثقيف  التعليم  مناهج  والتوعية 
وفقًا لن�ص املادة )18( من النظام نف�شه، وحتدد الالئحة التنفيذية 
واملوقوفني يف  للم�شجونني  بالن�شبة  المتحانات  واإجــراءات  قواعد 
املراحل الدرا�شية املختلفة. وتن�شاأ يف كل �شجن ودار للتوقيف مكتبة 
امل�شجونون  منها  لي�شتفيد  ؛  واأخالقية  وعلمية  دينية  كتبًا  حتوي 
واملوقوفني  للم�شجونني  وي�شمح  فراغهم،  اأوقات  يف  واملوقوفون 
اأو جمالت على نفقتهم اخلا�شة؛ وذلك  اأو �شـحف  باإحـ�شار كتب 

وفقًا ملا تقرره الالئحة التنفيذية.
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خمتلف 	• على  ت�شتمل  مدر�شة  باإن�شاء  والتعليم  الرتبية  وزارة  تقوم 
تقدم  الأحداث  لرعاية  دار  وكل  �شجن  كل  يف  الدرا�شية  املراحل 
الرعاية الرتبوية والتعليمية الكاملة وتعمل على حمو اأمية ال�شجني 

واكمال م�شريته التعليمية من خالل معلمني اأكفاء.

لأبناء 	• وتربوية  اجتماعية  خدمات  والتعليم  الرتبية  وزارة  تقدم 
ال�شجناء من خالل:

برنامج رعاية اأبناء واأ�شر ال�شجناء اجتماعيًا وتربويًا. *

خالل  * من  وذلك  )تكافل(،  املحتاجة  الأ�شر  دعم  برنامج 
تخ�شي�ص معونات عينية للطلبة من اأبناء تلك الأ�شر.

“ت�شع 	• اأن  على  والتوقيف  ال�شجن  نظام  من   )19( املادة  ون�شت 
للخدمة  برامج  املخت�شة  اجلهات  مع  بالتن�شيق  الداخلية  وزارة 
امل�شجونني  ولأ�شر  التوقيف،  ودور  ال�شجون  داخل  الجتماعية 

واملوقوفني”.

كذلك يخ�شع جميع املتهمني للفح�ص الطبي فور اإيداعهم ال�شجن 	•
وفقًا  دوري  ب�شكل  ال�شجناء  على  الطبي  الك�شف  وُيجرى  العام، 
للفقرة )5( من لئحة اخلدمات الطبية ال�شادرة بالقرار الوزاري 

عام 1398هـ املوافق 1978م.

اأما فيما يتعلق بالأحداث، فقد �شبقت الإ�شارة اإلى اأن اململكة اتخذت 	•
عددًا من الإجراءات التي ت�شمن معاملة احلدث مبا ينا�شب �شنه، 

وتوفري بيئة ت�شعره بالطمئنان والراحة النف�شية، منها:

وجوب ت�شليمه فور القب�ص عليه اإلى دار املالحظة الجتماعية. *

عدم جواز اإيقافه اإل باأمٍر من قا�شي الأحداث. *

منع ا�شتخدام القيود معه. *

مهمته  * اأداء  عند  الع�شكرية  املالب�ص  ارتداء  من  الأمن  رجل  منع 
مع احلدث.

املالحظة  * دار  داخل  وحماكمته  معه  التحقيق  اإجراء  وجوب 
الجتماعية، وبح�شور ويل اأمره واأحد الأخ�شائيني.

وجوب اإجراء الك�شوف الطبية والنف�شية الالزمة عليه فور اإيداعه  *
لناظر  حالته  عن  تقرير  وتقدمي  الجتماعية،  املالحظة  دار 

الق�شية قبل بدء حماكمته.

وجوب اإحلاقه بالربامج الدرا�شية والتدريبية املنا�شبة املقامة يف  *
دار املالحظة الجتماعية.

الإيذاء 	• اأ�شكال  جميع  حظر  الإيذاء  من  احلماية  نظام  ت�شمن 
جلميع الفئات امل�شت�شعفة، وبخا�شة املراأة والطفل، واإن�شاء الآليات 
ُيدر�ص  اأنه  عن  ف�شاًل  الفئات،  لهذه  احلماية  توفر  التي  الوطنية 
ب�شمان  خا�شة  ب�شفة  يعنى  الطفل،  حلماية  نظام  م�شروع  حاليًا 

عدم تعري�ص الطفل لأي نوع من اأنواع الإيذاء اأو التعذيب، وتوفري 
البيئة املنا�شبة لنموه ومعي�شته، واإيقاع العقوبات الرادعة بحق كل 

من ينتهك حقوقه. 

ال�شلة 	• ذات  الأعمال  من  بعدد  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  قامت 
اأو العقوبة القا�شية  مبناه�شة التعذيب وغريه من �شروب املعاملة 

اأو الالاإن�شانية اأو املهينة، ومن ذلك:

التوقيع على مذكرات تعاون مع عدد من موؤ�ش�شات املجتمع املدين  *
وبع�ص اجلمعيات اخلريية ؛ لتقدمي خدمات الإيواء للفئات التي 

تتعر�ص للعنف.

للعلوم  * العزيز  عبد  امللك  مدينة  مع  تعاون  مذكرة  على  التوقيع 
الأ�شري،  للعنف  للت�شدي  وطنية  اإ�شرتاتيجية  لتنفيذ  والتقنية 

وتقدمي الربامج التوعوية.

اإن�شاء مركز ات�شال لتلقي بالغات العنف �شد املراأة والطفل. *

تفعيل ما ورد يف قرار جمل�ص الوزراء ـ ال�شادر عام 1429 املوافق  *
م�شكلة  من  للحد  الإجراءات  من  بعدد  ق�شى  الذي  ـ  2008م 
للحماية  وحدات  افتتاح  يف  الإ�شراع  بينها  ومن  الأ�شري،  العنف 

الجتماعية يف خمتلف مناطق اململكة.

اأ�شدرت اململكة عام 1434هـ املوافق 2013م لئحة عمال اخلدمة 	•
اإلى  وتهدف  مادة،   )23( تت�شمن  التي  حكمهم،  يف  ومن  املنزلية 
املنزلية،  اخلدمة  يف  والعامل  العمل  �شاحب  بني  العالقة  تنظيم 
التعاقدية.  عالقتهما  يف  منهما  كل  وحقوق  واجبات  وتو�شح 
وا�شتملت الالئحة عقوبات على الطرف املخالف للعقد املربم بني 

�شاحب العمل والعامل املنزيل، مبا يكفل حفظ حقوق كل منهما.

لر�شد 	• اإجرائية  اآليات  خالل  من  ـ  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعمل 
خط  خالل  من  عنها  الفوري  والبالغ  املدار�ص  يف  العنف  حالت 
على  ـ  والوزارة  والتعليم  الرتبية  واإدارات  املدار�ص  بني  �شاخن 
الإبالغ عن حالت العنف، ودرا�شة الق�شايا املتفرعة عنها بوا�شطة 
جلنة م�شكلة لهذا الغر�ص، والعمل على درا�شة حالتهم من خالل 

متخ�ش�شني باإدارات الرتبية والتعليم.

عن 	• املخت�شة  اجلهات  من  بالغات  الن�شان  حقوق  هيئة  تتلقى 
احلالت التي ي�شتبه يف اأنها تعر�شت للعنف ال�شري، وتعالج احلالة 

وفق الإجراءات النظامية. 

ن�شت املادة )57( من القواعد التنظيمية ملدار�ص التعليم العام، 	•
ال�شادرة من وزارة الرتبية والتعليم عام 1420هـ املوافق 2001م 
من  نوع  باأي  ول  بال�شرب  الطالب  معاقبة  جتوز  “ل  اأنه  على 
العقوبات البدنية اأو النف�شية. وعلى املدر�شة معاجلة ما يح�شل من 
الطالب  لعمر  املنا�شبة  الرتبوية  بالأ�شاليب  الطالب من خمالفات 

وخ�شائ�شه الفردية، وجتنب ما مي�ص الكرامة وعزة النف�ص”.
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ا ن�شت قواعد تنظيم ال�شلوك واملواظبة للطالب والطالبات يف 	• اأي�شً
مدار�ص التعليم، ال�شادرة من وزارة الرتبية والتعليم عام 1434هـ 
يف  العامة  الأحكام  من   )8( الفرعية  الفقرة  يف  2013م  املوافق 
اإدارة املدر�شة واملعلمني،  “يجب على  اأنه  الفقرة )22( منها على 
اإذا ارتكب الطالب خمالفة �شلوكية، اللتزام بالإجراءات الواردة يف 
هذه القواعد، وعدم ممار�شة الأ�شاليب غري الرتبوية التي لها تاأثري 
�شلبي على الطالب مثل: الإيذاء اجل�شدي والنف�شي بكافة اأنواعه، 
احل�شم من درجات املواد اأو التهديد بها، حرمان الطالب من تناول 
وجبة الإفطار يف موعدها، تكليف الطالب بن�شخ الواجب املدر�شي 
لعدة مرات عقابًا له، اإثارة وا�شتفزاز الطالب مبا يدفعه اإلى ارتكاب 
وال�شتهزاء  ال�شخرية  املدر�شة،  عن  الغياب  اأو  اخلاطئ  ال�شلوك 
ب�شخ�شية الطالب، العقاب اجلماعي ب�شبب خمالفة فردية ارتكبها 
اأحد الطالب”. ون�شت الفقرة الفرعية )8( من الفقرة )23( من 
هذه القواعد على اأنه “اإذا مل تقم املدر�شة مب�شوؤولياتها وواجباتها 
والتوجيهات  والتعليميات  الأنظمة  تنفيذ  يف  ومو�شوعية  بدقة 
الواردة يف هذه القواعد، فاإنها تتحمل م�شوؤولية تق�شريها يف ذلك، 
حيث يعد هذا التق�شري خروجًا على  الواجب الوظيفي املن�شو�ص 
عليه بنظام اخلدمة املدنية، مما ي�شتوجب معاقبة املوظف املق�شر 

وفقًا للمادة )32( من نظام تاأديب املوظفني”

اإليها  تو�سلت  التي  التو�سيات  على  التعليق  الثالث:  اجلـزء 
جلنة مناه�سة التعذيب بناًء على التقرير ال�سابق للمملكة

تود اململكة اأن تعرب عن �شكرها لّلجنة على ملحوظاتها، وتوؤكد يف هذا 
النا�شئ  العذاب  اأو  املادة )1( من التفاقية لالأمل  ا�شتثناء  اأن  الإطار 
اأو الذي يكون نتيجة  اأو املالزم لتلك العقوبات،  عن عقوبات قانونية، 
عر�شية لها؛ من تطبيق اأحكام التفاقية، وجميع ما ُيفر�ص يف اململكة 
التي  الداخلية،  اأنظمتها  عليه  تن�ص  ملا  تطبيق  هو  اإمنا  عقوبات  من 

ت�شتمد اأحكامها من ال�شريعة الإ�شالمية. 
و�شيتم التطرق فيما يلي اإلى تو�شيات اللجنة املوقرة التي انتهت اإليها 

بناًء على التقرير الأول املقدم من اململكة، والتعليق عليها:

اأو�شت اللجنة يف الفقرة )اأ( باأن تدخل اململكة �شراحة يف قانونها 	•
الداخلي جرمية التعذيب، بلغة تتما�شى مع املادة )1( من التفاقية.

التعليق:
اإن ما ت�شمنته هذه التقارير اأثناء التعليق على ما مت حيال تنفيذ املادة 
التو�شية، وحتيل  �شاملة حيال هذه  اإجابة  يت�شمن  التفاقية  )1( من 

اململكة اإليه جتنبًا التكرار.

اأو�شت اللجنة يف الفقرة )ب( باأن تعيد اململكة النظر يف فر�شها 	•
للعقوبات اجل�شدية التي ت�شكل انتهاكًا لالتفاقية.

التعليق:
بالن�شبة اإلى العقوبات اجل�شدية املطبقة يف اململكة، فاإنها تنطلق من 
مادته  يف  ت�شمن  الذي  اململكة،  يف  للحكم  الأ�شا�شي  النظام  تطبيق 
و�شنة  تعالى  اهلل  كتاب  هو  اململكة  د�شتور  اأن  على  الن�ص  )الأولى( 
م�شتمدة  العقوبات  تلك  فاإن  ثم  ومن  و�شلم.  عليه  اهلل  �شلى  ر�شوله 
عن  ف�شاًل  يخالفها.  ما  فيها  ولي�ص  الإ�شالمية،  ال�شريعة  اأحكام  من 
ذلك، فاإن املادة )1( من اتفاقية مناه�شة التعذيب وغريه من �شروب 
املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة؛ قد ا�شتثنت من 
تطبيق اأحكام التفاقية الأمل اأو العذاب النا�شئ عن عقوبات قانونية، 
اأو املالزم لتلك العقوبات، اأو الذي يكون نتيجة عر�شية لها، مع التاأكيد 
الق�شائية  ال�شلطات  من  اإل  يكون  ل  اجل�شدية  بالعقوبات  احلكم  اأن 
نهائية  ق�شائية  اأحكام  مبوجب  اإل  العقوبات  هذه  تنفذ  ول  فقط، 

مكت�شبة لل�شفة القطعية ، ومن ثم فاإنها ل تخالف اأحكام التفاقية.

اأو�شت اللجنة يف الفقرة )ج( ب�شمان اأن القوانني تطبق عمليًا على 	•
اأو  اأو جن�شهم،  النظر عن جن�شياتهم،  الأ�شخا�ص، ب�شرف  جميع 
تتناولها  التي  بامل�شائل  �شلة  له  اآخر  اأمر متييزي  اأي  اأو  دياناتهم، 

التفاقية.
التعليق:

اإن تنفيذ الأنظمة يتم وفقًا لن�شو�شها وبطريقة �شليمة وبالت�شاوي بني 
النظر  ب�شرف  الن�شو�ص،  تلك  عليهم  تنطبق  الذين  الأفراد  جميع 
عن اأي اعتبار اآخر. ومتى حدث من الناحية العملية اأي اإخالل بذلك، 
فاإن للمت�شرر احلق يف التظلم اإلى اجلهة املخت�شة لإن�شافه. واللجوء 
قدم  وعلى  للجميع  اململكة  اأنظمة  تكفله  اأمر  الق�شائية  اجلهات  اإلى 
النظام  من  والأربعني(  )ال�شابعة  املادة  ن�ص  من  انطالقًا  امل�شاواة، 
بالت�شاوي  مكفول  التقا�شي  حق  باأن  تق�شي  التي  للحكم،  الأ�شا�شي 
الأنظمة  فاإن  الق�شائية،  بالأحكام  يتعلق  وفيما  واملقيمني.  للمواطنني 
الق�شائية ا�شتملت على بيان درجات التقا�شي، اإذ يجوز ملن �شدر �شده 
حكم ابتدائي ا�شتئنافه اأمام حمكمة ال�شتئناف، كما يجوز له بعدها 

الطعن يف حكم ال�شتئناف اأمام املحكمة العليا. 

