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 الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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استناًدا  143٧/143٦هـ،  املالي  للعام  اإلنسان  حقوق  لهيئة  السنوي  األداء  تقرير  أقدم  أن  يسرني 
للفقرة )العاشرة( من املادة )اخلامسة( من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )٢٠٧( 
وتاريخ 14٢٦/8/8هـ، وقد روعي يف إعداده االمتثال لقواعد إعداد التقارير السنوية الصادرة باألمر 

السامي التعميمي رقم )٢٦345( وتاريخ 14٢٢/1٢/19هـ.
واستعرض التقرير قيام الهيئة باختصاصاتها فيما يتعلق بالتأكد من تنفيذ اجلهات احلكومية لألنظمة 
املتعلقة بحقوق اإلنسان، ومتابعة اجلهات احلكومية املعنية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية 
واالنتهاكات،  والتجاوزات  اخملالفات  ورصد  بشأنها،  النظامية  اإلجراءات  واتخاذ  اإلنسان،  حلقوق 
إضافة إلى املوافقة على مشاريع تقارير اململكة املتعلقة بحقوق اإلنسان، ورفع ما يلزم منها إلى امللك.
كما شمل التقرير شرًحا للبرامج واألنشطة التي قامت بها الهيئة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان، كما مت 
استعراض ما مت تنظيمه من ندوات وورش عمل وفعاليات يف إطار برنامج مذكرة التعاون الفني بني 
اململكة، ممثلة بالهيئة، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، والتي تهدف يف مجملها 
لبناء القدرات الوطنية يف مجاالت حقوق اإلنسان، واآلليات الدولية ذات الصلة، وتنمية الوعي بحقوق 
اإلنسان. وتناول التقرير الزيارات امليدانية التي قامت بها الهيئة إلى السجون ودور التوقيف، ومراكز 
م التقرير شرًحا عن الشكاوى التي تلقتها الهيئة، وسبل  احلماية االجتماعية، واملستشفيات، كما قدَّ

معاجلتها. 
كما تناول التقرير جهود الهيئة نحو التحول اإللكتروني الشامل من خالل تنفيذ عدد من املشاريع 

واملبادرات يف هذا اجلانب.
ويوضح التقرير الشراكات اإلستراتيجية التي مت إبرامها مع اجلهات ذات العالقة، والتي تهدف إلى 
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، من خالل تبادل اخلبرات، واملعلومات، وفتح قنوات جديدة وسريعة، 
للتعاون من أجل تقدمي اخلدمة التي يحتاجها املواطن أو املقيم يف الوقت املطلوب وباجلودة املطلوبة؛ 
حتقيًقا لسياسات اململكة وتوجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

-أّيده اهلل-، والتي جعلت اإلنسان محور التنمية، وهدفها الرئيس.
واشتمل هذا التقرير على تقدمي وصٍف ملا مت تنفيذه من أعمال ومهام، وما مت حتقيقه من إجنازات 

كلمة الرئيس

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا 

محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين..
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يف مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني، وما قامت به الهيئة من جهود لتحقيق 
التعاون مع اآلليات اإلقليمية والدولية يف مجال حقوق اإلنسان. 

ويحظى املسؤولون واملهتمون بحقوق اإلنسان بدعم ورعاية خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بحقوق  واملهتمات  املهتمني  من  وعدد  الهيئة  من  وفد  تشرف  حيث  اهلل-،  -يحفظه  عبدالعزيز  بن 
اإلنسان بلقاء خادم احلرمني الشريفني -أيده اهلل- بتاريخ 143٦/8/٢هـ، حيث وجه -رعاه اهلل- 
كلمة توجيهية أكد فيها على الثوابت التي قامت عليها اململكة، حيث قال -يحفظه اهلل-: )لقد قامت 
دعائم هذه الدولة على التمسك بالشريعة اإلسالمية التي دعت حلفظ حقوق اإلنسان وحمايتها، 
وقام احلكم يف بالدنا على أساس العدل والشورى واملساواة(. وأضاف -أيده اهلل-: )إنَّ أنظمة الدولة 
تتكامل يف صيانة احلقوق، وحتقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي ألسباب التفرقة ودواعيها، 
وعدم التمييز، فال فرق بني مواطن وآخر، وال بني منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون يف احلقوق 

والواجبات(.
وحتظى الهيئة بدعم ورعاية كرمية من مقام خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
-يحفظه اهلل-، لتعزيز جهود الهيئة حلماية واحترام حقوق اإلنسان، والتي كان أحدثها صدور قرار 
مجلس الوزراء رقم ٢3٧ بتاريخ 143٧/٦/5هـ، والذي نصَّ على عدد من التعديالت على تنظيم الهيئة 
التي تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تذليل الصعوبات التي تواجهها، والتي ستسهم -بإذن اهلل- يف 
قيامها بالواجبات املنوطة بها على نحو أكثر فاعلية، ويأتي يف مقدمة هذه التعديالت ارتباط الهيئة 

بامللك مباشرة.
انطلقت  التي   ،"٢٠3٠ "اململكة  رؤية  وفق  اإلنسان،  حقوق  قضايا  مسيرتها خلدمة  الهيئة  وتواصل 
مبوافقة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه اهلل- ومتابعة من لدن سمو 
ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد -يحفظهم اهلل-، لتؤكد أنَّ الوطن يسير بخطى واثقة نحو املستقبل، 

وأنَّ الدولة ترعى القيم اإلنسانية وتوليها اهتماًما كبيًرا، الستكمال مسيرة التنمية.
بندر بن محمد العيبان
رئيس هيئة حقوق اإلنسان
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تأسست هيئة حقوق اإلنسان مبوجب "تنظيم هيئة حقوق اإلنسان" الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 
)٢٠٧( وتاريخ  8/ 8/ 14٢٦هـ. وتهدف الهيئة إلى حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها وفًقا ملعايير حقوق 
اإلنسان الدولية فى جميع اجملاالت، ونشر الوعي بها واإلسهام فى ضمان تطبيق ذلك فى ضوء أحكام 
الشريعة اإلسالمية. والهيئة هي اجلهة اخملتصة بإبداء الرأي واملشورة فيما يتعلق مبسائل حقوق 

اإلنسان.
وتتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية، ولها االستقالل التام يف ممارسة مهامها التي أنشئت من أجلها 

واملنصوص عليها يف تنظيمها.
وقد مت تعديل تنظيم الهيئة مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم )٢3٧( وتاريخ 143٧/٦/5، وقد تضمن 

التعديل ما يلي:
تعديل املادة )األولى( لتكون بالنص اآلتي: ترتبط الهيئة مباشرة بامللك، وتهدف إلى حماية حقوق . 1

اإلنسان وتعزيزها... إلخ.
تعديل الفقرة )15( من املادة )اخلامسة( لتكون بالنص اآلتي: إقرار اللوائح اإلدارية واملالية، وحقوق . ٢

أعضاء مجلس الهيئة واملتعاونني معها ومزاياهم.
تعديل الفقرة )1٧( من املادة )اخلامسة( لتكون بالنص اآلتي: إنشاء إدارات أخرى يرى اجمللس . 3

ضرورة وجودها.
تعديل املادة )اخلامسة عشرة( لتكون بالنص اآلتي: فيما عدا الرئيس ونائبه يخضع موظفو الهيئة . 4

لنظام العمل ونظام التأمينات االجتماعية.
تعديل املادة )الثامنة عشرة( لتكون بالنص اآلتي: ترفع الهيئة حسابها اخلتامي إلى امللك خالل . 5

ثالثة أشهر على األكثر من تاريخ انتهاء السنة املالية، للتوجيه مبا يراه يف شأنه.
إحالل كلمة )امللك( محل عبارة )رئيس مجلس الوزراء( أينما وردت يف التنظيم.. ٦

حددت املادة اخلامسة من تنظيم الهيئة املهام األساسية للهيئة، حيث نصت على أن "مجلس الهيئة هو 
السلطة املهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع السبل الالزمة لتحقيق أغراضها 

يف حدود هذا التنظيم، ومنها ما يأتي:
التأكد من تنفيذ اجلهات احلكومية املعنية، لألنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، . 1

انتهاًكا حلقوق  تشكل  والتي  اململكة  بها يف  املعمول  لألنظمة  التجاوزات اخملالفة  والكشف عن 
اإلنسان، واتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة يف هذا الشأن.

نشأة الهيئة

المهام األساسية لهيئة حقوق اإلنسان
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إبداء الرأي يف مشروعات األنظمة املتعلقة بحقوق اإلنسان، ومراجعة األنظمة القائمة واقتراح . ٢
تعديلها وفقاً لإلجراءات النظامية.

متابعة اجلهات احلكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان التي انضمت . 3
إليها اململكة، والتأكد من اتخاذ تلك اجلهات اإلجراءات الالزمة لتنفيذها.

إبداء الرأي يف الصكوك الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان، فيما يتعلق بانضمام اململكة إليها، أو . 4
األحكام الواردة فيها.

املوافقة على تقارير اململكة املتعلقة بحقوق اإلنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى . 5
امللك.

زيارة السجون ودور التوقيف يف أي وقت دون إذن من جهة االختصاص، ورفع تقارير عنها إلى . ٦
امللك.

تلقي الشكاوى املتعلقة بحقوق اإلنسان والتحقق من صحتها، واتخاذ اإلجراءات النظامية يف شأنها.. ٧
وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق اإلنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق . 8

اإلنسان والتوعية بها، وذلك من خالل املؤسسات واألجهزة اخملتصة بالتعليم والتدريب واإلعالم 
وغيرها.

املوافقة على إصدار النشرات واجملالت واملطبوعات املتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.. 9
املوافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والتقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان يف . 1٠

اململكة،  ورفعهما إلى امللك.
املوافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها اخلتامي ورفعهما إلى امللك بحسب اإلجراءات . 11

النظامية.
التعاون مع اجلمعيات واملنظمات واملؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية العاملة يف مجال حقوق . 1٢

اإلنسان مبا يحقق أهداف الهيئة وتنمية عالقاتها.
املوافقة على عقد املؤمترات والندوات الداخلية والدولية يف مسائل حقوق اإلنسان، واملشاركة . 13

فيها، وفقاً لإلجراءات النظامية يف هذا الشأن.
املوافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق مبسائل حقوق اإلنسان.. 14
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الفصل االول: الوضع اإلداري

يتكون التنظيم اإلداري للهيئة من مجلس الهيئة ومن عدد من الوحدات التنظيمية واللجان، وهي على 
النحو التالي:

أ-  مجلس الهيئة و اللجان التابعة له:

تشكيل  مجلس الهيئة: 
نصت املادة )الرابعة( من تنظيم الهيئة، على تشكيل اجمللس على النحو التالي: 

رئيس الهيئة                 رئيساً. 1
نائب رئيس الهيئة          نائباً للرئيس. 2
ثمانية عشر عضًوا على األقل يعينون بأمر من امللك ملدة أربع سنوت قابلة للتجديد، ويكونون . 3

متفرغني للعمل فيها خالل مدة العضوية.
ستة أعضاء على األقل غير متفرغني يعينون بأمر من امللك ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد.. 4

ويعد مجلس الهيئة هو السلطة املهيمنة على كافة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع السبل 
الالزمة لتحقيق أغراضها، ويستمد صالحياته من تنظيم الهيئة.

ويعقد مجلس الهيئة جلسة عادية كل أسبوعني مرة على األقل، ويحدد تاريخ اجللسة وموعدها بقرار 
من رئيس اجمللس، ولرئيس اجمللس تقدمي اجللسة أو تأجيلها أو عقد جلسة طارئة إذا دعت احلاجة 
إلى ذلك، وال يعد االجتماع نظامًيا، إال إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الهيئة مبن فيهم الرئيس أو 

نائبه.

أعمال اجمللس ونشاطاته:
لقد مارس مجلس الهيئة للسنة الرابعة من الدورة الثانية خالل العام املالي 143٧/143٦هـ، مهامه 
املعتادة، إذ عقد عدًدا من االجتماعات خالل هذه الفترة، ناقش خاللها عدًدا من املوضوعات املتعلقة 
بحقوق اإلنسان ذات العالقة بالقضايا الشرعية والقانونية، وحقوق املرأة والطفل، والعدالة اجلنائية، 
واحلقوق املدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتخذ بشأنها عدًدا من التوصيات الالزمة، كما 
أجنزت جلان اجمللس )العامة، املتخصصة( خالل هذه الفترة عدًدا من املوضوعات، وفًقا الختصاص 

أوالً: التنظيم اإلداري
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كل منها.
اللجان التابعة للمجلس:

شّكل مجلس الهيئة عدًدا من اللجان ألداء مهمات معينة تدخل يف اختصاصه، وذلك وفًقا للصالحيات 
املمنوحة له مبوجب الفقرة )18( من )املادة اخلامسة( من تنظيم الهيئة، ومن هذه اللجان:

اللجنة العامة: ■
تتكون اللجنة العامة جمللس الهيئة من رئيس اجمللس ونائبه ورؤساء جلان اجمللس املتخصصة، وتتولى 

اللجنة العامة املهمات التالية:
1. وضع جدول أعمال جلسات مجلس الهيئة.

٢. إقرار اختصاصات جلان مجلس الهيئة املتخصصة.
3. الفصل فيما يحيله إليها رئيس الهيئة أو مجلس الهيئة من اعتراضات على مضمون محاضر 
اجللسات  أو على غير ذلك من االعتراضات التي قد تثار أثناء جلسات اجمللس، ويكون قرارها يف 

ذلك نهائياً.
4. أي أعمال أخرى يحيلها إليها مجلس الهيئة أو رئيس مجلس الهيئة.

اللجان املتخصصة: ■
تتكون كل جلنة من اللجان املتخصصة من عدد من األعضاء يحدده اجمللس على أال يقل عن أربعة 

أعضاء لكل جلنة، ويختار اجمللس هؤالء األعضاء، ويسمي األعضاء من بينهم رئيس اللجنة ونائبه. 
ويوجد حالياً ست جلان متخصصة، هي على النحو التالي:

جلنة الشؤون الشرعية والقانونية. . 1
جلنة احلقوق املدنية والسياسية. . ٢
جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والصحية. . 3
جلنة احلقوق التعليمية والثقافية واإلعالمية. . 4
جلنة املنظمات والتعاون الدولي ومتابعة التقارير الدورية. . 5
جلنة السجون ودور التوقيف واإليواء.. ٦

ب-  اإلدارات واللجان:

إدارات الهيئة:
إدارة الشؤون القانونية والدراسات والبحوث: ■

تتولى هذه اإلدارة مهمات تقدمي االستشارات الشرعية والنظامية املقارنة، فيما يتعلق مبسائل حقوق 
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اإلنسان، وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها، وكذلك اإلسهام يف إعداد تقارير اململكة الدورية 
املترتبة على انضمام الهيئة إلى الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وإعداد الرد على الدعاوى يف مسائل 

حقوق اإلنسان أو إقامتها.
إدارة املنظمات والعالقات الدولية ■

تتولى هذه اإلدارة مهمات التنسيق مع املنظمات الدولية اخملتصة مبسائل حقوق اإلنسان، احلكومية، 
وغير احلكومية، واملؤسسات املعنية بذلك، ومتابعة قضايا السعوديني الذين تتعرض حقوقهم لالنتهاك 

خارج اململكة.
إدارة تلقي الشكاوى: ■

تتولى هذه اإلدارة مهمات استقبال الشكاوى، من األفراد واملؤسسات واملنظمات وغيرها، يف مسائل 
حقوق اإلنسان، والتحقق من صحتها، وذلك متهيًدا إلحالتها إلى اإلدارة املعنية يف الهيئة.

إدارة املتابعة والتحقيق: ■
تتولى هذه اإلدارة مهمات متابعة أي شكوى حتى الوصول إلى حلها، وزيارة السجون ودور التوقيف - 
وفق مايقدره مجلس الهيئة يف هذا اخلصوص - دون إذن من جهة االختصاص، والتحقيق فيما يتطلب 

التحقيق فيه من مخالفات يف مسائل حقوق اإلنسان، ورفع النتائج إلى مجلس الهيئة.
إدارة التقارير: ■

تتولى هذه اإلدارة مهمات إعداد مشروعات القواعد واآلليات اخلاصة بعمل اللجنة الدائمة للتقارير 
واملشكلة يف الهيئة، وإعداد املشروعات األولية لتقارير اململكة اخلاصة باتفاقيات حقوق اإلنسان التي 
تكون اململكة طرًفا فيها، واخلاصة بآلية االستعراض الدوري الشامل )UPR(، ومتابعة قواعد عمل 
هيئات املعاهدات، والفريق العامل املعني باالستعراض الدوري الشامل وكل ما يطرأ عليها من تعديالت، 

إضافة إلى أي مهمة أخرى تتعلق بإعداد مشروعات التقارير يكلفها بها رئيس الهيئة أو نائبه.

إدارة العالقات العامة: ■
 تتولى هذه اإلدارة مهمات التنسيق بني اإلدارات املعنية يف الهيئة، وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو 
رئيسها من طلبات يف هذا الشأن، ومتابعة ما ينشر يف وسائل اإلعالم اخملتلفة فيما يتعلق بحقوق 

اإلنسان، واإلسهام يف الترتيبات عند إقامة املؤمترات والندوات ذات العالقة.
إدارة الشؤون اإلدارية واملالية: ■

تتولى هذه اإلدارة مهمات متابعة شؤون منسوبي الهيئة، وما يتعلق مبيزانية الهيئة وممتلكاتها وما يكفل 
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تسيير عملها.
مركز النشر واإلعالم: ■

يتولى املركز مهمات التوثيق والترجمة يف مجال حقوق اإلنسان، ويديره أحد أعضاء مجلس الهيئة 
املتفرغني، بناًء على ترشيح من رئيس الهيئة. ويهدف هذا املركز إلى اإلسهام يف نشر املبادئ واملفاهيم 
األساسية حلقوق اإلنسان التي تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وتأصيل ثقافتها، وإقامة عالقات 
التعاون مع الهيئات الدولية واملؤسسات احلكومية وغير احلكومية العاملة من أجل النهوض بحقوق 

اإلنسان، وللمركز على وجه اخلصوص املهمات االتية: 
اإلشراف على تنظيم املؤمترات والندوات التي تعقد يف اململكة حول حقوق اإلنسان.. 1
نشر ثقافة حقوق اإلنسان، ومن ذلك إجراء الدراسات املقارنة بني الشريعة اإلسالمية والصكوك . ٢

الدولية حلقوق اإلنسان، وتوعية املواطنني، واالستعانة باملؤسسات واألجهزة اخملتصة بشؤون التعليم 
واإلعالم والثقافة.

إعداد النشرات واجملالت واملطبوعات، املتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.. 3
إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة، متهيًدا إلحالته إلى مجلس الهيئة.. 4
تنظيم دورات خاصة يف اململكة للتوعية مبجال حقوق اإلنسان ملنسوبي اجلهات املعنية بحقوق . 5

اإلنسان وغيرهم من املهتمني بهذا اجملال.
توثيق جميع ما يتعلق بحقوق اإلنسان، والترجمة من اللغة العربية وإليها.. ٦

اللجنة الدائمة للردود: ■
صدر األمر السامي الكرمي رقم )٢٧٧5 / م ب( وتاريخ ٢٧/ 3/ 1431هـ، القاضي بتكوين جلنة دائمة 

يف هيئة حقوق اإلنسان، وتضم يف عضويتها مختصني يف األنظمة من ممثلني من كل من:
وزارة اخلارجية.  -1
وزارة الداخلية.  -٢

وزارة العدل.  -3
هيئة التحقيق واالدعاء العام.  -4

هيئة الرقابة والتحقيق.  -5
وتختص اللجنة بالرد على كل ما يثار ضد اململكة من املنظمات الدولية واملؤسسات العاملة يف مجال 
حقوق اإلنسان من خالل الرسائل واالدعاءات التي ترد من جهات دولية، والتقارير واملراسالت التي 

تصدرها منظمات حقوق اإلنسان الدولية، والناشطني يف هذا اجملال.
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اللجنة الدائمة ملكافحة جرائم االجتار باألشخاص: ■
صدر قرار مجلس الوزراء رقم )٢44( وتاريخ ٢٠/ ٧/ 143٠ هـ، القاضي باملوافقة على تشكيل جلنة 
اللجنة من ممثلني من  وتتكون  اإلنسان  هيئة حقوق  باألشخاص يف  االجتار  ملكافحة جرائم  دائمة 

اجلهات التالية: 
وزارة اخلارجية.  -1
٢-  وزارة الداخلية.

وزارة العدل.  -3
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.  -4

وزارة الثقافة واإلعالم.  -٦
٧- هيئة التحقيق واالدعاء العام.

هيئة حقوق اإلنسان.  -8

وقد حدد القرار اختصاصات اللجنة فيما يلي:
متابعة أوضاع ضحايا االجتار باألشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم.  -1

وضع سياسة حتث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب أفراد على وسائل التعّرف على   -٢
الضحايا.

التنسيق مع السلطات اخملتصة إلعادة اجملني عليه إلى موطنه األصلي يف الدولة التي ينتمي   -3
إليها بجنسيته، أو إلى مكان إقامته يف أي دولة أخرى متى طلب ذلك.

التوصية بإبقاء اجملني عليه يف اململكة يف اململكة وتوفيق أوضاعه النظامية مبا يُّكنه من العمل   -4
إذا اقتضى األمر ذلك، وتخضع تلك التوصية -عند اعتمادها- للمراجعة باإلجراءات نفسها كل 

سنة كحد أقصى.
ملنع  واالقتصادية  االجتماعية  واملبادرات  اإلعالمية  واحلمالت  واملعلومات  البحوث  إعداد   -5

االجتار باألشخاص ومكافحته.
االجتار  بجرائم  املتعلقة  واإلحصاءات  باملعلومات  يتعلق  فيما  الدولة  أجهزة  مع  التنسيق   -٦

باألشخاص.

اللجنة الدائمة للتقارير: ■
مت تشكيل هذه اللجنة مبوجب األمر السامي الكرمي رقم 13٠84 وتاريخ 143٦/3/٢٧هـ، وتتكون هذه 
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اللجنة من ممثلني عن وزارات: )اخلارجية، والداخلية، والشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، والعدل، 
والصحة، والثقافة واإلعالم، والعمل والتنمية االجتماعية، والتعليم( وهيئة التحقيق واالدعاء العام، 
وهيئة اخلبراء مبجلس الوزراء، وتختص اللجنة الدائمة -بناًء على األمر السامي املشار إليه أعاله - 
بجميع ما يتصل بإعداد ومناقشة التقارير الدورية اخلاصة باململكة واملتصلة باتفاقيات حقوق اإلنسان، 

ولها على وجه اخلصوص ما يلي:
إعداد مشروعات التقارير الدورية.  -1

جمع املعلومات ذات الصلة بالتقارير من كل اجلهات احلكومية وغير احلكومية اخملتصة.  -٢
متابعة تنفيذ التوصيات -التي قبلتها اململكة- الصادرة عن اللجنة الدورية اخملتصة مبناقشة   -3
تقارير الدول مع اجلهات ذات العالقة بشكل دوري، وذلك من خالل ممثل اجلهة يف اللجنة، متهيًدا 

لتضمينها يف مشروع التقرير الالحق.
وضع القواعد اخلاصة بعملها من حيث آلية االجتماعات وطريقة التصويت، وضوابط االستعانة   -4

مبن ترى احلاجة إليهم يف عملها.
بناء قاعدة معلومات يف هيئة حقوق اإلنسان حتتوي على جميع املعلومات املقدمة من اجلهات   -5

احلكومية فيما يتصل بإعداد التقارير الدورية. 
وقد أعطى األمر السامي املشار إليه أعاله اللجنة صالحية دعوة من تراه من اجلهات احلكومية وغير 
احلكومية للمشاركة فـي إعداد التقارير، وللجنة - أيًضا - تشكيل جلان فرعية أو فرق عمل تخصصية 

-دائمة أو مؤقتة- بحسب طبيعة كل اتفاقية تتطلب إعداد تقرير خاص بها.
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ج- فروع الهيئة:

بفرع  املتعلقة  باألعمال  الرئيس  املقر  لقيام  ثمان مناطق، باإلضافة  لها يف  الهيئة فروًعا  افتتحت 
منطقة الرياض،  وهي: 

منطقة مكة املكرمة.■ 
منطقة املدينة املنورة.■ 
املنطقة الشرقية.■ 
منطقة عسير.■ 
منطقة اجلوف.■ 
منطقة حائل.■ 
منطقة القصيم.■ 
منطقة تبوك.■ 

مهامها  أداء  لتيسير  الهيئة  من  سعًيا  وذلك  املناطق،  باقي  أخرى يف  فروع  الفتتاح  العمل  وجاري 
من  عدًدا  الفروع  هذه  وتتولى  اململكة،  ربوع  جميع  واملقيمني يف  املواطنني  رسالتها جلميع  وتبليغ 

االختصاصات، أبرزها ما يلي:
التأكد من تنفيذ اجلهات احلكومية املعنية يف املنطقة لألنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق . 1

بحقوق اإلنسان، والكشف عن التجاوزات واخملالفات لألنظمة املعمول بها يف اململكة، والتي 
تشكل انتهاًكا حلقوق اإلنسان، واتخاذ اإلجراءات النظامية يف هذا الشأن.

