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م تقرير األداء السنوي لهيئة حقوق اإلنسان للعام املالي 1٤٣٧-1٤٣٨هـ )٢٠1٦م(،  فيسرني أن أقدِّ
استناًدا إلى الفقرة العاشرة من املادة اخلامسة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 
٢٠٧ وتاريخ 1٤٢٦/٨/٨هـ واملعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٧ وتاريخ 1٤٣٧/٦/٥هـ.  وقد روعي 
 ٢٦٣٤٥ رقم  الكرمي  السامي  باألمر  الصادرة  السنوية  التقارير  إعداد  لقواعد  االمتثال  إعداده  يف 

وتاريخ 1٤٢٢/1٢/1٩هـ.
يستعرض التقرير ما حتظى به الهيئة من دعم ورعاية خـادم احلـرمـني الشـريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز -حفظه اهلل- إذ مت تعديل املادة )األولى( من تنظيم الهيئة مبوجب قرار رئيس مجلس 
املادة  وتعديل  بامللك،  مباشرة  الهيئة  ارتباط  ن  تضمَّ الذي  1٤٣٧/٦/٥هـ  وتاريخ   ٢٣٧ رقم  الوزراء 
)اخلامسة عشرة( بحيث يطبق نظاما العمل والتأمينات االجتماعية على منسوبيها، وغير ذلك من 

التعديالت مما يساعد الهيئة يف حتقيق أهدافها والقيام مبهامها.
كما أرفع أسمى آيات الشكر واالمتنان إلى مقام خادم احلرمني الشريفني – حفظه اهلل – لصدور 
أربع سنوات، حيث تضمن  الثالثة ملدة  الكرمي بتشكيل مجلس هيئة حقوق اإلنسان يف دورته  أمره 

التشكيل اجلديد تعيني )٢٨( عضًوا، منهم )٦( نساء.
ويوضح التقرير ما حظيت به الهيئة من موافقة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
-رعاه اهلل- على قرار مجلس الوزراء املوقر بخصوص توصيات الهيئة الواردة يف تقريرها عن حالة 
حقوق اإلنسان الصادر يف عام 1٤٣٣هـ، وكذلك التوصيات التي قبلتها اململكة يف إطار آلية االستعراض 
الدوري الشامل جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، وذلك مبوجب األمر السامي الكرمي رقم 
٢٨٢٧٧ وتاريخ 1٤٣٧/٦/1٢هـ. وقد تضمن األمر الكرمي التأكيد على جميع اجلهات املعنية بالعمل 
على تفعيل ما ورد يف توصيات تقرير حالة حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية املشار إليه، 
التوصيات،  تنفيذ بعض تلك  التي قد تعترض  يلزم من إجراءات ملعاجلة أوجه القصور  واتخاذ ما 
والرفع مبا يتطلب تنفيذه استكمال إجراءات نظامية. وأكد  األمر السامي على اجلهات املعنية بتنفيذ 
عدد من التوصيات، ومن أبرزها: اإلسراع يف تفعيل احملاكم املتخصصة، واتخاذ ما يلزم لزيادة أعداد 
القضاة مبا يضمن سرعة نظر الدعاوى والفصل فيها، والتوسع يف افتتاح األقسام النسائية يف جميع 
احملاكم، وتوفير الكوادر النسائية املؤهلة لدعم قضايا املرأة يف تلك احملاكم، واالستعجال يف إصدار 
عدد من مشروعات األنظمة كمشروع نظام السجن والتوقيف، وسرعة اتخاذ ما يلزم لضمان البت يف 

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

د وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: محمَّ
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طلبات التجنس، والتوسع يف افتتاح مراكز تلقي بالغات حاالت اإليذاء، وإنشاء دور اإليواء لضحايا 
العنف واإليذاء األسري واالجتار باألشخاص. كما أكد على اجلهات املعنية بالتعاون التام مع هيئة 
حقوق اإلنسان لضمان تفعيل ما ورد يف التوصيات -التي قبلتها اململكة -يف إطار آلية االستعراض 

الدوري الشامل. 
ومما يبينه التقرير اإلجناز املتحقق بانتخاب اململكة للمرة الرابعة يف مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم املتحدة ملدة ثالث سنوات "٢٠1٧-٢٠1٩م"من خالل التصويت الذي أجرته اجلمعية العامة يف 
نيويورك، وهذا يؤكد ما تتمتع به اململكة من مكانة دولية مرموقة، وما حققته على الصعيدين احمللي 

والدولي من ترسيخ ملبادئ العدل واملساواة وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
تنظيمها،  عليها  نصَّ  والتي  اإلنسان  بحماية حقوق  املتعلقة  ملهامها  الهيئة  أداء  التقرير  ويستعرض 
بها  التي قامت  الزيارات  الشأن، وكذلك  تنفيذ اجلهات احلكومية ملسؤولياتها يف هذا  والتأكد من 

الهيئة، واألنشطة التي أقامتها يف مقرها الرئيس أو فروعها املنتشرة يف مناطق اململكة.
كما يستعرض التقرير مذكرات التعاون والتفاهم التي وقعتها الهيئة مع عدد من اجلهات احلكومية 
وغيرها، ومنها مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لإلحصاء لتعزيز التعاون بينهما يف مجال اإلحصاءات 
املتعلقة بحقوق اإلنسان، ومذكرة التعاون مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية لتعزيز الشراكة واملتابعة 
املباشرة لتنفيذ املهام املنوطة بكل جهة، والتعاون يف مجاالت مكافحة االجتار باألشخاص، وحقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وحقوق األسرة والطفل واملرأة، واحلماية من اإليذاء، وحقوق املسنني. كما 
وقعت الهيئة مذكرة تفاهم للتعاون الفني مع املنظمة الدولية للهجرة، يف املسائل املتعلقة مبكافحة 

االجتار باألشخاص، والوقاية منه، ومساعدة الضحايا ورعايتهم وإيوائهم.
الصورة  الهيئة إلظهار  الدولية يف إطار بذل اجلهود من  الزيارات  التقرير  يتناول  إلى جانب ذلك، 
احلقيقية حلالة حقوق اإلنسان داخل اململكة العربية السعودية التي تنطلق يف حمايتها لتلك احلقوق 
من مبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة وأحكامها، والتأكيد يف الوقت نفسه على أنَّ اململكة ملتزمة 

بتعهداتها الدولية يف مجال حقوق اإلنسان مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
كما يشير التقرير إلى الزيارات والندوات وورش العمل التي متت يف إطار التعاون الفني بني اململكة، 
ممثلة بالهيئة، واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة، بهدف تعزيز قدرات اخملتصني يف 
اململكة يف مجال القانون الدولي حلقوق اإلنسان، وإعداد برامج تدريبية متخصصة وأدلة استرشادية، 
وعقد اجتماعات وندوات ومؤمترات للمساهمة يف تطوير أساليب العمل التي تكفل حماية حقوق 

اإلنسان.
اململكة  "رؤية  الشاملة  الوطنية  رؤيتها  تنفيذ  على  العمل  يف  السعودية  العربية  اململكة  بدأت  وقد 
والتي  1٤٣٧/٧/1٨هـ،  وتاريخ   ٣٠٨ رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  الصادرة   "٢٠٣٠ السعودية  العربية 
ارتباًطا  ترتبط  اقتصادية واجتماعية واسعة، وهي  تنموية تشمل قطاعات  تتضمن خطًطا وبرامج 
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وثيًقا بحقوق اإلنسان، إذ تهدف إلى حتقيق تنميٍة مستدامٍة محورها اإلنسان، إضافة إلى ما تضمنته 
من أهداف تتعلق بحقوق اإلنسان، كاحلق يف األمن، والصحة، والتربية والتعليم والتدريب، والعمل، 