اأو�شت اللجنة يف الفقرة )د( ب�شمان متا�شي جميع اأماكن ال�شجن 	•
والتوقيف مع املقايي�ص التي توؤّمن عدم تعر�ص اأي �شخ�ص للتعذيب 

اأو للمعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة. 
التعليق:

قبل  ما  مرحلة  يف  التوقيف  ومتديد  بالتوقيف  املخت�شة  اجلهة  اإن 
وملدد  العامة(  )النيابة  العام  والدعاء  التحقيق  هيئة  هي  املحاكمة 
ُي�شمح بتجاوزها وفقًا لنظام الإجراءات اجلزائية، ويتعني  حمددة ل 
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بعد انتهاء تلك املدد مبا�شرة اإحالة املوقوف اإلى املحكمة املخت�شة اأو 
الإفراج عنه. وحيث اإن اأع�شاء الهيئة م�شتقلون يف اأعمالهم وفقًا للمادة 
)اخلام�شة( من نظام الهيئة، فاإن دوائر الرقابة على ال�شجون التابعة 
لفروع هيئة التحقيق والدعاء العام تقوم بجولت ميدانية رقابية على 
ال�شجون و دور التوقيف لبحث اأو�شاع ال�شجناء واملوقوفني، فاإذا ثبت 
لديها وجود اأي خمالفة لالأنظمة، ُتتخذ الإجراءات النظامية الالزمة. 
العام  والدعاء  التحقيق  اأ�شافت هيئة  التفاقية،  لأحكام  تفعياًل  واإنه 
ودور  ال�شجون  على  والتفتي�ص  الرقابة  قواعد  اإلى  العامة(  )النيابة 
التوقيف �شوابط حديثة لكيفية التعامل مع �شكاوى ال�شجناء واملوقفني 
باإ�شاءة املعاملة اأو التعذيب، واأعدت مناذج خا�شة لهذا الغر�ص، وهذه 
ب�شكوى  املوقوفني  اأو  ال�شجناء  اأحد  يتقدم  عندما  ُت�شتخدم  النماذج 
اإ�شاءة معاملة، فيقوم ع�شو الهيئة فورًا بالتحقق من ذلك، واإذا لحظ 
املخت�ص  خماطبة  عليه  فيجب  النزيل،  على  ظاهرة  اإ�شابات  وجود 
بطلب اإحالته للم�شت�شفى للك�شف عليه والإفادة بتقرير طبي عن حالته، 
ويثبت ذلك يف حم�شر يرفق به اأحد هذه النماذج، وُيرفع للم�شرف اأو 

لرئي�ص الدائرة ل�شتكمال الإجراءات النظامية ملثل هذه احلالة.
بيانها  معر�ص  يف  ـ  التقارير  هذه  ت�شمنت  تقدم،  ما  على  عالوة 
من   )16  ،13  ،12  ،9  ،8  ،7  ،6( للمواد  تنفيذًا  املتخذة  لالإجراءات 
ـ بيانًا لالإجراءات املتخذة ل�شمان توافر البيئة املنا�شبة يف  التفاقية 
ال�شجون ودور التوقيف، والتي تكفل عدم تعر�ص النزلء لأي �شكل من 
اأو  القا�شية  العقوبة  اأو  املعاملة  �شروب  من  غريه  اأو  التعذيب  اأ�شكال 

الالاإن�شانية اأو املهينة، وحتيل اململكة اإليه جتنبًا للتكرار. 

اململكة 	• قانون  يعك�ص  اأن  ب�شمان  )هـ(  الفقرة  يف  اللجنة  اأو�شت 
وممار�شاتها اللتزامات التي تفر�شها املادة )3( من التفاقية.

التعليق:
حيال  فقرات  من  التقارير  هذه  ت�شمنته  ما  اأن  اإلى  اململكة  ت�شري 
الإجراءات املتخذة لتنفيذ املادة )3( من التفاقية ي�شتمل على اإجابة 

عن هذه التو�شية، فريجى الرجوع اإليه جتنبًا للتكرار.

جميع 	• لدى  يكون  اأن  ب�شمان  )و(  الفقرة  يف  اللجنة  اأو�شت 
الأ�شخا�ص الذين وقعوا �شحية انتهاك حقوقهم بح�شب التفاقية، 
يف القانون واملمار�شة، الو�شائل التي متكنهم من اأن ين�شفوا متامًا، 
ارتكبوا مثل  الذين  الأ�شخا�ص  واأن يخ�شع  التعوي�ص،  مبا يف ذلك 

هذه النتهاكات للتحقيق العاجل والنزيه ومن ثم العقاب.
التعليق:

التي  الإجراءات  حتت  تندرج  التي  التقارير،  هذه  فقرات  ت�شمنت 
اتخذت يف اململكة لتنفيذ املادتني )13( و)14( من التفاقية، الإ�شارة 

احلالت  �شاأن  يف  ُتتخذ  التي  والإجراءات  الت�شريعية  الن�شو�ص  اإلى 
هذه  مرتكبي  واإجراءات حماكمة  التعذيب،  فيها جرمية  ترتكب  التي 
اجلرمية، وكذلك الإجراءات التي تكفل حق ال�شحية يف رفع الدعوى 
هذه  �شاأن  يف  اإليها  الرجوع  اململكة  وتاأمل  التعوي�ص،  على  واحل�شول 

التو�شية.

اأو�شت اللجنة يف الفقرة )ز( ب�شمان اأن يت�شرف م�شوؤولو املطوعني 	•
قواعد  لالتفاقية وغريها من  وفقًا  ودقيقة،  وا�شحة  ل�شلطة  طبقًا 
عدم التمييز النافذة، وبطريقة منظمة قانونًا وخا�شعة للمراجعة 

من قبل ال�شلطة الق�شائية العادية.
التعليق:

با�شم  �شلطة  اململكة  يف  لي�ص  اأنه  اإلى  ابتداًء  الإ�شارة  اململكة  تود 
باملعروف  الأمر  )هيئة  ت�شمى  ر�شمية  جهة  هناك  اإمنا  )املطوعني(، 
والنهي عن املنكر(، متار�ص اأعمالها وفقًا لن�شو�ص تنظيمها ال�شادر 
توافرها  املطلوب  ال�ضروط  الذي حدد   ، املوافق 2013م  عام 1434هـ 
مبا�شرتها  وكيفية  واخت�شا�شاتها،  الهيئة  ومهمات  من�شوبيها،  يف 
ال�شريعة  لن�شو�ص  الأعمال  تلك  مبا�شرة  يف  وخ�شوعها  لأعمالها، 
اجلزائية.  الإجراءات  نظام  وبخا�شة  املرعية،  والأنظمة  الإ�شالمية 
الأحكام  عليهم  تنطبق  ـ  الدولة  موظفي  ك�شائر  ـ  الهيئة  ومن�شوبو 
النظامية املتعلقة بتاأديب املوظفني والعقوبات التي ن�ص عليها املر�شوم 
امللكي رقم )43( ال�شادر عام 1377هـ املوافق 1958م، اإلى جانب اأن 

اأعمال الهيئة تخ�شع لرقابة اجلهات الق�شائية املخت�شة. 
التي ن�ص  الهيئة  اأن اخت�شا�شات  اإلى  ال�شاأن  الإ�شارة يف هذا  وجتدر 
عليها نظامها القدمي ال�شادر عام 1400هـ املوافق 1980م، واملت�شلة 
بالتحقيق مع املقبو�ص عليهم، وتقرير العقوبات على ببع�ص املخالفات، 
اأو التي يحكم بها الق�شاء يف الق�شايا  وتنفيذ العقوبات التي تقررها 
الإجراءات  نظام  ب�شدور  جميعها  األغيت  قد  الهيئة،  ترفعها  التي 
املوافق  1434هـ  عام  ال�شادر  احلايل  الهيئة  وتنظيم  اجلزائية، 
2013م، مع التاأكيد اأن من�شوبي الهيئة ـ ك�شائر موظفي الدولة ـ تنطبق 
التي  والعقوبات  املوظفني  بتاأديب  املتعلقة  النظامية  الأحكام  عليهم 
املوافق  1377هـ  عام  ال�شادر   )43( رقم  امللكي  املر�شوم  عليها  ن�ص 
1958م، واأن اأعمال الهيئة تخ�شع لرقابة اجلهات الق�شائية املخت�شة.  

ناحية 	• ومن  »�شمان،  يلي:  مبا  )ح(  الفقرة  يف  اللجنة  اأو�شت 
الت�شال  من  ال�شجن  يف  املوقوفون  الأ�شخا�ص  يتمكن  اأن  عملية، 
العاجل بالخت�شا�شات القانونية والطبية التي يختارونها، وباأفراد 

عائالتهم، ويف حالة الأفراد الأجانب باملوظفني القن�شليني«.
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التعليق:
من   )2( املادة  حلكم  تنفيذًا  اململكة  يف  املتخذة  الإجراءات  ت�شتمل 
الت�شال  يف  املوقوف  اأو  امل�شجون  حق  حتفظ  ن�شو�ص  على  التفاقية 
من   )16( املادة  تنفيذ  اإجراءات  اأن  عن  ف�شاًل  لإبالغه،  يراه  مبن 
التفاقية ت�شري اإلى حق امل�شجون يف اإجراء الك�شف الطبي عليه مبجرد 
الطبي  الك�شف  واإجراء  الجتماعية،  املالحظة  دار  اأو  ال�شجن  دخوله 

عليه ب�شفة دورية. 
املادة  من   )2( الفقرة  اإلى  ا�شتناًدا  فاإنه  بالأجانب،  يتعلق  فيما  اأما 
التي  1963م،  لعام  القن�شلية  للعالقات  فيينا  اتفاقية  من   )36(
الأع�شاء  ميلك  1988م،  املوافق  1408هـ  عام  اململكة  اإليها  ان�شمت 
القن�شليون احلق يف الت�شال مبواطني الدول املوفدة لهم ومقابلتهم، 
وال�شلطات يف اململكة ملتزمة باإبالغ البعثات الدبلوما�شية والقن�شلية 
ومبا�شرة  املوفدة.  الدولة  مواطني  اأحد  اإيقاف  اأو  احتجاز  حال  يف 
اأع�شاء البعثات الدبلوما�شية والقن�شلية لهذا احلق يكون وفقًا للفقرة 
)2( من املادة )36( من التفاقية امل�شار اإليها، التي ق�شت باأن تكون 
ممار�شة احلقوق امل�شار اإليها يف الفقرة )1( منها وفقًا لقوانني ولوائح 
1399هـ  عام  ال�شادر  ال�شامي  الأمر  ق�شى  وقد  اإليها.  املوفد  الدولة 
عرب  بالده  �شفارة  تبلَّغ  اأجنبي،  اأي  اإيقاف  عند  باأنه  1979م  املوافق 
توقيفه  ا�شمه ومعلوماته كاملة، وعن مكان  الدبلوما�شية عن  القنوات 
التي تكفل  واأ�شبابه وموعد حماكمته. وقد ُو�شعت الرتتيبات الالزمة 
امل�شجونني  لرعاياهم  الدبلوما�شية  والبعثات  ال�شفارات  ممثلي  زيارة 
معر�ص  يف  الإجراء  هذا  اإلى  الإ�شارة  و�شبقت  اململكة.  يف  واملوقوفني 

بيان ما اّتخذ لتنفيذ املواد )6( و)7( و)8( و)9( من التفاقية.

الهيئة 	• ت�ضكيل  توافق  ب�ضمان  )ط(  الفقرة  يف  اللجنة  اأو�ضت 
الأ�شا�شية لالأمم  الق�شائية متامًا مع املقايي�ص املفرو�شة باملبادئ 

املتحدة اخلا�شة با�شتقالل الق�شاء.
التعليق:

املتخذة  الت�شريعية  التدابري  ا�شتعرا�ص  اأثناء  الإ�شارة  �شبقت 
تنفيذًا  املتخذة  والتدابري  التفاقية،  لأحكام  تنفيذًا  اململكة  يف 
الق�شاء،  لأنظمة  حتديث  من  مت  ما  اإلى  منها،   )2( املادة  لأحكام 
 والإجراءات التي اتبعت ل�شمان ا�شتقالله وحيدته، ومن ذلك ـ ب�شفة 
الق�شاة  ا�شتقالل  على  الن�ص  من  الق�شاء  نظام  ت�شمنه  ما  ـ  خا�شة 
وعدم وجود �شلطة لأحد عليهم �شوى �شلطة اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية 
وتكري�ص  الق�شاة،  اأحكام  يف  التدخل  جواز  وعدم  املرعية،  والأنظمة 

مبداأ التقا�شي على ثالث درجات. 

اأفراد 	• تدريب  ي�شتمل  اأن  ب�شمان  )ي(  الفقرة  يف  اللجنة  اأو�شت 
العواقب  ملعرفة  ومعلوماتي  تعليمي  م�شتوى  على  القانون  تطبيق 
وفقًا  الطبية  كوادرها  من  لعدد  تعطى  والتي  للتعذيب،  اجل�شدية 

للمادة )10( من التفاقية.
التعليق:

املتخذة  والإجراءات  للجهود  ا�شتعرا�شها  التقارير عند  ت�شمنت هذه 
التدريب  حيال  مف�شلة  معلومات  التفاقية  من   )10( للمادة  تنفيذًا 
املقدم لأفراد اإنفاذ القانون قبل اللتحاق بالعمل وبعده، وحتيل اململكة 

اإليها جتنبًا للتكرار.