الدولية . ٢ الصكوك  ملا يخصها من  تطبيقها  للتأكد من  املنطقة،  متابعة اجلهات احلكومية يف 
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حلقوق اإلنسان التي انضمت إليها اململكة.
زيارة السجون ودور التوقيف ودور اإليواء بحسب النطاق اجلغرايف للمنطقة يف أي وقت دون . 3

أي إذن من جهة االختصاص، ورفع تقرير عنها إلى رئيس الهيئة.
تلقي الشكاوى املتعلقة بحقوق اإلنسان بحسب تنظيم الهيئة يف نطاق عمل الفرع اجلغرايف، . 4

والتحقق من صحتها، واتخاذ اإلجراءات النظامية يف شأنها.
تنفيذ برامج نشر ثقافة حقوق اإلنسان اخملصصة للفرع والتوعية بها بالتعاون مع اجلهات . 5

ذات العالقة.
املشاركة يف الندوات واملؤمترات التي تقام يف املنطقة واملتعلقة بحقوق اإلنسان.. ٦
متثيل الهيئة لدى اجلهات احلكومية وغيرها يف املنطقة متى ما دعت احلاجة لذلك.. ٧
تقدمي االستشارات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة جلميع فئات اجملتمع عند الطلب.. 8
القيام . 9 على  البحث،  ومراكز  اجلامعات  مثل  املنطقة،  والتربوية يف  التعليمية  املؤسسات  حث 

بالبحوث والدراسات ذات العالقة بحقوق اإلنسان.
استقبال ضيوف الهيئة القادمني للمنطقة ومرافقتهم وتقدمي كل ما يحتاجون إليه من دعم . 1٠

ألداء مهماتهم.
تنظيم لقاءات دورية مع اخملتصني يف مجال حقوق اإلنسان من اإلدارات احلكومية يف املنطقة . 11

والتشاور معهم حول حالة حقوق اإلنسان يف املنطقة ورفع تقرير بذلك إلى رئيس الهيئة.
إعداد التقرير السنوي عن إجنازات وأعمال ومناشط الفرع.. 1٢
القيام بأي أعمال أخرى يكلف الفرع بها يف نطاق اختصاصه.. 13
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رئيس الهيئة

أمانة مجلس الهيئة

مجلس الهيئة

نائب رئيس الهيئة

أمانة لجنة مكافحة االتجار باألشخاص 

إدارة العالقات العامةإدارة الشؤون القانونية والدراسات والبحوث

مركز النشر 
واإلعالم

إدارة الرصد 
والمتابعة
والتحقيق

إدارة التقاريرإدارة الشكاوى
إدارة المنظمات 

والعالقات 
الدولية

إدارة تقنية 
المعلومات

اإلدارة العامة 
للشؤون اإلدارية

والمالية

فروع الهيئة

د- الخارطة التنظيمية:

مكة 
المكرمة

المدينة
الجوفالمنورة المنطقة

تبوكالشرقية حائلالقصيم عسير

مكتب الرئيس

مكتب النائب

إدارة الردود
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أ- الموظفون والموظفات:
املؤهلة  الكوادر  توفرت  ما  فمتى  منظمة،  أي  جناح  يف  الرئيس  العامل  البشري  العنصر  يعتبر 
واملدربة كانت إنتاجية املنظمة عالية، ومن هذا املنطلق سعت الهيئة إلى استقطاب كوادرها من 
خالل وزارة اخلدمة املدنية، وقد بلغ إجمالي عدد املوظفني بالهيئة بجميع فروعها يف العام املالي 
143٧/143٦هـ، نحو )388( موظًفا وموظفة، منهم )٢9٦( موظًفا، و)9٢( موظفة، وبنسبة توطني 
بلغت )99.9٪(، واجلدول التالي يوضح حركة التوظيف يف الهيئة خالل السنوات األربع املاضية:

اجلدول رقم )1( يوضح حركة التوظيف بالهيئة حسب السنة

العام
اجلنس

نسبة اإلجمالي
التوطني انثىذكر

٩٩.٩٪1434/1433٢٩٣٦٥٣٥٨هـ
٩٩.٩٪1345/1434٢٩٥٨٦٣٨١هـ
٩٩.٩٪1346/1435٣١٤٧١٣٨٥هـ
٩٩.٩٪1347/1436٢٩٦٩٢٣٨٨هـ

ب- الوظائف الشاغرة والمشغولة:

بنسبة  وظيفة   )388( منها  شغل  وظيفة،   )5٧٧( الهيئة  يف  املعتمدة  الوظائف  عدد  إجمالي  يبلغ 
)٦8٪( من إجمالي الوظائف املعتمدة يف الهيئة، وبالتالي فإنَّ عدد الوظائف الشاغرة للعام املالي 

143٧/143٦هـ، هي )189( وظيفة.
 )48( عدد  إرسال  رأسها  على  يأتي  الوظائف،  هذه  لشغل  اإلجراءات  بعض  اتخذت  وقد 
الوظائف  مجمل  من   )٪٢٦( بواقع  املدنية،  اخلدمة  وزارة  طريق  عن  لشغلها  لإلعالن  وظيفة 
من  الترشيح  طريق  عن  يكون  الهيئة  يف  الوظائف  شغل  بأن  االعتبار  يف  األخذ  مع  الشاغرة، 
الالزمة،  واملالية  اإلدارية  اللوائح  إعداد  على  حالًيا  العمل  ويجري  املدنية،  اخلدمة  وزارة 
تنظيم  بتعديل  القاضي  143٧/٦/5هـ  وتاريخ   )٢3٧( رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  ورد  ما  وفق 
الهيئة. منسوبي  على  االجتماعية  التأمينات  ونظام  العمل  نظام  تطبيق  شمل  والذي  الهيئة، 

ثانياً: القوى البشرية
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ج- التدريب والتطوير

واملعارف  املهارات  وإكسابهم  كفاءتهم  ورفع  قدراتهم  وتطوير  منسوبيها  تدريب  الهيئة  تولى 
هذا  شهد  وقد  املطلوبة،  بالصورة  وظائفهم  مهام  أداء  على  تساعدهم  كبيرة  أهمية  احلديثة 
على  حتى  أو  خارجها،  أو  اململكة  داخل  سواء   املوظفني  تدريب  عملية  يف  ملحوظة  زيادة  العام 
املاضي. بالعام  العام  هذا  التدريب  مقارنة  التالي  اجلدول  ويوضح  اخلارجي،  االبتعاث  صعيد 

اجلدول رقم )٢( يقارن بني عدد املتدربني واملتدربات خالل عام 143٦/1435هـ وعام 143٧/143٦هـ.

العام
1437/1436هـ1436/1435هـ

موظفةموظفموظفةموظف

٢٦٦٩٥٣٢٨١٥٤تدريب داخلي
٥١١٢٦٦٤٤تدريب خارجي

--------إيفاد داخلي
--٣--٢ابتعاث خارجي

١١----إعارة ملنظمات دولية
٣١٩١٠٧٣٩٨١٩٩اجملموع

٤٢٦٥٩٧

عدد  بلغ  حيث  143٧/143٦هـ،   املالي  العام  خالل  كبيًرا  تطوًرا  اخلارجي  التدريب  شهد  كما 
موظًفا   )٦٦( منهم  واملوظفات،  املوظفني  من   )11٠( الهيئة  منسوبي  من  اململكة  خارج  تدرب  من 
العدد  من   )٪48( ميثلون  موظفة  و)44(  الذكور  للموظفني  اإلجمالي  العدد  من   )٪٢٢( ميثلون 
اخلارج يف  للدراسة يف  منسوبيها  من   )3( الهيئة  ابتعثت  كذلك  الهيئة،   للموظفات يف  اإلجمالي 
)8( موظفني. إلى  املبتعثني  إجمالي  ليصل  عام 143٦/1435هـ،  )٢( يف  بـ  مقارنة  عام 143٦هـ، 

اجلدول رقم )3( يبنيِّ عدد املوظفني واملوظفات املنتدبني حلضور دورات تدريبية خارجية مصنفني بحسب العام

عدد املوظفنيالعامم
1434/1433٥٦هـ1
1345/1434٥٨هـ٢
134٦/1435٨١هـ3
134٧/143٦١١٠هـ4

٣٠٥اإلجمالي
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يظهر اجلدول أدناه إجمالي االعتمادات املالية وإجمالي املصروفات للهيئة خالل العامني املاليني  
143٦/1435هـ، و 143٧/143٦هـ.

اجلدول رقم )4( يبنيِّ إجمالي اعتمادات امليزانية وإجمالي املصروفات الفعلية 
للعام املالي 143٦/1435هـ والعام املالي 143٧/143٦هـ.

إجمالي املصروفات بالريالإجمالي اعتمادات امليزانية بالريالالسنة املاليةم

1435١٤٧,١١٠,٤٠٠١١٩,٤٩٥,٥٠٢هـ/ 143٦هـ1

143٦١٥١,٧٤٤,8٥٠٩٢.36٠.٧٢٧هـ/ 143٧هـ2

أوالً: الميزانية

الفصل الثاني: األداء المالي
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وأبها  والدمام وجدة وسكاكا  "الرياض  كل من  وفروعها يف  الرئيس  مباني مقرها  الهيئة  تستأجر 
وتبوك واملدينة املنورة وبريدة وجازان"، ويوضح اجلدول التالي بيانات هذه املباني.

  اجلدول رقم )5( يبنيِّ قائمة مبباني هيئة حقوق اإلنسان املستأجرة 
خالل العام املالي 143٦هـ - 143٧هـ.

تاريخ العقد الغرض اخملصص لهاملنطقةم
1436 - 1437هـ1435- 1436هـاألصلي

 مبنى الهيئة الرئيسي الرياض1
143٦/٧/1١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠هـبالرياض.

مبنى القسم )النسوي(  الرياض٢
--143٦/4/1١٠٠,٠٠٠هـبالرياض.  

143٦/٢/13٨٤١,٠٥٠٨٨٣,١٠٢هـ مبنى الفرع بالدمام.الشرقية3

 مبنى القسم )النسوي( الشرقية4
143٦/11/1١٥٢,٢٥٠١٥٢,٢٥٠هـبالدمام.

مكة 5
143٦/1/13١,٠٦٨,٧٠٠١,٠٦٨,٧٠٠هـ مبنى فرع الهيئة بجدة.املكرمة

1435/1/13٢٢٠,٠٠٠٢٢٠,٠٠٠هـ مبنى فرع الهيئة بسكاكا.اجلوف٦

 مبنى القسم )النسوي( اجلوف٧
1435/1/1٢٢٠,٠٠٠٢٢٠,٠٠٠هـبسكاكا.

1435/1/1٢٢٠,٠٠٠٢٢٠,٠٠٠هـ مبنى فرع الهيئة بأبها.عسير8

 مبنى القسم )النسوي( عسير9
1435/1/1٢٢٠,٠٠٠٢٢٠,٠٠٠هـبأبها.

1433/9/18١٩٨,٠٠٠١٩٨,٠٠٠هـ مبنى فرع الهيئة بتبوك.تبوك1٠

ثانياً: المباني
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تاريخ العقد الغرض اخملصص لهاملنطقةم
1436 - 1437هـ1435- 1436هـاألصلى

 مبنى القسم )النسوي( تبوك11
1433/9/18١٩٨,٠٠٠١٩٨,٠٠٠هـبتبوك.

املدينة 1٢
املنورة

 مبنى فرع الهيئة باملدينة 
1434/3/٢1٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠هـاملنورة.

املدينة 13
املنورة

 مبنى القسم )النسوي( 
1434/3/٢1٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠هـباملدينة املنورة.

1435/1/1٦٥٠,٠٠٠٦٥٠,٠٠٠هـ مبنى فرع الهيئة ببريدة.القصيم14

 مبنى القسم )النسوي( القصيم15
1435/1/1١٥٠,٠٠٠١٥٠,٠٠٠هـببريدة.

 مبنى فرع الهيئة مبنطقة جازان1٦
٦٠٠,٠٠٠--143٦/٦/1٦هـجازان.

١٨,٦٤٤,٧٠٠١٩,٢٩٦,٩٥٠االجمالي
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تولي هيئة حقوق اإلنسان اهتماًما كبيًرا بالتحول للتعامالت اإللكترونية، وذلك متاشًيا مع توجهات 
اململكة نحو التحّول اإللكتروني.

كما أنَّ عمل الهيئة وتواصلها مع جميع الشرائح اجملتمعية من املواطنني واملقيمني ويف جميع مناطق 
اململكة، والشك أن التعامل اإللكتروني يحقق االقتصاد يف اجلهد والنفقات وسرعة التواصل والبت 

يف اإلجراءات واملعامالت.
وقد مت العمل خالل عام 143٧/143٦هـ على مواصلة التحّول اإللكتروني داخل الهيئة، حيث نفذت 

الهيئة عدًدا من املشاريع منها على سبيل املثال:

1. البريد اإللكتروني )امييل كالوود(:
ركزت الهيئة على مبدأ التحّول اإللكتروني من خالل حصر التعامالت داخل الهيئة وخارجها، لتكون 
املمارسات  أفضل  اختيار  مت  حيث  املراسالت،  يف  واجلهد  الوقت  لتوفير  اإللكتروني  البريد  عبر 
الوطني عن طريق  املعلومات  والتي يستضيفها مركز  اإللكترونية،  السحابة  لتنفيذها عبر  التقنية 
موظفيها  جميع  وإعطاء  فروعها  وجميع  الهيئة  وربط  املتطلبات  جميع  استكمال  ومت  علم،  شركة 

.)HRC.GOV.SA( عناوين مخصصة على شبكة الهيئة

2. تطوير أنظمة التعامالت اإللكترونية واستضافتها لدى مركز املعلومات الوطني:
حيث إن رؤية الهيئة يف التحول اإللكتروني تصب يف تعزيز التكامل والتعاون يف اجملال التقني مع من 
له السبق واخلبرة يف اجملال نفسه، وعلى هذا األساس مت االتفاق مع مركز املعلومات الوطني على 
املضي قدًما لتعزيز الشراكة بني الهيئة واملركز مبا يتوافق مع اإلمكانات والتطلعات لنقل واستضافة 
األنظمة اإللكترونية اخلاصة بالهيئة إلى السحابة اإللكترونية اخلاصة باملركز أو عن طريق الشريك 
التقني )علم( واالستفادة مع اخلدمات التقنية والبنية التحتية املقدمة من مركز املعلومات الوطني.

3. مشروع أمن املعلومات واحلماية:
إن من األولويات التي مت العمل على تعزيزها واتخاذ جميع السبل لتدعيمها هي أمن البيانات لدى 
الهيئة واحلماية، حيث مت اتخاذ تدابير صارمة للدخول على شبكة املعلومات )اإلنترنت( وعزلها عن 
األنظمة التقنية لضمان سالمة البيانات ووضع القيود على الدخول لألجهزة واملكونات األساسية 
واألنظمة واملباني، كما مت اعتماد سياسة أمن املعلومات لدي الهيئة وصياغة السياسات اخلاصة 
واإلنترنت  اإللكتروني  البريد  استخدام  وسياسات  والتزاماتهم  املستخدمني  وواجبات  باالستخدام 
واستحداث مناذج اإلقرار والتعهد لالستخدام األمثل، وتستعني الهيئة يف ذلك بخبرات ومهام املركز 

الوطني لألمن اإللكتروني.

الفصل الثالث: التعامالت اإللكترونية
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4. مشروع ربط الفروع:
ولالستفادة القصوى من األنظمة وتعميمها على كافة الفروع لتحقيق التكامل يف العمل، فقد مت 
العمل على ربط فروع الهيئة باملركز الرئيسي عن طريق شبكة آمنه )IP-VPN(، والتي توفرها شركة 
االتصاالت السعودية، كما مت جتهيز وإعادة صياغة التصاميم اخلاصة بالشبكة الداخلية واخلارجية 

للهيئة وجتهيزها بأحدث األجهزة، مبا يتوافق مع املتطلبات احلالية للربط.

5. تطوير نظام لشؤون املوظفني ونظام مالي:
ن  يؤمَّ بحيث  الشامل،  التحّول  رؤية  مع  يتحقق  املوظفني، مبا  معامالت  تسهيل  على  الهيئة  عملت 
وسريعة،  بطريقة سهلة  واستحقاقاته  ومتطلباته  معامالته  وإجناز  للعمل  املناسبة  البيئة  للموظف 
كما يساعد املسؤولني على اتخاذ القرارت اإلدارية واملالية بصورة دقيقة بناًء على ما تعكسه قوائم 
وتقارير معدة عن طريق األنظمة اإللكترونية لشؤون املوظفني. كما مت تصميم نظام مالي لتسهيل 
إجراءات صرف املستحقات املالية وسرعة إجنازها ملنسوبي الهيئة، واجلهات املتعاملة معها، وسهولة 

احلصول على التقارير املالية.
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أعطت الفقرة األولى من املادة )اخلامسة( من تنظيم الهيئة، احلق جمللس الهيئة يف التأكد من تنفيذ 
اجلهات احلكومية لألنظمة واللوائح حيث نصت على "التأكد من تنفيذ اجلهات احلكومية املعنية، 
لألنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، والكشف عن التجاوزات اخملالفة لألنظمة 
املعمول بها يف اململكة التي تشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان، واتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة يف 

هذا الشأن".

ومن هذا املنطلق استمرت الهيئة يف إجراء الزيارات التفقدية، ورصد احلاالت التي قد تتضمن 
مخالفة لألنظمة املعمول بها يف اململكة، وقد تشكل انتهاًكا ألي من حقوق اإلنسان، وجاءت بيانات 

العام املالي 143٧/143٦هـ على النحو التالي: 

أ - الزيارات التفقدية:
تنوعت اجلهات التي مّتت زيارتها بحسب مجاالت حقوق اإلنسان اخملتلفة، حيث مّتت زيارة عدد من 
اجلهات األمنية، كمراكز الشرط، ودور التوقيف، والسجون، ومكاتب اجلوازات وغيرها، إضافًة إلى 
زيارة املؤسسات الصحية كاملستشفيات ومراكز الرعاية األولية، كما مّتت زيارة عدد من املؤسسات 
ومراكز  اخليرية،  واجلمعيات  احلضانة،  ومراكز  املالحظة،  ودور  احلماية،  كمراكز  االجتماعية، 
التأهيل الشامل، ومعاهد ذوي اإلعاقة وغيرها، إضافة إلى عدد من املؤسسات التعليمية، كاملدارس 

واجلامعات.

باجملالس  اخلاصة  االنتخابية  الدوائر  من  وعدًدا  والبلديات،  املدن  أمانات  الزيارات  شملت  كما 
البلدية، وزارت الهيئة عدًدا من احملاكم، وحضور عدد من جلسات احملاكمات، وشملت الزيارات 

أيًضا هيئة تسوية اخلالفات العمالية، ويف اجلدول التالي تفصيل ملا مت بيانه:

الفصل الرابع: اختصاصات الهيئة

أوالً: التأكد من تنفيذ األنظمة واللوائح
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اجلدول رقم )٦( عدد الزيارات التفقدية للجهات احلكومية خالل العام املالي 143٧/143٦هـ.

المنطقة
عدد الزيارات

١٤٣7/١٤٣6هـ

٢٠الرياض
٤٠مكة املكرمة 1

١٧املنطقة الشرقية
١٠٢عسير ٢
٢٥القصيم
٢٢اجلوف 3

٥٨حائل
٧تبوك

٢٩١المجموع

جدول رقم )٧( توزيع الزيارات على اجلهات احلكومية خالل العام املالي 143٦هـ /143٧هـ.

العددالجهات

٧اجلهات العدلية
٧٠جهات تابعه لوزارة الداخلية 4
٧٣مستشفيات ومراكز صحية

٣٣منشآت تعليمية
٧٦مؤسسات رعاية اجتماعية 5

٢١إمارات وأمانات وبلديات ودوائر إنتخابية
١١أخرى 

٢٩١اإلجمالي

1 يغطي منطقة )الباحة(

٢ يغطي منطقتي )جازان، جنران(

3 يغطي منطقة )احلدود الشمالية(

4 )مركز تصحيح أوضاع املقيمني اليمنيني/الشرطة/املرور/مكافحة اخملدرات/السجون/دور االيواء/إدارة التحريات والبحث 
اجلنائي/اجلوازات/إدارة األحوال املدنية(

5 )احلماية االجتماعية/التأهيل الشامل/املالحظة االجتماعية/دار املسنني/الضمان االجتماعي/جمعيات خيرية(
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رسم بياني رقم )1( توزيع الزيارات على اجلهات احلكومية

ب- الرصد:

والقضايا، سعت من خالل  املالي 143٧/143٦هـ، عدًدا من احلاالت  العام  الهيئة خالل  رصدت 
تنفيذها حسب اختصاصها يف التأكد من تنفيذ األنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، 
والكشف عن التجاوزات، حيث بلغ عدد هذه احلاالت )٢33( حالة يف جميع مناطق اململكة، واتخذت 

حيالها اإلجراءات النظامية الالزمة مبوجب تنظيمها.
االجتماعي،  التواصل  ومواقع  واجملالت،  الصحف  لتشمل  احلاالت  هذه  رصد  آلية  تنوعت  وقد 
ومقاطع الفيديو على شبكة اإلنترنت. كما مت رصد عدد من اخملالفات أثناء الزيارات واجلوالت التي 
يجريها منسوبو الهيئة. ويبني اجلدول التالي عدد احلاالت التي مت رصدها من قبل الهيئة بفروعها 

اخملتلفة، خالل العامني املاليني 143٦/1435هـ، 143٧/143٦هـ.
اجلدول رقم )8( عدد احلاالت التي رصدتها الهيئة خالل العامني املاليني 143٦/1435هـ، 143٧/143٦هـ

المنطقة
عدد الحاالت

١٤٣7/١٤٣6 هـ١٤٣6/١٤٣٥هـ

٢588الرياض
18٢٢مكة املكرمة

٦1٢املنطقة الشرقية
9٢94عسير

٢5القصيم
58اجلوف
٢4تبوك

15٠233المجموع
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اجلدول رقم )9( توزيع احلاالت التي رصدتها الهيئة بحسب موضوعها خالل العام املالي  143٧/143٦هـ

عدد الحاالتالموضوعات

٧العدالة اجلنائية
1٦اللجوء إلى القضاء

٢احلماية من االجتار باألشخاص
44احلماية من العنف 

5العمل
٧التعليم
٧5الصحة

3٢الرعاية االجتماعية
45أخرى 

233اإلجمالي

رسم بياني رقم )٢( توزيع احلاالت املرصودة حسب موضوعها
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ت الفقرة الثانية من املادة )اخلامسة( من تنظيم هيئة حقوق اإلنسان على أنَّ جمللس الهيئة احلق  نّصً
يف "إبداء الرأي يف مشروعات األنظمة املتعلقة بحقوق اإلنسان، ومراجعة األنظمة القائمة واقتراح 

تعديلها وفًقا لإلجراءات النظامية". 

ومن منطلق هذه الفقرة شاركت هيئة حقوق اإلنسان خالل عام 143٧/143٦هــ، يف دراسة العديد 
من مشروعات األنظمة املتعلقة بحقوق اإلنسان، وذلك على النحو التالي:

أ- دراسة مشروعات األنظمة:
مع  اإلنسان  بحقوق  الصلة  ذات  مشروعاتها  أو  األنظمة  دراسة  اإلنسان يف  حقوق  هيئة  شاركت 

اجلهات احلكومية ذات العالقة، ومنها:
نظام رعاية املعوقني والئحة برامج تأهيل املعوقني، والالئحة التنظيمية ملراكز تأهيل املعوقني . 1

غير احلكومية.
اقتراح الهيئة إجراء تعديالت على نظام اإلجراءات اجلزائية.. ٢
مشروع نظام عقوبات اإلرهاب ومتويله.. 3
نظام املؤسسات واجلمعيات األهلية.. 4
لدول . 5 التعاون  مجلس  لدول  االسترشادي  األسري  اإليذاء  من  احلماية  )قانون(  نظام  مشروع 

اخلليج العربية.
مشروع اإلعالن العربي للمدافعني عن حقوق اإلنسان.. ٦
مشروع نظام األحداث.. ٧
مشروع نظام السجن والتوقيف.. 8
مشروع نظام العقوبات البديلة.. 9

األساسية . 1٠ الالئحة  من   )14( املادة  يف  إلغائها  وتضمني  النموذجية  التربية  مؤسسات  الئحة 
للبيوت االجتماعية.

مشروع االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفني بني دول مجلس . 11
التعاون لدول اخلليج العربية والواليات املتحدة األمريكية.

الالئحة التنفيذية لنظام "حماية الطفل".. 1٢

ثانياً: دراسة األنظمة ومشروعاتها
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ب- دراسة تطبيقات بعض األنظمة:
شاركت الهيئة يف دراسة بعض املوضوعات مع اجلهات احلكومية ذات العالقة، وهي على النحو 

اآلتي:
التعامل مع األشخاص الذين لديهم النية للسفر للخارج لالنضمام للتنظيم الضال أو القيام بعمل . 1

تخريبي، أو جمع األموال، ولم يبدر منهم ما يصل إلى مرحلة الشروع يف اجلرمية واإلعداد لها.  
إعداد دراسة علمية حديثة عن تعاطي املعلمني والطالب ملعرفة حجم الظاهرة، بشأن مشروع . ٢

الكشف املبكر للمخدرات على معلمي ومعلمات مدارس اململكة وعلى طالب وطالبات املرحلة 
الثانوية.

أثناء . 3 تترتب عليه  له أهلية عالج من أي مستحقات  يتبرع بأعضائه ممن ليس  إعفاء كل من 
عالجه يف املستشفيات احلكومية.

تفعيل دور هيئة حقوق اإلنسان ووضع استراتيجية حلقوق اإلنسان يف اململكة.. 4
الدعوة املقدمة للمملكة العربية السعودية لالنضمام ملبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب املقترحة . 5

من دولة الدمنارك.
أوضاع األحداث مجهولي الهوية املقبوض عليهم خملالفتهم نظام اإلقامة ويتعذر استالمهم.. ٦
من حاالت مرضية . ٧ املستشفيات اخلاصة  واإلسعاف يف  الطوارئ  أقسام  إلى  يرد  ما  موضوع 

طارئة منقولة بسيارات اإلسعاف أو غيرها ملرضى ليس لهم أهلية عالج يف املرافق الصحية 
غير  بصورة  املقيمني  أو  الهوية  مجهولي  مثل  الصحي  التأمني  تغطية  تشملهم  وال  احلكومية 

نظامية أو العاملني عند غير كفالئهم أو القادمني بتأشيرة زيارة.
املوقوفون ممن تورطوا يف نشاطات التنظيمات الضالة ولم يبلغوا سن احللم.. 8
ليس يف . 9 اجملتمع ممن  فئات  بعض  على  الوالية  تخويلها حق  االجتماعية  الشؤون  وزارة  طلب 

مقدورهم رعاية أنفسهم كاملعوقني واملسنني واأليتام.
املتعلقة . 1٠ واإلجراءات  االنتصاف  لسبل  التوجيهية  واملبادئ  األساسية  للمبادئ  األولية  املسودة 

بحق الطعن يف قانونية االحتجاز أمام القضاء.
أو . 11 املدنيني  العام  القطاع  يف  العاملني  قبل  من  العقلية  واملؤثرات  اخملدرات  تعاطي  ظاهرة 

العسكريني على حد سواء.
انضمام اململكة إلى االحتاد العربي للمكفوفني.. 1٢
أحوال السعوديني والسعوديات من ذوي االحتياجات اخلاصة.. 13
اململكة . 14 ممثلي  على  ليسهل  وتبويبها  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  أرستها  التي  املبادئ  حصر 

التي  الدولية  الواردة يف االتفاقيات  للمواد  إليها عند مناقشتهم  الرجوع  الدولية  يف احملافل 
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تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
التماس مقدم من أحد األشخاص لتزويده بالهوية الوطنية.. 15
نتائج وتوصيات اللجنة املشكلة لدراسة قضايا العنف األسري بشكل عام، واإلجراءات املثلى . 1٦

ملعاجلة القضايا املتعلقة بالوالية "احلضانة" ومدى مالئمة استمرار صالحيتها ألحد األبوين 
يف ظل وجود مشاكل معينة من العنف.

طلب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من جميع الدول تقدمي املعلومات حول موضوع قراري . 1٧
من  وغيرها  الوطنية  عبر  والشركات  اإلنسان  "حقوق  بعنوان  األول  اإلنسان  حقوق  مجلس 
مؤسسات األعمال" والثاني بعنوان )إعداد صك دولي ملزم قانوًنا بشأن الشركات عبر الوطنية 
وغيرها من مؤسسات األعمال فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، إضافة إلى تقرير املفوض السامي 
حلقوق اإلنسان عن جدوى إنشاء صندوق عاملي لتعزيز قدرة أصحاب املصلحة على تطبيق 

املبادئ التوجيهية املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان.
التقرير املعد عن انتهاكات ميليشيات احلوثي.. 18
تطبيق فحص احلمض النووي على طالبي التزود بالهوية الوطنية وإلثبات النسب.. 19
قرارات اجمللس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته )35( التي عقدت يف  . ٢٠

الوزاري يف  الدوحة يوم 143٦/٢/1٧هـ والبيان الصحفي وإعالن الدوحة وقرارات اجمللس 
دورته )133( التحضيرية.