وحماية األسرة، ومتكني املرأة، وغير ذلك من احلقوق.
خططها  حتديث  يف  شرعت  حيث  ٢٠٣٠م؛  اململكة  رؤية  حتقيق  يف  اإلسهام  إلى  الهيئة  وتسعى 
الهيئة  وتعمل  اإلنسان،  بحقوق  العالقة  ذات  الرؤية  أهداف  مع  ينسجم  السابقة مبا  االستراتيجية 
بالتعاون مع شركائها من القطاعات احلكومية وغير احلكومية على تنفيذ األمر السامي رقم 1٣٠٨٤ 
وتاريخ 1٤٣٦/٣/٢٧هـ، بإعداد استراتيجية وطنية حلقوق اإلنسان، تتوافق مع املعايير الدولية حلماية 
حقوق اإلنسان مع االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية، لتنعكس إيجاًبا يف أنظمة وممارسات األجهزة 

احلكومية وغير احلكومية واجملتمعية يف اململكة. 
وختاًما سوف تعمل الهيئة على استكمال مسيرتها واالضطالع مبسؤوليتها عن حماية حقوق اإلنسان 
وتعزيزها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية السمحة؛ حتقيًقا لتطلعات خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز - أّيده اهلل - وسمو ولي العهد األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو ولي ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب 

الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

د. بندر بن محمد العيبان
رئيس هيئة حقوق اإلنسان
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أنشئت هيئة حقوق اإلنسان مبوجب "تنظيم هيئة حقوق اإلنسان" الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )٢٠٧( 
وتاريخ ٨/ ٨/ 1٤٢٦هـ. وتهدف الهيئة إلى حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها وفًقا ملعايير حقوق اإلنسان الدولية 
يف جميع اجملاالت، ونشر الوعي بها واإلسهام يف ضمان تطبيق ذلك يف 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 عدل تنظيم الهيئة مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم )٢٣٧( وتاريخ 1٤٣٧/٦/٥هـ، وتضمن التعديل ما 
يأتي:

1. تعديل املادة )األولى( لتكون بالنص اآلتي: ترتبط الهيئة مباشرة بامللك، وتهدف إلى حماية حقوق اإلنسان 
وتعزيزها... إلخ.

٢. تعديل الفقرة )1٥( من املادة )اخلامسة( لتكون بالنص اآلتي: إقرار اللوائح اإلدارية واملالية، وحقوق أعضاء 
مجلس الهيئة واملتعاونني معها ومزاياهم.

٣. تعديل الفقرة )1٧( من املادة )اخلامسة( لتكون بالنص اآلتي: إنشاء إدارات أخرى يرى اجمللس ضرورة 
وجودها.

٤. تعديل املادة )اخلامسة عشرة( لتكون بالنص اآلتي: فيما عدا الرئيس ونائبه يخضع موظفو الهيئة لنظام 
العمل ونظام التأمينات االجتماعية.

٥. تعديل املادة )الثامنة عشرة( لتكون بالنص اآلتي: ترفع الهيئة حسابها اخلتامي إلى امللك خالل ثالثة أشهر 
على األكثر من تاريخ انتهاء السنة املالية، للتوجيه مبا يراه يف شأنه.

٦. إحالل كلمة )امللك( محل عبارة )رئيس مجلس الوزراء( أينما وردت يف التنظيم.

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

أغراضها يف حدود هذا التنظيم، ومنها ما يأتي:

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

المهام األساسية لهيئة حقوق اإلنسان

نشأة الهيئة
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واتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة يف هذا الشأن.

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

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

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

٥. 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.

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

٩. 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.

1٣. املوافقة على عقد املؤمترات والندوات الداخلية والدولية يف مسائل حقوق اإلنسان، واملشاركة فيها، وفقــًا 
لإلجراءات النظامية يف هذا الشأن.

1٤. املوافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق مبسائل حقوق اإلنسان.
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يتكون التنظيم اإلداري للهيئة من مجلس الهيئة وعدد من الوحدات التنظيمية واللجان، وهي على النحو 
اآلتي:

أ-  مجلس الهيئة واللجان التابعة له

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

رئيس الهيئة                 رئيسـًا. 1
نائب رئيس الهيئة          نائبـًا 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

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

ويعقد مجلس الهيئة جلسة عادية كل أسبوعني 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:

ُشكل مجلس الهيئة لدورته الثالثة يف الربع األخير من العام املالي 1٤٣٨/1٤٣٧هـ، مبوجب األمر امللكي 
من  إذ عقد عدًدا  به،  املنوطة  مهامه  ومارس اجمللس  وتاريخ 1٤٣٧/11/1٤هـ،    )٥٥1٥٤( رقم  الكرمي 
اجللسات منذ تاريخ تشكيله،  ناقش خاللها عدًدا من املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان ذات العالقة 
املدنية  واحلقوق  اجلنائية،  والعدالة  والطفل،  واملرأة  األسرة  وحقوق  والقانونية،  الشرعية  بالقضايا 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، واتخذ بشأنها عدًدا من التوصيات الالزمة وأصدر يف 
ضوئها )1٦( قراًرا، كما أجنزت جلان اجمللس )الدائمة، املؤقتة( خالل هذه الفترة عدًدا من املوضوعات، 

وفًقا الختصاص كل منها.

أواًل: التنظيم اإلداري

الفصل االول
الوضع اإلداري
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اللجان التابعة للمجلس: 
شّكل مجلس الهيئة عدًدا من اللجان ألداء مهام معينة تدخل يف اختصاص اجمللس، وذلك وفًقا للصالحيات 

املمنوحة له مبوجب الفقرة )1٨( من )املادة اخلامسة( من تنظيم الهيئة، ومن هذه اللجان:
اللجنة العامة: ■

الدائمة، وتتولى  الهيئة من رئيس اجمللس ونائبه ورؤساء جلان اجمللس  العامة جمللس  اللجنة  تتكون 
اللجنة العامة املهام اآلتية:

1. وضع جدول أعمال جلسات مجلس الهيئة.
٢. إقرار اختصاصات جلان مجلس الهيئة الدائمة.

محاضر  مضمون  على  اعتراضات  من  الهيئة  مجلس  أو  الهيئة  رئيس  إليها  يحيله  فيما  الفصل   .٣
اجللسات أو على غير ذلك من االعتراضات التي قد تثار أثناء جلسات اجمللس، ويكون قرارها يف ذلك 

نهائًيا.
٤. أي أعمال أخرى يحيلها إليها مجلس الهيئة أو رئيس مجلس الهيئة.

اللجان الدائمة: ■
تتكون كل جلنة من اللجان الدائمة 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 دائمة، هي على النحو اآلتي:

1. جلنة الشؤون الشرعية والقانونية.
٢. جلنة شؤون العدالة اجلنائية.

٣. جلنة احلقوق املدنية والسياسية.
٤. جلنة احلقوق الثقافية ونشر ثقافة حقوق اإلنسان.

٥. جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية. 
٦. جلنة األسرة واملرأة والطفل.

 إضافة إلى أربع جلان مؤقتة، هي على النحو اآلتي:
1ـ جلنة مراجعة اللوائح اإلدارية واملالية، وأعمال اللجان.

٢-جلنة مراجعة مشروع الدليل االسترشادي للشكاوى واملتابعة والتحقيق.
٣-جلنة إعداد خطة زيارة السجون ودور التوقيف.