اأو�شت اللجنة يف الفقرة )ك( باتخاذ الإجراءات املنا�شبة لل�شماح 	•
باإيجاد منظمات غري حكومية م�شتقلة، وتطوير ن�شاطاتها يف جمال 

الدفاع عن حقوق الإن�شان عمومًا.
التعليق:

احلكومية  غري  والهيئات  اجلمعيات  اإن�شاء  حق  اململكة  اأنظمة  تكفل 
هذه  من  كبري  عدد  اململكة  ويف  والتخ�ش�شات.  املجالت  جميع  يف 
اجلمعيات، ومنها ما يخت�ص بالدفاع عن حقوق الإن�شان بوجه خا�ص. 
بالآليات  املتعلق  ـ  منها  الثاين  اجلزء  يف  التقارير  هذه  ت�شمنت  وقد 
امل�شتحدثة لدعم وتعزيز حقوق الإن�شان ـ الإ�شارة اإلى اإن�شاء اجلمعية 
املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  اإحدى  وهي  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية 
اأي  رقابة  اأو  لإ�شراف  تخ�شع  ول  الإن�شان،  بالدفاع عن حقوق  املعنية 
جهاز حكومي. وهي تهدف اإلى العمل على حماية حقوق الإن�شان وفق 
بحقوق  اخلا�شة  واملواثيق  املرعية  والأنظمة  للحكم  الأ�شا�شي  النظام 
الإن�شان، والتعاون مع املنظمات الدولية العاملة يف هذا املجال، وفقًا 

لخت�شا�شاتها التي ن�ص عليها نظامها الأ�شا�شي. 
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التعاون الدويل يف جمال
حقوق اإلنسان

الفصل اخلامس
الباب الرابع
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جملس  عضوية  إىل  اململكة  5-1  انضمام 
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

الأمم  يف  الإن�شان  حلقوق  جمل�ص  اأول  ع�شوية  اإلى  اململكة  ان�شمت 
هذا  يف  ع�شوًا  انتخابها  واأًعيد  2006م،  عام  يف  اإن�شائه  منذ  املتحدة 
املجل�ص عن القارة الآ�شيوية مدة ثالث �شنوات جديدة بدءًا من عام 
ثم  1430/5/17هـ،  بتاريخ  جرت  التي  املجل�ص  انتخابات  يف  2009م 
اأُعيد انتخاب اململكة لع�شوية املجل�ص فرتة ثالثة )2014م-2016م(، 

ومل يكن ذلك اإل تقديرًا جلهود اململكة يف جمال حقوق الإن�شان.
وكان للهيئة م�شاركات فّعالة يف اجتماعات دورات جمل�ص حقوق الإن�شان 
والتعليقات،  املداخالت  من  والعديد  العمل  اأوراق  تقدمي   خالل  من 
جاء  ال�شعودية،  العربية  اململكة  با�شم  ر�شمية  بيانات  تقدمي  كذلك 
فيها تاأكيد عزم اململكة على تنمية ثقافة الت�شامح والعدل وامل�شاواة يف 
العامل بالتعاون مع املنظومة الدولية مبا فيها جمل�ص حقوق الإن�شان، 
عالوة علىحث جمل�ص حقوق الإن�شان على التزام احليادية وال�شفافية 
تناولت  اأي�شًا  والنتقائية،  الت�شيي�ص  وجتنب  والبناء  الفاعل  واحلوار 
تلك البيانات اإي�شاح اأن اململكة ت�شتمد ت�شـريعاتها من اأحكام ال�شريعة 
الت�شامح  اإلى  ودعت  الـب�شر،  بني  �شاوت  التي  ال�شمحة  الإ�شالمية 
عاتق  على  تقع  وتعزيزها  الإن�شان  حقوق  حماية  مهمة  واأن  والتاآلف، 

احلكومات تدعمها يف ذلك منظمات املجتمع املدين. 
الإن�شان  حقوق  جمل�ص  اجتماعات  يف  امل�شارك  اململكة  وفد  ويعقد 
اللقاءات مع بع�ص اخلرباء يف الأمم املتحدة لال�شتفادة من جتاربهم 
وخرباتهم يف جمال حقوق الإن�شان، وكذلك الطالع من َكثب على اآلية 
ُتعقد  التي  الفاعلة فيه، وح�شور الجتماعات  وامل�شاركة  املجل�ص  عمل 
على هام�ص الدورة، والتي ُت�شاغ القرارات قبل عر�شها على املجل�ص. 
كذلك يعقد وفد اململكة امل�شارك يف اجتماعات دورات جمل�ص حقوق 
الإن�شان لقاءات مع وزراء و�شفراء الدول ال�شقيقة وال�شديقة امل�شاركة 
اململكة  عالقات  تنمية  على  العمل  بهدف  الدورات؛  اجتماعات  يف 
عالقات  وبناء  الإن�شان،  حقوق  جمالت  يف  جهودها  واإبراز  الدولية 
الإن�شان، ومع موظفي  العاملة يف جمال حقوق  املوؤ�ش�شات  متميزة مع 
الأمم املتحدة، ومع ممثلي بع�ص املنظمات هناك. ويزور الوفد املكاتب 
الإ�شدارات يف  اآخر  على  املتحدة لالطالع  لالأمم  التابعة  واملوؤ�ش�شات 

جمال حقوق الإن�شان.

معاهدات  إىل  اململكة  5-2    انضمام 
اإلقليمية  اإلنسان  حقوق  واتفاقيات 
إىل  االنضمام  ودراسة  والدولية 

اتفاقيات جديدة
املن�شاأة  التعاقدية  الهيئات  مع  تعاوٍن  عالقة  على  اململكة  حافظت 
منذ  اململكة  بداأت  فقد  الإن�شان؛  حلقوق  الدولية  التفاقيات  مبوجب 
التفاقيات  تفعيل  الدورية عن مدى  تقاريرها  �شنة 1998م يف تقدمي 

الدولية التي �شادقت عليها، وهي:

العن�شـري، 	• التمييز  اأ�شكال  جميع  ملناه�شة  الدولية  التفاقية 
و�شادقت اململكة عليها يف عام 1997م. 

املعاملة 	• �شروب  من  وغريه  التعذيب  ملناه�شة  الدولية  التفاقية 
اأو املهينة، و�شادقت اململكة عليها يف عام  اأو الالاإن�شانية  القا�شية 

1997م.
املراأة، 	• �شد  التمييز  اأ�شكال  كافة  ملناه�شة  الدولية  التفاقية 

و�شادقت اململكة عليها يف عام 2000م.  
التفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، و�شادقت اململكة 	•

عليها يف عام 2008م.
ذوي 	• الأ�شخا�ص  حلقوق  الدولية  بالتفاقية  امللحق  الربوتوكول 

الإعاقة، و�شادقت اململكة عليه يف عام 2008م.
عام 	• يف  عليها  اململكة  و�شادقت  الطفل،  حلقوق  الدولية  التفاقية 

1996م. 
الربوتوكول الأول امللحق بالتفاقية الدولية حلقوق الطفل واخلا�ص 	•

عام  يف  عليه  اململكة  و�شادقت  لالأطفال  اجلنـ�شي  بال�شتغالل 
2010م. 

الربوتوكول الثاين امللحق بالتفاقية الدولية حلقوق الطفل واخلا�ص 	•
با�شتغالل الأطفال يف النزاعات امل�شلحة و�شادقت اململكة عليه يف 

عام 2010م. 



115

امليثاق العربي حلقوق الإن�شان املوافق عليه يف اجتماع جمل�ص جامعة 	•
اململكة  و�شادقت  2004م،  عام  يف  بتون�ص  املنعقد  العربية  الدول 
عليه مبوجب املر�شوم امللكي رقم )م/19( وتاريخ 1430/3/27هـ.  
حقوق  جمال  يف  الإقليمية  التفاقيات  من  عدد  يف  طرٌف  واململكة 

الإن�شان، وهي: 

اإعالن القاهرة لن�شر وتعليم حقوق الإن�شان لعام 2000م.	•
عهد حقوق الطفل يف الإ�شالم لعام 2005م.	•
لعام 	• واحلرب  ال�شلم  يف  الإن�شان  حقوق  حول  الريا�ص  اإعالن 

2003م.
امليثاق العربي حلقوق الإن�شان املوافق عليه يف اجتماع جمل�ص جامعة 	•

الدول العربية املنعقد بتون�ص يف عام 2004م، وقد �شادقت اململكة 
عليه مبوجب املر�شوم امللكي رقم )م/19( وتاريخ 1430/3/27هـ. 
والتفاقيات،  العهود  من  عدد  اإلى  الن�شمام  م�شاألة  الهيئة  ودر�شت 

ومنها:

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، والعهد الدويل 	•
اخلا�ص باحلقوق الجتماعية والقت�شادية والثقافية.

التفاقية الدولية للحماية من الختفاء الق�شري )�ُشكلت جلنة يف 	•
هيئة اخلرباء مبجل�ص الوزراء ل�شتكمال م�شاألة الن�شمام اإلى هذه 
التفاقية، مب�شاركة خمت�شني من اجلهات احلكومية ذات ال�شلة 

مبو�شوع التفاقية(.
معايل  برئا�شة  وقانونية  �شرعية  جلنة  الغر�ص  لهذا  الهيئة  و�شّكلت 
ع�شو جمل�ص هيئة حقوق الإن�شان ال�شيخ الدكتور/�شالح اإبن اإبراهيم 
والق�شاة  العلماء  الف�شيلة  اأ�شحاب  من  عدد  وع�شوية  ال�شيخ،  اآل 
واخلرباء القانونيني؛ ملراجعة معاهدات حقوق الإن�شان التي مل تن�شم 
لالتفاقيات  التاأ�شيلية  درا�شتها  نتائج  اللجنة  ورفعت  اململكة.  اإليها 
ونتائج اأعمالها اإلى جمل�ص الهيئة. كذلك ُكلَِّفت اللجنة بدرا�شة جميع 
حقوق  اتفاقيات  اإلى  ان�شمامها  عند  الدول  اأوردتها  التي  التحفظات 
الإن�شان، مبا يف ذلك حتفظات اململكة؛ بهدف تاأ�شيلها �شرعًا، والنظر 
و�شتكون هذه  اإلى ذلك.  تف�شريية يف حال احلاجة  بيانات  اإ�شدار  يف 

الدرا�شة مرجعًا علميًا واجنازًا وطنيًا يف هذا املجال.

5-3    التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون 
األمم  ومفوضية  اململكة  بني  الفني 

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
حلقوق  ال�شامية  املفو�شة  معايل  لزيارة  الإيجابية  للنتائج  نتيجة 
اإلى اململكة يف �شهر جمادى الأولى  ال�شيدة /نافانيثم بيالي  الإن�شان 
من عام 1431هـ، ولقائها خادم احلرمني ال�شريفني -يحفظه اهلل – 
تعزيز  اقرتاح  ال�شامي  للمقام  الهيئة  رفعت  الدولة،  م�شوؤويل  وبع�ص 

يتم  واأن  الإن�شان،  حلقوق  ال�شامية  املفو�شية  مكتب  مع  العالقة  هذه 
التفاو�ص معها للتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الفني، وكذلك دعم 
اإن�شاء  جهود املفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان، وبخا�شة العمل على 
موقع ملكتب املفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان للناطقني بالعربية على 

ال�شبكة العنكبوتية الإنرتنت. 
وتاريخ   )208( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار  �شدر  1432هـ  عام  ويف 
1432/7/11هـ بتكليف رئي�ص الهيئة بالتفاو�ص والتوقيع على مذكرة 
تفاهم للتعاون الفني بني اململكة ممثلًة بهيئة حقوق الإن�شان ومفو�شية 
الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان، وذلك يف املقر الأوروبي لالأمم 
املفاو�شات  الهيئة هذه  اأجنزت  املتحدة يف جنيف. ويف عام 1433هـ 
ال�شامية  املفو�شة  و�شفتها  التي  التفاهم  مذكرة  على  ووقعت  بنجاح، 
املفو�شية  لدى  كبري  �شدى  لذلك  كان  وقد  نوعها.  من  الأولى  باأنها 
ال�شامية، وُقّدمت منحة مالية من خادم احلرمني ال�شريفني – يحفظه 
اهلل - بقيمة )مليون دولر( �شنويًا ملدة خم�ص �شنوات، دعمًا للمفو�شية 
منه  جزء  �ص  يخ�شَّ ال�شامية،  املفو�شية  واأعمال  لن�شاطات  ال�شامية 
�شبكة  على  العربية  باللغة  للناطقني  ال�شامية  املفو�شية  موقع  لبناء 
الإنرتنت. وكذلك دعم بقيمة )2.5( مليون دولر للربامج والأن�شطة 
التي حتددها اململكة بالتن�شيق مع املفو�شية؛ لعقد ندوات وور�ص عمل 
للتدريب والعمل  اأبناء وبنات اململكة  واإحلاق  الإن�شان،  توعوية حلقوق 
يف مكاتب الأمم املتحدة. واجلدير بالذكر اأن مذكرة التفاهم ت�شمنت 

البنود التالية: 

الدويل . 1 القانون  جمال  يف  اململكة  يف  املخت�شني  قدرات  تعزيز 
حلقوق الإن�شان وبخا�شة فيما يتعلق باآليات الأمم املتحدة وعمل 
موظفني  اإيفاد  خالل  من  وذلك  املخت�شة،  الدولية  املنظمات 
�شعوديني للعمل داخل اأجهزة املفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان 
يف جنيف، ويف مكاتبها امليدانية، يف اإطار برنامج الأمم املتحدة 

اخلا�ص باملوظفني النا�شئني.
جمالت . 2 يف  متخ�ش�شة  تدريبية  برامج  وتنفيذ  وتطوير  اإعداد 

برامج  ت�شمل  اأن  على  وخارجها،  اململكة  داخل  الإن�شان  حقوق 
للموظفني املكلفني بتنفيذ الأنظمة الوطنية ذات العالقة.

بحقوق . 3 املتعلقة  القطاعات  يف  للعاملني  ا�شرت�شادية  اأدّلة  اإعداد 
الإن�شان تت�شمن موجزًا مب�شطًا للقواعد واملعايري الدولية.

دور . 4 تطوير  على  للم�شاعدة  الطرفني  بني  الفني  التعاون  دعم 
الق�شاء يف حماية حقوق الإن�شان، وي�شمل ذلك اإقامة ندوات حول 

دور الق�شاء يف حماية حقوق الإن�شان.
وور�ص عمل متخ�ش�شة . 5 ندوات وموؤمترات ودورات  اإعداد وعقد 

يف جمال حقوق الإن�شان.
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مع . 6 الإن�شان  اجتماعات خلرباء يف جمالت حقوق  وعقد  ترتيب 
الهيئة والأجهزة الق�شائية واجلهات املعنية يف اململكة للم�شاهمة 
يف تطوير اأ�شاليب العمل التي تكفل حماية حقوق الإن�شان، مبا يف 
ذلك مبادئ الأمم املتحدة اخلا�شة باملوؤ�ش�شات الوطنية واإعداد 

التقارير الدورية للمملكة طبقًا للتزاماتها الدولية.
باملطبوعات . 7 الهيئة  وتزويد  والعملية،  التقنية  امل�شاعدة  تقدمي 

املتعلقة  واملعلومات  العلمية  والأبحاث  الإعالمية  والن�شرات 
هذه  ت�شملها  التي  املجالت  يف  العلمية  والندوات  باملوؤمترات 

املذكرة.
و�شتعمل الهيئة مع جميع اجلهات احلكومية والأهلية لتحقيق اأهداف 
التعاون، وُيعد هذا �شبقًا للعالقة بني اململكة وجمل�ص حقوق الإن�شان. 
ثالث  ُعقدت  اإذ  املذكرة  هذه  بنود  تنفيذ  على  حاليًا  العمل  ويجري 
والتفاقيات  الإن�شان  اآليات حقوق  مو�شوعات  تناولت  تدريبية  برامج 

الدولية.