إيضاح مهمات كل من وزارتي الداخلية والشؤون االجتماعية يف شأن مكافحة التسول.. ٢1
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تتابع هيئة حقوق اإلنسان وفقاً الختصاصاتها الواردة يف تنظيمها، اجلهات احلكومية املعنية لتطبيق 
ما يخصها من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان التي أصبحت اململكة طرفاً فيها، وذلك من خالل 
أداء املهام املتمثلة يف تلقي الشكاوى املتعلقة بحقوق اإلنسان واتخاذ اإلجراءات النظامية بشأنها، 
واجلوالت امليدانية، إضافة إلى املوافقة على تقارير اململكة املتعلقة بحقوق اإلنسان، ورفع ما يلزم 

منها من قبل رئيس الهيئة إلى امللك.
وقد انضمت اململكة لعدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان على املستوى الدولي واإلقليمي، 

وهي على النحو التالي:
املوافق . 1 141٦/4/1٦هـ،  وتاريخ  )م/٧(  رقم  امللكي  املرسوم  مبوجب  الطفل،  حقوق  اتفاقية 

1995/9/1٢م.
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، . ٢

مبوجب املرسوم امللكي رقم )م/11( وتاريخ 1418/4/4هـ، املوافق 199٧/8/9م.
رقم . 3 امللكي  املرسوم  مبوجب  العنصري،  التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية 

)م/1٢( وتاريخ 1418/4/1٦هـ، املوافق 199٧/8/٢1م.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، مبوجب املرسوم امللكي رقم )م/٢5( وتاريخ . 4
14٢1/5/٢8هـ، املوافق ٢٠٠٠/8/٢9م.

عهد حقوق الطفل يف اإلسالم، مبوجب املرسوم امللكي رقم )م/54(  وتاريخ 14٢٧/٠8/٢٧هـ، . 5
املوافق ٢٠٠٦/9/٢1م.

بروتكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص خصوًصا النساء واألطفال املكمل التفاقية األمم . ٦
املتحدة بشأن مكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية لعام ٢٠٠٠م، وذلك مبوجب املرسوم امللكي 

رقم )م/5٦( وتاريخ 14٢8/٦/11هـ، املوافق ٢٠٠٧/٦/٢٧م.

بتاريخ . ٧ )م/٢8(  امللكي  املرسوم  مبوجب  وبروتوكولها،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية 
14٢9/5/٢٢هـ، املوافق ٢٠٠8/5/٢8م.

امليثاق العربي حلقوق اإلنسان، مبوجب املرسوم امللكي رقم ) م/19(  وتاريخ 143٠/3/٢٧هـ، . 8
املوافق ٢٠٠9/٠3/٢4م.

ويف . 9 البغاء  يف  واستغاللهم  األطفال  بيع  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول 
املوافق  1431/٧/18هـ،  وتاريخ  )م/38(  رقم  امللكي  املرسوم  مبوجب  اإلباحية،  املواد  انتاج 

٢٠1٠/٦/3٠م.

ثالثاً: الصكوك الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان
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النزاعات املسلحة، . 1٠ البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف 
مبوجب املرسوم امللكي رقم )م/39( وتاريخ 1431/٧/18هـ، املوافق ٢٠1٠/٦/3٠م.

أ- متابعة تطبيق الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي انضمت إليها المملكة:  

تتابع الهيئة اجلهات احلكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية التي انضمت إليها اململكة، 
والتأكد من اتخاذ تلك اجلهات اإلجراءات الالزمة لتنفيذها، من ِخالل إعداد تقارير دورية حول 
م هذه التقارير إلى اللجان التعاقدية يف  مدى إنفاذ أحكام االتفاقيات املنضمة إليها اململكة، وتُقدَّ

األمم املتحدة، وقد قدمت الهيئة التقارير التالية:

)مت . 1 الطفل،  حقوق  للجنة  املقدمني  والرابع(  )الثالث  الدوريني  للتقريرين  اجلامع  التقرير   
حتديد موعد املناقشة يف الدورة )٧3( الجتماعات جلنة حقوق الطفل ِخالل الفترة من 1٢-

٢٠1٦/9/3٠م(.

 التقرير الدوري )الثاني( املقدم للجنة مناهضة التعذيب، )مت تقدميه يف ٧ يناير ٢٠15م، ومتت . ٢
مناقشته يومي ٢٢ و٢5 أبريل ٢٠1٦م(.

يوليو . 3 املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، )مت تقدميه يف 1  التقرير )األول( املقدم للجنة 
٢٠15م، وبانتظار حتديد موعد املناقشة(.

إلى جلنة حقوق . 4 تقدميه  اإلنسان، )مت  العربي حلقوق  امليثاق  إطار  )األول( يف  اململكة  تقرير   
اإلنسان العربية "جلنة امليثاق" بجامعة الدول العربية يف ٢٢ ديسمبر ٢٠15م، ومت حتديد موعد 

املناقشة يومي 3٠ و31 مايو ٢٠1٦م(. 

الدولية . 5 باالتفاقية  اخلاص  التاسع(  حتى  )الرابع  من  الدورية  للتقارير  اجلامع  اململكة  تقرير   
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

كما تدعو الهيئة ممثلي اجلهات احلكومية يف اللجنة الدائمة للتقارير لإلجابة على قائمة املسائل 
التي تبعث بها اللجنة التعاقدية إلى الدولة الطرف قبيل مناقشة تقريرها أمام اللجنة التعاقدية 
تتم  أن  وبعد  الدولة،  تقرير  الواردة يف  والقضايا  املسائل  بعض  توضيح  بغرض  املتحدة،  األمم  يف 
مناقشة الدولة أمام اللجنة التعاقدية اخملتصة تبدي اللجنة التعاقدية مالحظات ختامية تتضمن 
للقلق  املثيرة  إلى اجملاالت  اللجنة  تُشير  للمعاهدة، كما  الدولة  تنفيذ  بعض اجلوانب اإليجابية يف 
والتوصيات بأن تتخذ الدولة مزيًدا من اإلجراءات حيالها، وتتابع الهيئة أيًضا تنفيذ توصيات اللجان 
التعاقدية اخملتصة حول تقارير اململكة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اجلهات احلكومية ذات العالقة.

كما أن الهيئة تعمل حالًيا على استكمال وإنهاء عدد من مشاريع التقارير وهي على النحو التالي:
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1. تقرير اململكة )األول( حول البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال 
يف النزاعات املسلحة.

٢. تقرير اململكة )األول( حول البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال 
واستغاللهم يف البغاء ويف انتاج املواد اإلباحية.

3. تقرير اململكة )الثالث والرابع( اخلاص باالتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز 
ضد املرأة.

وباستكمال هذه التقارير الثالثة تكون اململكة قد قدمت جميع تقاريرها الدورية للهيئات التعاقدية.

ب- إبداء الرأي في الصكوك الدولية:

بانضمام  يتعلق  فيما  اإلنسان،  بحقوق  الدولية اخلاصة  الصكوك  من  رأيها يف عدٍد  الهيئة  أبدت 
اململكة إليها، أو األحكام الواردة فيها، سواءٌ بقبول أو رفض االنضمام إليها، أو التحفظ على بعض 
بنودها، متخذًة من الشريعة اإلسالمية السمحة والقيم اجملتمعية والثقافية األصيلة مرجعية لرأيها، 

وهي على النحو التالي:

والعهد . 1 والسياسية،  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  )العهد  الدوليني  العهدين  الهيئة  درست 
اللجان  من  ابتداًء  ُدرست  وقد  والثقافية(،  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  الدولي اخلاص 
املتخصصة التابعة جمللس الهيئة، ثم قامت جلنة مكونة من متخصصني يف الشريعة اإلسالمية 
خلصت إلى دراسة مفصلة للعهدين واقترحت التحفظات الالزمة، ثم مت تشكيل فريق خبراء 
مكون من متخصصني من داخل الهيئة وخارجها، ومتت دراستهما بشكٍل معمق، وتناولت الدراسة 
وفاء  املكلفتني مبتابعة  اللجنتني  عمل  وطبيعة  منهما،  الدول  ومواقف  العهدين،  إصدار  دوافع 
الدول األطراف باألحكام الواردة فيهما، والنطاق القانوني والواقعي للتحفظات، واآلثار املترتبة 
عن االنضمام وعدم االنضمام إليهما، وقد مت رفع نتائج دراسة العهدين الدوليني )العهد الدولي 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية( إلى املقام السامي الكرمي للتوجيه حيالهما.

تُشارك هيئة حقوق اإلنسان يف اللجنة املشكلة يف هيئة اخلبراء مبجلس الوزراء لدراسة قرار . ٢
مجلس حقوق اإلنسان رقم ٢٦/9 )إعداد صك دولي ملزم قانوًنا بشأن الشركات عبر الوطنية 
على  واملالحظات  الرأي  وإبداء  اإلنسان(،  بحقوق  يتعلق  فيما  األعمال  مؤسسات  من  وغيرها 

القرار، وما زالت اللجنة تتابع أعمالها.

شاركت الهيئة يف اللجنة املشكلة يف هيئة اخلبراء مبجلس الوزراء لدراسة اتفاقية مؤمتر الهاي . 3
إلى  النظر يف مدى مناسبة االنضمام  الدولي اخلاص وعلى وجه اخلصوص  القانون  لتوحيد 
مناسبة  مدى  وكذلك  لألطفال  الدولي  لالختطاف  املدنية  باجلوانب  اخلاصة  الهاي  اتفاقية 
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املقام  إلى  التوصيات  رفع  ومت  الدولي،  القانون  لتوحيد  الهاي  مؤمتر  عضوية  إلى  االنضمام 
السامي الكرمي للتوجيه حيالها.

االختفاء . 4 من  للحماية  الدولية  االتفاقية  إلى  اململكة  انضمام  مسألة  الهيئة  مجلس  درس  كما 
للمقام  الرفع بذلك  الهيئة حيالها، ومت  الدراسة أحكام االتفاقية، ومرئيات  وتناولت  القسري، 
السامي، وجرى تشكيل جلنة يف هيئة اخلبراء من اجلهات احلكومية ذات الصلة واليزال املوضوع 

قيد الدراسة.
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نصت الفقرة اخلامسة من املادة )اخلامسة( من تنظيم هيئة حقوق اإلنسان على اختصاص مجلس 
الهيئة »باملوافقة على تقارير اململكة املتعلقة بحقوق اإلنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة 

إلى امللك«.
وقد أعدت الهيئة وفًقا الختصاصها عدًدا من التقارير التي تناولت موضوعات خاصة يف مجال 

حقوق اإلنسان، ومنها:
تقرير الرد على املزاعم الواردة يف اجلزء اخلاص باململكة ضمن التقرير السنوي الذي اعتمده . 1

وهو  ٢٠15م،  لعام  الصادر  العالم  يف  والدميوقراطية  اإلنسان  حقوق  بشأن  األوروبي  اجمللس 
قلق  التقرير  هذا  وتضمن  العالم،  دول  مختلف  يف  اإلنسان  حقوق  حالة  يتناول  سنوي  تقرير 
االحتاد األوروبي من استمرار اخملاوف املتعلقة بحقوق اإلنسان يف اململكة والتي شملت حقوق 
املرأة، وعقوبة اإلعدام، وحتقيق العدالة، والقيود املفروضة على حرية التعبيـر والتسامح الديني، 
وحقوق العمال األجانب، كما جاء يف التقرير بأن االحتاد األوروبي واصل باالشتراك مع سفارات 
الدول األعضاء تشجيع اململكة على التبني السريع لنظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية، وتضمن 
الرد على التقرير إيضاح موقف اململكة من االدعاءات واملزاعم املثارة فيه حول موضوعات حقوق 
املرأة وعقوبة اإلعدام، ومكافحة اإلرهاب، والتسامح الديني، وحقوق العمال األجانب، وتفعيل 
دور مؤسسات  اجملتمع املدني. وبناًء على التوجيهات السامية يف هذا الشأن جرى إحالته إلى 
وزارة اخلارجية لتعميمه على سفارات اململكة وبعثاتها الدائمة، لالستفادة منه يف بيانات اململكة 

والرد على ما يُثار من ادعاءات من قبل بعض الدول واملنظمات الدولية.
باململكة ضمن تقرير حالة حقوق اإلنسان . ٢ الواردة يف اجلزء اخلاص  املزاعم  الرد على  تقرير 

الصادر عن وزارة اخلارجية األمريكية لعام ٢٠15م، وهو تقرير سنوي عن حالة حقوق اإلنسان 
فـي العالم، يتضمن حتلياًل كاماًل وشاماًل فيما يتعلق بأوضاع حقوق اإلنسان، يف كافة البلدان. 
احلقوق  تشمل  محاور  سبعة  إلى  تقاريرها  تقسيم  على  األمريكية  اخلارجية  وزارة  ودرجت 
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحقوق بعض الفئات كالنساء واألطفال 
والعمال األجانب واألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات، وقد أوضح تقرير الرد موقف اململكة من 
املوضوعات املثارة يف التقرير والتي شملت : عقوبة القتل )اإلعدام( والعقوبات البدنية، وتقنني 
القاسية وغير اإلنسانية  العقاب  املعامالت وأساليب  التعذيب وغيره من  العقوبات، ومناهضة 
األمر  هيئة  وصالحيات  التعسفي،  واحلبس  واالعتقال  واملوقوفني،  السجناء  وأوضاع  واملهينة 
باملعروف والنهي عن املنكر، واستقالل القضاء واحملاكمة العادلة والضمانات اجلنائية، واحلق 

رابعاً: التقارير المتعلقة بحقوق اإلنسان
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يف اخلصوصية، وحرية التعبير والصحافة، وحرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، واحلريات 
الدينية، وحرية التنقل، واحلق يف املشاركة السياسية، واملساواة وعدم التمييز، وحقوق األطفال، 
ومكافحة الفساد واإلفالت من العقاب، ومكافحة جرائم االجتار بالبشر، وحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة، وحقوق العمال الوافدين. وبناًء على التوجيهات السامية يف هذا الشأن جرى إحالته إلى 
وزارة اخلارجية لتعميمه على سفارات اململكة وبعثاتها الدائمة، لالستفادة منه يف بيانات اململكة 

والرد على ما يُثار من ادعاءات من قبل بعض الدول واملنظمات الدولية.
وزارة . 3 تقرير  يف  اململكة  عن  اخلاص  اجلزء  يف  الواردة  واملزاعم  االدعاءات  على  الرد  تقرير 

تقارير  وتُلْقي  لعام ٢٠15م،  الصادر  والدميقراطية  اإلنسان  البريطانية حول حقوق  اخلارجية 
وزارة اخلارجية البريطانية حول حالة حقوق اإلنسان يف العالم، نظرًة عامة على نشاط الوزارة 
وبعثاتها الدبلوماسية، وتَْصدر سنوًيا باسم الدفاع عن حقوق اإلنسان والترويج للدميوقراطية، 
وتقدم حتلياًل ألوضاع حقوق اإلنسان يف أنحاء العالم من وجهة نظر وزارة اخلارجية البريطانية. 
اإلعدام،  االنتخابات، وعقوبة  التقرير، موضوعات  باململكة يف هذا  تناول اجلزء اخلاص  وقد 
العدالة  إلى  والوصول  اإلنسان،  واملدافعني عن حقوق  والتجّمع،  التعبير  املرأة، وحرية  وحقوق 
وسيادة القانون، وحرية الدين واملعتقد، وحقوق الطفل، وحقوق العمالة الوافدة، كما تضمنت 
هذه التقارير اإلشارة إلى عدٍد من احلاالت الفردية. ويف ضوء ذلك، مت إعداد تقريٍر يتضمن 
الرد على املسائل والقضايا املثارة يف هذه التقارير، وبناًء على التوجيهات السامية يف هذا الشأن 
جرى إحالته إلى وزارة اخلارجية لتعميمه على سفارات اململكة وبعثاتها الدائمة، لالستفادة منه 

يف بيانات اململكة والرد على ما يُثار من ادعاءات من قبل بعض الدول واملنظمات الدولية.
وزارة . 4 تقرير  يف  باململكة  اخلاص  اجلزء  يف  الواردة  واملزاعم  االدعاءات  تفنيد  يتضمن  تقرير 

اخلارجية األمريكية عن حالة احلريات الدينية يف العالم الصادر لعام ٢٠15م، والذي يصدر 
سنوًيا حول حالة احلريات الدينية يف العالم، وتزعم وزارة اخلارجية األمريكية أن ذلك يهدف 
ملراقبة االضطهاد الديني والتمييز وتعزيز احلرية الدينية يف جميع أنحاء العالم. ويحتوي التقرير 
على مقدمة، وملخص تنفيذي، وفصل يصف الوضع القانوني للحرية الدينية يف 195 بلًدا يف 
أنحاء العالم. ومبوجب قانون احلرية الدينية األمريكي، يتم إدانة االنتهاكات اجلسيمة للحريات 
الدينية، وتسمية الدول "املثيرة للقلق"، حيث يخول هذا القانون للواليات املتحدة اتخاذ إجراءات 
بحق الدول، مبا يف ذلك فرض عقوبات اقتصادية. وقد تضمنت الردود توضيح موقف اململكة 
بعض  حقوق  بشأن  واملزاعم  لإلسالم،  اململكة  وتفسير  الدولة،  عن  الدين  فصل  مسائل  حول 
املواطنني، وما يثار بشأن ممارسة الشعائر الدينية لغير املسلمني وبناء دور العبادة لهم، والرد 
على ما يثار بشأن هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومزاعم التعصب املذهبي، واملزاعم 
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أو  للتعصب  تدعو  عبارات  أو  إشارات  وجود  حول  املزاعم  القضائية،  اإلجراءات  سرية  حول 
الكراهية يف املناهج الدراسية.

تقرير الرد على املزاعم الواردة يف اجلزء اخلاص باململكة ضمن التقرير السنوي الذي تصدره . 5
وتناول  بالبشر،   االجتار  جرائم  ومكافحة  مراقبة  مكتب  بواسطة  األمريكية  اخلارجية  وزارة 
التقرير حالة االجتار باألشخاص فـي اململكة، حيث صنفها يف املستوى الثاني )قائمة املراقبة(، 
اململكة من جهود  تبذله  إلى ما  التقرير  الثالث )وهو األقل(، وأشار  أن كانت يف املستوى  بعد 

ملكافحة جرائم االجتار باألشخاص، وما حتقق من إجنازات على أرض الواقع.
   كما اشتمل التقرير األمريكي على عدد من امللحوظات حول حالة االجتار باألشخاص يف اململكة، 
وقدم بشأنها عدًدا من التوصيات، وقد تصدت اللجنة الدائمة ملكافحة جرائم االجتار باألشخاص 
لتلك امللحوظات والرد عليها. وبناًء على التوجيهات السامية يف هذا الشأن جرى إحالته إلى 
وزارة اخلارجية لتعميمه على سفارات اململكة وبعثاتها الدائمة، لالستفادة منه يف بيانات اململكة 

والرد على ما يُثار من ادعاءات من قبل بعض الدول واملنظمات الدولية.
تقرير الهيئة بشأن اخلدمات املقدمة حلجاج بيت اهلل احلرام خالل حج عام 143٦هـ.. ٦
تقرير حول إنفاذ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ٦8/159 حول "حقوق اإلنسان والتنوع . ٧

الثقايف". 
- وتعد الهيئة عدًدا من التقارير، التي تقدم إلى اآلليات اإلقليمية، ومنها:

اإليجاز الدوري الثالث حول منجزات دول مجلس التعاون يف مجال حقوق اإلنسان، وهو تقرير . 8
من  اخلامس  للبند  إنفاًذا  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  العامة جمللس  لألمانة  مقدم  إقليمي 

محضر االجتماع التاسع لرؤساء األجهزة احلكومية املعنية بحقوق اإلنسان.
تقرير مفصل عن تشغيل وتوظيف املكفوفني يف اململكة، يقدم إلى االحتاد العربي للمكفوفني.. 9
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نظًرا ملا لزيارة السجون ودور التوقيف من أهمية، للوقوف على مدى متتع احملكومني واملوقوفني 
بكامل حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة اإلسالمية واألنظمة املرعية يف اململكة العربية السعودية، 
املادة  من  السادسة  الفقرة  منحت  فقد  السجناء،  الدولية حلقوق  املعايير  مع  ذلك  ومدى مالءمة 
)اخلامسة( من تنظيم الهيئة، مجلس الهيئة احلق يف زيارة السجون ودور التوقيف يف أي وقت دون 

إذن من جهة االختصاص، ورفع تقارير عن تلك الزيارات.

كذلك الفقرة )د( من املادة )احلادية عشرة( التي حددت مهام إدارة املتابعة والتحقيق، ومن تلك 
املهام زيارة السجون ودور التوقيف وفق ما يقدره مجلس الهيئة يف هذا اخلصوص دون إذن من جهة 

االختصاص، والتحقيق فيما يتطلب التحقيق فيه من مخالفات يف مسائل حقوق اإلنسان.

وبناًء على ذلك فقد كثفت الهيئة زياراتها للسجون ودور التوقيف، وذلك عبـر برامج محددة وخطط 
سنوية، سواء كان ذلك بالزيارات التفقدية واملفاجئة، أو بناًء على ما يردها من شكاوى أو ما ترصده 

عبر وسائل التواصل االجتماعي وقنوات الرصد األخرى.

وميكن إجمال أعمال الهيئة املتعلق بالسجون ودور التوقيف فيما يأتي: 
التأكد من نظامية اإليقاف واستناده على أوامر مسببة ومحددة املدة.■ 
التأكد من نظامية إجراءات التحقيق، واملدد احملددة لذلك.■ 
التأكد من عرض املوقوفني على احملكمة اخملتصة يف املدد احملددة لذلك.■ 
التأكد من عدم بقاء أي موقوف بعد انتهاء محكوميته، ما لم يوجد مبرر نظامي لذلك. ■ 
التأكد من حصول املوقوف أو احملكوم على حقه يف الرعاية الصحية الالزمة.■ 

جدول رقم )1٠( عدد الزيارات التي قامت بها الهيئة واحلاالت التي بحثت: 

عدد الحاالت التي بحثتعدد الزياراتالنوع

1٢8٢٢٦سجون عامة
1٦5318سجون املباحث
18٠98دور التوقيف

35٢مؤسسة رعاية الفتيات
٤7669٤اإلجمالي 

وخالل زيارات الهيئة للسجون ودور التوقيف رصدت الهيئة عدًدا من التدابير واإلجراءات اإليجابية 

خامساً: زيارة السجون ودور التوقيف
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من أبرزها:
وتلبيتها . 1 فيها  النزالء  وأجنحة  الهندسية،  تصاميمها  حيث  من  السجون  من  عدد  مباني  متيز 

للبرامج اإلصالحية.
تفعيل برنامج اليوم العائلي داخل األجنحة الفندقية املوجودة يف عدد من السجون.. ٢
متكني بعض املوقوفني من اخلروج ملدد محددة حلضور مناسبات الزواج أو العزاء، أو لزيارة أحد . 3

الوالدين يف املنزل يف حال عجزه عن زيارة ابنه.
السماح لبعض املوقوفني بإكمال دراساتهم اجلامعية أو ما دونها.. 4
التواصل . 5 وتسهيل  والسجناء،  املوقوفني  ومعلومات  بيانات  لعرض  تواصل  نافذة  نظام  اعتماد 

بينهم وبني ذويهم، إضافة إلى أنه يتم من خالله تقدمي طلبات الزيارة واخلروج املؤقت، والنفقات 
والشكاوى واالقتراحات.

السماح لعدد من السجناء باخلروج ملرة واحدة يف الشهر وقضاء يوم كامل مع عائالتهم.. ٦
كما رصدت الهيئة خالل زياراتها بعض امللحوظات التي سعت ملعاجلتها مع اجلهات املعنية، ومن 

أبرزها:
اكتظاظ عدد من السجون ودور التوقيف بالنزالء، مبا يتجاوز الطاقة االستيعابية اخملصصة . 1

لها، األمر الذي قد تتأثر معه اخلدمات املقدمة للسجناء، فضاًل عن حقوقهم املكفولة لهم، سواء 
يف اإلعاشة، أو ترتيب الزيارات، واالتصاالت الهاتفية والرعاية الصحية داخل السجن.

نقص عدد العاملني يف بعض السجون ودور التوقيف.. ٢
عدم مالئمة عدد من السجون لظروف األشخاص ذوي اإلعاقة.. 3
جتاوز مدد التحقيق يف بعض القضايا للمدد النظامية، إضافة إلى تأخر البت يف بعض القضايا . 4

بسبب تباعد أوقات اجللسات، علًما بأنه يجري يف هذه احلاالت التنسيق الفوري مع اجلهات املعنية 
ملعاجلة ذلك.
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نصت الفقرة السابعة من املادة )اخلامسة( من تنظيم الهيئة على اختصاص مجلس الهيئة يف "تلقي 
الشكاوى املتعلقة بحقوق اإلنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ اإلجراءات النظامية بشأنها".

وبناًء على ذلك، فقد استمرت الهيئة يف تلقي الشكاوى يف مختلف مجاالت حقوق اإلنسان، حيث 
بلغ مجموعها خالل العام املالي 143٧/143٦هـ عدد )٢151( شكوى، وتخضع هذه الشكاوى لعدد 
من املراحل واخلطوات اإلجرائية ابتداًء من التقّدم بالشكوى واستقبالها، مروًرا بدراستها، وانتهاًء 
باتخاذ اإلجراء املناسب بشأنها، حيث تستقبل الهيئة هذه الشكاوى عن طريق احلضور للهيئة وتعبئة 
االستمارة اخملصصة لهذا الغرض، أو عن طريق الفاكس، أو البريد، أو الهاتف، أو موقع الهيئة على 

شبكة اإلنترنت، كما هو موضح يف الرسم البياني رقم )3(.

ويجري بعد ذلك استكمال بيانات الشكاوى ومعلوماتها، ومقابلة أصحاب العالقة أو التواصل معهم 
معلوماتها  كافة  وإخضاع  املتاحة،  املعطيات  ضوء  يف  دراستها  ثم  ومن  جوانبها،  كافة  الستيضاح 
ملعايرة دقيقة مع نصوص األنظمة والتعليمات القائمة، وأحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية التي 
انضمت لها اململكة، لتحديد ما إذا كانت تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة من عدمه، وما هو 

أساسها القانوني الذي تستند إليه، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ اإلجراء النظامي املناسب.

وتتنوع اإلجراءات التي يتم اتخاذها يف هذا اإلطار لتشمل ما يلي:

املتعلقة  كالشكاوى  لها،  املمنوح  اختصاصها  عن  الشكوى  موضوع  خروج  الهيئة  تقرر  أن  األول: 
باملنازعات املالية الواقعة بني أفراد، أو االعتراض على األحكام القضائية، أو القرارات اإلدارية، ويف 
هذه احلالة تقدم اإلدارات املعنية االستشارة النظامية الالزمة لصاحب العالقة، ويتم إرشاده إلى 

اخلطوات واإلجراءات الواجب عليه اتباعها بحسب طبيعة شكواه.

الثاني: أن تقرر الهيئة أن موضوع الشكوى يدخل ضمن اختصاصها املمنوح لها، ويتعنّي التحقق من 
صحة املعلومات الواردة فيها من خالل الكتابة للجهة املعنية.

الثالث: أن تقرر الهيئة ضرورة الوقوف على وقائع الشكوى ميدانًيا، والتحقق من صحة املعلومات 
الواردة.

سادساً: الشكاوى
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رسم بياني رقم )3( مراحل تقدمي الشكوى ودراستها واإلجراءات املتخذة

أ.  الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب الفرع والموضوع:

تلقى املقر الرئيس للهيئة خالل العام املالي 143٧/143٦هـ )٦٢8( شكوى، متثل ما نسبته )٢9.1٪( 
املكرمة، حيث  الهيئة مبنطقة مكة  املرتبة فرع  للهيئة، تاله يف  الواردة  الشكاوى  من إجمالي عدد 
تلقى خالل العام نفسه )449( شكوى متثل ما نسبته )٢٠.9٪( من إجمالي عدد الشكاوى الواردة 
للهيئة، ثم فرع الهيئة مبنطقة عسير والذي تلقى )4٠٦( شكاوى، مبا يعادل )18.9٪( من إجمالي 
عدد الشكاوى الواردة للهيئة خالل العام نفسه، يف حني كان فرع الهيئة مبنطقة اجلوف أقل الفروع 
تلقًيا للشكاوى، حيث بلغ عدد ما تلقاه )35( شكوى بواقع )1.٦٪( من إجمالي عدد الشكاوى الواردة 

للهيئة.  