الوطنية حلقوق  االستراتيجية  ومشروع  اإلنسان  حقوق  هيئة  استراتيجية  وحتديث  مراجعة  ٤-جلنة 
اإلنسان.
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من  إليها  يحال  وما  منها،  كل  باختصاص  املتصلة  املوضوعات  واملؤقتة  الدائمة  اللجان  هذه  وتدرس 
موضوعات من رئاسة الهيئة، حيث شرعت هذه اللجان منذ تشكيلها يف إعداد خططها وآلياتها التنفيذية، 

لتنفيذ اختصاصاتها وأعمالها، وأجنزت يف سبيل ذلك عدًدا من املوضوعات.

ب-  اإلدارات واللجان
1- إدارات الهيئة

إدارة الشؤون القانونية والدراسات والبحوث: ■
تتولى هذه اإلدارة مهام 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 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 مهام التنسيق مع املنظمات الدولية اخملتصة مبسائل حقوق اإلنسان، احلكومية، وغير 
خارج  لالنتهاك  حقوقهم  تتعرض  الذين  السعوديني  قضايا  ومتابعة  بذلك،  املعنية  واملؤسسات  احلكومية، 

اململكة.
إدارة تلقي الشكاوى: ■

تتولى هذه اإلدارة مهام 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 مهام متابعة أي شكوى حتى الوصول إلى حلها، وزيارة 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، ورفع النتائج إلى مجلس الهيئة.
اإلدارة العامة للتقارير: ■

تتولى هذه اإلدارة مهام 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.
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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 فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، واإلسهام يف 

الترتيبات عند إقامة املؤمترات والندوات ذات العالقة.
إدارة الشؤون املالية واإلدارية: ■

تتولى هذه اإلدارة مهام متابعة شؤون منسوبي الهيئة، وما يتعلق مبيزانية الهيئة وممتلكاتها وما يكفل تسيير 
عملها.

اإلدارة العامة للردود: ■
تتولى هذه اإلدارة عمل أمانة اللجنة الدائمة املعنية بالردود، ودراسة املزاعم واالدعاءات املثارة ضد اململكة 
مبسائل حقوق اإلنسان للحاالت الفردية والتي ترد من املنظمات احلكومية وغير احلكومية واألفراد، كما 

تقوم بإعداد الردود على ما يثار ضد اململكة من بعض وزارات اخلارجية األجنبية.
مركز النشر واإلعالم: ■

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

على وجه اخلصوص املهام االتية: 
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 
التعليم  بشؤون  واألجهزة اخملتصة  باملؤسسات  واالستعانة  املواطنني،  وتوعية  اإلنسان،  الدولية حلقوق 

واإلعالم والثقافة.
٣- إعداد النشرات واجملالت واملطبوعات، املتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.

٤- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة، متهيًدا إلحالته إلى مجلس الهيئة.
بحقوق  املعنية  اجلهات  ملنسوبي  اإلنسان  حقوق  مبجال  للتوعية  اململكة  يف  خاصة  دورات  تنظيم   -٥

اإلنسان وغيرهم من املهتمني بهذا اجملال.
٦- توثيق جميع ما يتعلق بحقوق اإلنسان، والترجمة من اللغة العربية وإليها.
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2- اللجان الدائمة 
اللجنة الدائمة املعنية بالردود: ■

صدر األمر السامي الكرمي رقم )٢٧٧٥ / م ب( وتاريخ ٢٧/ ٣/ 1٤٣1هـ، 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.  -٣
هيئة التحقيق واالدعاء العام.  -٤

هيئة الرقابة والتحقيق.  -٥
تختص اللجنة بالرد على كل ما يثار ضد اململكة من ادعاءات ومزاعم ترد من املقررين اخلاصني أو الفرق 
العاملة مبجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة أو غيرها من اآلليات الدولية، أو ما يحال إليها من 

املقام السامي الكرمي سواًء للحاالت الفردية أو ملوضوعات عامة.

جلنة مكافحة جرائم االجتار باألشخاص: ■
صدر قرار مجلس الوزراء رقم )٢٤٤( وتاريخ ٢٠/ ٧/ 1٤٣٠ هـ، القاضي باملوافقة على تشكيل جلنة 

ملكافحة جرائم االجتار باألشخاص يف هيئة حقوق اإلنسان مكونة من ممثلني من كل من: 
وزارة اخلارجية.  -1
٢-  وزارة الداخلية.

وزارة العدل.  -٣
وزارة العمل والتنمية االجتماعية.  -٤

وزارة الثقافة واإلعالم  -٥
٦-  هيئة التحقيق واالدعاء العام.

هيئة حقوق اإلنسان.  -٧
 وقد حدد القرار اختصاصات اللجنة فيما يأتي:

متابعة أوضاع ضحايا االجتار باألشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم.  -1
على  التعّرف  وسائل  على  أفراد  وتدريب  الضحايا  عن  النشط  البحث  على  وضع سياسة حتث   -٢

الضحايا.
التنسيق مع السلطات اخملتصة إلعادة اجملني عليه إلى موطنه األصلي يف الدولة التي ينتمي إليها   -٣

بجنسيته، أو إلى مكان إقامته يف أي دولة أخرى متى طلب ذلك.



26

 

التوصية بإبقاء اجملني عليه يف اململكة وتوفيق أوضاعه النظامية مبا ُيّكنه من العمل إذا اقتضى األمر   -٤
ذلك، وتخضع تلك التوصية -عند اعتمادها-للمراجعة باإلجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى.

االجتار  ملنع  واالقتصادية  االجتماعية  واملبادرات  اإلعالمية  واحلمالت  واملعلومات  البحوث  ٥- إعداد 
باألشخاص ومكافحته.

التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق باملعلومات واإلحصاءات املتعلقة بجرائم االجتار باألشخاص.  -٦
اللجنة الدائمة إلعداد مشروعات التقارير: ■

وتتكون هذه  وتاريخ 1٤٣٦/٣/٢٧هـ،  الكرمي رقم 1٣٠٨٤  السامي  األمر  اللجنة مبوجب  مت تشكيل هذه 
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. واستناًدا إلى صالحيات اللجنة مت إضافة ممثلني يف اللجنة عن الهيئة العامة 
لإلحصاء، واللجنة الوطنية للطفولة. وتختص اللجنة الدائمة -بناًء على األمر السامي املشار إليه أعاله- 
بجميع ما يتصل بإعداد مشروعات التقارير اخلاصة باململكة واملتصلة باتفاقيات حقوق اإلنسان، ولها على 

وجه اخلصوص ما يأتي:
إعداد مشروعات التقارير الدورية.  -1

جمع املعلومات ذات الصلة بالتقارير من كل اجلهات احلكومية وغير احلكومية اخملتصة.  -٢
مبناقشة  اخملتصة  الدورية  اللجنة  عن  -الصادرة  اململكة  قبلتها  -التي  التوصيات  تنفيذ  متابعة   -٣
تقارير الدول مع اجلهات ذات العالقة بشكل دوري وذلك من خالل ممثل اجلهة يف اللجنة، متهيداً 

لتضمينها يف مشروع التقرير الالحق.
وضع القواعد اخلاصة بعملها من حيث آلية االجتماعات وطريقة التصويت، وضوابط االستعانة   -٤

مبن ترى احلاجة إليهم يف عملها.
املعلومات املقدمة من اجلهات  بناء قاعدة معلومات يف هيئة حقوق اإلنسان حتتوي على جميع   -٥