إعداد  يف  الهيئة  5-4    مساهمات 
التنظيمات اخلاصة مبنظمات وهيئات 
االقليمية  اإلنسان  حقوق  ومكاتب 

والدولية املنشأة حديثًا
�شاهمت الهيئة يف درا�شة التنظيمات اخلا�شة باإن�شاء منظمات وهيئات 

ومكاتب حقوق الإن�شان القليمية والدولية، ومن ذلك:

مركز الأمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف جمال حقوق الإن�شان – 	•
الدوحة.

الهيئة امل�شتقلة حلقوق الإن�شان يف منظمة التعاون الإ�شالمي.	•
مكتب حقوق الإن�شان بالأمانة العامة ملجل�ص التعاون لدول اخلليج 	•

العربية.
التنظيمات،  تلك  �شياغة  يف  للم�شاركة  خرباءها  الهيئة  واأوفدت 
حقوق  جمال  يف  اأعمالها  واملكاتب  واملنظمات  الهيئات  تلك  وبا�شرت 

الإن�شان.

املناسبات  يف  الهيئة  5-5    مشاركات 
حقوق  جمال  يف  الدولية  واملؤمترات 
األجنبية  الوفود  واستقبال  اإلنسان 

املهتمة بحقوق اإلنسان
اإ�شافة اإلى م�شاركة الهيئة يف اجتماعات دورات جمل�ص حقوق الإن�شان 
يف جنيف، �شاركت الهيئة يف الندوات واملوؤمترات الدولية وور�ص العمل 

يف عدد من الدول منها: الوليات املتحدة الأمريكية، والأردن، وم�شر، 
ُعمان،  و�شلطنة  وقطر،  املتحدة،  العربية  والإمارات  و�شوريا،  ولبنان، 
وتون�ص، واملغرب، واأملانيا، وغريها من الدول. وقدمت وفود الهيئة يف 
النمطية  ال�شورة  عن  خرجت  عمل  اأوراق  واملوؤمترات  الندوات  تلك 
اإلى ال�شورة الفاعلة التي ا�شتجابت للمتغريات، وا�شتفادت الهيئة من 
التقارير املكتوبة عن حقوق الإن�شان يف اململكة، و�شعت اإلى حتويلها اإلى 
عامل اإيجابي ي�شيف مواقع جديدة ملكانة الهيئة يف الداخل واخلارج، 
الفرتاءات  تدح�ص  التي  بالرباهني  اململكة  �شد  للدعاوى  وت�شدت 

والدعاءات.
وُيعد املوؤمتر العاملي للحوار الذي ُعقد يف مدريد- اإ�شبانيا خالل الفرتة 
وجاللة  الـ�شريفني  احلرمني  خادم  رعاية  حتت  13-1429/8/15هـ، 
والفل�شفات  الديانات  اأتباع  من  ومفكرين  علماء  و�شم  اإ�شبانيا،  ملك 
العقدية املختلفة، من اأبرز امل�شاركات التي ح�شـرتها الهيئة، وقد �شدر 
عنه ما ُعرف باإعالن مدريد الذي اأكد وحدة الب�شرية واحرتام كرامة 
الب�شر، والهتمام بحقوق الإن�شان وتعزيز ثقافة احلوار والت�شامح بني 
الإ�شالمية  القيم  �شمو  ليوؤكد  الديانات،  واأتباع  والثقافات  احل�شارات 
التي تن�شد العدل وامل�شاواة بني الـب�شر كافة، حتقيقًا للتعاي�ص والت�شامح 
ملوؤمتر مدريد حلوار  وامتدادًا  الأمم.  بني  التفاعل احل�شاري  وتعزيز 
فعاليات  ال�شعودية  العربية  واململكة  املتحدة  الأمم  نظمت  الأديان، 
القمة الدولية للحوار بني الأديان التي انطلقت يف نيويورك بتاريخ  12/ 
8 /2008م، وبحث امل�شاركون يف القمة التي ُعقدت مببادرة من خادم 
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود رحمه اهلل، 
وح�شرها نحو خم�شني رئي�ص دولة وحكومة، �شبل ن�شر ما ا�شطلح عليه 

بثقافة ال�شالم عرب احلوار بني معتنقي خمتلف الديانات.
الدائمة  العربية  اللجنة  اأعمال  ح�شور  على  الهيئة  حر�شت  كذلك 
اجتماعات  يف  و�شاهمت  العربية،  الدول  جامعة  يف  الإن�شان  حلقوق 
جلانها الفنية خا�شًة فريق العمل املكّلف بو�شع اخلطة العربية للرتبية 
على حقوق الإن�شان ومتابعة تنفيذها، وقد ُانتخب اأحد اأع�شاء جمل�ص 
الهيئة لرئا�شة اللجنة العربية الدائمة حلقوق الإن�شان يف جامعة الدول 
1431هـ  �شنة  الهيئة  جمل�ص  اأع�شاء  من  ثاٍن  ع�شو  وُانتخب  العربية، 

لرئا�شة “جلنة امليثاق” يف اجلامعة.
و�شاركت الهيئة بفاعلية يف املوؤمتر العاملي ملناه�شة العن�شرية )موؤمتر 
من  الفرتة  خالل  املتحدة  الأمم  رعاية  حتت  ُعقد  الذي   )2 ديربان 
4/28-1430/5/3هـ، واأبرزت الهيئة جهود اململكة يف حماربة التمييز 
ت�شكيل  حتظر  اململكة  اأنظمة  اأن  واأو�شحت  العنـ�شرية،  والتفرقة 
املنظمات التي لها طابع عن�شري اأو توؤيد التمييز العن�شري، وجترم 
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اأو اإ�شدار ن�شـرات اأو مواد حتر�ص  من يقوم بتمويل اأن�شطة عن�شرية 
الـ�شريعة  اأحكام  اأنظمتها من  ت�شتمد  اململكة  اأن  الكراهية، ذلك  على 
لونه  اأو  النظر عن جن�شه  الإن�شان ب�شرف  توؤكد حق  التي  الإ�شالمية 
اأو عرقه، عالوة على اأن تلك الأنظمة تتما�شى مع ما ورد يف التفاقية 
من  وغريها  العن�شري  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  للق�شاء  الدولية 
ال�شكوك والتفاقيات الدولية ذات العالقة التي ان�شمت اإليها اململكة. 
الهيئة  رئي�ص  برئا�شة  بوفد  و1432هـ  1431هـ  عامي  الهيئة  و�شاركت 
يف الجتماعات التي اأقامتها اجلمعية ال�شينية لدرا�شة حقوق الإن�شان 
يف الدورتني الثالثة والرابعة ملنتدى حقوق الإن�شان يف بكني، وتناولت 
الدورة الثالثة والتي عقدت يف الفرتة  19-21 اأكتوبر2010م مو�شوع 
والنماذج  املفاهيم  يف  التفكري  اإعادة  ـــ  والتنمية  الإن�شان  “حقوق 
الفرتة  يف  عقدت  التي  للمنتدى  الرابعة  الدورة  وتناولت  وال�شبل”. 
والقيم  الثقافية  “التقاليد  مو�شوعات  2011م  �شبتمرب   23  –21
وحقوق الإن�شان”؛ حيث ناق�ص املنتدى مو�شوع القيم وحقوق الإن�شان 
والتقاليد الثقافية وحقوق الإن�شان والكرامة الإن�شانية، واأُلقيت كلمات 
حقوق  حالة  وتعزيز  حلماية  الوطنية  اجلهود  اأو�شحت  اململكة  با�شم 

الإن�شان.
موؤمتر  يف  رئي�شًا  متحدثًا  للم�شاركة  الهيئة  رئي�ص  ُدعي  كذلك 
الإجتار  ومقا�شاة حالت  واملو�شوعية ملالحقة  الإجرائية  ))العنا�شر 
جامعة  نظمته  الذي   )) الدولية  واملعايري  للنماذج  مقارنة  بالب�شر: 
ت�شمنت  وقد  الأمريكية،  املتحدة  –الوليات  بوا�شنطن  جونز هوبكنز 
كلمة اململكة ت�شليط ال�شوء على جهود اململكة بقيادة خادم احلرمني 
الإجتار  جرائم  مواجهة  �شبيل  يف  به  وتقوم  قامت  وما  الـ�شريفني 
من  اإيجابيًا  �شدًى  امل�شاركة  ووجدت  مكافحتها،  و�شبل  بالأ�شخا�ص 
برنامج احلماية  ورئي�ص  الأوروبية  املفو�شية  امل�شاركني وخا�شًة ممثل 
ودورها  اململكة  جلهود  �شكره  اأبدى  الذي  هوبكنز،  جونز  جامعة  يف 
بالأ�شخا�ص.  الإجتار  جرائم  مكافحة  جمال  يف  املنطقة  يف  القيادي 
الإجتار  مكافحة  جمال  يف  اململكة  اأ�شدرته  الذي  بالنظام  واأ�شاد 
بالأ�شخا�ص، الذي ُيعد نظامًا متقدمًا اأخذت به بع�ص الدول الأع�شاء 

يف جامعة الدول العربية.
اأي�شًا �شملت امل�شاركات اخلارجية لوفود الهيئة ما يلي: 

الوطنية 	• للموؤ�ش�شات  الأول  الأوروبي  العربي  اللقاء  يف  امل�شاركة 
حلقوق الإن�شان.

الذي ُعقد يف 	• والتعليم  الرابع للرتبية  العربي  املنتدى  امل�شاركة يف 
عمان خالل الفرتة من 7-8 ربيع الآخر 1428هـ. 

امل�شاركة يف البيان اخلتامي لحتفالية املراأة العربية التي ُعقدت يف 	•
الكويت خالل الفرتة 20-22 /5/ 2007م.

بناء 	• يف  اأ�شا�شيتان  لبنتان  والعدالة  )ال�شالم  موؤمتر  يف  امل�شاركة 
من  الفــرتة  خـالل  الأملانية  نورنبريغ  مدينة  يف  املقام  امل�شتقبل( 

11-13/ 6 / 1428هـ.
امل�شاركة يف اأعمال الدورة ال�شاد�شة والأربعني ملنظمة ال�شت�شاريني 	•

القانونية لدول اآ�شيا واإفريقيا املنعقد يف كيب تاون بجنوب اإفريقيا 
خــالل الفرتة من 17 – 21 /6 /1428هـ.

الجتماع الثاين ملركز احلوار العربي الأوروبي  امل�شرتك ملوؤ�ش�شات 	•
حقوق الإن�شان الذي ُعقد يف العا�شمة الدمناركية كوبنهاجن خالل 

الفرتة 21 – 22 /10/ 2007م. 
التي 	• ال�شامل  الدوري  بال�شتعرا�ص  اخلا�شة  الندوة  يف  امل�شاركة 

حقوق  ملجل�ص  ال�شاد�شة  الدورة  اجتماعات  هام�ص  على  اأُقيمت 
الإن�شان يف جنيف )اجلزء الثاين( بتاريخ 13 / 12 / 2007م. 

الإن�شان 	• الوطنية حلماية حقوق  للموؤ�ش�شات  الثالث  ال�شنوي  اللقاء 
والنهو�ص بها يف العامل العربي الذي ُعقد يف الرباط خالل الفرتة 

28 – 30 /5/ 2007م. 
ملوؤ�ش�شات 	• الأوروبي  العربي  احلوار  مركز  اجتماعات  يف     امل�شاركة 

الفرتة                                يف  بالقاهرة  ُعقد  الذي  الإن�شان  حلقوق  الوطنية 
13 -1/15/ 2008م.

يف 	• ُعقد  الذي  الأ�شري  والتوجيه  الإر�شادات  حول  العربي  املوؤمتر 
اإمارة ال�شارقة خالل الفرتة 26-28 / 2 / 2008م. 

يف 	• ُعقد  الذي  املعومل  الت�شايل  والف�شاء  العربية  املراأة  منتدى 
اجلمهورية التون�شية خالل الفرتة 25 – 26 / 3 / 2008م.

موؤمتر احلوار العربي الأوروبي الثالث للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق 	•
الإن�شان حتت عنوان »الهجرة وحقوق الإن�شان« املنعقد بالعا�شمة 

املغربية الرباط.
والتقاء 	• الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الدويل  الزائر  برنامج 

نا�شطي منظمات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة 
يف جمال حقوق الإن�شان يف الفرتة 7/26 – 17 /8 / 2008م.

)اليون�شكو( 	• والعلوم  والثقافة  للرتبية  الدولية  املنظمة  احتفالية 
انعقاد  خالل  وذلك  تاأ�شي�شها،  على  عامًا  ثالثني  مرور  مبنا�شبة 

املجل�ص التنفيذي مبقر املنظمة يف باري�ص يف 30 /9/ 2008م. 
املوؤمتر الوزاري الثاين حول دور املراأة يف تنمية الدول الأع�شاء يف 	•

-24 الفرتة  خالل  القاهرة  يف  املنعقد  الإ�شالمي  املوؤمتر  منظمة 
2008/11/25م. 

القاهرة خالل 	• املنعقد يف  الإن�شان  العاملي حلقوق  الإعالن  موؤمتر 
الفرتة 1-3 دي�شمرب 2008م. 

الأوروبي 	• العربي  احلوار  لجتماعات  الرابع  الجتماع  يف  امل�شاركة 
للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان بهولندا يف 1430/3/12هـ.  



)2014م( التقرير ال�سنوي 1435هـ  118

امل�شاركة يف ندوة حقوق الطفل يف اأكادميية احلقوق الدولية بهولندا 	•
يف 15 / 6 / 1430هـ. 

ح�شور موؤمتر احلوار بني الأديان يف جنيف يف 15/ 10 /1430هـ.	•
عامليًا،  اململكة  بها  حظيت  التي  والثقة  وللمكانة  اآخر،  جانب  من 
وغري  احلكومية  وال�شخ�شيات  الوفود  من  العديد  الهيئة  ا�شتقبلت 
ووزراء  و�شفراء  وبرملانيني  والإقليمية  الدولية  واملنظمات  احلكومية 
واأ�شاتذة جامعات وخرباء ونا�شطني يف جمال حقوق الإن�شان، وتناولت 
الدولية  والهيئات  باملنظمات  الهيئة  عالقة  مناق�شة  الزيارات  تلك 
اململكة  يف  الإن�شان  حقوق  وم�شرية  الهيئة  اأهداف  وبيان  والإقليمية 
الوفود  �شمن  ومن  الإن�شان،  بحقوق  املتعلقة  الق�شايا  اأهم  وبحث 
للحريات  الأمريكية  الهيئة  ووفد  الأمريكي،  الكوجنر�ص  وفد  الزائرة 
م�شاعد  للهيئة  الزائرة  احلكومية  ال�شخ�شيات  �شمن  ومن  الدينية، 
العدل  وزارة  ووكيل  اأريكا،  ال�شيد/راقيل  الأمريكية  اخلارجية  وزير 
الربملاين  املجل�ص  ورئي�شة  بور�شلي،  ال�شيد/�شلطان  الكويت  بدولة 
لل�شوؤون  املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني  اخلا�ص  واملبعوث  ال�شوي�شري، 
الإن�شانية  الأ�شتاذ/ عبدالعزيز الركبان، ورئي�ص جمعية حقوق الإن�شان 
الكندي            اخلارجية  ووزير  الفولذ،  في�شل  ال�شيد/  البحرين  دولة  يف 
�شد  بالعنف  املعنية  اخلا�شة  واملقررة  برينييه،  ماك�شيم  ال�شيد/ 
قائمة  الإح�شائي  امللحق  وُيعر�ص يف  اإيرتورك.  ياكن  ال�شيدة/  املراأة 

بال�شخ�شيات والوفود الزائرة ملقر الهيئة.