وقد بلغ عدد الشكاوى التي تتعلق موضوعاتها بقضايا العدالة اجلنائية )485( شكوى من إجمالي 
عدد الشكاوى، متثل ما نسبته )٢٢.5٪(، ثم الشكاوى املتعلقة بالهوية واجلنسية بـ )٢8٠( شكوى، مبا 
يعادل )13٪(، فالشكاوى املتعلقة باحلماية من العنف واإليذاء بـ )٢٢3( بواقع )1٠.4٪(، وقد تلقت 
االجتماعية  والرعاية  والصحة  والتعليم  بالعمل  املتصلة  املوضوعات  الشكاوى يف  الهيئة عدًدا من 
واحلماية من االجتار باألشخاص، وعدًدا من املوضوعات الواردة إجماالً يف احلقل "أخرى" يف اجلدول 
أدناه، والتي تناولت موضوعات اللجوء للقضاء، والتملك، والتنمية، والبيئة السليمة، واخلصوصية، 

والرأي والتعبير وغيرها من املوضوعات.
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جدول رقم )11( عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة خالل العام املالي 143٧/143٦هـ، موزعة حسب الفرع 
الذي تلقى الشكوى، واملوضوع

مكةالرياضنوع الحق
المنطقة 
الشرقية

النسبةالمجموعالقصيمالجوفحائلتبوكعسير

22.5 %18398٢195٢114٧4٦485العدالة اجلنائية
13 %8٧543٠8٠11114٦٢8٠الهوية واجلنسية

10.4 %3٢5٦٢14٠٧51٦1٠٢٢3احلماية من العنف
7.8 %٢81٦8-٢95٧19٢1113العمل

5.6 %4٠٢81314٦15٢٢1٢٠الرعاية االجتماعية
4.8 %31٢٢14٢٢٢8٢٢1٠3الصحة
1.9 %441-814٧413التعليم

احلماية من اإلجتار 
1 %3٢٢-1--1314باألشخاص

33 %٢٠81191٠913٠143٢1483٧٠9أخرى 1
٦٢8449٢384٠٦٧313835184٢151اجملموع

% 100
100 %8.6%1.6%6.4%3.4%18.9%11.1%20.9%29.1%النسبة املئوية

ب . الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب الجنس:
بلغ عدد شكاوى الذكور التي استلمتها الهيئة خالل العام املالي 143٧/143٦هـ )1349( شكوى، 
بنسبة )٦٢.٧٪( من إجمالي عدد الشكاوى، يف مقابل )8٠٢( شكوى للنساء بواقع )3٧.3٪(، وقد 
كان املقر الرئيس للهيئة هو صاحب النصيب األكبر لقضايا الذكور، حيث تلقى )4٢٢( شكوى من 
إجمالي )٦٢8(، يف حني كان فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة هو املتلقي األكبر للشكاوى املقّدمة من 
اإلناث، والتي بلغت )٢٢9( شكوى من أصل )449( شكوى. ويبني اجلدول رقم )1٢( عدد القضايا 

التي استلمتها الهيئة خالل العام املالي 143٧/143٦ بحسب اجلنس.
جدول رقم )1٢( عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة حسب اجلنس  خالل العام املالي 143٧/143٦هـ.

النسبةاجملموعالقصيماجلوفحائلتبوكعسيرالشرقيةمكةالرياضاجلنس

62.7 %4٢٢٢٢٠1413٠84558٢٧1٢81349ذكر 
37.3 %٢٠٦٢٢99٧98٢88٠85٦8٠٢أنثى

100 %٦٢8449٢384٠٦٧313835184٢151اإلجمالي

1أخرى: تشمل املوضوعات املتصلة باجملاالت التالية: املساواة وعدم التمييز / اللجوء للقضاء / الرأي والتعبير / الزواج وتكوين األسرة 
/ املستوى املعيشي الكايف / اخلصوصية وأمن املعلومات / التملك / احلقوق الثقافية / البيئة السليمة / التنمية  وغيرها من اجملاالت.
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 ج. الشكاوى الواردة إلى الهيئة بحسب الجنسية:
بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من املواطنني خالل العام املالي 143٧/143٦هـ )1588( شكوى، 
بنسبة )٧3.8٪( من إجمالي الشكاوى، يف مقابل )5٦3( شكوى لغير السعوديني، بواقع )٢٦.٢٪(، 
وقد كان املقر الرئيس للهيئة بالرياض هو املتلقي األكبر لقضايا املواطنني، حيث تلقى )459( شكوى 
من إجمالي )٦٢8(، يف حني كان فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة هو املتلقي األكبر للشكاوى املقّدمة 
من األجانب، والتي بلغت )148( شكوى من أصل  )449( شكوى، ويبني اجلدول التالي عدد القضايا 

التي استلمتها الهيئة خالل العام املالي 143٧/143٦هـ بحسب اجلنسية.

جدول رقم )13( عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة حسب اجلنسية خالل عام 143٧/143٦هـ.

مكةالرياضالجنسية
المنطقة 
الشرقية

النسبةالمجموعالقصيمالجوفحائلتبوكعسير

73.8%4593٠119٠31٢5911٦3٠1٢11588سعودي
26.2%1٦9148489414٢٢5٦35٦3أجنبي

%٦٢8449٢384٠٦٧313835184٢151100اإلجمالي

 د. الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب المنتهي منها:
بلغ عدد الشكاوى املنتهية بجميع فروع الهيئة للعام املالي 143٧/143٦هـ )1411( شكوى، من أصل 
اجلهات  مع  تتواصل  الهيئة  مازالت  الشكاوى، يف حني  بواقع ٦5.٦٪ من حجم  )٢151( شكوى، 
املستلمة،  الشكاوى  العالقة إلنهاء )٧4٠( شكوى متثل نسبة 34.4٪ من إجمالي  احلكومية ذات 
ويبني اجلدول التالي عدد الشكاوى التي استلمتها الهيئة خالل العام املالي 143٧/143٦هـ حسب 

املنتهي منها.
جدول رقم )14( عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة حسب املنتهى منها خالل عام  143٧/143٦هـ.

النسبةاجملموعاملنتهي
65.6%1411املنتهي

34.4%٧4٠غير املنتهي
100%٢151اإلجمالي

بشأن  الهيئة  مع طلبات  اجلهات  تفاوت مستوى جتاوب  إلى  الصدد  اإلشارة يف هذا  من  بد  وال 
التأكد من صحة الشكاوى، حيث تتطلّب طبيعة أغلب الشكاوى استكمال املعلومات األساسية بشأن 
موضوعها، وبعث استفسار مكتوب للجهة املعنية للتحقق من صحة االدعاءات الواردة يف الشكوى، 
والرد على الهيئة بنتيجة ذلك، ليتسنى لها يف ضوء ذلك مقارنة املعلومات الواردة وتقييمها، ومدى 
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اعتبارها متثل انتهاًكا ألي من حقوق اإلنسان من عدمه، وتتم عملية التقييم يف ضوء أحكام الشريعة 
واللوائح  واألنظمة  اململكة،  بها  التزمت  التي  الدولية  اإلنسان  اتفاقيات حقوق  وأحكام  اإلسالمية 
السارية املتصلة مبوضوع الشكوى، وميثل التأخر يف الرد على استفسارات الهيئة، أو عدم ورود أي 

إفادة بشأنها، السبب الرئيس لعدم إنهاء بعض الشكاوى أوالبت فيها.

وتعتمد الهيئة إنهاء الشكاوى وحفظها وفق ثالثة مسارات:
األول: ورود إفادة من اجلهة املعنية توضح عدم صحة ما ذكر فيها، أو ورود أن كافة اإلجراءات 
املتخذة بشأن موضوعها كانت موافقة لألحكام النظامية ذات الصلة مبوضوع الشكوى، أو قيامها 

مبعاجلة اخملالفة املرصودة، واملتابعة مع الشاكي لضمان معاجلة موضوعه.

الشكوى  مقّدم  بشأن  املتخذة  اإلجراءات  صحة  واتضاح  ميدانًيا،  الواقعة  على  الوقوف  الثاني: 
ونظاميتها.

نظاًما  يتعنّي عليهم  كان  ما  متى  العالقة  الالزمة ألصحاب  النظامية  االستشارات  تقدمي  الثالث: 
اتخاذ عدد من اإلجراءات واخلطوات لدى جهات حكومية معنية، ويتسير لهم القيام بتلك اإلجراءات 

بأنفسهم.
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 يعتبر االهتمام بنشر ثقافة حقوق اإلنسان دليل على التقدم والتحضر الدال على مدى وعي الشعوب، 
اء  حضارًيا، وفق مبدأ املساواة بني البشر الذي أكَّدت عليه يف الوقت نفسه الشريعة اإلسالمية الغرَّ

يف أكثر من موضع يف القرآن والسنة املطهرة.

ومن هذا املنطلق، تهتُم اململكة بنشر ثقافة حقوق اإلنسان، يف مناخ من األخوة والتسامح، والتراحم، 
ز حلماية حقوق اإلنسان  وبناء القدرات املؤسسية يف القطاع احلكومي واخلاص، ليرتقي أداؤها املعزِّ

باستلهام رسالة اإلسالم السمحة، وما يتفق معها من العهود واملواثيق الدولية.

ت املادةُ )األولى( من تنظيم الهيئة على أن تنشأ مبوجب هذا التنظيم هيئة تسمى "هيئة  وقد نصَّ
حقوق اإلنسان" ترتبُط مباشرًة بامللك، وتهدُف إلى حمايِة حقوِق اإلنساِن وتعزيزها، وفًقا ملعايير 

حقوق اإلنسان الدولية، ونشر الوعي بها.

ت الفقرة الثامنة من املادة )اخلامسة( من النظام نفسه على "وضع السياسة العامة لتنمية  كما نصَّ
الوعي بحقوق اإلنسان، واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتوعية بها، وذلك من 

خالل املؤسسات واألجهزة اخملتصة بالتعليم والتدريب واإلعالم وغيرها".

وتهدف الهيئُة من خالل برامجها إلى تنمية الوعي بحقوق اإلنسان التي كفلها اإلسالم بني أفراد 
اجملتمع، والتعريف باألنظمة والتعليمات واإلجراءات املتبعة يف اململكة التي حتمي حقوق اإلنسان 
وتفعيلها، والتنبيه إلى خطورة انتهاكات حقوق اإلنسان والتحذير منها، والعمل على توافق اللوائح 
والتعريف  ومفاهيمها،  اإلنسان  حقوق  مبادئ  مع  اجلمهور  مع  التنفيذي  والسلوك  واإلجراءات 

باألساليب والوسائل التي تساعد على حماية هذه احلقوق.

ولتحقيق التوعية بحقوق اإلنسان، وإنفاًذا ملا ورد يف تنظيم الهيئة، فقد عملت خالل السنة املالية 
بكافة  التوعية  شملت  توعوية،  وحمالت  عمل  وورش  تثقيفية،  برامج  وضع  على  143٧/143٦هـ، 
احلقوق، وحققت أرقام مشاهدة عالية عبر القنوات اإلعالمية ومواقع التواصل االجتماعي، ومن 
ذلك كان إنتاج أفالم درامية قصيرة تنتقد بعض املمارسات التي تتنافى مع حقوق اإلنسان، وتطرح 
م عدٌد من الالعبني السعوديني املشاهير  سبل معاجلتها، وفًقا لألنظمة املرعية يف اململكة، كما قدَّ
استشارات  تقدمي  إلى  إضافة  القنوات،  من  عدد  يف  بثها  مت  خصوًصا،  للشباب  توعوية  رسائل 
حقوقية، من خالل املشاركة يف املناسبات الدورية التي تعقد يف اجلامعات، أو يف املعارض املوسمية.

إلى  إضافة  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  األسرية  بالقضايا  تُعنى  حمالت  تنظيم  وكذلك 
شرائح  إلى  الوصول  بهدف  وذلك  اململكة،  مناطق  واجلامعات يف  األدبية،  األندية  محاضرات يف 
اجملتمع كافة، من خالل هذه الفعاليات، وحتقيق الهدف التوعوي املنشود، بالتعريف بحقوق اإلنسان 

داخل اململكة العربية السعودية.

سابًعا: نشر ثقافة حقوق اإلنسان
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أ- الحمالت التوعوية:
نت الهيئة خالل عام 143٧/143٦هـ )٧( حمالت توعوية، لنشر ثقافة حقوق اإلنسان، بواقع  دشَّ
تليفزيونيتني، وحملتني باجلامعات  التواصل االجتماعي، وحملتني  إلكترونية بوسائل  )4( حمالت 

السعودية، بهدف التواصل مع أكبر قدر من شرائح اجملتمع، وخصوًصا فئة الشباب. 

جدول رقم )15( عدد احلمالت التوعوية التي دشنتها الهيئة خالل العام املالي 143٧/143٦هـ.

مكانهااحلملة التوعويةم

حملة إعالنية على قناة روتانا خليجية وروتانا إف أم اشتملت 1
على )٢٦( موضوًعا يف مختلف مجاالت حقوق اإلنسان.

 قناة روتانا خليجية 
وروتانا إف أم

٢
حملة إعالمية عبارة عن أفالم قصيرة يقدم فيها عدد من 

الالعبني السعوديني املشاهير رسائل توعوية للمجتمع مت بثها يف 
عدد من القنوات.

 عدد من القنوات 
التلفزيونية

حملة توعوية وتقدمي استشارات حقوقية بجامعة األمير سلطان 3
بالرياض.

جامعة األمير سلطان 
بالرياض

تنظيم حملة "نحو طفولة آمنة" والتي تعني بحماية الطفل من 4
االعتداءات عبر وسائل التواصل االجتماعي.

وسائل التواصل 
االجتماعي

5
تفعيل نشر ثقافة حقوق اإلنسان عبر وسائل التواصل 

االجتماعي من خالل حسابات الهيئة يف )تويتر، اليوتيوب، 
انستجرام،.....(.

وسائل التواصل 
االجتماعي

املعرض التوعوي السادس بجامعة اإلمام محمد بن سعود ٦
اإلسالمية.

جامعة اإلمام محمد 
بن سعود

نشر نظام حماية الطفل عبر حملة إعالمية يف وسائل التواصل ٧
االجتماعي.

وسائل التواصل 
االجتماعي

ب- المحاضرات والندوات:
أقامت الهيئة خالل عام 143٧/143٦هـ )4٠( محاضرة تثقيفية وندوة علمية لنشر وتعزيز ثقافة 
حقوق اإلنسان يف اجملتمع، وقد شملت هذه احملاضرات جميع مناطق اململكة من املواطنني واملقيمني 

املهتمني بقضايا حقوق اإلنسان.
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جدول رقم )1٦( احملاضرات والندوات التي عقدتها الهيئة خالل العام املالي 143٧/143٦هـ. 

التاريخاحملاضرة / الندوةم

143٦/1/٢4ندوة التعريف بالهيئة ودورها وإجنازاتها.1

143٦/3/5ندوة "أهمية نشر ثقافة حقوق اإلنسان".٢

143٦/3/9ندوة "واجبنا جتاه نشر ثقافة حقوق اإلنسان ".3

ندوة التعريف بهيئة حقوق اإلنسان والدور املنوط بها املنعقدة يف محافظة 4
143٦/3/1٦عنيزة.

143٦/3/٢3ندوة ماهية  برنامج  نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف الرس.5
143٦/4/٢محاضرة "حقوق الطفل بني املواثيق الدولية واحمللية".٦
143٦/4/5محاضرة "دور اجلهات احلكومية يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان".٧
143٦/4/5ندوة ثقافة حقوق اإلنسان ودورها يف تنمية اجملتمع.8
143٦/4/1٢محاضرة "دور اجلهات احلكومية يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان".9
143٦/4/19محاضرة تعريفية "مهام فرع الهيئة بالقصيم واختصاصاته".1٠
143٦/4/٢٦ندوة "ثقافة حقوق اإلنسان" مبحافظة الشماسية.11
143٦/5/19محاضرة دور مؤسسات حقوق اإلنسان يف اجملتمع.1٢
143٦/5/٢1محاضرة بالتعاون مع شرطة محافظة جدة داخل مقر الهيئة.14
143٦/5/٢٢محاضرة )مفاهيم حقوق اإلنسان ( للضباط مبدينة تدريب األمن العام.15
143٦/5/٢٧محاضرة يف النادي األدبي باملدينة املنورة بعنوان "ثقافة حقوق اإلنسان".1٧
143٦/٦/1٠محاضرة "حقوق املرأة ونظام احلماية من االيذاء".18
143٦/٦/1٦محاضرة "ال للعنف".19
143٦/٦/٢3ندوة "حتديات املرأة يف اجملتمع" باجلوف.٢٠
143٦/٦/٢٦محاضرة "األحوال الشخصية"-برنامج األمان األسرى.٢1

محاضرة )األحوال الشخصية( يف اليوم العاملي للمرأة حتت شعار "كوني قادرة" ٢٢
143٦/٦/٢٦بجامعة امللك فيصل باألحساء.

143٦/8/٢5محاضرة بعنوان "حقوق اإلنسان".٢3
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143٦/9/1٠محاضرة اخملدرات وأثرها على حق الفرد واجملتمع.٢4

محاضرة "حقوق املتهم يف نظام اإلجراءات اجلزائية" ملنسوبي شرطة منطقة ٢5
143٦/1٠/14مكة املكرمة.

143٦/1٠/٢٧محاضرة "حقوق اإلنسان واحلريات االساسية" ملنسوبي مكافحة اخملدرات.٢٦
143٧/1/13ندوة تعريفية بإتفاقيات حقوق الطفل.٢٧
143٧/1/14محاضرة بعنوان "العنف االسري".٢8
143٧/1/٢٢محاضرة حقوق اإلنسان يف الشريعة االسالمية.٢9
143٧/٢/٧محاضرة بعنوان "العنف ضد األطفال".3٠
143٧/٢/11ندوة حقوق الطفل "تعزيز دور األسرة يف حماية األبناء من العنف واإلرهاب".31
143٧/٢/1٢محاضرة "حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة" يف كلية التربية اخلاصة باجلبيل.3٢

محاضرة يف مدرسة مملكتي الصغيرة بعنوان "العنف األسري ودور هيئة حقوق 33
143٧/٢/14اإلنسان يف احلد منه".

محاضرة "حاجة أفراد اجملتمع ملعرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات" 34
143٧/٢/14يف الثانوية األولى بالثقبة.

محاضرة "حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة" يف مجمع شموع االمل للتربية 35
143٧/٢/٢5اخلاصة والتأهيل.

محاضرة بعنوان "أنواع السموم احلديثة يف اململكة –عالقة اإلدمان بالعنف 3٦
143٧/٢/٢٦األسري".

143٧/٢/٢٧محاضرة لتفعيل يوم األمان االسرى يف جمعية جود النسائية.3٧

محاضرة "الفصول الدراسية والتمكني جلميع القدرات" يف اإلدارة العامة 38
143٧/3/5للتربية والتعليم يف محافظة االحساء.

محاضرة "حقوق املتهم يف نظام اإلجراءات اجلزائية" بالتعاون مع شرطة 39
143٧/3/1٧منطقة مكة املكرمة.

143٧/3/18محاضرة بعنوان "احلوار األسري الفعال".4٠

ج- ورش العمل:
أقامت الهيئة خالل عام 143٧/143٦هـ )18( ورشة عمل شملت جميع مناطق اململكة، بهدف تبادل 
اجلهات  إلى  الهيئة  رسالة  إيصال  واإلسهام يف  اإلنسان  حقوق  تعزيز  مجال  واخلبرات يف  اآلراء 
املشتركة يف هذه الورش، باإلضافة إلى أن هذه الورش أسهمت يف جمع بعض البيانات واستطالع 
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رأي املشاركني يف الكثير من القضايا والظواهر التي ترصدها الهيئة. 
جدول رقم )1٧( ورش العمل التي عقدتها الهيئة خالل العام املالي 143٧/143٦هـ.

التاريخعنوان ورشة العملم

143٦/1/18املرأة العاملة يف نظام العمل السعودي.1
143٦/1/18حقوق املعاقني يف األنظمة السعودية.٢
143٦/1/18العمل اخليري.3

التنمية املستدامة آمال معقودة على التكنولوجيا مبناسبة اليوم العاملي 4
143٦/٢/18للمعاقني.

143٦/٢/18إحمي حقي.5
9-143٦/3/11رؤية وطنية لتعليم حقوق اإلنسان يف اململكة.٦
143٦/3/1٦حقوق السجينات.٧
143٦/3/1٧حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة.8
143٦/3/٢3مكافحة االجتار بالبشر.9
143٦/4/18حقوق املرأة يف اإلسالم.1٠
143٦/4/3٠ )احلماية الشخصية لألطفال( يف مدارس اجلامعة.11
143٦/5/٧ورشة عمل مع جمعية تيسير الزواج.1٢

االحتفاء باليوم العاملي للمرأة للتعريف باتفاقية القضاء على أشكال 13
143٦/5/14التمييز ضد املرأة.

143٦/5/٢٢التعريف بآلية االستعراض )upr( الدورى الشامل.14
143٦/٦/15مناهضة التمييز العنصري.15
143٦/٦/18ثقافة حقوق اإلنسان.1٦
143٦/11/9املشاركة يف صنع القرار.1٧
143٦/1٢/٢4تفعيل سبل التعاون بني الهيئة وجلنة تراحم حول القضايا الواردة.18

د- الدورات التدريبية:
أقامت الهيئة خالل العام 143٧/143٦هـ )1٦( دورة تدريبية، يف جميع مناطق اململكة، بهدف تدريب 
وتطوير مهارات وصقل معارف منسوبيها باملهارات واملعارف الالزمة ألداء مهام عملهم على الوجه 

املطلوب، ولتوسيع دائرة وأساليب نشر ثقافة حقوق اإلنسان.
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جدول رقم )18( الدورات التدريبية التي عقدتها الهيئة خالل العام املالي 143٧/143٦هـ.

التاريخالدورات التدريبيةم

143٦/1/4دورة تدريبية ملنسوبي فرع منطقة مكة املكرمة ملدة أربعة أيام.1
143٦/1/4دورة تدريبية ملنسوبي فرع منطقة مكة املكرمة "املستشار األسري".٢
143٦/٢/٢3دورة تدريبية حول حقوق اإلنسان يف قضايا األمن الوطني.3
143٦/٢/٢3دورة تدريبية يف االتفاقية الدولية-القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة.4
143٦/4/4دورة تدريبية مبقر فرع الهيئة مبطنقة مكة املكرمة الرقابة على االنتخابات.5

تدريب عدد من طالبات جامعة امللك عبدالعزيز يف تخصص القانون وعلم ٦
143٦/4/8النفس واالجتماع.

143٦/٧/٦البرنامج التدريبي تدريب املدربني والتي أقامتها الهيئة يف منطقة الرياض.٧

تدريب عدد من طالبات جامعة امللك عبدالعزيز يف تخصص القانون وعلم 8
143٦/٧/1٧النفس واالجتماع.

143٦/8/9دورة تدريبية بعنوان املهارات األساسية ملمارسة اخلدمة االجتماعية.9
143٦/9/٦دورة حقوق اإلنسان ملنسوبي أكادميية نايف لألمن الوطني.1٠
143٦/9/٧دورة تدريبية بفرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة.11
143٦/9/8دورة تدريبية "املهارات األساسية ملمارسة اخلدمة االجتماعية".1٢
143٦/9/1٢دورة إعداد وصياغة االستبيانات.13

تدريب عدد من طالب جامعة امللك عبدالعزيز يف تخصص القانون وعلم 14
143٦/11/4االجتماع واخلدمة االجتماعية يف مجال حقوق اإلنسان.

143٦/11/4دورة تدربية ملنسوبى فرع منطقة مكة املكرمة ملدة أربعة أيام.15

تدريب عدد من طالبات جامعة امللك عبدالعزيز يف تخصص القانون وعلم 1٦
143٦/11/٢3النفس واالجتماع.
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هـ- المشاركات المجتمعية:
شاركت الهيئة خالل العام 143٧/143٦هـ بـ )59( مشاركة اجتماعية مع مؤسسات وجهات حكومية 
وأهلية لزيادة حجم التعاون والتواصل بني مؤسسات الدولة، ولنشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف 

اجملتمع، وكانت تلك املشاركات يف جميع مناطق اململكة. 
جدول رقم )19( املشاركات اجملتمعية للهيئة خالل العام املالي 143٧/143٦هـ. 

التاريخاملشاركات اجملتمعيةم

143٦/٢/5املشاركة يف أسبوع النزيل اخلليجى.1

مشاركة فرع املنطقة الشرقية بجناح توعوي- مع فريق معاني التطوعي يف ٢
143٦/٢/٧مجمع الواحة داون تاون.

143٦/٢/18مشاركة فرع املنطقة الشرقية بجناح توعوي - بجامعة امللك فيصل.3

عقد لقاء مع إدارة احلماية بالتنمية االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة ملناقشة 4
143٦/3/9استراتيجية االتصال فيما يتعلق بقضايا العنف األسري.

مشاركة بجناح توعوي - مركز جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لتنمية الطفل 5
143٦/4/1٦التابع جلمعية البر باألحساء.

مشاركة بجناح توعوي - مركز جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لتنمية الطفل ٦
143٦/4/٢3التابع جلمعية البر باألحساء.

143٦/5/٧مشاركة فرع منطقة اجلوف يف مركز احلوار الوطني "ندوة زواج القاصرات".٧

11-املشاركة بجناح توعوي مع الدفاع املدني باملنطقة الشرقية.8
143٦/5/14

مشاركة القسم النسوي بفرع منطقة مكة املكرمة يف امللتقى العلمي "اعتز 9
143٦/5/1٢بنفسي".

143٦/٦/4مشاركة بجناح توعوي - مركز التحدي للرعاية النهارية.1٠
143٦/٦/13مشاركة بجناح توعوي - برنامج  األمان األسري.11
143٦/٦/٢5مشاركة بجناح توعوي - يف كلية اجلبيل الصناعية.1٢

مشاركة الهيئة - حكومة الشارقة -  دائرة اخلدمة االجتماعية يف دولة 13
143٦/٦/٢٦اإلمارات العربية.

املشاركة يف ورشة عمل بعنوان اجلرمية املعلوماتية بجرائم االجتار بالبشر يف 14
٧-143٦/٧/11نادي ضباط قوى األمن.

143٦/٧/٧ورقة عمل يف جمعية العوق السمعي اخليرية يف القصيم.15

املشاركة بجناح توعوي مبعرض ملتقى كلية الشريعة - معرض يوم املهنة 1٦
143٦/٧/8بجامعة القصيم.
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143٦/٧/1٦مشاركة فرع منطقة مكة املكرمة يف دورة جمعية حماية حقوق األسرة.1٧
143٦/٧/1٧املشاركة يف ملتقى أقيم يف جامعة االمير سلطان بالرياض.18

املشاركة بجناح توعوي لتقدمي "االستشارات يف برنامج" مًعا ملعرفة إجراءاتك 19
143٦/٧/1٧القانونية".

مشاركة القسم النسوي باملقر الرئيس بالرياض يف حملة "بني ٢" الطالق ٢٠
143٦/٧/1٧وتداعياته على األمن النفسي لألطفال".

143٦/٧/٢٢املشاركة يف ملتقى املوارد البشرية الثامن يف محافظة جدة.٢1

143٦/٧/٢3مشاركة يف تقدمي دورة يف اجلمعية اخليرية لرعاية املعاقني "هدكا" حائل.٢٢

مشاركة فرع منطقة عسير بجناح توعوي ضمن برنامج نشر ثقافة حقوق ٢3
143٦/8/9اإلنسان يف مهرجان النماص.