احلكومية فيما يتصل بإعداد التقارير الدورية.
وقد أعطى األمر السامي املشار إليه أعاله اللجنة صالحية دعوة من تراه من اجلهات احلكومية وغير 
تخصصية  عمل  فرق  أو  فرعية  تشكيل جلان  -أيًضا-  وللجنة  التقارير،  إعداد  للمشاركة يف  احلكومية 
-دائمة أو مؤقتة- بحسب طبيعة كل اتفاقية تتطلب إعداد تقرير خاص بها، واقتراح من يثل اململكة 
أثناء مناقشة التقارير اخلاصة بها واملتصلة باتفاقيات حقوق اإلنسان، متهيًدا لرفع ذلك إلى املقام 

السامي للنظر فيه والتوجيه بشأنه.
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ج- فروع الهيئة
افتتحت الهيئة فروًعا لها يف تسع مناطق، إضافة إلى قيام املقر الرئيس باألعمال املتعلقة مبهام 

فرع منطقة الرياض، وهي:

     ٤- املنطقة الشـــــــــرقية     ٥- منطقة عســـــــــــــــــــــير      ٦- منطقة تبــــــــــــــــــــوك 

     ٧- منطقة حــــــــــــــــائل     ٨- منطقة جـــــــــــــــــــــازان      ٩- منطقة اجلـــــــــــــــوف 

 1- منطقة مـكة املكرمة     ٢- منطقة املديــنة املنـــورة     ٣- منطقة القصـــــــــــــيم    
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وقد بدأ العمل هذا العام يف فرع منطقة جازان، وذلك يف إطار سعي الهيئة لتيسير أداء مهامها 
وتبليغ رسالتها جلميع املواطنني واملقيمني يف جميع مناطق اململكة، وتتولى هذه الفروع عدًدا من 

االختصاصات، أبرزها ما يأتي:
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 
حلقوق اإلنسان التي انضمت إليها اململكة.

زيارة السجون ودور التوقيف ودور اإليواء بحسب النطاق اجلغرايف للمنطقة يف أي وقت دون . ٣
أي إذن من جهة االختصاص، ورفع تقرير عنها إلى رئيس الهيئة.

تلقي الشكاوى املتعلقة بحقوق اإلنسان بحسب تنظيم الهيئة يف نطاق عمل الفرع اجلغرايف، . ٤
والتحقق من صحتها، واتخاذ اإلجراءات النظامية يف شأنها.

تنفيذ برامج نشر ثقافة حقوق اإلنسان اخملصصة للفرع والتوعية بها بالتعاون مع اجلهات . ٥
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.. ٨
القيام . ٩ 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 مهامهم.
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.. 1٣
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الهيكل التنظيمي

أمانة لجنة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص
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أ- الموظفون والموظفات:

سعت الهيئة إلى استقطاب كوادرها من خالل وزارة اخلدمة املدنية، وقد بلغ إجمالي عدد املوظفني بالهيئة 
بجميع فروعها يف العام املالي 1٤٣٨/1٤٣٧هـ، )٣٩٤( موظًفا وموظفة، منهم )٢٩٠( موظًفا، و )1٠٤( 
موظفات، وبنسبة توطني بلغت )٩٩.٩٪(، واجلدول اآلتي يوضح حركة التوظيف يف الهيئة خالل السنوات 

اخلمس املاضية:

اجلدول رقم )1( يوضح عدد املوظفني بالهيئة حسب السنة

نسبة التوطني  إجمالي عدد
 العام املالي عدد املوظفني عدد املوظفات املوظفني

٪٩٩.٩ ٣٥٨ ٦٥ ٢٩٣ 1٤٣٤/1٤٣٣هـ
٪٩٩.٩ ٣٨1 ٨٦ ٢٩٥ 1٤٣٥/1٤٣٤هـ
٪٩٩.٩ ٣٨٥ ٧1 ٣1٤ 1٤٣٦/1٤٣٥هـ
٪٩٩.٩ ٣٨٨ ٩٢ ٢٩٦ 1٤٣٧/1٤٣٦هـ
٪٩٩.٩ ٣٩٤ 1٠٤ ٢٩٠ 1٤٣٨/1٤٣٧هـ

ب- الوظائف الشاغرة والمشغولة:

بنسبة  وظيفة   )٣٩٤( منها  شغل  وظيفة،   )٥٨1( الهيئة  يف  املعتمدة  الوظائف  عدد  إجمالي  يبلغ 
)٦٧.٨٪( من إجمالي الوظائف املعتمدة يف الهيئة، ومن ثم فإنَّ عدد الوظائف الشاغرة للعام املالي 

1٤٣٨/1٤٣٧هـ، هي )1٨٧( وظيفة.
وقد اتخذت بعض اإلجراءات لشغل هذه الوظائف، عن طريق نقل خدمات املوظفني واملوظفات 
من اجلهات احلكومية األخرى، إضافة إلى تعيني املستخدمني وعمال بند األجور بشكل مباشر عن 
طريق الهيئة بعد مقابلة املتقدم والتأكد من صالحيته للقيام مبهام الوظيفة، مع األخذ يف االعتبار 
قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تنظيم الهيئة، والذي شمل تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات 
االجتماعية على منسوبي الهيئة، حيث جرى خالل هذا العام العمل على إعداد اللوائح اإلدارية 
واملالية الالزمة سعًيا العتمادها، والبدء يف تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات االجتماعية على 

منسوبي الهيئة.

ثانيًا: القوى البشرية
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ج- التدريب والتطوير

واملعارف  املهارات  الهيئة يف تدريب منسوبيها وتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم وإكسابهم  استمرت 
احلديثة التي تعينهم على أداء مهامهم، ويوضح اجلدول اآلتي مقارنة التدريب هذا العام بالعام املاضي.

اجلدول رقم )2( يقارن بني الدورات التدريبية للموظفني واملوظفات خالل عامي  1437/1436هـ  و 1438/1437هـ

1438/1437هـ 1437/1436هـ
 دورات تدريبيةالعام املالي

للموظفات
 دورات تدريبية

 للموظفني
 دورات تدريبية

للموظفات
 دورات تدريبية

 للموظفني

٥٩ ٢٢٢ 1٩٨ ٣٩٤  تـــدريــــب

٣ ٦ -- -- إيفاد داخلي

-- 1 -- ٣ ابتعاث خارجي

-- -- 1 1  إعارة ملنظمات دولية

٦٢ ٢٢٩ 1٩٩ ٣٩٨ اجملموع

رسم بياني رقم )1( عدد الدورات التدريبية للموظفني واملوظفات

1٤٣٧هـ/1٤٣٨هـ 1٤٣٦هـ/1٤٣٧هـ
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يظهر اجلدول أدناه إجمالي االعتمادات املالية وإجمالي املصروفات للهيئة خالل العامني املاليني 
1٤٣٧/1٤٣٦هـ، و1٤٣٨/1٤٣٧هـ.

اجلدول رقم )3( يبنيِّ إجمالي اعتمادات امليزانية وإجمالي املصروفات الفعلية للعامني املاليني 1437/1436هـ وعام 
1438/1437هـ

 نسبة الصرف
بالريال

 إجمالي املصروفات
بالريال

 إجمالي اعتمادات
امليزانية بالريال السنوات املالية م

٪ ٧٧ 11٦.٨٢1.٦٤٩.٣٧ 1٥1.٤٧٧.٨٥٠ 1٤٣٧/1٤٣٦هـ 1
٪ ٨٣ *1٣٥.٧1٤.٦٩٨.٩٦ 1٤٣٨/1٤٣٧هـ ٥٧٠.1٦٢.٠٢1 ٢

أواًل: الميزانية

الفصل الثاني
 األداء المالي

*بناًء على املصروفات الفعلية قبل إعداد احلساب اخلتامي.