الهيئات  عن  الصادرة  5-6    االدعاءات 
واإلجراءات  الدولية  واملنظمات 

املتخذة حيالها
الإن�شان  حقوق  حول  الأجنبية  التقارير  درا�شة  م�شوؤولية  الهيئة  تتولى 
يف اململكة والرد على ما تت�شمنه تلك التقارير من نقد وادعاءات �شد 
اململكة، اأو تو�شيح ما ُطرح فيها. وتتولى جلنة يف الهيئة ت�شم ممثلني 
لبع�ص الأجهزة احلكومية املعنية تقدمي  الردود والإي�شاحات الالزمة 
ب�شاأنها اإذا اقت�شى الأمر ذلك. ومن بني تلك التقارير، تقارير وزارات 
اخلارجية يف كل من اأمريكا وال�شويد وبريطانيا، وتقرير جمل�ص العموم 
الربيطاين، اإ�شافًة اإلى تقارير اأ�شحاب الوليات يف الأمم املتحدة من 
الهيئة  تدر�ص  كذلك  عمل،  وفرق  خا�شني  ومقررين  م�شتقلني  خرباء 
تقارير وكتابات وادعاءات عدد من املنظمات الدولية غري احلكومية 

ومنظمة  ووت�ص(  رايت�ص  الإن�شان )هيومن  مثل منظمة مراقبة حقوق 
الدولية حلقوق  والفيدرالية  انرتنا�شيونال(  الدولية )اأمني�شتي،  العفو 
تقاريرها  يف  تذكر  قد  التي  الوطنية  اجلمعيات  وبع�ص  الإن�شان، 

واأن�شطتها ادعاءات جتاه اململكة. 
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النشر و اإلعالم
الفصل السادس

الباب الرابع
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6-   مركز النشر واإلعالم
ن�شت املادة الثانية ع�شرة من تنظيم الهيئة على اإن�شاء مركز للن�شر 
اأحد  يديره  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  والرتجمة  والتوثيق  والإعالم 
الهيئة.  رئي�ص  من  تر�شيح  على  بناًء  املتفرغني  الهيئة  جمل�ص  اأع�شاء 
اإلى الإ�شهام يف ن�شر املبادئ واملفاهيم الأ�شا�شية  ويهدف هذا املركز 
وتاأ�شيل  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  مع  تتفق  التي  الإن�شان  حلقوق 
واملوؤ�ش�شات  الدولية  الهيئات  مع  التعاون  عالقات  واإقامة  ثقافتها، 
احلكومية وغري احلكومية العاملة من اأجل النهو�ص بحقوق الإن�شان. 

ومار�شت الهيئة من خالل املركز الأن�شطة الرئي�شة التالية:

6-1   إعداد النشرات واجملالت واملطبوعات
قامت الهيئة خالل عام 1435هـ بالآتي:

اإ�شدار )12( عددًا من ن�شرة الهيئة ال�شهرية.	•
اإ�شدار )4( اأعداد من جملة حقوق باللغتني العربية والإجنليزية.	•
العربية 	• باللغتني  الطفل  حقوق  جملة  من  الأول  العدد  اإ�شدار 

والإجنليزية.
اإعادة طباعة جميع املطبوعات مبا يوازي )40 األف( ن�شخة.	•
ترجمة كتاب حقوقي لالأطفال اإلى اللغة الإجنليزية. 	•
ترجمة كتاب العنف الأ�شري اإلى اللغة الإجنليزية. 	•
مفهر�شة 	• الهيئة  املطبوعات  جميع  ت�شم  مطبوعات  علبة  ت�شميم 

ب�شكل اأنيق. 
اإعادة ت�شميم املطويات لتنا�شب حجم علبة املطبوعات. 	•
ن�شر كتاب »حقوق املراأة الزوجية يف النظام الق�شائي ال�شعودي«.	•

ن�شر كتاب »ثقافة حقوق الإن�شان«. 	•
طباعة عبارات توعوية )رول اأب( منتقاة وتزويد فروع الهيئة بها.	•
اإعداد ملف اإعالمي توعوي للجنة مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص. 	•
اإعداد حقيبة حتتوي على ما يلي:	•

تقرير حالة حقوق الإن�شان يف اململكة العربية ال�شعودية.. 1
العربية . 2 اململكة  يف  الإن�شان  حقوق  حلالة  التنفيذي  امللخ�ص 

ال�شعودية.
جمل�ص . 3 اإلى  املقدم  )الأول(  ال�شعودية  العربية  اململكة  تقرير 

ال�شامل  الدوري  ال�شتعرا�ص  اآلية  �شمن  الإن�شان  حقوق 
)UPR( )فرباير / 2009م(.

جمل�ص . 4 اإلى  املقدم  )الثاين(  ال�شعودية  العربية  اململكة  تقرير 
ال�شامل  الدوري  ال�شتعرا�ص  اآلية  �شمن  الإن�شان  حقوق 

)UPR( )نوفمرب / 2013م(.
تقرير مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص يف اململكة العربية . 5

ال�شعودية.
وقد زود مركز الن�شر والإعالم يف الهيئة جميع �شفارات وبعثات خادم 
بهذه احلقيبة؛ لإحاطتها مبا مت حول  ال�شريفني يف اخلارج  احلرمني 

حقوق الإن�شان يف اململكة.

6-2   البحوث والدراسات
يف جمال البحوث والدرا�شات قامت الهيئة خالل عام 1435هـ بالآتي:

اإعداد وطباعة 2000 ن�شخة من كتيب »مناهج الرتبية على حقوق 	•
الإن�شان اإطار مفاهيمي«. 

واخل�شو�شية 	• العاملية  من  الإن�شان  »حقوق  بعنوان  درا�شة  اإعداد 
مقاربة ثقافية«. 

البيئة 	• يف  احلقوقية  الثقافة  توافر  »مدى  درا�شة  م�شودة  اإعداد 
اجلامعية )درا�شة ميدانية(«. 

العمل على ت�شهيل مهمة الباحثني الذين تتطلب درا�شاتهم م�شوحًا 	•
ميدانية على موظفي الهيئة. 

يف 	• وال�شيا�شية  املدنية  الإن�شان  حقوق  على  »الرتبية  كتاب  عر�ص 
�شوء املنهج الإ�شالمي«. 

ورقة عمل حول »حقوق امل�شنني يف ال�شريعة الإ�شالمية«. 	•
يف 	• املنعقد  2014م  عام  الجتماعي  املنتدى  يف  الهيئة  عمل  ورقة 

جنيف بعنوان»حقوق امل�شنني واأف�شل املمار�شات يف هذا ال�شاأن«. 
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6-3   املناسبات والفعاليات
واملحلية  الوطنية  والفعاليات  املنا�شبات  من  عدد  يف  الهيئة  �شاركت 

خالل عام 1435هـ، منها ما يلي:

املهرجان الوطني للرتاث والثقافة )اجلنادرية 29(	•

1435هـ  لعام  والثقافة  للرتاث  الوطني  املهرجان  يف  الهيئة  �شاركت 
)اجلنادرية 29( للمرة اخلام�شة على التوايل، وتاأتي م�شاركة الهيئة 
والتوعية  الإن�شان  ثقافة حقوق  ن�شر  املبذولة يف جمال  �شمن اجلهود 
بها، والتعريف بالأنظمة والإجراءات التي حتمي تلك احلقوق وتفعيلها 

من خالل الت�شال املبا�شر باجلمهور.

وتكون جناح الهيئة املقام يف املهرجان من عدة اأق�شام:

الهيئة  بجناح  والتعريف  الزوار  ل�شتقبال  ال�شتقبال:  -  ق�شم 
ومهامها بالإ�شافة اإلى عر�ص وتوزيع اإ�شدارات الهيئة.

للرد على ال�شتف�شارات والإفادة  -  ق�شم ال�شت�شارات )الرجال(: 
ب�شاأن ال�شكاوى ب�شكل مبا�شر والتوجيه.
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-  ق�شم ال�شت�شارات )الن�شاء( ل�شتقبال ال�شتف�شارات وال�شكاوى 
عليه  وي�شرف  خ�شو�شيه.  يحمل  م�شتقل  ركن  عرب  الن�شاء  من 

باحثات ومتخ�ش�شات ب�شوؤون الأ�شرة والطفل.
- ركن الطفل: وهو  قاعة خم�ش�شة لالأطفال، ت�شتمل على كتيبات 
حقوق  مفهوم  على  التعرف  خاللها  من  ليتم  لالأطفال،  ومرا�شم 

الإن�شان.
�شا�شات عر�ص  الق�شم على  احتوى هذا  الإعالم اجلديد:  -  ق�شم 
تقوم بعر�ص املوقع الإلكرتوين للهيئة والتعريف به وكيفية تقدمي 

ال�شكاوى واملقرتحات املتعلقة بحقوق الإن�شان من خالله.
مطبوعة  عبارة   60 اجلناح  احتوى  التثقيفي:  التوعوي  الن�شر    -
وامل�شاهد  بال�شور  مدعومة  والإجنليزية  العربية  باللغتني 
التو�شيحية، تتناول توجيهات واإر�شادات توعوية وتثقيفية تتمحور 

حول برنامج ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان.

معر�ص الريا�ص الدويل للكتاب للعام 1435هـ 	•

�شاركت الهيئة يف معر�ص الريا�ص الدويل للكتاب لعام 1435هـ  من 
خالل ركن خم�ص للهيئة، وهي امل�شاركة اخلام�شة على التوايل للهيئة 
اليوم  الزوار منذ  اآلف  الهيئة  توافد على ركن  وقد  املعر�ص،  يف هذا 
اليوم الأخري له، ووزع قرابة 4.000 ن�شخة من جميع  لفتتاحه حتى 
ا�شتح�شان  املطبوعات  هذه  لقت  وقد  املركز،  واإ�شدارات  مطبوعات 
الهيئة  مهام  على  بالتعرف  كبريًا  اهتمامًا  اأبدوا  الذين  اجلناح  زوار 
واأن�شطتها. وفيما يتعلق بال�شتف�شارات وطلب ال�شت�شارات التي وردت 
من الزوار، فقد ُوجهوا لزيارة الإدارة املخت�شة باملقر الرئي�ص للهيئة.

مهرجان اليوم العاملي للطفل	•

اأقيم  الذي  للطفل  العاملي  اليوم  مهرجان  فعاليات  يف  الهيئة  �شاركت 
يف مركز امللك فهد الثقايف حتت رعاية معايل وزير الثقافة والإعالم 
من خالل ركن خا�ص بالهيئة، ووزعت الهيئة مطبوعاتها واإ�شداراتها 
على زوار الركن مع تقدمي �شرح كامل لأعمال ومهام الهيئة جتاه حقوق 
الإن�شان ب�شكل عام وحقوق الطفل ب�شكل خا�ص، وا�شتقبلت العديد من 

ال�شتف�شارات وال�شكاوى من الزوار.

معار�ص اجلامعات واملدار�ص التوعوية	•

بجامعة  التوعوي  واملعر�ص  املفتوح  اليوم  فعاليات  يف  الهيئة  �شاركت 
الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية من خالل الآتي:

ركن للهيئة يف اليوم املفتوح بكلية العلوم الجتماعية )طالب(. 1

)ق�شم . 2 الجتماعية  العلوم  بكلية  املفتوح  اليوم  يف  للهيئة  ركن 
الإدارة والتخطيط الرتبوي( )طالبات(.

)ق�شم . 3 الجتماعية  العلوم  بكلية  املفتوح  اليوم  يف  للهيئة  ركن 
اأ�شول الرتبية( ) طالبات(.

املعر�ص التوعوي ومدته خم�شة اأيام )طالب(.. 4

توزيع مطبوعات الهيئة يف �شياق ن�شر الثقافة احلقوقية بالإ�شافة . 5
اإلى ال�شت�شارات.

كذلك �شاركت الهيئة يف فعاليات اأخرى لعام 1435ه منها:

اليوم العربي حلقوق الإن�شان.	•

اليوم العاملي حلقوق الن�شان.	•

اليوم العاملي لالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.	•
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6-4    إنتاج األفالم التوعوية
بن�شر  اخلا�شة  الق�شرية  التوعوية  الأفالم  من  العديد  الهيئة  اأنتجت 
رفع  اإلى  تهدف  والتي  املا�شية،  الفرتة  خالل  الإن�شان  حقوق  ثقافة 

م�شتوى الوعي املجتمعي لعدة موا�شيع تتعلق بحقوق الإن�شان، ومنها:

الع�شل. 1
كيف تعامل العمالة املنزلية. 2
حق املطلقة يف روؤية اأطفالها. 3
بّر الأم. 4
اأنِت الأم. 5
�شلة الأرحام. 6

حقوق العمال. 7
حقوق الأطفال. 8
الت�شول. 9

اأبي العزيز. 10
من حقك. 11
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 األداء املايل للهيئة وعقود

 ومشروعات العمل املوقعة
معها

الباب اخلامس
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1-    األداء املايل للهيئة
يظهر اجلدول رقم ) 20( اإجمايل اعتمادات امليزانية واإجمايل امل�شروفات للفرتة 1427-1435هـ.

اجلدول رقم )20(: اإجمايل اعتمادات امليزانية واإجمايل امل�شروفات للفرتة 1427-1435هـ

اإجمايل امل�سروفات )بالريال(اإجمايل اعتمادات امليزانية )بالريال(ال�سنوات املاليةم

1428/142741.890.00029.500.426.50هـ1

1429/142853.633.10942.807.315.49هـ2

1430/142960.483.00056.536.004.24هـ3

1431/143065.270.00064.652.246.05هـ4

1432/143175.633.00072.338.772.81هـ5

1433/143275.633.00072.338.772هـ6

1434/1433141.112.095131.653.579هـ7

1435/1434127.381.900122.403.678 هـ8
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2-    مباين الهيئة
يظهر اجلدول رقم ) 21( قائمة املباين التي ا�شتاأجرتها الهيئة مقراٍت لها لق�شميها الرجايل والن�شائي يف خمتلف مناطق اململكة.