مشاركة فرع منطقة عسير بجناح توعوي ضمن برنامج نشر ثقافة حقوق ٢4
143٦/8/1٢اإلنسان مبركز املفتاحة.

143٦/8/14مشاركة فرع منطقة اجلوف يف اليوم العاملي للخدمة االجتماعية.٢5

مشاركة فرع املنطقة الشرقية بجناح توعوي - يف مركز األمير سلطان بن ٢٦
143٦/8/1٧عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

مشاركة فرع منطقة عسير بجناح توعوي ضمن برنامج نشر ثقافة حقوق ٢٧
143٦/8/٢٠اإلنسان يف فعاليات مجمع األمير سلطان احلضاري.

143٦/8/٢٢مشاركة عدد من الباحثني والباحثات يف الدورة التدريبية املقامة يف الرياض.٢8

مشاركة فرع منطقة عسير بجناح توعوي ضمن برنامج نشر ثقافة حقوق ٢9
143٦/1٠/٢٢اإلنسان يف فعاليات مجمع أصداف.

143٦/11/19عقد لقاء تشاوري مع مؤسسات اجملتمع املدني مبنطقة مكة املكرمة.3٠

مشاركة بجناح توعوي يف الفعالية التي أقيمت يف مطار امللك فهد الدولي 31
143٦/1٢/5بالدمام.

املشاركة بجناح تعريفي وتوعوي يف املعرض املصاحب للمؤمتر الدولي 3٢
للقضاء والتحكيم املقام بجامعة اإلمام محمد بن سعود.

-٢8
143٦/1٢/٢9

143٧/1/8مشاركة القسم النسوي يف برنامج رفق يف الثانوية الثانية يف سكاكا.33

143٧/1/8مشاركة فرع منطقة مكة املكرمة يف برنامج" رحماء بينهم".34
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مشاركة فرع منطقة اجلوف بورقة عمل يف ندوة األمن وحقوق اإلنسان والتي 35
143٧/1/9عقدت يف شرطة منطقة احلدود الشمالية.

143٧/1/9مشاركة القسم النسوي يف برنامج رفق يف الثانوية السابعة يف سكاكا.3٦

9-143٧/1/11املشاركة يف ملتقى املرأة والطفل والبيئة بجدة.3٧

9-143٧/1/11مشاركة فرع منطقة مكة املكرمة يف برنامج "رحماء بينهم" ملنسوبات  الثانوية.38

143٧/1/15املشاركة يف ورشة عمل بالتعاون مع إدارة تعليم جدة.39

مشاركة فرع منطقة عسير بجناح توعوي ضمن برنامج رفق مبجمع مدارس 4٠
143٧/1/15الرواد للبنات.

مشاركة فرع منطقة عسير بجناح توعوي ضمن برنامج "رفق" مبتوسطة 41
143٧/1/٢1الثالثة للبنات.

مشاركة فرع منطقة اجلوف بورقة عمل يف ندوة األمن وحقوق اإلنسان والتي 4٢
143٧/1/٢8عقدت يف شرطة املنطقة.

5-143٧/٢/8املشاركة يف مهرجان اليوم العاملي للطفل املقام مبركز امللك فهد الثقايف.43

املشاركة بعدد من الفعاليات بالشراكة مع برنامج األمان األسري مبناسبة 44
143٧/٢/٦مرور عشرة سنوات على تأسيس البرنامج "أسرتك -أمنك".

143٧/٢/11املشاركة بورقة عمل تعريفية بجامعة امللك فيصل باألحساء.45

املشاركة بجناح تعريفي وآخر توعوي يف املعرض املصاحب لندوة حقوق 4٦
الطفل بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

-11
143٧/٢/1٢

143٧/٢/13مشاركة فرع منطقة عسير يف حملة )يد واحدة وصوت واحد ضد اإلرهاب(.4٧

مشاركة فرع منطقة مكة املكرمة يف برنامج "حقوق وحريات اإلنسان 48
143٧/٢/19األساسية" بالتعاون مع إدارة مكافحة اخملدرات باملنطقة.

مشاركة بعدد من الفعاليات مع إدارة التعليم مبنطقة تبوك لنشر ثقافة 49
143٧/٢/٢٢حقوق اإلنسان.

املشاركة بجناح توعوي يف مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية 5٠
143٧/٢/٢3" فريق سواعد لإلعاقة احلركية ".

143٧/٢/٢8املشاركة بجناح توعوي مع مركز التربية اخلاصة باخلبر "بصمتي".51

استضافة القسم النسوي بفرع منطقة مكة املكرمة طالبات ومنسوبات من 5٢
143٧/٢/٢8مدرسة املوهبة مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان.
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املشاركة بجناح توعوي مع مركز التربية اخلاصة باخلبر يف مجمع الراشد 53
143٧/٢/٢8التجاري.

املشاركة بجناح توعوي تفاعلي ومحاضرات يف املدرسة املتوسطة الرابعة 54
143٧/٢/٢8باخلبر "أنا منجز".

143٧/٢/٢9املشاركة بجناح تعريفي يف معرض جدة الدولي للكتاب.55

143٧/3/4املشاركة بجناح تفاعلي توعوي يف مركز التأهيل الشامل لإلناث.5٦

املشاركة بجناح توعوي تثقيفي يف دار املالحظة االجتماعية مبحافظة حفر 5٧
143٧/3/1٢الباطن.

مشاركة فرع منطقة مكة املكرمة يف فعاليات يوم النزيل اخلليجي بالتعاون مع 58
143٧/3/1٢جلنة رعاية السجناء املفرج عنهم.

املشاركة يف اليوم العاملي للخدمة االجتماعية بورقة عمل بعنوان "دور 59
143٧/3/18األخصائي االجتماعي يف هيئة حقوق اإلنسان".

و- النشر المرئي والمسموع والمقروء:

نص تنظيم هيئة حقوق اإلنسان يف مادته )الثانية عشرة( على إنشاء مركز النشر واإلعالم والتوثيق 
والترجمة يف مجال حقوق اإلنسان، ويهدف إلى نشر املبادئ واملفاهيم األساسية حلقوق اإلنسان، 
وخالل عام 143٦هـ، نشر املركز عدًدا من النشرات واجملالت واملطبوعات والبحوث، وبث عدًدا من 

مقاطع الفيديو واألفالم احلقوقية االحترافية، ومن ذلك على سبيل املثال:
إصدار )1٢( عدًدا من نشرة هيئة حقوق اإلنسان.. 1
اإلنسان. حيث شمل . ٢ مبادئ حقوق  على  النشء  بتربية  تهتم  التي  الطفل  إصدار مجلة حقوق 

توزيعها املدارس يف مدن ومحافظات اململكة، اضافة ألصحاب االهتمام.
إصدار مجلة )حقوق(، حيث شكلت هذه اجمللة مرجًعا ألبرز تطورات حقوق اإلنسان يف اململكة . 3

ومت توزيعها محلًيا وعربًيا ودولًيا.
إصدار مجلة )حقوق( باللغتني اإلجنليزية والفرنسية، حيث شكل هذان اإلصداران استعراًضا . 4

ألبرز تطورات حقوق اإلنسان يف اململكة، والرد على بعض ما يطرح يف الصحافة العاملية، وقد 
مت توزيعها على البعثات الدبلوماسية األجنبية والسعودية، وكذلك املنظمات الدولية وغيرها.

إصدار مجلة )بََشر( بثالث لغات العربية واإلجنليزية والفرنسية والتي تتناول بشكل متخصص . 5
املواضيع املتعلقة باالجتار باالشخاص، وتناول جوانب هذه القضية القانونية واالخالقية، وإبراز 

جهود اململكة يف محاربتها محلًيا أو من خالل التعاون الدولي.
احلكومية . ٦ اجلهات  على  وتوزيعه  اإلنسان  مجال حقوق  اململكة يف  إجنازات  عن  كتاب  إصدار 
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والبعثات الدلوماسية.
إعادة طباعة جميع املطبوعات مبا يوازي )٦٠ ألف( نسخة، بخالف مؤشرات االجتار باألشخاص . ٧

والذي طبع منه )1٠٠ ألف نسخة( وتوزيعها يف املعارض واملناسبات التي تشارك فيها الهيئة، 
إضافة لتزويد اجلهات التي تطلب ذلك.

إصدار )5( كتب خاصة بحقوق األطفال.. 8
إنتاج )٢5( فيلًما ومقطًعا إذاعًيا للتوعية بحقوق اإلنسان. . 9

تزويد عدد من املدارس واجلمعيات األهلية مبختلف مطبوعات الهيئة.. 1٠

ز- الترجمة والتوثيق:

اللغة  إلى  العربية  اللغة  الهيئة ومطبوعاتها من  تقارير  والتوثيق على ترجمة  الترجمة  يعمل قسم 
اإلجنليزية والفرنسية لتحقيق التواصل وإبراز مدى تطور حالة حقوق اإلنسان يف اململكة للمجتمع 

الدولي، وتوثيق ذلك إلكترونًيا من خالل موقع الهيئة اإللكتروني.
الدول املصدرة  بلغات  املنزلية  العمال والعمالة  تتناول حقوق  التي  الهيئة مطبوعاتها  كما ترجمت 

للعمالة بهدف توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم. 
كما يقوم قسم الترجمة بالترجمة من اللغة االجنليزية والفرنسية للغة العربية سواء كانت تقارير أو 

مواد علمية ميكن االستفادة منها.



التقرير السنوي 143٦ / 1437هـ       2015م68

أ-  التعاون على المستوى الوطني:
إَنّ تعزيز وحماية حقوق اإلنسان مسألٌة ذات أولوية مهمة، ومسؤولية اجلميع يف قطاعات الدولة 
كافة، مبا يضمن تضافر اجلهود لتنمية وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وميثل 
اخلدمات  الهيئة  تقدم  حيث  املنشود،  العمل  وحتقيق  اجلهود  لتنسيق  األساسية  الركيزة  التعاون 
املدني،  اجملتمع  ومؤسسات  احلكومية  للجهات  اإلنسان  حقوق  مجاالت  يف  والتقنية  االستشارية 

وغيرها. 
وتلمس الهيئة جتاوًبا فاعاًل من مختلف اجلهات يف املسائل والقضايا التي تنظرها، كما تتلقى الهيئة 
ما تطلبه من بيانات ومعلومات من اجلهات احلكومية عند إعدادها للتقارير الدورية ذات الصلة 
باتفاقيات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية، أو لإلجابة على استفسارات مقرري األمم املتحدة، أو 
لإلفادة عن حقوق حاالت فردية أو قضايا تتعلق بحقوق اإلنسان. وشملت مجاالت التعاون أيًضا: 
تنسيق اجلهود، وتبادل املعلومات واخلبرات والرؤى، ونشر الوعي بثقافة حقوق اإلنسان، واملشاركة 

يف تنظيم الفعاليات واألنشطة يف هذا اجملال. 
ومن جهود التعاون على املستوى الوطني، قيام مسؤولي الهيئة بلقاء املسؤولني يف اجلهات احلكومية، 
تعزيز  يضمن  مبا  حيالها،  الرؤى  وتنسيق  اإلنسان،  بحقوق  الصلة  ذات  والقضايا  املسائل  لبحث 

وحماية حقوق اإلنسان.
وقد كان لهذه اجلهود املتواصلة منذ نشأة الهيئة، ثمرات منها بناء شركاء فاعلني يسهمون مع الهيئة 
يف حتقيق أهدافها وأداء مهامها ومسؤولياتها، وتفاعل عدد من األجهزة احلكومية بإنشاء إدارات 

متخصصة حلقوق اإلنسان، لتحقيق مزيد من التعاون يف هذا اجملال.
التعاون بشكل وثيق مع مؤسسات اجملتمع املدني ذات الصلة بحقوق اإلنسان،  الهيئة  كما عززت 
ومن أهمها اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان، ومركز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة، وبرنامج األمان 

األسري الوطني، وجمعية النهضة النسائية، وجمعية الوفاء اخليرية وغيرها. 

ب- التعاون على المستوى االقليمي:
مع  "التعاون  على  تنص  التي  الهيئة،  تنظيم  من  )اخلامسة(  املادة  من   )1٢( الفقرة  إلى  استناًدا 
اجلمعيات واملنظمات واملؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية العاملة يف مجال حقوق اإلنسان مبا 

يحقق أهداف الهيئة وتنمية عالقاتها". 
التعاون مع قطاعات حقوق اإلنسان يف املنظمات اإلقليمية، ومنها  فقد عملت الهيئة على تعزيز 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون االسالمي.
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية:

املعالي  التعاون اجتماعات دورية ألصحاب  العامة جمللس  األمانة  يُنّظم مكتب حقوق اإلنسان يف 

ثامناً: التعاون في مجال حقوق اإلنسان
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هيئة حقوق  وتترأس  دول اجمللس،  اإلنسان يف  بحقوق  املعنّية  احلكومية  األجهزة  رؤساء  والسعادة 
اإلنسان "وفد اململكة الرسمي" املشارك يف هذه االجتماعات.

وُعِقَد خالل العام املالي 143٧/143٦هـ االجتماع االجتماع الدوري التاسع لرؤساء األجهزة احلكومية 
املعنية بحقوق اإلنسان بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية يوم األحد 143٦/٦/1٦هـ، وبحث 
هذا االجتماع عدًدا من املوضوعات من بينها، إعداد مشروع نظام )قانون( استرشادي موحد للحماية 
من اإليذاء األسري لدول مجلس التعاون متهيًدا لرفعه يف صيغته النهائية إلى مقام اجمللس الوزاري 
إلقراره، كما نظر االجتماع يف مقترح األمانة العامة إلعداد نظام )قانون( خاص بذوي االحتياجات 
مناقشة  الى  إضافًة  اجلرمية،  حقوق ضحايا  موحد حلماية  استرشادي  )قانون(  ونظام  اخلاصة، 
قرار اجمللس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته )34( بشأن طرح موضوع العمل 

التطوعي على اللجان الوزارية املعنية.
ويتم حالًيا إعداد مشروعي نظامني استرشاديني للحماية من اإليذاء األسري وحماية الطفل لدول 
مجلس التعاون، ويأتي ذلك استرشاًدا بنظام احلماية من اإليذاء، ونظام حماية الطفل، وذلك بعد 
بهما  االسترشاد  مناسبة  والسعادة  املعالي  أصحاب  رأى  حيث  بصدورهما،  العامة  األمانة  إحاطة 
نظام  مشروع  إعداد  يجري  كما  الدوري،  االجتماع  أعمال  جدول  ضمن  إدراجه  مت  نظام  إلعداد 

استرشادي حلماية الطفل لدول مجلس التعاون.
كما يتم خالل هذه االجتماعات اقتراح مشاريع أنظمة استرشادية لدول اجمللس ذات صلة بحقوق 
اإلنسان، وتبادل الزيارات واخلبرات، وتنسيق اجلهود اإلعالمية يف مجال نشر منجزات دول اجمللس 

يف مجاالت حقوق اإلنسان.
القائمة  االتفاقيات  بشأن  دول اجمللس  مع  التنسيق  االجتماعات  تبحث هذه  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
ومشاريع االتفاقيات والقضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان، وإبداء الرأي واملشورة حيالها، وتنسيق 
وتقدمي  والدولية،  اإلقليمية  واحملافل  املؤمترات  يف  اإلنسان  حقوق  قضايا  جتاه  والرؤى  املواقف 
املساعدة الفنية للجهات املعنية بدول اجمللس عند إعداد التقارير املتعلقة بحقوق اإلنسان املنبثقة 
عن االتفاقيات اإلقليمية أو الدولية، والعمل على إبراز منجزات دول مجلس التعاون يف مجال حقوق 
اإلنسان أمام احملافل اإلقليمية والدولية، واستعراض إجنازاتها يف أي من مسائل حقوق اإلنسان، 
بتعزيز  املتعلقة  والبرامج  واألبحاث  الدراسات  على  واالطالع  اإلنسان،  حقوق  ثقافة  ونشر  وتعزيز 
بحقوق  الصلة  ذات  واملؤمترات  والندوات  الفعاليات  تنظيم  يف  واملشاركة  اإلنسان،  حقوق  وحماية 
اإلنسان، كما تتناول هذه االجتماعات التنسيق مع األجهزة احلكومية املعنية يف دول اجمللس لتدريب 
وتأهيل الكوادر الوطنية يف مجال حقوق اإلنسان بالتعاون مع املنظمات واللجان الدولية احلكومية 
واملعاهد واملراكز التعليمية املتخصصة. وتختص هذه االجتماعات برصد املالحظات التي قد تثار 
من قبل اجلهات واملنظمات اإلقليمية والدولية يف مجال حقوق اإلنسان واقتراح أساليب وآليَّات الرد 

املناسبة.
وتتولى جلنة اخلبراء املكونة من مختصني من الدول األعضاء دراسة ما حتيله اللجنة الوزارية على 
مستوى رؤساء األجهزة احلكومية املعنّية بحقوق اإلنسان يف دول اجمللس، إليها من مسائل وموضوعات 
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يف حقوق اإلنسان، وقد أسهمت هذه اللجنة يف إعداد مشروع إعالن حقوق اإلنسان لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، الذي أقره أصحاب املعالي والسعادة يف اجتماعهم الدوري الثامن، 

واعتمده اجمللس األعلى يف الدورة )35( يف 143٦/٢/1٧هـ، التي عقدت يف الدوحة.

جامعة الدول العربية:
تعمل هيئة حقوق اإلنسان على تعزيز التعاون مع اآلليات العربية املعنية بحقوق اإلنسان يف إطار 

جامعة الدول العربية، ويشمل ذلك:
1(  اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان.

٢(  جلنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة امليثاق(.
3(  اخلطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.
4(  اخلطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان.

1 (  اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان:
 هي اجلهاز اخملتص يف جامعة الدول العربية املعني مبوضوعات حقوق اإلنسان يف الوطن العربي، 
وتتكون هذه اللجنة من ممثلني مختصني من ذوي اخلبرة والكفاءة من الدول األعضاء، وتعقد اللجنة 
دورتني عاديتني من كل عام يف مقر اجلامعة، ولها عقد دورة استثنائية بحسب احلاالت الواردة يف 

الالئحة الداخلية ألعمال اللجنة.

وتختص هذه اللجنة بجملة من االختصاصات، منها: تقدمي الرأي االستشاري للدول األعضاء يف 
مواضيع حقوق اإلنسان اخملتلفة، واقتراح وإعداد مشاريع اتفاقيات عربية معنية بحقوق اإلنسان 
العربي  للموقف  تصور  وإعداد  الشأن،  هذا  يف  األعضاء  الدول  والتزامات  الدولية  املعايير  وفق 
جتاه قضايا حقوق اإلنسان املطروحة إقليمًيا ودولًيا، ومن بني االختصاصات أيًضا تقدمي الدعم 
للمواثيق  التعاهدية  التعاهدية واآلليات غير  اللجان  تنفيذ توصيات  ملتابعة  للدول األعضاء  الفني 
واالتفاقيات الدولية واإلقليمية، وتعزيز التعاون مع األجهزة احلكومية على مستوى الدول األعضاء 

يف نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان. 

وترأس هيئة حقوق اإلنسان - وفد اململكة الرسمي - املشارك يف اجتماعات اللجنة العربية، حيث 
ُعِقَدت خالل العام املالي 1437/1436هـ، دورتان عاديتان مبقر األمانة العامة للجامعة، وهي:

أ ( الدورة العادية )3٧( ألعمال اللجنة )٢٦-3٠ ربيع الثاني 143٦هـ(:
لتنفيذ  العامة املتعلق باإلجراءات املتخذة  ناقشت هذه الدورة موضوعات من بينها تقرير األمانة 
توصيات الدورة السابقة ألعمال اللجنة، كما بحث مسألة التصدي لالنتهاكات  اإلسرائيلية حلقوق 
اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة، ونظرت اللجنة يف آلية امليثاق العربي حلقوق اإلنسان، وناقشت 
للجنة  الداخلية  الالئحة  تعديل  ومشروع  اإلنسان،  حقوق  عن  للمدافعني  العربي  اإلعالن  مشروع 
العربية الدائمة حلقوق اإلنسان، ومشروع الدليل االسترشادي العربي ملناهضة التعذيب، والنظر 
يف املقترح مقدم من جمهورية العراق حول جترمي ازدراء األديان كحق من حقوق اإلنسان، وتناول 
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االجتماع إعداد مشروع إستراتيجية عربية حلقوق اإلنسان. واستناًدا لتوصية سابقة للجنة بشأن 
تفعيل التعاون بني اللجنة وجلنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة امليثاق(، وبدعوة من األمانة العامة، 
الدورة )3٧(، وذلك خالل  األول الجتماعات  اليوم  العربية يف  اإلنسان  شارك رئيس جلنة حقوق 
اإلنسان  لعرض جهود جلنة حقوق  اإلنسان،  العربي حلقوق  بامليثاق  املتعلق  البند  اللجنة  مناقشة 
من  امليثاق(  العربية )جلنة  اإلنسان  به جلنة حقوق  تقوم  ما  أوضح  امليثاق(، حيث  العربية )جلنة 
جهود لتنفيذ ما ورد يف امليثاق من خالل اجتماعات مناقشة تقارير الدول حول اإلجراءات التي 
اتخذتها الدول األطراف لتنفيذ مواد امليثاق، وجهودها يف حث الدول غير املصادقة على التوقيع 
والتصديق على امليثاق. وقد اعتمدت اللجنة عدًدا من التوصيات حيال املوضوعات املدرجة على 

جدول األعمال.

ب ( عقدت الدورة العادية )38( ألعمال اللجنة )٢٠-٢4 شعبان 143٦هـ(:
لتنفيذ  املتخذة  املتعلق باإلجراءات  العامة  بينها تقرير األمانة  الدورة موضوعات من  ناقشت هذه 
توصيات اللجنة يف دورتها السابقة، واستعراض مشروع مراجعة وتعديل الالئحة الداخلية للجنة 
العربية الدائمة حلقوق اإلنسان، ومشروع الدليل االسترشادى العربى ملناهضة التعذيب، واملشروع 
العربى لتجرمي ازدراء األديان كحق من حقوق اإلنسان، ودراسة مقترح وضع إستراتيجية إقليمية 
عربية حلقوق اإلنسان. كما بحث االجتماع ورقة العمل املتعلقة مبوضوع االحتفال باليوم العربى 
حلقوق اإلنسان الذى يوافق يوم السادس عشر من شهر مارس من كل عام، باإلضافة إلى التقرير 
حول  اقتراح  ودراسة  اإلنسان،  حقوق  على  للتربية  العربية  اخلطة  حول  التربية  اخلتامى خلبراء 
حتديث االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئني. وقد اعتمدت اللجنة عدًدا من التوصيات حيال 

املوضوعات املدرجة على جدول األعمال.
2 (  جلنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة امليثاق(: 

القمة  مستوى  على  العربية  الدول  جامعة  موافقة  على  بناًء  العربية  اإلنسان  حقوق  أنشئت جلنة 
بإصدار امليثاق العربي حلقوق اإلنسان، مبوجب قراره رقم ٢٧٠ الصادر بتاريخ ٢3 مايو ٢٠٠4م. 
وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، تنتخبهم الدول األطراف يف امليثاق باالقتراع السري، وبصفتهم 

الشخصية، على أن يكونوا من ذوي اخلبرة والكفاءة. 
وتختص اللجنة بالنظر يف تقارير الدول األطراف يف هذا امليثاق بشأن التدابير التي اتخذتها إلعمال 
احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف مواده، وبيان التقدم احملرز للتمتع بها. ورفع تقرير سنوي 

يتضمن مالحظات اللجنة وتوصياتها إلى مجلس جامعة الدول العربية.
اللجنة خالل سنة  إلى  األول  التقرير  تقدم  أن  امليثاق  التي أصبحت طرًفا يف  الدول  ويتعني على 
من تاريخ دخول امليثاق حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف، وتقريًرا دورًيا كل ثالثة أعوام. وقد 
وضعت جلنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة امليثاق( وثيقة اخلطوط االسترشادية والتوجيهية إلعداد 

التقارير، بهدف ضمان توفر املعلومات الكافية وتنظيم شكل ومواصفات التقرير ومحتوياته.
ولكون اململكة طرٌف يف امليثاق العربي حلقوق اإلنسان، أعدت الهيئة مبشاركة اجلهات احلكومية 
وبالتشاور مع مؤسسات اجملتمع املدني، تقرير اململكة األول حول إنفاذ األحكام الواردة يف امليثاق. 
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منظمة التعاون اإلسالمي:
الهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان

هي هيئة خبراء استشارية، أنشئت استناًدا إلى نص ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي الذي اعتمدته 
القمة اإلسالمية احلادية عشرة يف داكار، السنغال، يومي 13 و14 مارس ٢٠٠8م. وتتكون الهيئة 
من )18( عضًوا ترشــحهم حكومــات الــدول األعضــاء مــن اخلبــراء املشــهود لهــم بالكفــاءة العالية 
فــي مجــال حقــوق اإلنســان، وينتخبهم مجلــس وزراء خارجية الدول األعضاء ملــدة ثالث سنوات 
قابلة للتجديد مرة واحدة. وتعتبر الهيئة اجلهاز الرئيس الذي يعمل بشكل مستقل يف مجال حقوق 

اإلنسان. 
تعقد الهيئة دورتني عاديتني سنوًيا يف مقر الهيئة، أو يف أي دولة عضو ترغب يف استضافة دورتها 

وحتدد أمانة الهيئة تاريخ انعقاد الدورات العادية. وتتراوح مدة انعقاد الدورة بني 5 إلى 1٠ أيام. 
وتختص الهيئة الدائمة املستقلة بتقدمي الدعم ملوقف املنظمة يف مجال حقوق اإلنسان علـى املسـتوى 
الـدولي، وبحث تقدمي التعـاون الفنـي فـي ميدان حقـوق اإلنسـان والتوعية بهـذه احلقـوق، وتقدمي 
املشورة يف قضايا حقوق اإلنسان للدول األعضاء. وتقوم على تعزيز ودعـم دور املؤسسـات الوطنية 
آلليات  وفًقا  اإلنسـان  حقـوق  مجـال  فـي  األعضـاء  الدول  املعتمدة يف  املـدني  اجملتمـع  ومنظمـات 
عمـل املنظمـة وميثاقها، إضافة إلى تعزيز التعاون بني املنظمـة ومنظمـات حقـوق اإلنسـان الدولية 
واإلقليمية األخرى. ومن ضمن مهامها إعداد الدراسـات والبحـوث حـول قضـايا حقـوق اإلنسـان 
ذات األولويـة مبـا فـي ذلـك القضـايا احملالــة إليهـا مــن مجلس وزارء اخلارجية، كمـا تقـوم مبهمـة 
حقـوق  قضـايا  حـول  األعضـاء  للـدول  التابعة  العمل  فرق  مع  املعلومات  وتبادل  اجلهـود  تنســيق 

اإلنسـان فـي احملافل الدولية.
ُعِقَد  اإلنسان: حيث  املستقلة حلقوق  الدائمة  الهيئة  العادية ألعمال  الدورات  الهيئة يف  وتشارك 

خالل العام املالي 143٧/143٦هـ دورتان عاديتان، وهما:
أ ( الدورة السابعة العادية ألعمال الهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان:

املستقلة حلقوق  الدائمة  الهيئة  ألعمال  السابعة  العادية  الدورة  يف  اإلنسان  حقوق  هيئة  شاركت 
اإلنسان يف منظمة التعاون اإلسالمي التي عقدت يف الفترة من ٦/3٠-143٦/٧/4هـ املوافق 19 
إلى ٢3 أبريل ٢٠15م يف مقر املنظمة يف جدة، بحضور ممثلي الدول األعضاء يف املنظمة والدول 
املالحظة واألمني العام وكبار املسؤولني يف املنظمة، ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي، فضاًل عن 

ممثلي وسائل اإلعالم.   