SR
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بينـما يقـع مبـنى فرع الهيئة بحـائـل يف مجـمع للدوائر احلكومية، تسـتأجر الهـيئة مـباني مقـرها 
الرئيس وفروعها يف كل من "الرياض والدمام وجدة وسكاكا وأبها وتبوك واملدينة املنورة وبريدة 

وجازان"، ويوضح اجلدول اآلتي بيانات هذه املباني.

 اجلدول رقم )4( يبنيِّ قائمة مبباني الهيئة املستأجرة خالل العامني املاليني 1437/1436هـ وعام 1438/1437هـ

الغرض اخملصص لهاملنطقةم
تاريخ العقد 

األصلي
قيمة العقد

1438/1437هـ1437/1436هـ

مبنى الهيئة الرئيس     الرياض1
1٤٣٦/٧/11٥,٠٠٠,٠٠٠1٥,٠٠٠,٠٠٠هـبالرياض

مكة ٢
املكرمة

مبنى فرع الهيئة بجدة - 
1٤٣٦/1/1٣1,1٢٢.1٣٥1,1٢٢,1٣٥هـالرجالي والنسوي

املدينة ٣
املنورة

مبنى فرع الهيئة باملدينة املنورة 
1٤٣٤/٣/٢٠٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠هـ- الرجالي

املدينة ٤
املنورة

مبنى فرع الهيئة باملدينة املنورة 
1٤٣٤/٣/٢٠٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠هـ- النسوي

مبنى فرع الهيئة ببريدة - القصيم٥
1٤٣٥/1/1٦٥٠,٠٠٠٦٥٠,٠٠٠هـالرجالي

مبنى فرع الهيئة ببريدة -  القصيم٦
1٤٣٥/1/11٥٠,٠٠٠1٥٠,٠٠٠هـالنسوي

مبنى فرع الهيئة بالدمام - الشرقية٧
1٤٣٦/٢/1٣٨٨٣,1٠٢1,٢٨٢,٩٠٠هـالرجالي

مبنى فرع الهيئة بالدمام - الشرقية٨
1٤٣٦/11/11٥٢,٢٥٠1٥٢,٢٥٠هـالنسوي

ثانيًا: المباني
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تاريخ العقد الغرض اخملصص لهاملنطقةم
1438/1437هـ1436 - 1437هـاألصلي

مبنى فرع الهيئة بأبها - عسير٩
1٤٣٥/1/1٢٢٠,٠٠٠٢٢٠,٠٠٠هـالرجالي 

مبنى فرع الهيئة بأبها - عسير1٠
1٤٣٥/1/1٢٢٠,٠٠٠٢٢٠,٠٠٠هـالنسوي

مبنى فرع الهيئة بتبوك - تبوك11
1٤٣٣/٩/1٨1٩٨,٠٠٠1٩٨,٠٠٠هـالرجالي

مبنى فرع الهيئة بتبوك - تبوك1٢
1٤٣٣/٩/1٨1٩٨,٠٠٠1٩٨,٠٠٠هـالنسوي

مبنى فرع الهيئة مبنطقة جازان جازان1٣
1٤٣٦/٦/1٢٦٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠هـ- الرجالي والنسوي 

مبنى فرع الهيئة بسكاكا - اجلوف1٤
1٤٣٥/1/1٢٢٠,٠٠٠٢٢٠,٠٠٠هـالرجالي

مبنى فرع الهيئة بسكاكا - اجلوف1٥
1٤٣٥/1/1٢٢٠,٠٠٠٢٢٠,٠٠٠هـالنسوي 

٢٠,٢٣٣,٤٨٧٢٠,٦٣٣,٢٨٥اإلجمالي
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تولي هيئة حقوق اإلنسان اهتماًما كبيًرا بالتحول للتعامالت اإللكترونية، وذلك متاشًيا مع توجهات اململكة 
للتحول اإللكتروني.

حيث تعمل الهيئة على اتباع أفضل السبل والوسائل للتواصل مع جميع الشرائح اجملتمعية من املواطنني 
واملقيمني ويف مناطق اململكة كافة، ومنها الوسائل اإللكترونية، لتوفير اجلهد والنفقات وسرعة التواصل 

والبت يف اإلجراءات واملعامالت.

وقد مت العمل خالل عام 1٤٣٨/1٤٣٧هـ على مواصلة التحول اإللكتروني داخل الهيئة، حيث نفذت عدًدا 
من املشاريع منها على سبيل املثال:

هو نظام إلدارة الوثائق إلكترونًيا، يعمل على التقنية السحابية )cloud technology(، وهي تقنية 
تتميز بسهولة الوصول ودرجة عالية من األمان، حيث مت تصميم النظام من قبل شركة "علم" ويتولى 
فريق متخصص يف أمن املعلومات مراقبة وحماية اخلوادم على مدار الـساعة، ويهدف إلى تسريع 
إجناز املعامالت ومتابعة اإلجراءات املتخذة بشأنها، كما يتيح ميزة التقارير اإلحصائية واألرشفة 

اإللكترونية وحترير الدراسات واخلطابات إلكترونًيا.

أمن  على  خطورة  تشكل  التي  التهديدات  وحتديد  اخملاطر  بدراسة  املعلومات  تقنية  إدارة  قامت 
الشبكة واملعلومات حيث مت اتخاذ العديد من اإلجراءات الالزمة واملالئمة لكل تهديد وخطورة مبا 
يتناسب معها، وكذلك مت االستعانة باملركز الوطني ألمن املعلومات لتقومي وضع الشبكة الداخلية، 

ومت تنفيذ أهم التوصيات التي قدمها املركز.
كما مت تأمني الشبكة بجدار احلماية النارية )Firewall(، وتركيب نظام مكافحة الفيروسات على 
اخلوادم وأجهزة احلاسب إضافة إلى تفعيل ثالثة مستويات للتحقق من هوية املستخدم عند الدخول 

على األنظمة.

الفصل الثالث
 التعامالت اإللكترونية

:DMS نظام االتصاالت اإلدارية

الشبكة الداخلية وإدارة المستخدمين وأمن المعلومات:



36

  مشروع ربط الفروع:
هي                    آمنة  شبكة  طريق  عن  الرئيس  باملركز  الهيئة  فروع  ربط  من  األولى  املرحلة  من  االنتهاء  مت 
"IP-VPN"، والتي توفرها شركة االتصاالت السعودية. وتعمل الهيئة حالياً على املرحلة الثانية من 

املشروع بحيث يتم ربط الفروع باخلوادم واألنظمة اإللكترونية.