اجلدول رقم )21(: قائمة مباين الهيئة امل�شتاأجرة

تاريخ العقدا�سم املبنى امل�ستاأجرم
اليجار ال�سنوي 

بالريال
تاريخ بداية اأول مدة العقد

تاريخ ال�ستحقاقعقد

مل يجدد له1429/4/1هـ3 �شنوات1432/4/1200.000.00هـمبنى الريا�ص-الن�شوي1

1434/11/1هـ1429/11/1هـ�شنة1432/11/1152.250.00هـمبنى فرع ال�شرقية-الن�شوي2

1434/11/1هـ1429/11/1هـ�شنة1432/11/1152.250.00هـمبنى فرع ال�شرقية-الن�شوي3

1434/1/13هـ1428/1/13هـ�شنة1433/1/131.068.700.00هـمبنى فرع مكة املكرمة4

1435/1/1هـ1432/1/1هـ3 �شنوات1435/1/1220.000.00هـمبنى فرع اجلوف )رجال(5

1435/1/1هـ1432/1/1هـ3 �شنوات1435/1/1220.000.00هـمبنى فرع اجلوف )ن�شاء(6

1435/1/1هـ1432/1/1هـ3 �شنوات1435/1/1220.000.00هـمبنى فرع ع�شري )رجال(7

1435/1/1هـ1432/1/1هـ3 �شنوات1435/1/1220.000.00هـمبنى فرع ع�شري )ن�شاء(8

1435/10/7هـ1433/10/7هـ3 �شنوات1433/9/18180.000.00هـمبنى فرع تبوك )رجال(9

1435/10/7هـ1433/10/7هـ3 �شنوات1433/9/18180.000.00هـمبنى فرع تبوك )الن�شوي(10

1435/3/21هـ1434/3/21هـ3 �شنوات1434/3/21200.000.00هـمبنى فرع املدينة املنورة )رجال(11

1435/3/21هـ1434/3/21هـ3 �شنوات1434/3/21200.000.00هـمبنى فرع املدينة املنورة )ن�شاء(12

1435/7/1هـ1433/7/1هـ3 �شنوات1433/7/115.000.000.00هـمبنى املقر الرئي�ص بالريا�ص )اجلديد(13

1435/1/1هـ1435/1/1هـ3 �شنوات1435/1/165.000.00هـمبنى فرع الق�شيم )رجال(14

1435/1/1هـ1435/1/1هـ3 �شنوات1435/1/115.000.00هـمبنى فرع الق�شيم )ن�شاء(15

18.293.200.00الإجمايل
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3-      عقود ومشروعات العمل املوقعة مع الهيئة
يظهر اجلدول رقم ) 22( عقود وم�شروعات العمل املوقعة مع الهيئة.

اجلدول رقم )22(: عقود وم�شروعات العمل املوقعة مع الهيئة

ا�سم امل�سروعم
تاريخ

مدة امل�سروع
تاريخ

قيمة العقد
)ريال �سهريًا(

بدء امل�سروع/اإبرام العقدالتعميد
انتهاء امل�سروعت�سلم املوقع

الهيئة 1 مقر  ونظافة  �شيانة 
1435/7/2266.493هـ1435/1/23هـ6 اأ�شهر1433/1/4هـ1435/1/23هـبالريا�ص الرجايل والن�شائي

الهيئة 2 فرع  ونظافة  �شيانة 
1435/8/1910.000هـ1435/2/20هـ6 اأ�شهر-1435/2/7هـمبنطقة مكة املكرمة

3
الهيئة  فرع  ونظافة  �شيانة 
الرجايل  ال�شرقية  باملنطقة 

والن�شائي
1435/2/11هـ6 اأ�شهر1430/7/19هـ1435/2/7هـ

2016/12/1317.926م1435/4/17هـ

الهيئة 4 فرع  ونظافة  �شيانة 
1436/4/1613.000هـ1435/4/17هـ�شنة واحدة1435/4/18هـ1435/4/17هـمبنطقة الق�شيم

الهيئة 5 فرع  ونظافة  �شيانة 
1435/4/1310.200هـ1432/10/13هـ6 اأ�شهر-1434/10/13هـمبنطقة تبوك

الهيئة 6 فرع  ونظافة  �شيانة 
1433/3/29هـ3 �شنوات1433/1/4هـ1432/11/20هـمبنطقة ع�شري

1436/3/287.800هـ2012/2/21م

7
الهيئة  فرع  ونظافة  �شيانة 
الرجايل  اجلوف  مبنطقة 

والن�شائي
1432/12/23هـ3 �شنوات1433/11/23هـ1433/11/20هـ

2011/11/19م
1435/12/22هـ
2014/11/187.225م

8
ملقر  الأمنية  احلرا�شات  تاأمني 
الهيئة  وفرع  بالريا�ص  الهيئة 
وفرع  املكرمة  مكة  مبنطقة 

الهيئة باملنطقة ال�شرقية
1432/8/4هـ3 �شنوات1433/9/6هـ1433/7/24هـ

1435/9/550.786هـ2011/7/5م

تاأمني احلرا�شات الأمنية لفرع 9
1436/4/1613.800هـ1435/4/17هـ�شنة واحدة1435/4/18هـ1435/4/17هـالهيئة مبنطقة الق�شيم

تاأمني احلرا�شات الأمنية لفرع 10
1435/4/2414.000هـ1434/10/25هـ10 اأ�شهر-1434/10/25هـالهيئة مبنطقة ع�شري

تاأمني احلرا�شات الأمنية لفرع 11
7 اأ�شهر و7 1435/2/1هـ1435/2/1هـالهيئة مبنطقة اجلوف

1435/9/122.200هـ1435/2/1هـاأيام

جملة 12 وطباعة  اإ�شدار  عملية 
932.100 ُا�شدر 4 اأعداد-6 اأعداد1434/5/1هـ1434/4/20هـحقوق الإن�شان

لالأعداد ال�شتة
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 الصعوبات واملعوقات
واحللول املقرتحة

الباب السادس
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أواًل- الصعوبات واملعوقات
تواجه الهيئة عددًا من ال�شعوبات واملعوقات التي تقلل من اأداء مهامها 
على  الإن�شان”  حقوق  هيئة  “تنظيم  يف  عليها  املن�شو�ص  وواجباتها 

الوجه املطلوب، منها ما يلي:

�شعف “ ال�شتقاللية املالية والإدارية” املمنوحة للهيئة للتحرك . 1
جتاه العديد من الق�شايا مبا يفر�شه الو�شع القائم، لذلك وبناًء 
على الأمر ال�شامي الكرمي رقم )43479( وتاريخ 1432/10/5هـ 
القا�شي باملوافقة على ما راآه رئي�ص هيئة حقوق الإن�شان يف �شاأن 
اأهمية تطوير تنظيم الهيئة، رفعت الهيئة )م�شروع تنظيم هيئة 
حقوق الإن�شان( اإلى املقام ال�شامي بتاريخ 1434/8/22هـ، وراأت 
فيه القت�شار على تعديل بع�ص مواد التنظيم احلايل، دون حاجة 
اإلى اإ�شدار تنظيم جديد، واأن هذه التعديالت تتفق مع )املعايري 
يف  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  لعمل  املنظمة  الدولية( 
العامل، والتي ُتعد الأ�شا�ص الذي تقوم عليه جلنة التن�شيق الدولية 
الإن�شان  الهيئة اخلا�شة بحقوق  اأو  املوؤ�ش�شة  اعتماد ت�شنيف  يف 
يف دول العامل، وخروجًا من النتقادات املحلية والدولية للتنظيم 
ال�شامية  املتحدة  الأمم  مفو�شة  مالحظة  ومنها  للهيئة  احلايل 
دول  اأثارته  ما  وكذلك  اململكة،  زارت  عندما  الإن�شان  حلقوق 
جمل�ص  يف  للمملكة  ال�شامل  الدوري  التقرير  عر�ص  عند  عديدة 

حقوق الإن�شان.
اإيجاد خرباء وكوادر متخ�ش�شة وطنية كافية يف جمال . 2 �شعوبة 

الأكادميية  التخ�ش�شات  غياب  ب�شبب  وذلك  الإن�شان؛  حقوق 
العايل ومراكز  التعليم  الإن�شان يف موؤ�ش�شات  يف جمالت حقوق 
اململكة، مما ترتب عليه عدم وجود كوادر  املعتمدة يف  التدريب 
بحقوق  املعنية  الدولية  املنظمات  اإطار  يف  تعمل  موؤهلة  �شعودية 
الإن�شان، واأفقد اململكة احلق يف ال�شتغالل الأمثل ل�شغل الوظائف 
ماليًا  اململكة  فيها  ت�شاهم  التي  والإقليمية  الدولية  املنظمات  يف 

وذلك بقدر م�شاهمتها.
عدم حتقيق ال�شتقاللية الإدارية يف عمليات التعيني وال�شتقطاب . 3

التي تغري بالعمل يف  والرتقية، وغياب املزايا الوظيفية واملالية 
هيئة حقوق الإن�شان.

ثانًيا-  احللول املقرتحة: 
فيما يلي بع�ص من احللول املقرتحة لل�شعوبات واملعوقات التي تواجه 

الهيئة اأثناء اأداء مهامها:

مراجعة تنظيم هيئة حقوق الإن�شان؛ ليتوافق مع املعايري الدولية . 1
املوؤ�ش�شات  عمل  ُتنّظم  التي  املتحدة،  الأمم  هيئة  عن  ال�شادرة 
املايل  ال�شتقالل  للهيئة  يحقق  مبا  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية 

والإداري عن ال�شلطة التنفيذية.
موؤ�ش�شات . 2 يف  اأكادميية  ومناهج  وم�شارات  تخ�ش�شات  اإيجاد 

التعليم العايل يف اململكة متخ�ش�شة يف جمالت حقوق الإن�شان 
كافة.

قيام املعاهد احلكومية املخت�شة ومراكز التدريب املعتمدة بو�شع . 3
لإعداد  الإن�شان؛  حقوق  جمالت  يف  متخ�ش�شة  تدريبية  برامج 

وتاأهيل خمت�شني يف هذا املجال.
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امللحق اإلحصائي
الباب السابع
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1-   احصائيات املركز الرئيس وفروع الهيئة للشكاوى الواردة وتصنيفاتها

جدول رقم )1(:  عدد ال�شكاوى الواردة املت�شلمة يف مركز الهيئة الرئي�ص يف مدينة الريا�ص م�شنفًة بح�شب نوع احلق / احلقوق لعام 1433هـ

عدد ال�سكاوىنوع احلق / احلقوقم
عدد ال�سكاوى  

ال�سادرة 
جلهة 

الخت�سا�ص

ردت عليها 
اجلهة 

املخت�سة

مل ترد 
اجلهة 

املخت�سة

ال�سكاوى التي 
اأنهاها املركز 

الرئي�ص

2971379146160حماية حقوق ال�شجناء1
3242228امل�شاواة2
165381028127العمل3
2191812الرتبية والتعليم4
5827121531التملك5
623633326اجلن�شية6
982141777احلماية من التع�شف7
926-359احلركة والتنقل8
1331210ال�شمعة والكرامة9

9560154535الرعاية الجتماعية10
6230121832الرعاية ال�شحية11
1221110الأمن12
10---10الك�شب امل�شروع13
156249الزواج وتكوين الأ�شرة14
4583537اللجوء اإلى الق�شاء15
932872165املالية16
3---3التعبري17
2794718العي�ص يف بيئة �شليمة18
16537433128اأخرى19

1308464170294844الإجمايل
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جدول رقم )2(:عدد ال�شكاوى الواردة املت�شلمة يف فرع الهيئة يف منطقة مكة املكرمة م�شنفًة بح�شب نوع احلق / احلقوق لعام 1433هـ

نوع احلق / احلقوقم
اجلن�ص

املنجزالإجمايل
املحال 

للجهات 
احلكومية

قيد الدرا�سة
اإناثذكور

-1-1-1تعزيز وحماية حقوق الإن�شان على اأر�ص الواقع1
10415192715املوقوفون وال�شجناء2
1037474358اجلن�شية3
9411105117519العمل و�شالمة بيئته واإتباع اأنظمته4
338419275احلماية من التع�شف يف املعاملة والتعذيب5
19315073013احلماية من العنف الأ�شري6
426213ال�شمعة والكرامة7
253285176التملك8
8143-8احلركة والتنقل9

-1-1-1التعبري وامللكية الفكرية10
12-213الأمن11
143347152210اللجوء اإلى الق�شاء12
88162104الرتبية والتعليم13
232253184املالية14
2013333228الرعاية ال�شحية15
19224192210الرعاية الجتماعية16
84-11112البيئة ال�شليمة17
12282-12امل�شاواة اأمام الأحكام ال�شرعية والأنظمة18
------الك�شب امل�شروع19
52-527الزواج وتكوين الأ�شرة20
206264913اأخرى21

56086560343131560الإجمايل
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جدول رقم )3(:عدد ال�شكاوى الواردة املت�شلمة يف فرع الهيئة يف منطقة مكة املكرمة م�شنفًة بح�شب نوع احلق / احلقوق لعام 1435هـ

نوع احلق / احلقوقم
اجلن�ص

املنجزالإجمايل
املحال للجهات 

احلكومية
قيد 

الدرا�سة اإناثذكور

--11-1تعزيز وحماية حقوق الإن�شان على اأر�ص الواقع1
13439173843653املوقوفون وال�شجناء2
323567104413اجلن�شية3
991411330803العمل و�شالمة بيئته واإتباع اأنظمته4
279369225احلماية من التع�شف يف املعاملة والتعذيب5
324577243518احلماية من العنف الأ�شري6
-31422ال�شمعة والكرامة7
-361371027التملك8
-422-4احلركة والتنقل9

-1-1-1التعبري وامللكية الفكرية10
-52716الأمن11
323264233110اللجوء اإلى الق�شاء12
166225152الرتبية والتعليم13
-23124915املالية14
296355273الرعاية ال�شحية15
2013336234الرعاية الجتماعية16
264184-26البيئة ال�شليمة17
-911019امل�شاواة اأمام الأحكام ال�شرعية والأنظمة18
------الك�شب امل�شروع19
538332الزواج وتكوين الأ�شرة20
167236143اأخرى21

550215765235410120الإجمايل



137

جدول رقم )4(:  عدد ال�شكاوى الواردة املت�شلمة يف فرع الهيئة يف منطقة اجلوف م�شنفًة بح�شب نوع احلق / احلقوق لعام 1435هـ

العددنوع احلق / احلقوقم

21حماية حقوق ال�شجناء1

-امل�شاواة2

8العمل و�شالمة بيئته واإتباع اأنظمته3
4الرتبية والتعليم والثقافة4

2التملك5
4اجلن�شية6
12احلماية من التع�شف يف املعاملة وحظر التعذيب7

4احلركة والتنقل8

2ال�شمعة والكرامة9
2الرعاية الجتماعية10
1الرعاية ال�شحية11
2الأمن12
2الك�شب امل�شروع13