وخالل اخلمسة أيام التي عقدت فيها الدورة، مت مناقشة البنود املدرجة يف جدول أعمالها، التي 
والسياسية  املدنية  واحلقوق  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  يف  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  تناولت 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، واملوضوعات 
املتعلقة  املسائل اإلجرائية  وزراء اخلارجية، فضاًل عن  الدائمة من مجلس  الهيئة  بها  كلفت  التي 
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بأساليب عملها وإنشاء آلية للتفاعل مع املنظمات غير احلكومية واجملتمع املدني على نطاق أوسع. 
وتفاعلت الهيئة أيًضا مع ممثل املبعوث اخلاص ملنظمة التعاون اإلسالمي بشأن نزاع جامو وكشمير 
عن حالة حقوق اإلنسان يف إقليم كشمير الذي حتتله الهند، وقررت إرساء عالقات تعاون وثيق بني 
آليتها الدائمة املعنية برصد انتهاكات حقوق اإلنسان يف إقليم كشمير الذي حتتله الهند واألمانة 
ميامنار  يف  السلطات  أيًضا  الهيئة  ودعت  املوضوع.  هذا  حول  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  العامة 
إلى حماية حق مسلمي الروهينجيا يف احلياة والرفاهية، ومحاكمة املسؤولني عن التحريض على 
الكراهية والعنف، واتخاذ خطوات لضمان عدم التمييز على أي أساس يف القوانني واملمارسات، مبا 

يف ذلك حرمان الروهينجيا املسلمني من اجلنسية.

كما مت خالل الدورة السابعة إجراء مناقشة مواضيعية بشأن "حماية قيم األسرة"، مت خاللها التأكيد 
مجدًدا على أهمية األسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية واألساسية يف اجملتمع التي يتعني على الدولة 
واجملتمع حمايتها، كما مت التطرق إلى مختلف التحديات التي تواجهها مؤسسة األسرة وأفرادها يف 
سياقات مختلفة. وقد أبدت الدول األعضاء والدول املراقبة يف منظمة التعاون اإلسالمي اهتماًما 
كبيًرا بهذا املوضوع، وشددت على أهمية العمل اجلماعي حلماية وصون وتعزيز هذه القيم التي 
تعتبر ذات أهمية حاسمة يف بناء مجتمعات نامية وسلمية ومتسامحة. وأكد االجتماع على التعريف 
يتبادالن احلقوق  وامرأة  بني رجل  الطويل  املدى  توافقية على  التي هي عالقة  األساسي لألسرة 
واملسؤوليات املنصوص عليها يف الشريعة اإلسالمية. كما مت إدانة تنامي التوجه نحو اخللط بني 
تعريف األسرة وبني املفهوم اجلديد واملثير للجدل ألَُسر املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي 
تعترف  وال  عاملية  ليست  والتي  اجلنسي  التوجه  أساس  على  القائمة  اجلنسانية  الهوية  ومغايري 
بها املعايير الدولية حلقوق اإلنسان. وقد صدر بيان منفصل عن املوضوع يلخص موضوع النقاش 

ووجهات نظر الهيئة بشأن هذا املوضوع.
وأوصت الدورة منظمة التعاون اإلسالمي بتنظيم أنشطة منتظمة يف احملافل الدولية ذات الصلة 
بغية زيادة الوعي مبحنة الفلسطينيني، وبالتنسيق الوثيق مع مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة 

للتعريف باالنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة حلقوق اإلنسان.
وتناولت هذه االجتماعات قضايا احلق يف التنمية وحقوق اإلنسان للنساء واألطفال. ويف مجال حقوق 
اإلنسان للنساء واألطفال، ناقشت الهيئة القضايا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والعنف ضد النساء 
واألطفال. وتَّقرر أن تقوم الهيئة بإعداد دراسات حول جوانب محددة من حقوق النساء والفتيات، 
مبا يف ذلك حقوق امليراث يف اإلسالم. كما دعت الدول األعضاء إلى التصديق على النظام األساسي 

ملنظمة تنمية املرأة يف منظمة التعاون اإلسالمي لتمكينها من مباشرة عملها الهادف.
املقبلة. وقررت كذلك  الثامنة  التعبير" خالل دورتها  الهيئة معاجلة موضوع "حدود حرية  وقررت 
الشكر  ووجهت  اإلنسان،  حقوق  على  التربية  ملوضوع  ٢٠15م  لعام  السنوية  العمل  حلقة  تكريس 

حلكومة إندونيسيا على عرضها استضافة هذه احللقة يف جاكرتا يف وقت الحق من هذه السنة.
ب ( الدورة الثامنة العادية ألعمال الهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان: 
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شاركت هيئة حقوق اإلنسان يف أعمال الدورة العادية الثامنة للهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان 
يف منظمة التعاون اإلسالمي يف جدة باململكة العربية السعودية يف الفترة من 9-14 صفر 143٧هـ 
التعاون  ملنظمة  العام  األمني  الدورة  هذه  حضر  وقد  ٢٠15م.  نوفمبر   ٢-٢٦1 من  للفترة  املوافق 
الفقه  جملمع  العام  واألمني  ميامنار،  إلى  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  اخلاص  واملبعوث  اإلسالمي، 
اإلسالمي الدولي، واملقرر اخلاص السابق لألمم املتحدة املعني مبكافحة العنصرية، باإلضافة إلى 
تتمتع بصفة مراقب وكذلك وسائل اإلعالم  التي  والدول  الدول األعضاء  الهيئة وممثلي  مفوضي 

الذين حضروا وشاركوا يف أعمال افتتاح الدورة.
وخالل الدورة التي استمرت ملدة ستة أيام، تطرقت أعمال الدورة إلى جميع البنود املدرجة على 
جدول األعمال مبا يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، واحلقوق املدنية 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، 
باإلضافة إلى مهام كلفت بها الهيئة الدائمة من مجلس وزراء اخلارجية مثل اإلسالموفوبيا والتحريض 
على الكراهية، واآلثار السلبية للعقوبات االقتصادية األحادية على الدول األعضاء، واآللية الدائمة 
لرصد وضع حقوق اإلنسان يف كشمير اخلاضعة لالحتالل الهندي، ووضع حقوق اإلنسان لألقليات 
املسلمة يف ميامنار وجمهورية أفريقيا الوسطى. وقد تلقت الهيئة أيًضا إفادات ومشاركات من خبراء 
مختصني يف هذه املواضيع مما ساعد يف إثراء املناقشات املفيدة واتخاذ القرارات املستنيرة. كما مت 
عقد نقاش مواضيعي حول "حرية التعبير وخطاب الكراهية". ويف نهاية النقاشات، اعتمدت الهيئة 

باإلجماع وثيقة ختامية حول املوضوع ذاته، وقد صدرت الوثيقة اخلتامية بشكل منفصل.
ومتابعة  ميامنار"،  لالضطهاد يف  تعرًضا  الناس  "أكثر  الروهينجيا،  مسلمي  وضع  الهيئة  وناقشت 
إلى  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  اخلاص  املبعوث  واطلع  السابقة،  الدورة  خالل  اتخذ  الذي  القرار 
ميامنار، الهيئة الدائمة املستقلة على انتهاكات حلقوق اإلنسان يتعرض لها مسلمو الروهينجيا. كما 
ناقشت الهيئة أيًضا العديد من اخليارات لعقد فعالية إلبراز محنة الشعب الفلسطيني، مبشاركة 
بيان صحفي  أيًضا  وقد صدر  لفلسطني.  اجملاورة  البلدان  من  دولة  أي  األطراف يف  من  العديد 

منفصل عن هذا املوضوع.
يكتمل"  لم  عمل  اإلسالموفوبيا:  "مكافحة  بعنوان  شاملة  دراسة  اعتمدت  الدورة،  أعمال  وخالل 
وتعرف الدراسة ظاهرة "اإلسالموفوبيا" وحتدد العوامل الرئيسية التي تذكي زيادة مشاعر العداء 
السياسي  أيًضا اخلطاب  الدراسة  حللت  كما  الغرب.  اإلسالم يف  كراهية  املسلمني وخطاب  ضد 
والقانونية  والسياسية  االجتماعية  واإلجراءات  الدولية،  اإلنسان  حقوق  وآليات  وصكوك  السائد، 

والثقافية العملية املقترحة ملنع وإجهاض اإلسالموفوبيا. 
وعالوة على ذلك، ناقشت الهيئة املشاريع األولية لثالث دراسات وهي "حقوق األقليات يف اإلسالم" 
و"حق ميراث املرأة يف الشريعة اإلسالمية" و"االجتار بالبشر وخصوًصا النساء واألطفال". وجرى 
اعتماد وثيقة تتعلق بأساليب عمل الهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان وفرق عملها، وذلك من 
الهيئة  عقدتهما  اللتني  لندوتيها  املتابعة  أنشطة  مناقشة  ومت  املعتادة.  أعمالها  سير  تسهيل  أجل 
الدائمة حول "األثر السلبي للعقوبات االقتصادية واملالية على متتع املواطنني الكامل بحقوق اإلنسان 
يف الدول اإلسالمية املستهدفة" التي عقدت يف ديسمبر ٢٠14، و"التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان" 
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التي عقدت يف أكتوبر ٢٠15م.
ومت االتفاق على أن يكون عنوان الندوة السنوية للهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان لعام ٢٠1٦م 
مرتبًطا باحلق يف التنمية وذلك تزامًنا مع الذكرى 3٠ إلعالن األمم املتحدة حول احلق يف التنمية. 
كما مت اتخاذ قرار بشأن موضوع الدورة العادية التاسعة التي ستعقد يف جدة يف أبريل ٢٠1٦م بحيث 

ستكون يف إطار حقوق املرأة.

ج-  التعاون على المستوى الدولي:
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان:

هي اجلهاز املسؤول يف األمم املتحدة عن حقوق اإلنسان، والتي تُعنى بشكٍل مباشر وأشمل بحماية 
حلقوق  وصكوك  إعالنات  من  تاله  وما  املتحدة  األمم  ميثاق  إلى  استناًدا  اإلنسان  حقوق  وتعزيز 
اإلنسان، وقد ُمِنَحت املفوضية صالحيات وفًقا لقرار اجلمعية العامة )141/48( تهدف إلى اإلعمال 
الكامل حلقوق اإلنسان يف العالم من خالل االستجابة السريعة للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان، 
الرامية  الدراسات  وإعداد  األخرى  املتحدة  األمم  وكاالت  عمل  يف  اإلنسان  حقوق  مبادئ  وإدماج 
لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها على أرض الواقع، وتقدمي املساعدات التقنية للدول يف مجال حقوق 

اإلنسان.
وقد كانت الهيئة حريصة على تعزيز التعاون مع املفوضية السامية، إذ أثمرت تلك اجلهود بالتوقيع 
حقوق  مجال  يف  الوطنية  القدرات  وتعزيز  لبناء  الطرفني،  بني  الفني  للتعاون  تفاهم  مذكرة  على 

اإلنسان. وقد تضمنت املذكرة العمل على حتقيق اآلتي:
1. تعزيز قدرات اخملتصني يف اململكة يف مجال القانون الدولي حلقوق اإلنسان خصوًصا فيما يتعلق 
إيفاد موظفني سعوديني  الدولية اخملتصة، وذلك من خالل  املنظمات  املتحدة وعمل  بآليات األمم 
امليدانية، يف إطار  للعمل داخل أجهزة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف، ويف مكاتبها 

برنامج األمم املتحدة اخلاص باملوظفني الناشئني.
٢. إعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة يف مجاالت حقوق اإلنسان داخل اململكة وخارجها، 

على أن تشمل برامج للموظفني املكلفني بتنفيذ األنظمة الوطنية ذات العالقة.
3. إعداد أدّلة استرشادية للعاملني يف القطاعات املتعلقة بحقوق اإلنسان تتضمن موجًزا مبسًطا 

للقواعد واملعايير الدولية.
اإلنسان،  القضاء يف حماية حقوق  دور  للمساعدة يف تطوير  الطرفني  الفني بني  التعاون  4. دعم 

ويشمل ذلك إقامة ندوات حول دور القضاء يف حماية حقوق اإلنسان.
5. إعداد وعقد ندوات ومؤمترات ودورات وورش عمل متخصصة يف مجال حقوق اإلنسان.

٦. ترتيب وعقد اجتماعات خلبراء يف مجاالت حقوق اإلنسان مع الهيئة واألجهزة القضائية واجلهات 
املعنية يف اململكة للمساهمة يف تطوير أساليب العمل التي تكفل حماية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 
مبادئ األمم املتحدة اخلاصة باملؤسسات الوطنية وإعداد التقارير الدورية للمملكة طبقاً اللتزاماتها 
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الدولية.
واألبحاث  اإلعالمية  والنشرات  باملطبوعات  الهيئة  وتزويد  والعملية،  التقنية  املساعدة  تقدمي   .٧

العلمية واملعلومات املتعلقة باملؤمترات والندوات العلمية يف اجملاالت التي تشملها هذه املذكرة.
ومت خالل العام املالي 143٧/143٦هـ، تنظيم )9( نشاطات ضمن برامج وأنشطة مذكرة التفاهم، 
وقد تنوعت بني ورش عمل، وندوات، وزيارات، وتوفير مطبوعات، وتناولت عدًدا من موضوعات 

حقوق اإلنسان، واستهدفت فئات مختلفة، بحسب موضوع النشاط وطبيعته.
 وقد شملت إعداد مدربني وطنيني يف مجال حقوق اإلنسان، وبناء قدرات موظفي وموظفات الهيئة 
يف مجال الرصد والتحقيق يف قضايا حقوق اإلنسان، وتعزيز دور اجملتمع املدني يف رصد حاالت 
حقوق اإلنسان، كما جرى تنظيم ندوتني متخصصتني الثنتني من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان 
الـتي انضمت إليها اململكة، وإقامة ورشة عمل متخصصة إلعداد تقرير اململكة الدوري حول اتفاقية 

القضاء على جميع أشكال التمـييز العنصري.
إليها اخملتصون يف قطاع  ُدعَي  اململكة،  اإلنسان يف  تعليم حقوق  أيًضا ورشة عمل حول  ونُِظّمت 
التعليم، وورشة عمل تدريبية حول مصطلحات حقوق اإلنسان والتعريف باآلليَّات الدولية يف األمم 
املتحدة، استهدفت أعضاء اللجنة الدائمة إلعداد التقارير، وهي جلنة مكونة من ممثلني من اجلهات 

احلكومية، ومقرها هيئة حقوق اإلنسان.
وجرى أيًضا دعوة خبـير دولي إلعداد دليل وطـني للشكاوى والتحقيق. وإضافة إلى ذلك، نظّمت 
الهيئة برنامًجا لشاغلي الوظائف القيادية من مختلف اجلهات احلكومية لزيارة مقر مفوضية األمم 
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف، للتعريف بنظام حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة واآللّيات 
الدولية ذات الصلة، شمل لقاءات مبسؤولي املفوضية السامية، وخـبراء حقوق اإلنسان، وحضور 

عدٍد من الفعاليات يف مجلس حقوق اإلنسان.

1( "آليات وطرق توثيق ومراقبة أوضاع حقوق اإلنسان" لباحثني وباحثات هيئة حقوق اإلنسان )٢٠-
٢3 شعبان 143٦هـ(:

نظم برنامج التعاون الفني ورشة عمل ملدة 4 أيام لعدد ٢5 باحًثا وباحثة من هيئة حقوق اإلنسان 
والباحثات يف تطبيق  الباحثني  بناء قدرات  التدريبية  الورشة  الغرض من هذه  اململكة. ومتثل  يف 
املعايير الدولية يف مراقبة أوضاع حقوق اإلنسان بغية تعزيز حمايتها على مستوى اململكة. وتضمنت 
الورشة جانبني، أحدهما نظري، حيث ركز على دور الفرد يف القانون الدولي وتطور فكرة حماية 
الضوء على طبيعة  تسليط  اإلنسان مع  الوطنية يف حماية حقوق  املؤسسات  دور  وكذلك  األفراد 
العمل احلقوقي والذي يجب أن يعكس معايير املساواة وعدم التمييز واملرتكز على عاملية حقوق 
اإلنسان التكاملية والشمولية واملساءلة وسيادة القانون. ومن جانب آخر ركز البرنامج على تزويد 
املشاركني واملشاركات مبهارات حتديد مفهوم الشكاوى املقدمة إلى هيئة حقوق اإلنسان حيث مت 
التفريق بني مفهوم الشكوى، البالغ والتظلم. إضافة إلى حتديد أطراف الشكوى وتوضيح االنتهاك 
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محل الشكوى والذي يؤدي إلى عدم التمتع باحلقوق احملمية مبوجب الشرعية الدستورية والقانون 
الوطني. وركز البرنامج أيًضا على مهارات تلقي الشكوى من خالل التطبيق العملي وذلك بتقدمي  
حاالت صورية. ويف اجلانب العملي من البرنامج، مت تقدمي آليات إعداد تقارير الشكاوى وتطبيق 
عمليات جمع املعلومات ومراقبة مراكز االحتجاز حيث مت تنظيم زيارة ميدانية ملقار االحتجاز مبدينة 

الرياض، وذلك من خالل زيارة سجن النساء بالرياض، ودار املالحظة االجتماعية وسجن امللز. 
وقد عمل املشاركون واملشاركات يف تقييم زيارتهم للسجون استناًدا الى القواعد النموذجية الدنيا 
ملعاملة السجناء وأنظمة اململكة ذات الصلة وذلك ملعرفة املعايير املتعلقة بحقوق السجناء ومدى توافق 
االوضاع داخل السجون مع املعايير الدولية والوطنية. ويف ذات السياق عمل املشاركون واملشاركات 
على إعداد وتقدمي التقارير ومناقشتها من خالل مجموعات العمل املتخصصة والتي ركزت على: 
حتديد مدى االستفادة من مهارات الرصد والتوثيق التي مت تزويد املشاركني واملشاركات بها وكيفية 

تطبيقها من خالل العمل امليداني، مهارات كتابة تقارير حقوق اإلنسان. 

٢( دور اجملتمع املدني يف رصد وتوثيق حاالت حقوق اإلنسان يف السعودية )1-4 ذو القعدة 143٦هـ 
1٦ -19 أغسطس ٢٠15(:

نظم برنامج التعاون الفني ورشة عمل هدفت إلى زيادة قدرات منسوبي مؤسسات اجملتمع املدني 
يف رصد مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان، وتقدمي وتعريف لإلطار الوطني حلماية حقوق اإلنسان مع 
التعريف بالتجارب اإلقليمية والدولية وبناء القدرات يف مراقبة ورصد أوضاع حقوق اإلنسان على 

املستوى الوطني. 
وشارك يف البرنامج التدريبي للورشة  3٠ مشاركاً ومشاركة ميثلون جمعيات تعني بحقوق االشخاص 
ذوي اإلعاقة وأخصائيني اجتماعيني يف مجال الطفولة واألمومة وتقدمي املساعدة القانونية، وجمعيات 
تعني بحماية حقوق املرأة ومكافحة االجتار بالبشر وكل من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان وهيئة 

حقوق اإلنسان. 

وركز البرنامج التدريبي على التعريف مبفهوم حماية حقوق اإلنسان، وتقدمي تعريف موسع لنظام 
احلماية من اإليذاء واملطبق يف اململكة العربية السعودية من خالل تسليط الضوء على دور احلماية 
االجتماعية يف حماية حقوق اإلنسان من العنف األسري، وكذلك تقدمي نظام حماية الطفل وآليته 
الدولي حلماية حقوق  بالنظام  التعريف  إلى جانب  النظري  التنفيذية. وهذا اجلانب شكل اإلطار 
الدوري  واالستعراض  املتحدة  األمم  يف  اخلاصني  واملقرريني  التعاهدية  باآلليات  متمثاًل  اإلنسان 
الشامل. ويف اجلانب العملي من البرنامج التدريبي مت التركيز على بناء قدرات املشاركني واملشاركات 
يف حتديد القواعد املتبعة لتقييم ما إذا كان هناك انتهاك أم ال ومتى وأين وكيف وقع. مت تقدمي 
مناذج عملية من جتارب كل من هيئة حقوق اإلنسان واجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف استقبال 
والتعامل مع الشكاوى وحتديد طرق اإلحالة واملتابعة للحاالت. وكذلك مت تزويد املشاركني واملشاركات 
يف حتديد أنواع التقارير ومنهجيات إعدادها واألعمال التحضيرية إلعداد التقارير واجلهات التي 

تقدم لها التقارير. 
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3( ورشة عمل تدريبية إلعداد التقرير الدوري للمملكة العربية السعودية إلى جلنة التمييز العنصري 
)٢4-٢٦ ذو القعدة 143٦هـ املوافق 8-1٠ سبتمبر ٢٠15(:

مت تنظيم ورشة عمل من ثالثة أيام ألعضاء اللجنة الدائمة إلعداد التقارير وذلك بغية تقدمي دعم 
فني إلجل تعزيز قدرات اللجنة الدائمة إلعداد التقارير، ويف إطار اهتمام برنامج التعاون الفني 
بتسريع عملية تقدمي التقارير املستحقة للمملكة العربية السعودية والسيما التقرير الدوري للمملكة 
يف إطار اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري. ومتثلت أهداف ورشة العمل يف، أهمية 
تعزيز التعاون بني اململكة العربية السعودية ونظام آليات املعاهدات، وتعزيز عملية تقدمي التقارير 
املستحقة إلى اآلليات التعاهدية يف األمم املتحدة، تقدمي املبادئ التوجيهية والتي مت تقدميها من 
طرف جميع اآلليات التعاهدية والهدف الرابع للورشة متثل يف وضع إطار زمني إلعداد التقرير 
العديد من  تغطية  التدريبي مت  البرنامج  إطار  العنصري. ويف  التمييز  مناهضة  التفاقية  الدوري 
املوضوعات ملساعدة أعضاء اللجنة الدائمة يف إعداد التقرير وحتديًدا، التعريف  بالقانون الدولي 
حلقوق اإلنسان، ودور املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، والعالقة 
نظام  على  اجلديدة  والتطورات  اإلنسان،  حلقوق  الدولي  والنظام  السعودية  العربية  اململكة  بني 
املعاهدات، ومضمون ومحتوى احلقوق الواردة يف االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، 
ومهام وصالحيات جلنة مناهضة التمييز العنصري، دورية إعداد التقارير للجنة مناهضة التمييز 
العنصري، واملبادئ التوجيهية إلعداد التقارير، باإلضافة إلى مناقشة املالحظات اخلتامية للجنة 

مناهضة التمييز العنصري على تقرير اململكة العربية السعودية. 
4( إقامة ندوة للتعريف باتفاقية حقوق الطفل يومي )1٢ و13 محرم 143٧هـ ٢5- ٢٦ أكتوبر ٢٠15(:

يف إطار تعزيز ونشر الوعي باالتفاقيات التي انضمت إليها اململكة العربية السعودية وانسجاًما مع 
توصيات اآلليات التعاهدية مبسؤولية الدولة يف نشر الوعي بتلك االتفاقيات، نظمت هيئة حقوق 
اإلنسان يف إطار برنامج التعاون الفني هذه الندوة حول اتفاقية حقوق الطفل وااللتزامات املترتبة 

على الدولة بصفتها طرف يف االتفاقية. 
متيزت الندوة حول اتفاقية حقوق الطفل مبشاركة نشطة وفعالة لعدد مهم من املسؤولني يف هيئة 
حقوق اإلنسان، وأعضاء عن مجلس الشورى وعدد من املسؤولني رفيعي املستوى يف عدة وزارات 

وهيئات وطنية، وعدد من أعضاء منظمات عن اجملتمع املدني.
اخلبراء،  من  املقدمة  العمل  وورقات  البرنامج،  يف  املدرجة  العمل  جلسات  مختلف  ساهمت  وقد 
يف تنمية القدرات يف مجال التعريف بحقوق الطفل وبالتزامات اململكة العربية السعودية مبوجب 
مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل وعلى كل من البروتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء 
األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والبروتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال يف 

النزاعات املسلحة.

5( تنظيم ورشة عمل "نحو رؤية وطنية لتعليم حقوق  اإلنسان يف اململكة العربية السعودية"، الرياض 
)9-143٧/3/11هـ املوافق ٢٠ - ٢٢ ديسمبر ٢٠15(:
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املعايير  مع  ينسجم  مبا  اإلنسان  حقوق  تعليم  مجال  السعودية يف  الوطنية  اجلهود  تعزيز  بغرض 
لتعليم حقوق اإلنسان  املبادرات والدولية متمثلة يف برامج وخطط األمم املتحدة  الدولية وكذلك 
واملبادرات االقليمية متمثلة يف اخلطة العربية لتعليم حقوق اإلنسان، نظم برنامج التعاون الفني بني 

هيئة حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان هذه الورشة. 
شارك يف أعمال الورشة التدريبية عدد ٦٦ مشارًكا ومشاركة ميثلون قطاعات متعددة من املؤسسات 
التعليم  بالتعليم والتدريب وبناء القدرات. ورشحت وزارة  الرسمية السعودية ذات عالقة مباشرة 
عدًدا من اخلبراء وذوي العالقة والذين كان لهم دور واضح يف النقاشات التي دارت حول التعليم 
ومنهاجياته وموقع حقوق اإلنسان يف مناهج التعليم السعودي وكيفية تنفيذ أنشطة حقوق اإلنسان 
من  أخرى  نخبة  شارك  السياق  ذات  ويف  الرسمية  وغير  منها  الرسمية  التعليمية  الفضاءات  يف 

مؤسسة التدريب. 
التالي، حقوق اإلنسان إرث إنساني  تناولت ورشة العمل تغطية سبعة محاور رئيسية على النحو 
والدولية  اإلقليمية  الصكوك  تقرها  التي  والضمانات  فيه نصيب، احلقوق  لكّل حضارة  مشترك، 
اإلنسان،  حقوق  لتعليم  واإلقليمية  الدولية  املبادرات  جتاهها،  الدول  والتزامات  اإلنسان  حلقوق 
مناذج من جتارب الدول العربية يف مجال تعليم حقوق اإلنسان )تونس - األردن واملغرب(، تعليم 
حقوق اإلنسان يف السياق الوطني السعودي )محتويات املناهج، تأهيل وتدريب املعلمني، األنشطة 
التعليمية(، وسائل ومنهجيات وأدوات تعليم حقوق اإلنسان، نحو خطة وطنية لتعليم حقوق اإلنسان 

يف اململكة العربية السعودية:
٦( تنظيم ورشة عمل تدريبية حول مصطلحات حقوق اإلنسان والتعريف باآلليَّات الدولية يف األمم 

املتحدة:
جرى تنظيم ورشة عمل ليوم واحد عقدت بتاريخ ٢٧ صفر 143٧هـ، املوافق 9 ديسمبر ٢٠15م، 
التقارير، حيث  الدائمة إلعداد  اللجنة  أعضاء  الورشة  واستهدفت  اإلنسان،  يف مقر هيئة حقوق 
تناولت الورشة تعريًفا باملصطلحات املستخدمة يف نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وباألخص 
يف مجال إعداد التقارير الدورية، إضافة إلى التعريف باآلليات التعاهدية يف األمم املتحدة )تكوينها 

وصالحياتها وآليات عملها(.
٧( دعوة خبير دولي إلعداد دليل وطني للشكاوى واملتابعة والتحقيق:

يف إطار مذكرة التفاهم للتعاون الفني بني اململكة واملفوضية، مت االستعانة بالسيدة/ نسرين زريقات، 
الشكاوى  دليل الستقبال  إعداد  على  اإلنسان،  معاجلة شكاوى حقوق  مجال  الدولية يف  اخلبيرة 
والتعامل معها ومن ثم متابعتها. وقد زارت الهيئة يوم األحد بتاريخ 143٧/3/٢3هـ، والتقت بعدد 
من مسؤولي الهيئة ومنسوبيها، جلمع املعلومات والبيانات الالزمة إلعداد هذا الدليل، وسوف ميثل 
الدليل عند االنتهاء منه آلية مؤسسية تعكس االلتزام املهني لباحثي وباحثات هيئة حقوق اإلنسان 
يف كيفية التعامل مع الشكوى بكل مراحلها من بداية فتح ملف القضية إلى حني اغالقها، مع تسليط 

الضوء على اخلطوات الالزم اتباعها والنماذج التي يتم استخدامها. ويهدف إعداد الدليل إلى:
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متكني باحثي هيئة حقوق اإلنسان من التعامل املؤسسي مع القضايا التي ترد إلى هيئة حقوق ■ 
اإلنسان.