البوابة الداخلية:

تكون  بحيث  باملتصفح  ربطها  مت  كما   ،Microsoft SharePoint بنظام  الداخلية  البوابة  تعمل 
الصفحة الرئيسة عند فتحه، ومت جتميع روابط األنظمة اإللكترونية ومعلومات املوظف يف البوابة 
بحيث يستطيع املوظف الدخول على األنظمة اإللكترونية من مكان واحد، كما تقدم البوابة العديد 

من اخلدمات الذاتية للموظف دون احلاجة ملراجعة شؤون املوظفني.
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أسندت الفقرة األولى من املادة )اخلامسة( من تنظيم الهيئة إلى مجلس الهيئة صالحية التأكد من 
ت على "التأكد من تنفيذ اجلهات احلكومية  تنفيذ اجلهات احلكومية لألنظمة واللوائح، حيث نَصّ
اخملالفة  التجاوزات  عن  والكشف  اإلنسان،  بحقوق  يتعلق  فيما  السارية  واللوائح  لألنظمة  املعنية 
لألنظمة املعمول بها يف اململكة التي تشكل انتهاكــًا حلقوق اإلنسان، واتخاذ االجراءات 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 انتهاكــًا ألي من حقوق اإلنسان، وجاءت بيانات 

العام املالي 1٤٣٨/1٤٣٧هـ على النحو اآلتي: 

أ - الزيارات التفقدية:

تنوعت اجلهات التي مّتت زيارتها بحسب مجاالت حقوق اإلنسان اخملتلفة، حيث مّتت زيارة عدد 
اخملدرات،  ومكافحة  واملرور،  والسجون،  التوقيف،  ودور  الشرط،  كمراكز  األمنية،  اجلهات  من 
الرعاية  ومراكز  كاملستشفيات  الصحية  املؤسسات  زيارة  إلى  إضافًة  وغيرها،  اجلوازات  ومكاتب 
املالحظة  ودور  احلماية،  كمراكز  االجتماعية،  املؤسسات  من  عدد  زيارة  مّتت  كما  األولية، 
التأهيل  ومراكز  اخليرية،  واجلمعيات  ومراكز احلضانة،  الفتيات،  رعاية  ومؤسسات  االجتماعية، 
كاملدارس  التعليمية،  املؤسسات  من  عدد  إلى  إضافة  وغيرها،  اإلعاقة  ذوي  ومعاهد  الشامل، 
احملاكمات.    جلسات  من  عدًدا  ممثلوها  وحضر  احملاكم،  من  عدًدا  الهيئة  وزارت  واجلامعات. 

 
ويف اجلدولني اآلتيني تفصيل ملا مت بيانه:

الفصل الرابع
 اختصاصات الهيئة

أواًل: التأكد من تنفيذ األنظمة واللوائح
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 عدد الزيارات التفقدية
املنطقة

1438/1437هـ 1437/1436هـ

٪ ٢٠ ٥.٦ ٪٦.٨٧ ٢٠ الرياض
٪ ٢1.٧٨ ٨٥ ٪1٣.٧٥ ٤٠ مكة املكرمة
٪  ٨.٤ ٣٠ --- ---  املدينة املنورة
٪ ٢ ٥.٨٨1 ٪٨.٥٩ ٢٥ القصيم
٪ ٤.٢ 1٥ ٪٥.٨٤ 1٧ املنطقة الشرقية
٪ ٣٣ ٩.٢٤ ٪٣٥.٠٥ 1٠٢ عسير
٪ ٠.٢٨ 1 ٪٢.٤1 ٧ تبوك
٪ ٣٤.٧٣ 1٢٤ ٪1٩.٩٣ ٥٨ حائل
 ٪ ٣٥ ٩.٨ ٪٧.٥٦ ٢٢ اجلوف
٪1٣٥٧ ٠٠ ٪1٠٠ ٢٩1 اجملموع

1 ال تشمل الزيارات للسجون ودور التوقيف ودور املالحظة االجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات حيث أفرد لها بند خاص يف صفحة ٥٤.
٢ يغطي منطقة )الباحة(.

٣ يغطي منطقة )جنران(.       
٤ يغطي منطقة )احلدود الشمالية(.

جدول رقم )5( يبني عدد الزيارات التفقدية خالل العامني املاليني 1437/1436هـ،1438/1437هـ

٢

١

٣

٤
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1 ال تشمل زيارات السجون ودور التوقيف ودور املالحظة االجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات حيث أفرد لها بند خاص يف صفحة ٥٤.
٢ )املرور/اجلوازات/إدارة األحوال املدنية(.

٣ )احلماية االجتماعية/التأهيل الشامل/ دار املسنني/ الضمان االجتماعي/جمعيات خيرية(.

النسبة العدد توزيع الزيارات التفقدية يف اململكة على اجلهات
٪ ٣.٩٢ 1٤ جهات عدلية
٪ ٨ ٢.٢٤ جهات تابعه لوزارة الداخلية
٪ ٣٦.٩٧ 1٣٢ مستشفيات ومراكز صحية
٪ 1٥٣ ٤.٨٥ منشآت تعليمية
٪ ٣٠.٨1 11٠ مؤسسات رعاية اجتماعية
٪ 1.٧ ٩٦ مكاتب العمل
٪ ٣٣ ٩.٢٤   أخرى
٪ 1٠٠ ٣٥٧ اإلجمالي

جدول رقم )6( يبني توزيع الزيارات التفقدية على اجلهات خالل العام املالي 1438/1437هـ

رسم بياني رقم )2( يبني توزيع الزيارات التفقدية على اجلهات 

٢

١

٣
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رصدت الهيئة خالل العام املالي 1٤٣٨/1٤٣٧هـ عدًدا من احلاالت والقضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان، 
وسعت حسب اختصاصها إلى التأكد من تنفيذ األنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق اإلنســان، 
والكشف عن التجاوزات، حيث بلغ عدد هذه احلاالت )٤٤٦( حالة يف جميع مـناطق املمـلكة، واتخـذت 

حيالها اإلجراءات النظامية الالزمة مبوجب تنظيمها.
وقد تنوعت آلية رصد هذه احلاالت لتشمل الصحف واجملالت، ومواقع التواصل االجتماعي، ومقاطع 
الفيديو على شبكة اإلنترنت. كما مت رصد عدد من اخملالفات أثنـاء الـزيـارات واجلـوالت التي يجريــها 
منسوبو الهيئة. ويبني اجلدول اآلتي عدد احلاالت التي مت رصـدها من قبـل الهـيئة بفروعهــا اخملتلفة، 

خالل العامني املاليني 1٤٣٧/1٤٣٦هـ ،1٤٣٨/1٤٣٧هـ.

ب - الرصد:

 عدد احلاالت
املنطقة

1438/1437هـ 1437/1436 هـ

  ٪ 1٨٠  ٧.٩٤  ٪٣٧.٧٧ ٨٨ الرياض

٪ ٣٠ ٦.٧٣  ٪٩.٤٤ ٢٢ مكة املكرمة

٪ ٤٤ ٩.٨٧ -- --  املدينة املنورة

٪ 1.٨ ٧٩  ٪٢.1٥ ٥ القصيم

٪ ٣٠ ٦.٧٣  ٪٥.1٥ 1٢ املنطقة الشرقية

٪ ٤٦.٤1 ٢٠٧ ٪ ٩٤ ٤٠.٣٤ عسير

٪ ٤ ٠.٩٠ ٪ 1.٤ ٧٢ تبوك

٪ ٢.٢٤ 1٠ -- -- حائل

٪ ٢٠ ٤.٤٨ -- -- جازان

٪ ٢.٩1 1٣  ٪٣.٤٣ ٨ اجلوف

٪ 1٠٠ ٤٤٦  ٪1٠٠ ٢٣٣ اجملموع

جدول رقم )7( يبني عدد احلاالت التي رصدتها الهيئة خالل العامني املاليني 1437/1436هـ و 1438/1437هـ

1يغطي منطقة )الباحة(.
٢ يغطي منطقة )جنران(.  

٣ يغطي منطقة )احلدود الشمالية(.