1الزواج وتكوين الأ�شرة14
4اللجوء اإلى الق�شاء15
1البيئة ال�شليمة16
-التعبري وامللكية الفكرية17

-تكوين جمعيات18

3امل�شتوى املعي�شي الكايف19

14اخرى20

87ق�شايا اأُنهيت من مكتب امل�شرف العام21

29ق�شايا الر�شد22

203الإجمايل
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جدول رقم )5(:  عدد ال�شكاوى الواردة املت�شلمة يف فرع الهيئة يف املنطقة ال�شرقية م�شنفًة بح�شب الق�شم لعام 1435هـ

العددالق�سم

74الق�شم الرجايل

13الق�شم الن�شائي

29ق�شايا الر�شد

87ق�شايا اأُنهيت من مكتب امل�شرف العام

203الإجمايل

جدول رقم )6(:  عدد ال�شكاوى الواردة املت�شلمة يف فرع الهيئة يف املنطقة ال�شرقية م�شنفًة بح�شب النوع لعام 1435هـ1

العددالنوعم

35العنف الأ�شري1
30الأحوال ال�شخ�شية2
31الأحوال املدنية3
48الق�شائية4
20الإدارية5
29العمالية6
2الأخطاء الطبية7
42�شجناء8
29اإ�شالح ذات البني9

70اأخرى10

336الإجمايل

1- اإجمايل الت�شنيف ل يت�شاوى مع اإجمايل ال�شكاوى الواردة وذلك لأن بع�ص ال�شكاوى تتكون من اأكرث من ت�شنيف.
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جدول رقم )7(:  عدد ال�شكاوى الواردة املت�شلمة يف فرع الهيئة يف حائل م�شنفًة بح�شب  نوع احلق / احلقوق لعام 1435هـ

العددنوع احلق / احلقوقم

9تعزيز حقوق الإن�شان على الأر�ص1
13املوقوفون وال�شجناء2
6اجلن�شيـة3
5العمل و�شالمة بيئته واتباع اأنظمته4
5احلماية من التع�شف والتعذيب5
32احلماية من العنف الأ�شري6
3ال�شمعة والكرامة7
13التملك8
7احلركة والتنقل9

1التعبري وامللكية الفكرية10
3الأمن11
21اللجوء اإلى الق�شاء12
7الرتبية والتعليم13
14املالية14
15الرعاية ال�شحية15
24الرعاية الجتماعية16
8البيئة ال�شليمة17
15امل�شاواة اأمام الأحكام ال�شرعية والأنظمة18
4الك�شب امل�شروع19
1الزواج وتكوين الأ�شرة20
3اأخــرى21

209الإجمايل
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جدول رقم )8(:  عدد ال�شكاوى الواردة املت�شلمة يف فرع الهيئة يف حائل م�شنفًة بح�شب اجلن�ص لعام 1435هـ

النوعم
عدد الق�سايا

الإجمايل
اإناثذكور

729تعزيز حقوق الإن�شان على الأر�ص1
12113حقوق املوقوفني وال�شجناء2
426احلق يف اجلن�شيـة3
505حق العمل و�شالمة بيئته واتباع اأنظمته4
325حق احلماية من التع�شف والتعذيب5
141832حق احلماية من العنف الأ�شري6
213حق ال�شمعة والكرامة7
13013حق التملك8
527حق احلركة والتنقل9

101احلق يف التعبري وامللكية الفكرية10
213حق الأمن11
  111021حق اللجوء اإلى الق�شاء12
437احلق يف الرتبية والتعليم13
9514احلقوق املالية14
9615حق الرعاية ال�شحية15
18924حق الرعاية الجتماعية16
718احلق يف البيئة ال�شليمة17
6815احلق يف امل�شاواة اأمام الأحكام ال�شرعية والأنظمة18
314حق الك�شب امل�شروع19
101حق الزواج وتكوين الأ�شرة20
033اأخــرى21

209الإجمايل 
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2-   احصائيات املركز الرئيس وفروع الهيئة للزيارات التفقدية

جدول رقم )9(: عدد الزيارات التفقدية التي قامت بها اأفرع الهيئة م�شنفًة بح�شب املحافظة/املنطقة لعام 1435هـ )رجال(

العدداجلهةاملحافظة/املنطقة

مكة املكرمة

1مركز �شرطة املن�شور
1مركز �شرطة الكعكية
1مركز �شرطة العزيزية

1مركز �شرطة جرول
1ال�شجن العام بالعا�شمة املقد�شة

4اإ�شالحية العا�شمة املقد�شة
2م�شت�شفى النور التخ�ش�شي

1مرور العا�شمة املقد�شة

جده

2مركز �شرطة ال�شرفية
2مركز �شرطة اجلنوبية
2مركز �شرطة ال�شمالية
2مركز �شرطة ال�شالمة
2مركز �شرطة الكندرة
1مركز �شرطة النزلتني

1جامعة امللك عبدالعزيز
1�شرطة حمافظة جدة
25ال�شجن العام بربميان

12اإ�شالحية برميان
2دار املالحظة

20�شجون املباحث العامة بجدة
2م�شت�شفى ال�شحة النف�شية

1م�شت�شفى الأمل
1مركز التاأهيل ال�شامل

1الأحوال املدنية

الباحة

1�شرطة منطقة الباحة
1اإ�شالحية منطقة الباحة
1مرور حمافظة املخواة

1مرور حمافظة بلجر�شي
1ال�شجن العام مبنطقة الباحة

1مكافحة املخدرات
1مركز �شرطة املخواة

القنفذه
1�شرطة حمافظة القنفذة

1م�شت�شفى حمافظة القنفذة
1مرور حمافظة القنفذة

1جوازات منطقة املدينة املنورةاملدينة املنورة
1بلدية قباء

1مركز �شرطة ال�شرفيةالطائف
1هيئة التحقيق والدعاء العامالليث

1مكافحة املخدرات
104الإجمايل
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جدول رقم )10(:الزيارات التفقدية التي قامت بها اأفرع الهيئة م�شنفًة بح�شب املحافظة/املنطقة ونوع الزيارة لعام 1435هـ )ن�شاء(

نوع الزيارةاجلهةاملحافظة/املنطقة

مكة املكرمة
تفقديةدار الرعاية الجتماعية

تفقديةمركز التاأهيل ال�شامل لالإناث
تفقديةموؤ�ش�شة رعاية الفتيات

جده

تفقدية�شجن برميان
تفقديةمركز خديجة عطار يف م�شت�شفى �شليمان فقيه

تفقديةمركز �شحي قوى الأمن
تفقديةدار احل�شانة الجتماعية

تفقديةاإدارة الأحوال املدنية
تفقديةاإدارة جوازات منطقة مكة املكرمة

تفقديةدار احل�شانة الجتماعية
تفقديةمركز مكافحة الت�شول ورعاية �شوؤون اخلادمات.

تفقديةاجلمعية الفي�شلية اخلريية الن�شوية
تفقديةمركز التاأهيل ال�شامل لالإناث
تفقديةدار الرتبية الجتماعية لبنات

الطائف
تفقديةدار الرعاية الجتماعية للم�شنات

تفقديةدار احلماية مبحافظة
تفقديةحمافظة اإ�شماإ�شم

تفقديةحمافظة مي�شانمي�شان
تفقديةمركز التاأهيل ال�شامل لالإناثاملدينة املنورة



143

جدول رقم )11(: الزيارات التفقدية التي قام بها فرع الهيئة يف املنطقة ال�شرقية م�شنفًة بح�شب املحافظة لعام 1435هـ

املحافظةاجلهةم

الدمامحي النور )بناًء على ما ُن�شر يف بع�ص ال�شحف املحلية عن وجود مياه تراكمية يف احلي(1
الح�شاءاإدارة توقيف الوافدين2
الح�شاءاإدارة املتابعة الجتماعية3
الح�شاءال�شجن العام4
الدماماإدارة توقيف الوافدين5
الدماماإدارة توقيف الوافدين6
اجلبيلاجلوازات ) �شعبة الوافدين(7
اجلبيلال�شرطة8
حفر الباطنالدفاع املدين9

حفر الباطناإدارة الرتبية والتعليم10
حفر الباطناجلوازات ) �شعبة الوافدين(11
الدمامدار احل�شانة التابعة لوزارة ال�شوؤون الجتماعية12
الح�شاء�شجن الن�شاء13
حفر الباطنمركز التاأهيل ال�شامل14
الدماممركز التاأهيل ال�شامل15
الح�شاءمركز التاأهيل ال�شامل16
الدماممكتب املتابعة الجتماعية ) مكافحة الت�شول( ) حالة (17
الح�شاءال�شجن ) حالة(18
الح�شاءموؤ�ش�شة رعاية الفتيات19
حفر الباطنم�شت�شفى حفر الباطن املركزي20
حفر الباطنم�شت�شفى امللك خالد العام21
حفر الباطنم�شت�شفى الولدة والأطفال22
حفر الباطنمركز الأمري �شلطان لأمرا�ص الكلى23
حفر الباطنمركز املحمدية ال�شحي24
را�ص تنورةم�شت�شفى راأ�ص تنورة العام25
را�ص تنورةمركز �شحي راأ�ص تنورة26
اجلبيلم�شت�شفى اجلبيل العام27
القطيفم�شت�شفى القطيف املركزي28
�شفوىم�شت�شفى �شفوى العام29
الدمامدار احلماية الجتماعية )حالة(30
اجلبيلاملدر�شة البتدائية الثامنة باجلبيل )حالة(31
الح�شاءزيارة حالة32
الدماماإدارة التوجيه بغرب الدمام )حالة معنفة(33
الدمام�شجن املباحث34
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جدول رقم )12(:  الزيارات التفقدية التي قام بها فرع الهيئة يف منطقة اجلوف م�شنفًة بح�شب اجلهة لعام 1435هـ

املنطقة/املحافظةاجلهةم

�شكاكاال�شجن العام1
طريف�شجن املحافظة2
�شكاكاتوقيف اإدارة الدفاع املدين3
�شكاكاال�شجن العام4
�شكاكاال�شجن العام5
�شكاكاال�شجن العام6
�شكاكاال�شجن العام7
اجلوفزيارة رئي�ص هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر8
�شكاكاال�شجن العام9

�شكاكاتوقيف اإدارة املرور10
القرياتال�شجن العام11
القرياتتوقيف اإدارة الوافدين12
القرياتتوقيف اإدارة مكافحة املخدرات13
القرياتتوقيف �شرطة14
القرياتتوقيف مركز �شرطة الفي�شلية15
القرياتتوقيف مركز �شرطة ح�شيدة16
القرياتتوقيف اإدارة مرور17
القرياتدار املالحظة الجتماعية18
القرياتتوقيف اإدارة حر�ص احلدود19
�شكاكاتوقيف اإدارة مكافحة املخدرات20
�شكاكاتوقيف اإدارة البحث اجلنائي21
�شكاكاتوقيف اإدارة الوافدين22
�شكاكاتوقيف مركز �شرطة العزيزية23
�شكاكاتوقيف مركز �شرطة اخلالدية24
قاراتوقيف مركز �شرطة قارا25
�شويرتوقيف مركز �شرطة �شوير26
زلومتوقيف مركز �شرطة زلوم27
دومة اجلندل�شجن حمافظة28
دومة اجلندلتوقيف مركز �شرطة حمافظة دومة اجلندل29
طربجلتوقيف مركز �شرطة حمافظة طربجل30
طربجل�شجن حمافظة طربجل31
طربجلتوقيف اإدارة مرور حمافظة طربجل32
طربجلتوقيف اإدارة مكافحة املخدرات يف حمافظة طربجل33
احلدود ال�شماليةال�شجن العام مبنطقة احلدود ال�شمالية34
احلدود ال�شماليةتوقيف الثكنة الع�شكرية مبنطقة احلدود ال�شمالية35
رفحاءتوقيف اإدارة املرور يف حمافظة رفحاء36
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املنطقة/املحافظةاجلهةم

رفحاءتوقيف اإدارة املخدرات يف حمافظة رفحاء37
رفحاءتوقيف �شرطة حمافظة رفحاء38
رفحاءتوقيف حر�ص احلدود يف حمافظة رفحاء39
رفحاءال�شجن العام يف حمافظة رفحاء40
تبوكمركز التاأهيل ال�شامل يف منطقة تبوك41
اجلوفمركز التاأهيل ال�شامل يف منطقة اجلوف42
احلدود ال�شماليةمركز التاأهيل ال�شامل يف منطقة احلدود ال�شمالية43
تبوكال�شجن العام يف منطقة تبوك44
تبوكتوقيف اإدارة البحث اجلنائي يف منطقة تبوك45
تبوكتوقيف مركز �شرطة ال�شليمانية يف منطقة تبوك46
تبوكتوقيف مركز �شرطة القاد�شية يف منطقة تبوك47
تبوكتوقيف اإدارة الوافدين يف منطقة تبوك48
تبوكتوقيف اإدارة مكافحة املخدرات يف منطقة تبوك49
تبوكدار املالحظة الجتماعية يف منطقة تبوك50
تبوكتوقيف اإدارة الدفاع املدين يف منطقة تبوك51
اجلوفتوقيف اإدارة مرور منطقة اجلوف52
حالة عمار�شجن منفذ حالة عمار53
حالة عمارتوقيف حر�ص احلدود يف منفذ حالة عمار54
�شكاكا�شجن الن�شاء يف �شكاكا55
مركز اأبو عجرممدينة احلجاج يف مركز اأبو عجرم56
القريات�شجن حمافظة القريات57
القرياتم�شت�شفى القريات العام58
القرياتتوقيف �شعبة الوافدين59
القرياتتوقيف اإدارة مكافحة املخدرات60
القرياتتوقيف �شرطة حمافظة القريات61
الفي�شليةتوقيف مركز �شرطة الفي�شلية62
القرياتدار املالحظة الجتماعية63
القرياتتوقيف حر�ص احلدود64

جدول رقم )13(:  الزيارات التفقدية التي قام بها فرع الهيئة يف منطقة اجلوف )الق�شم الن�شائي( م�شنفًة بح�شب اجلهة لعام 1435هـ

اجلهةم

جمعية الأطفال املعوقني1
�شجن الن�شاء يف مدينة �شكاكا2
دار احلماية الجتماعية3
�شجن الن�شاء يف مدينة �شكاكا4
مركز التاأهيل ال�شامل5
م�شت�شفى ال�شحة النف�شية يف �شكاكا6
دار احلماية الجتماعية7
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جدول رقم )14(:  الزيارات التفقدية التي قام بها فرع الهيئة يف حائل م�شنفًة بح�شب اجلهة ونوع الزيارة لعام 1435هـ