تطوير قدرات الباحثني والباحثات يف هيئة حقوق اإلنسان من االستجابة السريعة للشكاوى التي ■ 
ترد إلى الهيئة.

تعزيز ثقة املتقدمني بالشكاوى لهيئة حقوق اإلنسان. ■ 
توفير وثيقة ودليل مكتوبة ميكن الرجوع اليه لضمان التنفيذ السليم لصالحيات تلقي الشكاوى.■ 

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة:
يُعد اجمللس الهيئة احلكومية الدولية الرئيسة يف األمم املتحدة التي تضطلع باملسؤولية عن حقوق 
اإلنسان. وقد أنشئ مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )٦٠/٢51(، ليحل محّل جلنة حقوق 
اإلنسان التي أُخذ عليها االنتقائية والتسييس يف عملها. ويضطلع اجمللس مبعظم الواليات واآلليات 

والوظائف واملسؤوليات التي كان معهوًدا بها إلى جلنة حقوق اإلنسان السابقة.
ويتألف مجلس حقوق اإلنسان من سبعة وأربعني دولة من الدول األعضاء يتم انتخابهم من قبل 
التوزيع  إلى  عضويته  وتستند  فردي،  وبشكل  املباشر  السري  باالقتراع  العامة  اجلمعية  أعضاء 
مقعًدا  ثالثة عشر  التالي:  النحو  على  اإلقليمية  اجملموعات  بني  مقاعده  وتوزع  العادل  اجلغرايف 
جملموعة الدول األفريقية،  وثالثة عـشر مقعًدا جملموعة الدول اآلسيوية، وستة مقاعد جملموعة 
دول أوروبا الشرقية، وثمانية مقاعد جملموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وسبعة 
مقاعد جملموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، ومتتد فترة والية أعضاء اجمللس ثالث سنوات وال 

جتوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل واليتني متتاليتني.
ويعقد اجمللس ثالث دورات يف السنة، ومنها الدورة الرئيسية رفيعة املستوى التي تعقد يف شهر مارس 
من كل عام، وتستمر أعمالها ملدة أربعة أسابيع، حيث عقدت يف الفترة من 5/11 - 143٦/٦/٧هـ، 
حيث رأس رئيس هيئة حقوق اإلنسان وفد اململكة املشارك يف أعمال هذه الدورة، وألقى يف اجلزء 
رفيع املستوى كلمة اململكة التي أكدت على حرص الدولة على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان ودعم 
اجلهود واملساعي املرتبطة بتطويرها، وتطرق إلى إصدار وتطوير العديد من األنظمة التي تساهم 
يف ذلك وفًقا لتطلعات شعب اململكة ومبا يتفق مع مبادئها وعقيدتها الغراء التي دعت إلى حماية 
حقوق اإلنسان وكرامته. والتنويه باجلهود التي تبذلها الدولة لتطوير مرفق القضاء، واإلشارة إلى 
التنفيذية  والقواعد  اجلزائية،  اإلجراءات  لنظام  التنفيذية  والالئحة  الطفل،  حماية  نظام  صدور 
لنظام احلماية من اإليذاء، وما قدمته الدولة من دعم مالي ملؤسسات اجملتمع املدني يف اململكة 
شملت جمعيات تعاونية وأندية أدبية ورياضية، كما تطرق إلى جهود اململكة حملاربة اإلرهاب، وكرر 
إدانة اململكة واجملتمع الدولي ملا يقوم به نظام األسد -فاقد الشرعية- من انتهاكات ضد الشعب 

السوري- وما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومصادرة ألراضيه وحقوقه.
كما جاء يف كلمة اململكة رفضها الستخدام حرية التعبير النتهاك حقوق أخرى وأن حرية التعبير 
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مقيدة بعدم االعتداء على حقوق اآلخرين أو معتقداتهم أو كرامتهم، أو اإلخالل بالنظام العام أو 
تغذية التطرف والكراهية والعنف. وأن اململكة تؤكد على مضاعفة اجلهود للتصدي لظاهرة ازدراء 
األديان والوفاء بالتزامات االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكل التمييز العنصري، مع اإلقرار 
باختالف ثقافات بلدان العالم ومراعاة التنوع الثقايف واستثماره لتعزيز حقوق اإلنسان. كما ألقى 
تناولت  الدورة،  أعمال هذه  من  املستوى  رفيع  اجلزء  بيانات يف  الدول  من  لعدد  اخلارجية  وزراء 

موضوعات وقصايا متنوعة يف مجال حقوق اإلنسان.
وقد شاركت وفود من الهيئة يف األسابيع التالية للدورة يف أعمال مجلس حقوق اإلنسان بجانب ممثلي 
البعثة الدائمة للمملكة يف جنيف، حيث متت مناقشة موضوعات البيئة والدين اخلارجي واحلق يف 
الغذاء والسكن والتعذيب، واملدافعني عن حقوق اإلنسان وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومكافحة 
اإلرهاب، واحلقوق الثقافية، وحقوق األطفال وحرية األديان واملعتقدات، وقد شاركت اململكة ببيان 
عن احلق يف الغذاء والسكن املناسبني، وببيان عن املدافعني عن حقوق اإلنسان جاء فيه التأكيد 
على أن قضاء اململكة مستقل وقائم على الشريعة اإلسالمية السمحة والسنة النبوية والكل له حق 
التقاضي واحلصول على حقه من املؤسسات أو األفراد، كما أن القضاء يف اململكة يتمتع باستقاللية 
تامة وال سلطان عليه لغير سلطان الشريعة اإلسالمية، كما جاء يف البيان أن اململكة تتفق مع ما 
جاء يف التوصية )أ( من الفقرة )1٢4( يف تقرير املقرر اخلاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان من 
القيام مبهامهم يف إطار وطني تدعمه نصوص تشريعية وتنظيمية مالئمة، وأن تدخل السفارات 
أو جهات دولية أخرى يف دعمهم ميثل إنتهاكاً للسيادة الوطنية وأنه خالف على عمل املدافعني عن 
حقوق اإلنسان طاملا التزموا بالقانون والنظام. كما مت إلقاء بيان باسم اململكة بشأن تقرير املقرر 
اخلاص املعني بحرية الدين واملعتقد، رفضت اململكة  من خالله توصية املقرر اخلاص التي تطالب 
بعدم ارتباط الدول بإحدى الديانات أو املعتقدات بشكل حصري، كذلك التوصية اخلاصة بإلغاء 
األحكام القائمة على التشريعات الدينية حيث إنَّ اململكة مهبط الوحي وقبلة املسلمني وهي دولة 
مسلمة تتخذ من الشريعة اإلسالمية منهاًجا ودستوًرا، وجميع مواطني اململكة مسملون وليس ثـمة 

متييز بينهم.
كما مت تخصيص يوم كامل ملناقشة موضوع حماية األطفال أثناء الصراع املسلح والعنف ضدهم، 
وشاركت فيه اململكة ببيانني األول بخصوص العنف ضد األطفال جاء فيه أن اململكة تولي الطفل 
الشريعة  ألحكام  وفًقا  ويعززها  حقوقه  يحمي  ومؤسسي  نظامي  إطار  خالل  من  كبيًرا  اهتماًما 
اإلسالمية واملعايير الدولية وأن اململكة تراعي إعمال مبدأ "املصلحة الفضلى للطفل" يف مختلف 
)حماية(  مبادرة  مثل  اجملال  هذا  اململكة يف  تبنتها  التي  املبادرات  البيان  استعرض  كما  اجملاالت 
ومشروع )السالمة الشخصية ملرحلة رياض األطفال( ومشروع )مكافحة التمييز( ونظام )احلماية 

من اإليذاء(.
النظامية  األطر  تشكيل  خالل  من  خاصة  عناية  الطفل  تولي  اململكة  أن  الثاني  البيان  يف  وجاء 
الدولية،  واملعايير  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  وفقاً  الطفل  حقوق  وتعزز  حتمي  التي  واملؤسسية 
كما أنها راعت ضمان االستثمار يف حقوق الطفل من خالل امليزانيات الضخمة اخملصصة لقطاع 
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التعليم، ويف مجال التشريعات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الطفل فقد صدر يف اململكة 
نظام )حماية الطفل( ونظام )احلماية من اإليذاء( ويف مجال املؤسسات التي تعنى بحقوق الطفل 
فيوجد جلنة وطنية للطفولة تضم عدًدا من اجلهات احلكومية واألهلية ذات العالقة، كما قامت 
هيئة حقوق اإلنسان بإطالق عدد من البرامج املتعلقة بحقوق الطفل يف إطار مذكرة التعاون مع 
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ويف ختام البيان مت التأكيد على أن اململكة عازمة على املضي 
تشريعي  إطار  يف  اجملاالت  بكافة  الفضلى  مصاحلة  تراعي  للطفل  مناسبة  بيئة  خلق  نحو  قدًما 

ومؤسسي هدفه حماية وتعزيز حقوق الطفل.
كما متت مناقشة البند )السابع( من جدول أعمال اجمللس املعنون "حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني 
واألراضي احملتلة األخرى". وقد ألقيت العديد من البيانات يف إطار هذا البند املهم، وقد تضمن 
بيان اململكة اإلدانة الشديدة لتعنت إسرائيل، ورفضها التعاون مع املقرر اخلاص املعني، ومتاديها يف 
إهانة مجلس حقوق اإلنسان مبقاطعته، ومواقف بعض الدول التي تطالب بإعمال حقوق اإلنسان يف 
العالم ما عدا األراضي الفلسطينية احملتلة يف انتقائية مقيتة، معطية بذلك الضوء األخضر لقوى 
االحتالل اإلسرائيلي الغاشم، وجرائم احلرب التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني األعزل، 
وطالبت يف ختام البيان اجملتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية املتضمنة إقامة دول فلسطني على أراضيها احملتلة عام 19٦٧م، والسماح للمقرر اخلاص 

مبباشرة مسؤولياته. 
وقد شاركت الهيئة يف هذه الدورات بصفة مستمرة، وقامت الهيئة من خالل تلك املشاركات بإعداد 
أوراق العمل وقدمت العديد من املداخالت والتعليقات وعقدت الوفود املشاركة باسمها لقاءات ثنائية 
وجانبية على هامش االجتماعات إلبراز دور اململكة يف مجاالت حقوق اإلنسان، وإيضاح اإلجنازات 
والتطورات يف اململكة، وما أصدرته اململكة من أنظمة ولوائح يف سبيل تعزيز أوضاع حقوق اإلنسان 
يف اململكة، إنفاًذا ملا نص عليه األمر السامي الكرمي رقم )89/م ب( وتاريخ 14٢8/1/1هـ، القاضي 
بأن تكون "هيئة حقوق اإلنسان هي من ميثل اململكة يف قضايا حقوق اإلنسان، وهي اجلهة احلكومية 
وقد  واخلارجية"  الداخلية  والندوات  املؤمترات  مشاركتها يف  الالزم  اجلهات  مشاركة  تقترح  التي 

شملت مشاركات الهيئة يف أعمال اجمللس تقدمي بيانات رسمية باسم اململكة العربية السعودية.
وعلى هامش تلك االجتماعات يعقد وفد اململكة املشارك لقاءات مع بعض اخلبراء يف األمم املتحدة 
لالستفادة من جتاربهم وتبادل اخلبرات والتجارب الدولية يف مجال حقوق اإلنسان، وكذلك االطالع 
عن َكثب على آلية عمل اجمللس واملشاركة الفاعلة فيه، وحضور االجتماعات التي تعقد على هامش 

الدورة، والتي تتم فيها صياغة القرارات قبل عرضها على اجمللس.
كما يتم عقد لقاءات مع وزراء وسفراء الدول الشقيقة والصديقة املشاركة يف تلك الدورات، كان 
الهدف منها العمل على تنمية عالقات اململكة الدولية وإبراز جهودها يف مجاالت حقوق اإلنسان، 
وبناء عالقات متميزة مع املؤسسات العاملة يف مجال حقوق اإلنسان وموظفي األمم املتحدة وممثلي 
بعض املنظمات هناك، وزيارة املكاتب التابعة لألمم املتحدة لالطالع على آخر اإلصدارات يف مجال 

حقوق اإلنسان.
وال تزال اململكة متارس دورها بفاعلية كعضو يف اجمللس، إذ أعيد انتخابها لعضوية مجلس حقوق 
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اإلنسان لفترة ثالثة )٢٠14م-٢٠1٦م(، ويأتي ذلك دعًما وتقديًرا جلهود اململكة يف مجال حقوق 
اإلنسان.

التعاون مع آليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة:
1(  االستعراض الدوري الشامل:

إحدى آليَّات مجلس حقوق اإلنسان التي تهدف إلى حتسني أحوال حقوق اإلنسان يف كل دولة، من 
خالل استعراض سجالت حقوق اإلنسان اخلاصة بجميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة مرة كل 

أربع سنوات وتقييم مدى احترام الدول اللتزاماتها إزاء حقوق اإلنسان.
وينبغي على كل دولة أن تقدم تقريًرا يوضح اإلطار القانوني واملؤسسي واإلجراءات التي اتخذتها 
اإلنسان  حلقوق  السامية  املفوضية  تُعد  ذلك  إلى  إضافة  فيها،  اإلنسان  حقوق  أحوال  لتحسني 
ووكاالتها  املتحدة  األمم  آليات  من  الواردة  للمعلومات  جتميًعا  يتضمن  أحدهما  آخرين  تقريرين 
املتخصصة عن هذه الدولة، والثاني يتضمن ملخًصا للمعلومات الواردة من املنظمات غير احلكومية 

واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان.
مت اململكة تقريريها يف الدورتني األولى والثانية التي جرت يف عامي ٢٠٠9م، و٢٠13م،  وقد قدَّ
وبعد مناقشة تقريرها يف الدورة األخيرة، قدمت الدول األعضاء )٢٢5( توصية للمملكة، تناولت 

املوضوعات التالية: 
- التصديق على العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدولي اخلاص باحلقوق 
ورفع  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  الصكوك  إلى  واالنضمام  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 
التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة السيما التحفظ العام، وإلغاء 
عقوبة اإلعدام أو تعليقها متهيًدا إللغائها، وإلغاء عقوبة إعدام األحداث، والسماح للمرأة باملشاركة 
الوافدين،  العمال  حقوق  وحماية  الدولية،  املعايير  مع  لتتفق  اجلنائية  القوانني  وتطوير  الكاملة، 
وضمان احملاكمات العادلة، ومواصلة اجلهود يف حتسني النظام القضائي، وحماية احلق يف حرية 
الرأي والتعبير واملعتقد، ومعاجلة القوالب النمطية التي حتول دون متتع باملرأة بحقوقها، واملساواة 
بني اجلنسني، وإنشاء مؤسسات وطنية وفًقا ملبادئ باريس، ورفع مستوى الوعي بحقوق اإلنسان، 
وحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومواصلة التعاون مع آليات حقوق اإلنسان السيما تقدمي 

التقارير التعاهدية يف وقتها.
وقد عملت الهيئة على دراسة هذه التوصيات، يف إطار جلنة مشكلة يف هيئة اخلبراء من عدد من 

اجلهات احلكومية ذات الصلة، ووضع آلية لتنفيذ التوصيات التي قبلت بها اململكة.
2 (  اإلجراءات اخلاصة:

هي اآللّيات التي أنشأتها جلنة حقوق اإلنسان السابقة واعتمدها مجلس حقوق اإلنسان لرصد 
حاالت حقوق اإلنسان يف بلدان أو أقاليم محددة وتقدمي املشورة بشأنها وإعداد تقارير علنية عنها 
العالم )الواليات  انتهاكات حقوق اإلنسان يف أنحاء  الُقطرية( أو عن ظواهر كبرى من  )الواليات 
املوضوعية(. واألشخاص املعينون يف اإلجراءات اخلاصة هم خبراء مستقلون ويطلق عليهم اسم 
ويعمل  العاملة،  الفرق  أعضاء  أو  املستقلني  اخلبراء  أو  اخلاصني  املمثلني  أو  اخلاصني  املقررين 
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أصحاب الواليات بصفة شخصية، وتشمل نشاطاتهم:
تسلم وتبادل وحتليل املعلومات بشأن حاالت حقوق اإلنسان.■ 
إجراء الدراسات ونشر التقارير.■ 
إرسال نداءات عاجلة أو خطابات ادعاء إلى احلكومات.■ 
االضطالع بزيارات قطرية بناًء على دعوة من احلكومات وإصدار االستنتاجات والتوصيات على ■ 

أساس الزيارات.
وقد تلقت الهيئة وما تزال تتلقى على الدوام عدًدا من االدعاءات والطلبات من املقررين اخلاصني 
واخلبراء املستقلني وأعضاء الفرق العاملة من أجل تقدمي معلومات حول قضايا معينة، أو حاالت 
فردية أو لإلجابة على استبيانات لغرض إعداد دراسات استشارية يف مختلف موضوعات حقوق 

اإلنسان.
وقد أبدت الهيئة تعاونها التام مع هذه اآللية باإلجابة على تساؤالت واستفسارات املقررين اخلاصني 
وما يتم طلبه من تقارير وغيرها. فقد تلقت الهيئة استفسارات من أصحاب اإلجراءات اخلاصة 
املستقلني(، بشأن )1٠( حاالت فردية، ومت اإلجابة على )9( منها،  )املقررين اخلاصني واخلبراء 
وهي يف مجملها متثل قضايا أفراد داخل اململكة من مواطنني ومقيمني، وقد تعاملت الهيئة مع تلك 
القضايا باستقاللية تامة وفقاً لتنظيمها، وقامت ببحثها من خالل اللجنة الدائمة للردود، املكونة من 

ممثلني من اجلهات ذات العالقة، حيث يتم اإلجابة وفق ما يظهر للهيئة من حقائق.
كما وّجهت الهيئة دعوات لعدد من أصحاب الواليات املوضوعية لزيارة اململكة، منهم: املقرر اخلاص 
املعني بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها يف سياق مكافحة اإلرهاب، واملقررة اخلاصة املعنية بأشكال 
الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه، واملقرر اخلاص املعني بحقوق اإلنسان والفقر املدقع.

3 (  هيئات املعاهدات:
هي آلّيات تعاقدية تختص برصد تنفيذ الدول األطراف ملعاهدات األمم املتحدة الرئيسة يف مجال 
حقوق اإلنسان، وتعمل من خالل جلنة مكونة من خبراء مستقلني لكل اتفاقية. وهناك عشر هيئات 
ملعاهدات حقوق اإلنسان، ترشحهم وتنتخبهم الدول األطراف ملدد محددة، كل منها أربع سنوات، 

قابلة للتجديد.
القائمة إلنفاذ أحكام  التدابير  أولي عن  تقرير  اآللية من خالل تقدمي كل دولة طرف  تعمل هذه 
املعاهدة يف حدود فترة محددة بعد بدء إنفاذ املعاهدة بالنسبة للدولة مقدمة التقرير. وتكون الدول 
األطراف ملزمة بعد ذلك بتقدمي تقارير أخرى بصفة دورية وفًقا ألحكام كل معاهدة بشأن التقدم 
احملرز يف الفترة التي تغطيها هذه التقارير. وتختلف دورية هذه التقارير من معاهدة إلى أخرى. 

وتوضح النصوص القانونية يف كل اتفاقية اآلجال احملددة لتقدمي التقارير.
واململكة طرٌف يف خمس اتفاقيات أساسية من أصل اتفاقيات األمم املتحدة التسعة الرئيسة يف 
مجال حقوق اإلنسان، وقد حرصت الهيئة على التعاون مع هذه اآللية، من خالل االلتزام بإعداد 
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وتقدمي التقارير الدورية يف مواعيدها احملددة، واإلجابة على ما تبديه هيئات املعاهدات من تساؤالت 
حيال بعض املسائل واملوضوعات التي ترد يف التقارير، وتعرف بقائمة املسائل، التي تبعث بها هيئة 
املعاهدة إلى الدولة الطرف قبل مناقشة تقريرها، لغرض توفير معلومات أو توضيح مسائل معينة 

وردت يف تقرير الدولة الطرف.
وتقدم الهيئة وفًقا إلختصاصها تقارير اململكة الدورية إلى هيئات املعاهدات لبيان مدى تنفيذها 
مناهضة  واتفاقية  الطفل  حقوق  باتفاقية  األمر  ويتعلق  عليه،  صادقت  التي  الدولية  لالتفاقيات 
التعذيب واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز 
ضد املرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، إضافة إلى البروتوكولني االختياريني امللحقني 
باتفاقية حقوق الطفل، األول اخلاص باالستغالل اجلنـسي لألطفال، والثاني املتعلق بإشراك األطفال 

يف النزاعات املسلحة.
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لتحقيق  الهيئة  يعزز سعي  زائرة عقدت معها جلسات حوار ونقاش، مبا  الهيئة وفوًدا  استضافت 
أهدافها. فقد زار الهيئة وفود من كلية امللك فهد األمنية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية، ومركز 
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، وعدد من املسؤولني يف اجلهات احلكومية والسفراء 
املعتمدون لدى اململكة، والسفراء الدوليون حلقوق اإلنسان، والوفود احلكومية والبرملانية األجنبية 
الزائرة للمملكة ووفود املنظمات الدولية، ومن أبرز هذه الزيارات واللقاءات التي متت يف مقر الهيئة 

ما يلي:

جدول رقم )٢٠( الزيارات واللقاءات التي متت يف مقر الهيئة خالل العام املالي 143٧/143٦هـ. 

التاريخالضيف / الضيوفم

143٦/3/13 هـلقاء رئيس االحتاد األمريكي للمحامني.1
143٦/3/٢٢ هـلقاء السفير الكندي لدى اململكة.٢
143٦/3/٢3هـلقاء رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان.3
143٦/٦/9 هـلقاء وفد الكوجنرس األمريكي.4
143٦/٦/19 هـلقاء مسؤولني من السفارة األمريكية.5
143٦/٦/٢٦ هـلقاء مسؤولني من السفارة األمريكية.٦
143٦/٧/٢هـلقاء وفد من كلية امللك فهد األمنية.٧
143٦/٧/1٠ هـلقاء السفير الهولندي لدى اململكة.8
143٦/٧/15 هـلقاء السفير النرويجي لدى اململكة.9
143٦/٧/٢٢ هـلقاء رئيسة جلنة شؤون شبه اجلزيرة العربية يف البرملان األوربي.1٠
143٦/٧/٢4 هـلقاء السفير السويسري لدى اململكة.11

ملنطقة 1٢ اإلنسان  السامية حلقوق  للمفوضية  اإلقليمي  املكتب  مدير  لقاء 
143٦/8/٧هـالشرق األوسط. 

143٦/8/14 هـلقاء السفير األسترالي لدى اململكة.13
143٦/8/3٠ هـلقاء السفير البلجيكي لدى اململكة.14
143٦/1٠/11هـزيارة إصالحية الرياض اجلديدة.15
143٦/11/٢9هـزيارة إلى مجلس الشورى.1٦

لقاء عضو مكتب الدميوقراطية وحقوق اإلنسان والعمل بوزارة اخلارجية 1٧
143٧/1/14 هـاألمريكية، )كيري ماكينتوش(.

143٧/٢/5 هـلقاء السفير السويدي لدى اململكة.18

تاسعاً: اللقاءات والزيارات
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143٧/٢/1٠ هـلقاء املستشار اخلاص للشؤون السياسية بالسفارة األمريكية.19

لقاء املمثل اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان ملنطقة الشرق ٢1
143٧/٢/11 هـاألوسط.

143٧/٢/1٢ هـلقاء السفير األسترالي لدى اململكة.٢٢
143٧/3/5 هـلقاء السفير األيرلندي لدى اململكة.٢3
143٧/3/1٠ هـلقاء السفير األملاني لدى اململكة.٢4

احلرمني ٢5 خادم  سفير  تركي،  بن  فيصل  بن  /عبداهلل  األمير  سمو  لقاء 
143٧/3/18 هـالشريفني لدى الواليات املتحدة االمريكية.

املشاركات اإلقليمية والدولية:
اإلقليمية  واحملافل  والفعاليات  املؤمترات  من  عدد  يف  مشاركتها  خالل  من  اململكة  الهيئة  مثلت 

والدولية، ومن أبرز هذه املشاركات ما يلي:

جدول رقم )٢1( املشاركات اإلقليمية والدولية للهيئة خالل العام املالي 143٧/143٦هـ.

تاريخهامكانهاموضوعهام

1
املنتدى اإلقليمي حول حماية احلق يف التعليم يف ظروف 

النزاعات املسلحة وانعدام األمن يف منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا.

يناير ٢٠15معَمان

الدورة الثامنة والستني للجنة الطفولة باملفوضية السامية حلقوق ٢
يناير ٢٠15مجنيفاإلنسان.

الدورة السابعة والثالثون للجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان 3
فبراير ٢٠15مالقاهرةبجامعة الدول العربية.

فبراير ٢٠15مالقاهرةالدورة اخلامسة والثالثون للجنة املرأة بجامعة الدول العربية.4

اجتماع فريق العمل املعني بتطوير البعد الشعبي للعمل العربي 5
فبراير ٢٠15مالقاهرةبجامعة الدول العربية.

مارس ٢٠15مجنيفالدورة الثامنة والعشرون جمللس حقوق اإلنسان.٦
مارس ٢٠15مجنيفالدورة الثامنة والعشرون جمللس حقوق اإلنسان.٧

ورشة عمل حقوق اجملردات من حرياتهن ودور املؤسسات 8
أبريل ٢٠15معَمانالوطنية حلقوق اإلنسان حلمايتهن.

9
االجتماع "رفيع املستوى" حول البروتوكول االختياري الثالث 

امللحق باالتفاقية الدولية حلقوق الطفل واملتعلق بإجراء تقدمي 
البالغات.

أبريل ٢٠15ممراكش
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االجتماع العاشر خلدمات التوظيف الوطنية وبرامج منظمات 1٠
أبريل ٢٠15مالهاياألمم املتحدة املعنية باخلبراء املعاونني )JPO( باألمم املتحدة.

ورشة عمل بعنوان "مكافحة العنف اجلنسي يف مناطق 11
مايو ٢٠15ملندنالنزاعات".

الدورة التاسعة والستني للجنة حقوق الطفل يف املفوضية 1٢
مايو ٢٠15مجنيفالسامية حلقوق اإلنسان.

13
بطاقة  معهد  نظمه  الذي  االستراتيجي  للتخطيط  الدولي  اللقاء 
وشركة  واشنطن  جورج  جامعة  مع  بالتعاون  املوازن  األداء  نقاط 

سبيادر ستراجتيز.
مايو ٢٠15مواشنطن

ورشة عمل بناء قدرات العاملني يف الشرطة والتحقيق اجلنائي يف 14
مايو ٢٠15مبيروتمجال مكافحة االجتار بالبشر.