٢

١

٣
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الجنسية  
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جدول رقم )8( يبني توزيع احلاالت التي رصدتها الهيئة بحسب موضوعها خالل العام املالي 1438/1437هـ

النسبة عدد احلاالت توزيع احلاالت املرصودة بحسب موضوعها
٪ 1٦.٣٧ العدالة اجلنائية ٧٣
٪ ٢.٠٢ ٩ اللجوء إلى القضاء
٪ ٢.٠٢ ٩ احلماية من االجتار باألشخاص
٪ ٧.٨٥ ٣٥  احلماية من العنف
٪ 1.1٢ ٥ اجلنسية واالعتراف بالشخصية القانونية
٪ ٢.٦٩ 1٢ العمل
٪ 1٠.٧٦ ٤٨ التعليم
٪ ٢٥.11 11٢ الصحة
٪ 1٥.٢٥ ٦٨ الرعاية االجتماعية
٪ 1٦.٨٢ ٧٥ أخـرى
٪ 1٠٠ ٤٤٦  اإلجمالي

1 )تشمل املوضوعات اآلتية: املساواة وعدم التمييز/الرأي والتعبير/الزواج وتكوين األسرة/املستوى املعيشي الكايف/البيئة السليمة/التملك/
اخلصوصية وأمن املعلومات/احلقوق الثقافية/التنمية وغيرها من اجملاالت(.

رسم بياني رقم )3( يبني توزيع احلاالت التي رصدتها الهيئة بحسب موضوعها  

١
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نصت الفقرة الثانية من املادة )اخلامسة( من تنظيم هيئة حقوق اإلنسان على أَن جمللس الهيئة احلق 
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 1٤٣٨/1٤٣٧هـ يف دراسة العديد 
من مشروعات األنظمة املتعلقة بحقوق اإلنسان، وذلك على النحو اآلتي:

مع  اإلنسان  بحقوق  الصلة  ذات  مشروعاتها  أو  األنظمة  دراسة  يف  اإلنسان  حقوق  هيئة  شاركت 
اجلهات احلكومية ذات العالقة ومنها:

تنظيم مجلس شؤون األسرة.  .1
مشروع نظام حرية املعلومات.  .٢

املقترحات حول نظام اإلجراءات اجلزائية.  .٣
مشروع نظام منع الكسب غير املشروع.  .٤

مشروع نظام العقوبات البديلة.  .٥
مشروع نظام األحداث.  .٦

مشروع نظام السجن والتوقيف.  .٧

شاركت الهيئة يف دراسة بعض املوضوعات وذلك مع اجلهات احلكومية ذات العالقة وهي على النحو 
اآلتي:

تطبيق فحص احلمض النووي على طالبي الهوية الوطنية.  .1
ظاهرة اإلضرابات التي حتصل من عمال النظافة يف بعض مدن اململكة.  .٢

الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكتسب )اإليدز(.  .٣

أ-دراسة مشروعات األنظمة:

ب-دراسة موضوعات متعلقة بحقوق اإلنسان:

ثانيًا: دراسة األنظمة ومشروعاتها
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القضاء الفعلي على العمل اجلبري.  .٤
أوضاع العامالت الهاربات من منازل أصحاب عملهن.  .٥
مشاركة اجلمعيات األهلية يف مجلس حقوق اإلنسان.  .٦

االنتقال من االقتصاد غير املنظم إلى االقتصاد املنظم.  .٧
إعداد استراتيجية شاملة لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة.  .٨

الدولية  القياسية  للمنشآت يف ضوء املواصفات  الدليل اإلرشادي للمسؤولية اجملتمعية  إعداد   .٩
.ISO 26000

اقتراح وزارة العمل والتنمية االجتماعية حتمل الدولة مصروفات تكليف محامني للترافع عن   .1٠
حاالت اإليذاء التي يتعرض لها األطفال والنساء.

زواج القاصرات.  .11
مهام وزارتي الداخلية والعمل والتنمية االجتماعية بشأن مكافحة التسول.  .1٢

نتائج أعمال املؤمتر الثالث للبرملانيني العرب حول قضايا الطفولة الذي عقد يف القاهرة   .1٣
بتاريخ 1٤٣٧/٨/٢٤هـ.

اتفاقية املقر بني اململكة العربية السعودية والهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان التابعة   .1٤
ملنظمة التعاون اإلسالمي.

املتحدة  الواليات  وحكومة  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  بني  التفاهم  مذكرة  مشروع   .1٥
األمريكية بخصوص القضايا املتعلقة بخطف األطفال دولًيا من قبل أحد الوالدين.

استراتيجية  وملخص  الوطني  للحوار  العزيز  عبد  امللك  ملركز  الوطنية  اللقاءات  توصيات   .1٦
املركز والتوجهات املستقبلية له.

مكانة املرأة يف اململكة واالدعاءات املوجهة ضدها.  .1٧
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تتابع هيئة حقوق اإلنسان وفقـًا الختصاصاتها الواردة يف تنظيمها اجلهات احلكومية املعنية لتطبيق 
ما يخصها من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان التي أصبحت اململكة طرفــًا فيها، وذلك من خالل 
أداء املهام املتمثلة يف تلقي الشكاوى املتعلقة بحقوق اإلنسان واتخاذ اإلجراءات النظامية بشأنها، 
واجلوالت امليدانية، وإشرافها على إعداد مشروعات تقارير اململكة املتعلقة بحقوق اإلنسان، ورفع 

ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى امللك.

وقد أصبحت اململكة طرفــًا يف عدد من الصكوك اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان، ومن أبرزها:

املوافق  1٤1٦/٤/1٦هـ،  وتاريخ  )م/٧(  رقم  امللكي  املرسوم  مبوجب  الطفل،  حقوق  اتفاقية   .1
1٩٩٥/٩/1٢م.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،   .٢
مبوجب املرسوم امللكي رقم )م/11( وتاريخ 1٤1٨/٤/٤هـ، املوافق 1٩٩٧/٨/٨م.

رقم  امللكي  املرسوم  مبوجب  العنصري،  التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية   .٣
)م/1٢( وتاريخ 1٤1٨/٤/1٦هـ، املوافق 1٩٩٧/٨/٢٠م.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، مبوجب املرسوم امللكي رقم )م/٢٥( وتاريخ   .٤
1٤٢1/٥/٢٨هـ، املوافق ٢٠٠٠/٠٨/٢٨م.

1٤٢٧/٨/٢٧هـ،  وتاريخ  )م/٥٤(  رقم  امللكي  املرسوم  اإلسالم، مبوجب  الطفل يف  عهد حقوق   .٥
املوافق ٢٠٠٦/٩/٢٠م.

وتاريخ  )م/٢٨(  امللكي  املرسوم  مبوجب  وبروتوكولها،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية   .٦
1٤٢٩/٥/٢٢هـ، املوافق ٢٠٠٨/٥/٢٧م.

وتاريخ1٤٣٠/٣/٢٧هـ،  )م/1٩(  رقم  امللكي  املرسوم  مبوجب  اإلنسان،  حلقوق  العربي  امليثاق   .٧
املوافق ٢٠٠٩/٣/٢٤م.

ثالثًا: الصكوك اإلقليمية والدولية الخاصة بحقوق اإلنسان
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واستغالل  األطفال  وبغاء  األطفال  ببيع  املتعلق  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول   .٨
املوافق  1٤٣1/٧/1٨هـ،  وتاريخ  )م/٣٨(  رقم  امللكي  املرسوم  اإلباحية، مبوجب  املواد  يف  األطفال 

٢٠1٠/٦/٣٠م.