نوع الزيارةاجلهةرقم

طارئة تفقديةم�شت�شفى امللك خالد1
طارئة تفقديةمركز التاأهيل ال�شامل2
تفقديةالإدارات الن�شائية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم3
تعريفيةوزارة ال�شوؤون الجتماعية4
تعريفيةجمعية �شفانة للخدمات ال�شحية5
تعريفةجمعية اأجاأ الن�شائية6
تعريفيةجمعية الإ�شكان اخلريية7
تعريفيةركز التاأهيل ال�شامل8
طارئةمركز الندى للم�شنني9

طارئة�شجن حائل العام10
تفقديةال�شمان الجتماعي11
تعريفيةمركز تنمية املراأة والطفل12
تعريفية طارئةم�شت�شفى بقعاء العام13
تفقديةرايل حائل الأن�شطة امل�شاحبة14
تعريفيةمركز التنمية الجتماعية15
طارئة تفقديةمركز نا�شر الر�شيد لرعاية اليتام16
تفقديةمركز التاأهيل ال�شامل17
تعريفيةاإمارة منطقة حائل18
تعريفية تفقديةمركز الأمري �شلمان للمعوقني19
تفقديةقرية الرقب20
تفقديةحمافظة بقعاء21
طارئة تفقدية�شرطة العزيزية22
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جدول رقم )15(:  الزيارات التي قام بها فرع الهيئة يف حائل لبع�س مدار�س املنطقة م�سنفًة بح�سب ونوع الزيارة لعام 1435هـ

نوع الزيارةا�سم املدر�سةم

تفقديةاالبتدائية الثالثة والثالثون1
تفقديةاملتو�سطة الرابعة2
تفقديةالثانوية العا�سرة3
تفقديةالرو�سة اخلام�سة4
تفقديةالثانوية اخلام�سة5
تفقديةاالبتدائية االولى6
تفقديةاملتو�سطة الثالثة7
تفقديةاأوائل اململكة8
تفقديةالثانوية النموذجية9

تفقديةامل�سارات العاملية10
تفقديةامل�سارات العاملية )ريا�س اطفال(11
تفقديةاالبتدائية املتو�سطة النموذجية12
تفقديةاالبتدائية الثالثة حتفيظ قراآن13
تفقديةالرو�سة احلكومية االولى14
تفقديةالثانوية الرابعة والع�سرون15
تفقديةاملتو�سطة الثانية16
تفقديةاالبتدائية اخلام�سة وال�ستون17
تفقديةاملتو�سطة ال�ساد�سة ع�سر18
تفقديةاالبتدائية التا�سعة ع�سر19
تفقديةاملتو�سطة الثالثة والع�سرون20
تفقديةاالبتدائية اخلام�سة واالربعون21
تفقديةاملعهد الفكري االبتدائي22
تفقديةاالبتدائية االربعني23
تفقديةاملتو�سطة الواحدة والثالثون24
تفقديةالثانوية الواحدة والع�سرون25



)2014م( التقرير ال�سنوي 1435هـ  148

 جدول رقم )16(:  اإح�شائيات فرع الهيئة يف منطقة ع�شري لعام 1435هـ

اجلاريةاملنتهيةالعددالنوعم

33026763ال�شكاوى الواردة1
1089018ق�شايا الر�شد ال�شحفي فيما يتعلق يف اجلوانب احلقوقية2
--47الزيارات3
--318ال�شت�شارات4

3-   إحصائيات املركز الرئيس وفروع الهيئة لألنشطة اإلعالمية

جدول رقم )17(: قائمة بالأن�شطة والفعاليات التي اأعدتها الهيئة م�شنفًة بح�شب املنطقة/املحافظة خالل الفرتة 1432-1434هـ

الربنامجم
املنطقة/
املحافظة

العام

1432هـاجلوفور�شة عمل »حقوق الإن�شان بني الواقع واملاأمول«1
1432هـاجلوفندوة »حقوق الإن�شان بني ال�شريعة والقانون« 2
1432هـاأبهاور�شة عمل »حقوق الإن�شان بني الواقع واملاأمول«  3
1432هـاأبهاحلقة نقا�ص »الق�شاء واملعايري الدولية حلقوق الإن�شان« 4
1432هـاأبهاور�شة عمل »حقوق الن�شان و احلوكمة الأمنية« 5

6
دورة »الق�شاء ومبادئ حقوق الإن�شان« للق�شاة يف حماكم منطقة اجلوف واأع�شاء هيئة التحقيق والدعاء 

العام وهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
1432هـاجلوف

1432هـاجلوفدورة »حقوق الإن�شان واحلوكمة الأمنية« لرجال الأمن 7
1432هـاجلوفحما�شرة عن حقوق الإن�شان باإدارة مكافحة املخدرات 8
1432هـاجلوفندوة »اأحمي حقي« باملركز ال�شيفي مبركز �شوير9

1433هـالدمامموؤمتر »مكافحة جرائم الإجتار بالأ�شخا�ص« 10
1433هـالريا�صندوة تعريفية عن )حماية حق املراأة( باملعهد التقني للبنات11
1433هـالريا�صور�شة عمل »تنمية مهارات الت�شال يف احلوار«12
1433هـالريا�صندوة »تطور حقوق الإن�شان يف ال�شعودية«13
1433هـاجلوفحما�شرة تعريفية بحقوق الإن�شان لأفراد الدوريات الأمنية 14

15
ندوة »�شرح نظام مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص«�شارك فيها رجال ال�شبط اجلنائي واأع�شاء هيئة الأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر واأع�شاء هيئة التحقيق والدعاء العام
1434هـاجلوف

16
ندوة »�شرح نظام مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص« �شارك فيها رجال ال�شبط اجلنائي والق�شاة يف املحكمة 

الدارية واأع�شاء هيئة المر باملعروف والنهي عن املنكر واأع�شاء هيئة التحقيق والدعاء العام
احلدود 
ال�شمالية

1434هـ
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جدول رقم )18(: االأن�ضطة والفعاليات التي قام بها فرع الهيئة يف منطقة اجلوف م�ضنفًة بح�ضب نوع الن�ضاط لعام 1435هـ
  

الن�شاطم

1UBR ور�شة عمل الردود
م�شاركة الفرع مبهرجان الزيتون2
دورة » مبادئ حقوق الإن�شان يف ال�شريعة ال�شالمية مبنا�شبة اليوم العربي حلقوق الإن�شان »3
حما�شرة تعريفية بالهيئة يف اأكادميية نايف لالأمن الوطني مبنطقة اجلوف4
ور�شة عمل »مهام و�شالحيات فروع الهيئة«5
حما�شرة تعريفية بالهيئة لطالب مدار�ص القمم الأهلية6
حما�شرة تعريفية بالهيئة لطالب جامعة اجلوف7
ور�شة عمل بال�شرتاك مع هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر عن دورها يف حماية حقوق الإن�شان8
ندوة ن�شائية حقوقية يف جممع كليات البنات بجامعة اجلوف9
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جدول رقم )19(: قائمة بالأن�شطة والفعاليات التي اأعدها فرع الهيئة يف منطقة مكة املكرمة لعام 1435هـ

ال�سخ�ص/اجلهة امل�ساركةالربنامجم

ملتقى العنف الأ�شري من املنظور احلقوقي1
فرع وزارة ال�شوؤون 

الجتماعية/ اإدارة احلماية 
الجتماعية

2
دورة تدريبية داخل مقر الهيئة بعنوان )اآليات الوقاية من التحر�ص اجلن�شي عند الأطفال( بح�شور 

عدد من من�شوبات القطاعات الر�شمية املختلفة
اأ. اعتدال عطيوي

مدر�شة مملكتيحما�شرة بعنوان )العنف الأ�شري وكيفية التعامل معه( مدتها يومان3

4
حما�شرة بعنوان )حقوق املري�ص( داخل مقر الهيئة بح�شور عدد من من�شوبات القطاعات الر�شمية 

املختلفة
د.خالد اإدري�ص

مدر�شة الرو�شة الرابعةحما�شرة بعنوان )العنف الأ�شري(5

6
دورة تدريبية بعنوان )حتليل امل�شاعر الإن�شانية( بح�شور عدد من من�شوبات القطاعات الر�شمية 

املختلفة.
املدرب / يا�شر ن�شار

7
امل�شاركة يف ملتقى التوا�شل ال�شت�شاري يف مركز امللك في�شل للموؤمترات يف جامعة امللك عبد العزيز 

مبحا�شرة تعريفية عن الهيئة اإ�شافة اإلى امل�شاركة يف املعر�ص امل�شاحب

مركز امللك في�شل 
للموؤمترات يف جامعة امللك 

عبد العزيز
املدر�شة الثانوية )68(حما�شرة بعنوان )العنف الأ�شري(8
املدر�شة الثانوية )84(حما�شرة بعنوان )العنف الأ�شري(9

10

تن�شيق وتنظيم ملتقى )وبالوالدين اإح�شانًا( مدة يومني، واملتحدثون يف امللتقى هم:
رئي�ص املحكمة العامة بجدة ف�شيلة ال�شيخ عبد الرحمن عبد العزيز احل�شيني. 1
د.هاين الغامدي امل�شت�شار النف�شي واملتخ�ش�ص يف العالقات الأ�شرية. 2
اأ. هاين الزهراين ع�شو هيئة التحقيق والإدعاء العام بجدة. 3
مدير عام ال�شوؤون الجتماعية بجدة الأ�شتاذ عبد اهلل بن اأحمد اآل طاوي. 4
مدير الهيئة العامة لالإعالم املرئي وامل�شموع مبنطقة مكة املكرمة واملدينة املنورة و�شمال . 5

وجنوب اململكة الأ�شتاذ / �شعود بن علي ال�شيخي.

اإعداد الربنامج التدريبي )اآليات التعامل مع املر�ص النف�شي( داخل مقر الهيئة11
جمموعة من الأطباء 

مب�شت�شفى ال�شحة النف�شية
د. �شالح املن�شاويبرنامج تعريفي عن )خماطر ال�شموم واملبيدات احل�شرية( داخل مقر الهيئة12

13
التن�شيق لدورة )رعاية الق�شاء يف اململكة العربية ال�شعودية حلقوق الإن�شان العامة واخلا�شة( اأقيمت 

داخل مقر الهيئة بح�شور عدد من من�شوبات القطاعات الر�شمية املختلفة
د. عي�شى الغيث

14
التن�شيق مع اإدارة مراكز الأحياء لإقامة العديد من املحا�شرات يف عدة مراكز منها مركز الأمري فواز 

ومركز حي العزيزية ومركز حي ال�شاطئ
مراكز الأحياء

موؤ�ش�شة تراث واأثرزيارة توا�شلية ملوؤ�ش�شة تراث واأثر يف البلد التاريخية15
موؤ�ش�شة تراث واأثرالتن�شيق والإعداد حلملة رم�شان اخلري16

حما�شرة بعنوان ) غ�شل الأموال وعالقته بالإجتار بالأ�شخا�ص(17
ع�شو هيئة التحقيق والدعاء 
العام املحقق جابر ال�شحاقي
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جدول رقم )20(: قائمة الوفود وال�شخ�شيات احلكومية وغري احلكومية الزائرة للهيئة

الوفود/ال�سخ�سيات الزائرةمالوفود/ال�سخ�سيات الزائرةم

ل�شوؤون 20وزير حقوق الإن�شان الباك�شتاين1 املتحدة  الأمم  ملفو�شية  الإقليمي  املمثل  لقاء 
الالجئني لدى دول جمل�ص التعاون اخلليجي

نائب امل�شت�شارة الحتادية ووزير خارجية اأملانيا21اأع�شاء وفد منظمة مراقبة حقوق الإن�شان2

وفد جمعية تكافل الكويتية22ع�شو الربملان الأملاين3

الإجتار 23وفد الربملان الهولندي4 مكافحة  مكتب  مدير  ليغون  مارك  ال�شفري/ 
بالب�شر بوزارة اخلارجية الأمريكية

ليزا كارل، م�شت�شارة ال�شوؤون ال�شيا�شية بوزارة اخلارجية 24وفد موؤ�ش�شة نيو اأمريكا5
الأمريكية

األفون�شو�ص فان امل�شت�شار باخلارجية الهولندية25وفد جامعة برن�شتون )10 اأ�شخا�ص(6

�شفري املفو�شية الأوروبية باململكة 26وفد نادي مدريد7

بحقوق 27ال�شيدة اأريكا، م�شوؤولة حقوق املراأة باخلارجية الأمريكية8 مهتمة  ريت�شارد،  اإليزابيث  الربوفي�شورة/ 
الإن�شان،)جامعة الينوي( باأمريكا

ال�شيد/ جان هم�شاك، رئي�ص الربملان الت�شيكي28وفد الربملان الهولندي9

حلقوق 29وفد خرباء الحتاد الأوروبي 10 املفو�ص  ال�شويدي  ال�شفري  دلندر،  يان  ال�شيد/ 
الإن�شان بوزارة اخلارجية الهولندية

ال�شيد/ لويجي ناربوين، �شفري املفو�شية الأوروبية30رئي�ص حقوق الإن�شان الكويتي الأ�شتاذ/ طارق اآل �شيخان11

ال�شيد/ الك�شندر ماكدونالد، وامل�شت�شار اجلديد/ نك هيث )ال�شفارة 12
اخلارجية 31الربيطانية( وزير  نائب  ني�شيمورا،  يا�شوتو�شي  ال�شيد/ 

الياباين

�شتيفني 13 وال�شيد/  �شابورا،  /جيفر  الأمريكية  ال�شيا�شية  امل�شوؤولة 
احلزب 32قال�ص، وال�شيد/ جيفري �شميث رك،  كر�شنت  وال�شيد  براك�شبي  رالف  الدكتور 

الدميوقراطي الجتماعي امل�شيحي

رئي�ص 33اأع�شاء جمل�ص ال�شيوخ الفرن�شي14 الت�شيك  �شفري  برئا�شة  الأوروبي   الرتويكا  وفد 
الحتاد الأوروبي 

لقاء وزير خارجية فنلندا34الوفد الربملاين الأوروبي 15

لقاء وفد م�شت�شاري وم�شاعدي الكوجنر�ص الأمريكي35لقاء �شفري حقوق الإن�شان بوزارة اخلارجية بهولندا16

لقاء ال�شفري الأمريكي ال�شيد/ جيم�ص �شميث وامل�شوؤولة 36لقاء نائب رئي�ص الربملان الرنويجي17
ال�شيدة/ مارلون رام

لقاء ال�شفري الكندي37لقاء املفو�شة ال�شامية حلقوق الإن�شان18

لقاء وكيل وزارة اخلارجية الرنويجية38لقاء رئي�ص الق�شم القن�شلي بال�شفارة الإندوني�شية بالريا�ص19
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