اجللسة الثامنة ملؤمتر الدول األطراف التفاقية حقوق األشخاص 15
يونيو ٢٠15منيويوركذوي اإلعاقة.

اجللسة الثامنة ملؤمتر الدول األطراف التفاقية حقوق األشخاص 1٦
يونيو ٢٠15منيويوركذوي اإلعاقة باألمم املتحدة.

الدورة الثامنة والثالثون للجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان 1٧
يونيو ٢٠15مالقاهرةبجامعة الدول العربية.

يونيو ٢٠15مجدةاالجتماع اخلامس ملسار اسطنبول مبنظمة التعاون اإلسالمي.18

19
العضوية  املفتوح  الدولي  احلكومي  العامل  للفريق  الثالثة  الدورة 
ورصد  تنظيم  بشأن  دول  تنظيمي  إطار  إمكانية وضع  للنظر يف 

ورقابة أنشطة الشركات العسكرية األمنية.
يوليو ٢٠15مجنيف

سبتمبر ٢٠15مبيجني املنتدى السنوي حلقوق اإلنسان يف الصني.٢٠
سبتمبر ٢٠15مبيجني املنتدى العاملي الثالث لصناديق حقوق اإلنسان.٢1
أكتوبر ٢٠15مجنيفالدورة الثالثني جمللس حقوق اإلنسان.٢٢

الدورة اخلاصة بلجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ٢3
أكتوبر ٢٠15مجنيفباملفوضية السامية حلقوق اإلنسان.

نوفمبر ٢٠15مالقاهرةالدورة الثامنة للجنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة امليثاق(.٢4
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أ- اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم االتجار باألشخاص:
قرار مجلس الوزراء رقم )244( وتاريخ 143٠/7/2٠هـ، القاضي بتشكيل جلنة دائمة ملكافحة جرائم 

االجتار باألشخاص يف هيئة حقوق اإلنسان.
منذ أن صدر نظام مكافحة االجتار باألشخاص الذي حظر االجتار بالشخص بأي شكل من األشكال 
مبا يف ذلك إكراهه أو تهديده أو االحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغالل الوظيفة أو النفوذ 
أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغالل ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل 
موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل االعتداء اجلنسي أو العمل أو اخلدمة قسًرا أو التسول 
أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء أو إجراء جتارب طبية عليه.
وهيئة حقوق اإلنسان تضطلع بدورها الذي منحه لها نظام مكافحة االجتار باألشخاص، بتشكيل 
العدل،  )الداخلية، اخلارجية،  وزارات  اإلنسان، وتضم ممثلني من  داخل مقر هيئة حقوق  اللجنة 

الشئون االجتماعية، العمل، الثقافة واإلعالم(.
وقد عقدت اللجنة أحد عشر اجتماًعا خالل العام املالي 143٧/143٦هـ، ناقشت فيه عدًدا من 
املوضوعات ذات العالقة باختصاصات اللجنة، ومنها على سبيل املثال دراسة اجلزء اخلاص باململكة 
من تقرير وزارة اخلارجية األمريكية عن االجتار باألشخاص لعام ٢٠14م، دراسة مشروع مذكرة 
تفاهم مع احلكومة الهندية ملنع االجتار بالبشر، خاصة النساء واألطفال، ومشروع االتفاقية العربية 

لتنظيم زراعة األعضاء البشرية ومنع االجتار فيها.
السيما  اإليواء  ودور  املراكز  لبعض  االستطالعية  امليدانية  الزيارات  من  بعدد  اللجنة  قامت  كما 

اخملصصة منها للنساء واألطفال.
باالجتار  املعنية  احلكومية  اجلهات  يف  املسؤولني  من  عدد  مع  متعددة  لقاءات  اللجنة  وعقدت 
باألشخاص )كاألمن العام، واجلوازات، ووزارة الشؤون االجتماعية، ووزارة العمل، ومراكز اإليواء(. 

الصحافة احمللية.
وترجمة  بإعداد  قامت  كما  االجتار،  عن  يُنشر  ملا  الصحفي  التوثيق  كتاب  اللجنة  أصدرت  وقد 

وتصميم وطباعة مؤشرات االجتار باألشخاص بعشر لغات.
كما نظمت ورشة عمل بعنوان )حملة عامة حول مكافحة االجتار باألشخاص( بالتعاون مع مكتب 

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة واخملدرات لدول اخلليج العربية بتاريخ 143٦/3/٢٢هـ.
كما شاركت يف إعداد مشروع البروتوكول العربي ملكافحة جرائم االجتار بالبشر، امللحق واملكمل 
العامة بجامعة  الوطنية يف مقر األمانة  املنظمة عبر احلدود  العربية ملكافحة اجلرمية  لالتفاقية 

الدول العربية.

عاشراً: اللجان الدائمة
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ب- اللجنة الدائمة المعنية بالردود:
مت تشكيل هذه اللجنة يف هيئة حقوق اإلنسان وفق األمر السامي الكرمي املشار إليه بعضوية اجلهات 
التالية: )وزارة الداخلية، وزارة اخلارجية، وزارة العدل، هيئة التحقيق واالدعاء العام، هيئة الرقابة 

والتحقيق( إلعداد الردود على االدعاءات املتعلقة مبسائل حقوق اإلنسان. 
وتنظر اللجنة االدعاءات الواردة من املقررين اخلاصني أو الفرق العاملة مبجلس حقوق اإلنسان 
التابع لألمم املتحدة أو غيرها من اآلليات الدولية، أو ما يحال إليها مبوجب األوامر أو التوجهات 

السامية.
وقد عقدت اللجنة خالل العام املالي 143٧/143٦هـ عدد )٢4( اجتماًعا، ونظرت خالله عدد )45( 

حالة فردية، وأعدت بشأنها محاضر لإلجابة على االستفسارات الواردة حيالها.

ج- اللجنة الدائمة إلعداد التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق اإلنسان:

أعدت اللجنة الدائمة التقارير اخلاصة باتفاقيات حقوق اإلنسان التي أصبحت اململكة طرًفا فيها 
منذ إنشائها باملهمات التالية:

1. مناقشة واعتماد املسائل التنظيمية املتعلقة بعمل اللجنة، ودورية اجتماعاتها ومقرها، والطرائق 
املثلى لتوثيق وقائع االجتماعات، واعتماد النتائج التي تخلص إليها وغيره.

هيئة  التعليم،  وزارة  اخلارجية،  )وزارة  ممثلي  اللجنة  أعضاء  من  مكونة  فرعية  جلنة  تشكيل   .٢
اخلبراء مبجلس الوزراء، هيئة حقوق اإلنسان( إلعداد خطة زمنية لالنتهاء من إعداد تقارير اململكة 

املتأخرة، وقد مت إعداد هذه اخلطة واعتمادها فـي االجتماع )الثاني( للجنة فـي 143٦/11/٢هـ.
3. تشكيل )3( جلان فرعية إلعداد مشاريع تقارير اململكة املتأخرة على النحو التالي:

 أ- اللجنة الفرعية املكلفة بإعداد مشروع التقرير اخلاص باتفاقية القضاء على التمييز العنصري، 
وتضم أعضاء اللجنة ممثلي )هيئة اخلبراء مبجلس الوزراء، وزارة اخلارجية، وزارة العمل، وزارة 

الثقافة واإلعالم، هيئة حقوق اإلنسان(.
الطفل  اتفاقية حقوق  ببروتوكول  التقرير اخلاص  بإعداد مشروع  املكلفة  الفرعية  اللجنة   ب- 
املتعلق بإشراك األطفال يف النزاعات املسلحة، وتضم أعضاء اللجنة ممثلي )وزارة الداخلية، 

وزارة التعليم، وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، هيئة حقوق اإلنسان(.
الطفل  حقوق  اتفاقية  ببروتوكول  اخلاص  التقرير  مشروع  بإعداد  املكلفة  الفرعية  اللجنة   ج- 
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وتضم أعضاء اللجنة 

ممثلي )وزارة العدل، وزارة التعليم، وزارة العمل والتنمية االجتماعية، هيئة حقوق اإلنسان(.
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4. مشاركة األعضاء يف ورشة العمل اخلاصة بإعداد التقارير الوطنية اخلاص باالتفاقية الدولية 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي عقدت يف إطار مذكرة التفاهم للتعاون الفني بني 
اململكة العربية السعودية ممثلة بهيئة حقوق اإلنسان، وبني مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق 

اإلنسان )11٧4( خالل الفترة ٢4-143٦/11/٢٦هـ.
عقدت اللجنة الدائمة أول اجتماع لها يوم اإلثنني 143٦/9/1٢هـ، بعد قيام كل جهة من اجلهات 
احلكومية املمثلة فـيها مبوجب األمر السامي املشار إليه أعاله بتسمية مُمثلني عنها. وبلغ مجموع 

اجتماعات اللجنة الدائمة، وجلانها الفرعية خالل العام 143٧/143٦هـ )5( اجتماعات.
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صدر األمر السامي رقم )٦8٦٧/م ب( وتاريخ 143٠/8/1٢هـ، القاضي بحضور الهيئة جللسات 
محاكمة املتهمني يف القضايا األمنية.

يف  املتهمني  محاكمة  جلسات  حضور  بشأن  اإلنسان  حقوق  لهيئة  املمنوحة  الصالحيات  مبوجب 
القضايا األمنية، فقد حضرت الهيئة خالل العام املالي 143٧/143٦هـ )14٢( جلسة محاكمة شملت 
)199( متهًما يف قضايا أمنية، منهم )٦( غير سعوديني، وبلغ عدد اإلناث 4 متهمات، واطمأنت الهيئة 

على صحة اإلجراءات القضائية، وحتقق العدالة يف محاكمة املتهمني.

الحادي عشر: حضور المحاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة
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الفصل الخامس: الصعوبات والحلول المقترحة

أواًل- اإلطار النظامي:
أدى عدم وجود مدونة شاملة للجرائم والعقوبات ومدونة لألحوال الشخصية إلى ظهور بعض  أ - 
االجتهادات التي استغلت حملاولة اإلساءة مللف حقوق اإلنسان يف اململكة، وبالرغم من أنها حاالت 

فردية محدودة، إال أنَّها صنفت إعالمًيا بأنها هي السمة البارزة حلقوق اإلنسان يف اململكة.
ب - وترى الهيئة أهمية اإلسراع يف إصدار مدونة األحكام القضائية التي صدر بشأنها األمر امللكي 

رقم أ/٢٠ وتاريخ 143٦/٢/٧هـ القاضي بتكوين جلنة تختص بإعداد مشروع هذه املدونة.

ثانيًا- الرد على استفسارات وملحوظات الهيئة:
ملست الهيئة تعاوًنا إيجابًيا من اجلهات احلكومية ذات العالقة حيال ملحوظاتها واستفساراتها،  أ - 

إاّل أنه ما زالت هناك حتديات تتعلق بسرعة الرد ووضوح البيانات واملعلومات املطلوبة.
ب - وترى الهيئة أهمية التأكيد على اجلهات ذات العالقة بسرعة الرد على ما يوجه إليها من استفسارات 

يف الوقت احملدد.

ثالثا- الكوادر املتخصصة:
ما زالت الكوادر املتخصصة يف مجال حقوق اإلنسان على مستوى الهيئة وعلى املستوى الوطني  أ - 

محدودة وال تتناسب مع التحديات التي تواجهها اململكة.
ب - وترى الهيئة أهمية وجود برامج أكادميية متخصصة يف اجلامعات السعودية يف مجال حقوق 
اإلنسان، وقد صدر بشأن ذلك األمر السامي الكرمي )13٠84( وتاريخ 143٦/3/٢٧هـ، وتنسق 

الهيئة حالًيا مع وزارة التعليم لتبادر اجلامعات باستحداث مثل هذه البرامج.

رابعا- البيانات واإلحصاءات:
هذا  ويجد  اإلنسان،  حقوق  معايير  لقياس  املهمة  املؤشرات  أحد  واإلحصاءات  البيانات  تعد  أ - 
املوضوع أهمية خاصة عند إعداد التقارير الدورية التفاقيات حقوق اإلنسان التي انضمت إليها 
اململكة، وقد الحظت الهيئة عدم توفر البيانات بشكٍل كاٍف لدى بعض اجلهات أو تفاوت البيانات 
لطلب هذه  واجلهد  الوقت  املوضوعات، فضاًل عن  ذات  وأخرى حيال  واإلحصاءات بني جهة 

املعلومات وحتليلها واحلصول عليها يف الوقت املطلوب.
ب - وترى الهيئة أنَّ إنشاء الهيئة العامة لإلحصاء مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم )11( وتاريخ 
143٧/1/13هـ هو نقلة نوعية مهمة ملواجهة هذه الصعوبات، وترى الهيئة أهمية تنسيق اجلهود 
مع الهيئة العامة لإلحصاء ومع اجلهات احلكومية االخرى لبناء قواعد املعلومات ذات العالقة 

بحقوق اإلنسان.
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خامسًا- إدارات حقوق اإلنسان
أ- أُنشئت يف عدد من االجهزة احلكومية إدارات حلقوق اإلنسان، وهي خطوة مميزة إال أن تفعيلها 
بالشكل الذي يعود بالفائدة على اجلهات أو املستفيدين من خدمتها ما زال دون املستوى املطلوب، 

وما زالت احلاجة قائمة إلى مزيد من تفعيل أدوارها داخل االجهزة املعنية.
ب- وترى الهيئة أهمية ارتباط إدارات حقوق اإلنسان ذات العالقة تنظيمًيا، ودعمها بكوادر متخصصة 

لتتمكن من أداء مهامها بالشكل املطلوب والتنسيق مع الهيئة يف هذا الشأن.

سادسا- التوعية بحقوق اإلنسان
أ-  لوحظ -من خالل ما يصل للهيئة من شكاوى واستشارات- ضعف الوعي ببعض احلقوق والواجبات 
خاصة فيما يتعلق مبهام واختصاصات بعض اجلهات وما يقدم من خدمات للمواطن واملقيم، 

وذلك لعدم تنفيذ هذه اجلهات حمالت توعوية كافية، سواء ملقدم اخلدمة أو املستفيد منها.
ب- وترى الهيئة ضرورة أن تعمل كل جهة فيما يخصها على وضع برامج توعوية، سواء للمستفيد 
من اخلدمة، أو مقدمها، لبيان احلقوق وااللتزامات واألطر النظامية واإلجرائية املتعلقة بذلك، 

وميكن أن تسهم الهيئة فنًيا يف تلك احلمالت والبرامج.
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تنظيم هيئة حقوق اإلنسان
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: )2٠7( وتاريخ ٨ / ٨ / 1426 هـ، واملعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 

)237( بتاريخ 1437/6/5هـ.
املادة األولى: 

حقوق  ملعايير  وفًقا  وتعزيزها،  اإلنسان  حقوق  حماية  إلى  وتهدف  بامللك،  مباشرة  الهيئة  ترتبط 
واإلسهام يف ضمان تطبيق ذلك يف ضوء  بها،  الوعي  الدولية يف جميع اجملاالت، ونشر  اإلنسان 
أحكام الشريعة اإلسالمية. وتكون هي اجلهة احلكومية اخملتصة بإبداء الرأي واملشورة فيما يتعلق 

مبسائل حقوق اإلنسان. 
املادة الثانية: 

تتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية، ويكون لها االستقالل التام يف ممارسة مهماتها املنصوص عليها 
مكاتب يف  وإنشاء  فروع  فتح  لها  ويجوز  الرياض،  مدينة  الرئيس  ويكون مقرها  التنظيم،  يف هذا 

مناطق اململكة. 
املادة الثالثة: 

يكون للهيئة رئيس يعني بأمر ملكي مبرتبة وزير، ونائب يعني بأمر ملكي باملرتبة املمتازة. 
املادة الرابعة: 

يكون للهيئة مجلس يسمى )مجلس الهيئة( يشكل على النحو اآلتي: 
أ - رئيس الهيئة           رئيًسا

نائًبا للرئيس ب - نائب رئيس الهيئة  
ج - ثمانية عشر عضًوا على األقل، يعينون بأمر من امللك، ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون 
مؤهلني تأهياًل عالًيا يف الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية، ومشهوًدا لهم بالنزاهة 

والكفاية واخلبرة يف ميدان حقوق اإلنسان، ومتفرغني للعمل فيها خالل مدة العضوية.
د - ستة أعضاء على األقل غير متفرغني، يعينون بأمر من امللك ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد، 
ويكونون معروفني باهتمامهم يف ميدان حقوق اإلنسان، ولهؤالء األعضاء حق حضور االجتماعات 

دون أن يكون لهم حق التصويت. 
املادة اخلامسة: 

مجلس الهيئة هو السلطة املهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع السبل الالزمة 
لتحقيق أغراضها يف حدود هذا التنظيم، وله على وجه اخلصوص ما يلي: 

بحقوق  يتعلق  فيما  السارية  واللوائح  لألنظمة  املعنية،  احلكومية  اجلهات  تنفيذ  من  التأكد   -1  
انتهاكاً  تشكل  والتي  اململكة  يف  بها  املعمول  لألنظمة  اخملالفة  التجاوزات  عن  والكشف  اإلنسان، 

حلقوق اإلنسان، واتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة يف هذا الشأن.

ملحق
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 ٢- إبداء الرأي يف مشروعات األنظمة املتعلقة بحقوق اإلنسان، ومراجعة األنظمة القائمة واقتراح 
تعديلها وفًقا لإلجراءات النظامية.

 3- متابعة اجلهات احلكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان التي انضمت 
إليها اململكة، والتأكد من اتخاذ تلك اجلهات اإلجراءات الالزمة لتنفيذها. 

4- إبداء الرأي يف الصكوك الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان، فيما يتعلق بانضمام اململكة إليها، أو 
األحكام الواردة فيها.

 5- املوافقة على تقارير اململكة املتعلقة بحقوق اإلنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة 
إلى امللك.

 ٦- زيارة السجون ودور التوقيف يف أي وقت دون إذن من جهة االختصاص، ورفع تقارير عنها إلى 
امللك.

 ٧- تلقي الشكاوى املتعلقة بحقوق اإلنسان والتحقق من صحتها، واتخاذ اإلجراءات النظامية يف 
شأنها.

 8- وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق اإلنسان واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق 
والتدريب واإلعالم  بالتعليم  بها، وذلك من خالل املؤسسات واألجهزة اخملتصة  والتوعية  اإلنسان 

وغيرها.
 9- املوافقة على إصدار النشرات واجملالت واملطبوعات، املتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.  
1٠- املوافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والتقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان يف 

اململكة، ورفعهما إلى امللك.
 11- املوافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها اخلتامي ورفعهما إلى امللك، بحسب اإلجراءات 

النظامية.
 1٢- التعاون مع اجلمعيات واملنظمات واملؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية العاملة يف مجال 

حقوق اإلنسان مبا يحقق أهداف الهيئة وتنمية عالقاتها.
13- املوافقة على عقد املؤمترات والندوات الداخلية والدولية يف مسائل حقوق اإلنسان، واملشاركة 

فيها، وفقاً لإلجراءات النظامية يف هذا الشأن.
14- املوافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق مبسائل حقوق اإلنسان.

15- إقرار اللوائح اإلدارية واملالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة واملتعاونني معها ومزاياهم. 
1٦- تكليف أعضاء مجلس الهيئة أو بعضهم -املعينني وفقاً للفقرة )ج( من املادة )الرابعة( من هذا 

التنظيم- باإلشراف على إدارات الهيئة اخملتلفة.
1٧- إنشاء إدارات أخرى، يرى اجمللس ضرورة وجودها. 

 18- تكوين جلان دائمة أو مؤقتة من بني األعضاء أو من غيرهم ألداء مهمات معينة تدخل يف 
اختصاص اجمللس. 
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املادة السادسة: 
جمللس الهيئة دعوة ممثلني من الوزارات واألجهزة احلكومية األخرى واملؤسسات األهلية عند دراسة 

املوضوعات ذات العالقة بهذه اجلهات. 

املادة السابعة: 
يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على األقل، وكلما دعت احلاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو 
نائبه، أو بطلب من ثلث أعضائه، وال يعد االجتماع نظامًيا إال إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس 

الهيئة، مبن فيهم الرئيس أو نائبه. 

املادة الثامنة: 
يصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه احلاضرين الذين لهم حق التصويت، 

وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس االجتماع. 

املادة التاسعة: 
يتولى الرئيس إدارة الهيئة ومتثيلها والعمل على تسيير عملها وفق اختصاصاتها ومهماتها ويشرف 

على حسن سير عملها، وله يف سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
1- اإلشراف على إعداد اللوائح اإلدارية واملالية التي تسير عليها الهيئة متهيًدا إلحالتها إلى مجلس 

الهيئة.
 ٢- اعتماد اإلجراءات املالية وفق األنظمة واللوائح املقررة يف هذا الشأن.

3- اإلشراف على سير العمل يف الهيئة من خالل اللوائح املعتمدة.
حقوق  حالة  عن  السنوي  والتقرير  الهيئة،  أعمال  عن  السنوي  التقرير  إعداد  على  اإلشراف   -4

اإلنسان يف اململكة، متهيًدا إلحالتهما إلى مجلس الهيئة.
5- اإلشراف على إعداد مشروع امليزانية السنوية للهيئة، وحسابها اخلتامي، متهيًدا إلحالتهما إلى 

مجلس الهيئة.
 ٦- متثيل الهيئة لدى اجلهات احلكومية واملؤسسات والهيئات األخرى ذات العالقة داخل اململكة 

وخارجها.
 ٧- رفع تقارير اململكة املتعلقة بحقوق اإلنسان إلى امللك، بعد موافقة مجلس الهيئة عليها، وذلك 

وفًقا ملا ورد يف الفقرة )5( من املادة )اخلامسة( من هذا التنظيم. 

املادة العاشرة: 
يتولى نائب رئيس الهيئة مساعدة الرئيس يف حضوره، ويقوم بعمله عند غيابه. 

املادة احلادية عشرة: 
تتكون الهيئة من اإلدارات التالية: 

أ - إدارة الشؤون القانونية والدراسات والبحوث: 
وتكون مهماتها تقدمي االستشارات الشرعية والنظامية املقارنة، فيما يتعلق مبسائل حقوق اإلنسان، 
وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها، وكذلك اإلسهام يف إعداد تقارير اململكة الدورية املترتبة 
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على انضمامها إلى الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وإعداد الرد على الدعاوى يف مسائل حقوق 
اإلنسان أو إقامتها. 

ب - إدارة املنظمات والعالقات الدولية:
 وتكون مهماتها التنسيق مع املنظمات الدولية اخملتصة مبسائل حقوق اإلنسان، احلكومية، وغير 
تتعرض حقوقهم لالنتهاك  الذين  السعوديني  املعنية بذلك، ومتابعة قضايا  احلكومية، واملؤسسات 

خارج اململكة. 
ج - إدارة تلقي الشكاوى: 

حقوق  مسائل  يف  وغيرها  واملنظمات  واملؤسسات  األفراد  من  الشكاوى،  استقبال  مهماتها  وتكون 
اإلنسان، والتحقق من صحتها، وذلك متهيًدا إلحالتها إلى اإلدارة املعنية يف الهيئة. 

د - إدارة املتابعة والتحقيق:
وتكون مهماتها متابعة أي شكوى حتى الوصول إلى حلها، وزيارة السجون ودور التوقيف، وفَق ما 
يتطلب  فيما  والتحقيق  االختصاص،  جهة  من  إذن  دون  اخلصوص  هذا  يف  الهيئة  مجلس  يقدره 

التحقيق فيه من مخالفات يف مسائل حقوق اإلنسان، ورفع النتائج إلى مجلس الهيئة. 
هـ - إدارة العالقات العامة: 

وتكون مهماتها التنسيق بني اإلدارات املعنية يف الهيئة، وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها من 
يتعلق بحقوق اإلنسان،  طلبات يف هذا الشأن، ومتابعة ما ينشر يف وسائل اإلعالم اخملتلفة فيما 

واإلسهام يف الترتيبات عند إقامة املؤمترات والندوات ذات العالقة. 
و - إدارة الشؤون املالية واإلدارية: 

يتعلق مبيزانيتها، وممتلكاتها، وما يكفل تسيير  الهيئة، وما  وتكون مهماتها متابعة شؤون منسوبي 
عملها. 

املادة الثانية عشرة: 
ينشأ مركز للنشر واإلعالم والتوثيق والترجمة يف مجال حقوق اإلنسان، ويديره أحد أعضاء مجلس 
الهيئة املتفرغني، بناًء على ترشيح من رئيس الهيئة. ويهدف هذا املركز إلى اإلسهام يف نشر املبادئ 
ثقافتها،  وتأصيل  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  تتفق  التي  اإلنسان  حلقوق  األساسية  واملفاهيم 
وإقامة عالقات التعاون مع الهيئات الدولية واملؤسسات احلكومية وغير احلكومية العاملة من أجل 

النهوض بحقوق اإلنسان.
وللمركز على وجه اخلصوص املهمات اآلتية:

 1- اإلشراف على تنظيم املؤمترات والندوات التي تعقد يف اململكة حول حقوق اإلنسان.
٢- نشر ثقافة حقوق اإلنسان، ومن ذلك إجراء الدراسات املقارنة بني الشريعة اإلسالمية والصكوك 
الدولية حلقوق اإلنسان وتوعية املواطنني، واالستعانة باملؤسسات واألجهزة اخملتصة بشؤون التعليم 

واإلعالم والثقافة.
3- إعداد النشرات واجملالت واملطبوعات املتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.
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4- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة متهيًدا إلحالته إلى مجلس الهيئة.
5- تنظيم دورات خاصة يف اململكة للتوعية يف مجال حقوق اإلنسان ملنسوبي اجلهات املعنية بحقوق 

اإلنسان وغيرهم من املهتمني بهذا اجملال.
٦- توثيق جميع ما يتعلق بحقوق اإلنسان والترجمة من اللغة العربية وإليها. 

املادة الثالثة عشرة: 
تكون إدارات حقوق اإلنسان وأقسامها يف الوزارات أو املصالح احلكومية ذات العالقة ضابط اتصال 

للهيئة. 
املادة الرابعة عشرة: 

ألداء  املؤهلني  والعاملني  واخملتصني  اخلبراء  من  كاٍف  بعدد  حاجتها-  -بحسب  تستعني  أن  للهيئة 
مهماتها املنصوص عليها يف هذا التنظيم. 

املادة اخلامسة عشرة: 
فيما عدا الرئيس ونائبه، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات االجتماعية.  

املادة السادسة عشرة: 
يجب على أجهزة الدولة تزويد الهيئة مبا تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها، وذلك ألداء 

مهماتها املنوطة بها. 

املادة السابعة عشرة: 
1- يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفًقا لترتيبات إصدار امليزانية العامة للدولة، ويصرف 

منها وفقاً لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة من: 
أ - االعتمادات التي تخصص لها يف ميزانية الدولة.

 ب -الدخل الذي حتققه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
 ج -الهبات واإلعانات واملنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة.

 د - املوارد األخرى التي يقرر مجلس الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة.
 ٢ - تبدأ السنة املالية للهيئة مع بداية السنة املالية للدولة وتنتهي مع نهايتها. واستثناًء من ذلك تبدأ 

السنة املالية األولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. 

املادة الثامنة عشرة: 
ترفع الهيئة حسابها اخلتامي إلى امللك خالل ثالثة أشهر على األكثر من تاريخ انتهاء السنة املالية 

للتوجيه مبا يراه يف شأنه. 

املادة التاسعة عشرة: 
ينشر هذا التنظيم يف اجلريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستني يوًما من تاريخ نشره. 
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