النزاعات املسلحة،  املتعلق باشتراك األطفال يف  الطفل  البروتوكول االختياري التفاقية حقوق   .٩
مبوجب املرسوم امللكي رقم )م/٣٩( وتاريخ 1٤٣1/٧/1٨هـ، املوافق ٢٠1٠/٦/٣٠م.

وتقوم الهيئة فيما يخص الصكوك اإلقليمية والدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان مبا يأتي:

 تتابع الهيئة اجلهات احلكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك اإلقليمية والدولية التي أصبحت 
اململكة طرًفا فيها، والتأكد من اتخاذ تلك اجلهات اإلجراءات الالزمة لتنفيذها، من ِخالل إشرافها 
على إعداد مشروعات تقارير اململكة اخلاصة باتفاقيات حقوق اإلنسان، ومتابعتها مبا ينسجم مع 
التزامات اململكة من التوصيات املقدمة لها وفقاً لتلك االتفاقيات، سواء من الهيئات التعاهدية أو 
من الفريق العامل املعني باالستعراض الدوري الشامل، أو اإلجراءات اخلاصة التاِبَعني جمللس حقوق 

اإلنسان. وقد أشرفت الهيئة يف إطار اللجنة الدائمة إلعداد التقارير على إعداد التقارير اآلتية:

1- تقرير اململكة األولي املقدم وفًقا للمادة )٤٨( من امليثاق العربي حلقوق اإلنسان، ومت تقديه 
للجنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة امليثاق( عن طريق وزارة اخلارجية. ومذكرة اإلجابة على قائمة 
التساؤالت املسبقة التي أصدرتها اللجنة. وقد متت مناقشته مع اللجنة يومي ٢٣و ٢٤/ 1٤٣٧/٨هـ 
املوافق )٣٠ و ٣1/ ٢٠1٦/٥م( مبشاركة وفد من اململكة برئاسة معالي رئيس هيئة حقوق اإلنسان 
مبقر اجلامعة العربية يف القاهرة. وقد خلصت املناقشة إلى عدد من التوصيات التي أُحيلت إلى 

اللجنة الدائمة إلعداد التقارير لدراستها ومتابعة تنفيذها.

٢- تقرير اململكة اجلامع لتقاريرها من )الرابع حتى التاسع( املقدم وفقاً للمادة )٩( من االتفاقية 
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وقد مت تقديه إلى جلنة القضاء على جميع 

أشكال التمييز العنصري )CERD( وبانتظار حتديد موعد املناقشة.

أصبحت  التي  اإلنسان  لحقوق  والدولية  اإلقليمية  الصكوك  تطبيق  أ-متابعة 
المملكة طرًفا فيها         
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البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل  للمادة )٨( من  تقرير اململكة األولي املقدم وفقاً   .٣
 ،)CRC( املتعلق باشتراك األطفال يف النزاعات املسلحة، وقد مت تقديه إلى جلنة حقوق الطفل

وبانتظار حتديد موعد املناقشة.

مشروع تقرير اململكة األولي اخلاص بالبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع   .٤
األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وما يزال العمل جارًيا على إعداده.

تقرير اململكة اجلامع للتقريرين )الثالث والرابع( املقدم وفًقا للمادة )1٨( من اتفاقية القضاء   .٥
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة. وقد مت تقديه للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
املرأة )CEDAW(، وتقرر أن تتم مناقشته يف الدورة )التاسعة والستني( للجنة التي ستعقد خالل 

املدة 1٢ فبراير – ٣ مارس ٢٠1٨م.

تقرير اململكة الثاني املقدم وفقاً للمادة )1٩( من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب   .٦
)CAT( التعذيب  مناهضة  للجنة  قدم  وقد  املهينة،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة 
اللجنة يف  مع  التقرير  مناقشة  اللجنة. ومتت  أصدرتها  التي  املسائل  قائمة  على  اإلجابة  ومذكرة 
يومي 1٥ و 1٤٣٧/٧/1٨هـ املوافق )٢٢ و ٢٥ إبريل ٢٠1٦م( مبشاركة وفد من اململكة برئاسة معالي 
نائب رئيس هيئة حقوق اإلنسان.  وخلصت املناقشة إلى عدد من التوصيات التي أُحيلت إلى اللجنة 

الدائمة إلعداد مشروعات التقارير لدراستها ومتابعة تنفيذها.

تقرير اململكة األولي املقدم وفقاً للمادة )٣٥( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد مت   .٧
تقدمي التقرير إلى جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )CRPD(، وبانتظار حتديد موعد املناقشة.

اتفاقية حقوق  من   )٤٤( للمادة  وفًقا  املقدم  والرابع(  )الثالث  لتقريريها  اجلامع  اململكة  تقرير   .٨
الطفل، وقد مت تقديه للجنة حقوق الطفل )CRC(، ومذكرة اإلجابات على قائمة املسائل الصادرة 
عن اللجنة. ومتت مناقشته مع اللجنة يف يومي 1٩ و 1٤٣٧/1٢/٢٠هـ املوافق )٢٠ و ٢1 سبتمبر 
٢٠1٦م( مبشاركة وفد من اململكة برئاسة معالي رئيس هيئة حقوق اإلنسان. وقد خلصت املناقشة 
إلى عدد من التوصيات التي أُحيلت إلى اللجنة الدائمة إلعداد مشروعات التقارير لدراستها ومتابعة 

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

وهي على النحو اآلتي:

عبر  والشركات  اإلنسان  حقوق  بشأن   ٢٦/٢٢ ورقم   ٢٦/٩ رقم  اإلنسان  حقوق  مجلس  قرارا   .1
الوطنية.

الصيغة املعدلة ملشروع اإلعالن العربي للمدافعني عن حقوق اإلنسان.  .٢

توصيات مؤمتر العمل الدولي يف دورته )1٠1( التي عقدت يف جنيف ٢٠1٢م.  .٣

مشروع االتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البشرية ومنع التجارة بها.  .٤

مشروع االتفاقية العربية ملنع ومكافحة االستنساخ البشري.  .٥

الذي مت  ومن يف حكمهم  الشوارع  بأطفال  الطفل اخلاص  للجنة حقوق  العام  التعليق  مشروع   .٦
.)CRC( إعداده انطالًقا من األحكام الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل

"محاربة  بشأن  ورقم 1٣٩/٧٠  رقم 1٦٠/٦٩  العامة  قراري اجلمعية  تنفيذ  اململكة عن  تقرير   .٧
املعاصرة من  إثارة األشكال  التي تسهم يف  األخرى  واملمارسات  والنازية اجلديدة  النازية،  متجيد 
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب" واملتعلقني باالتفاقية 

الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

تقرير اململكة بشأن تنفيذ قرار اجلمعية العامة رقم 1٥٩/٦٨ املعنون "حقوق اإلنسان والتنوع   .٨
الثقايف" واملتعلق بعدد من اإلعالنات واالتفاقيات الدولية.

ب-إبداء الرأي في الصكوك والوثائق اإلقليمية والدولية
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ت الفقرة اخلامسة من املادة )اخلامسة( من تنظيم هيئة حقوق اإلنسان على اختصاص مجلس  نَصّ
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:

1. تقرير يتضمن الرد على التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان والديوقراطية الصادر عن 
وزارة اخلارجية البريطانية يف شهر أبريل لعام ٢٠1٦م واخلاص بأحداث العام ٢٠1٥م، وهو تقرير 
يصدر عن وزارة اخلارجية البريطانية يف كل عام عن حالة حقوق اإلنسان يف العالم، ويلقي نظرًة 
عامة على نشاط الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، ويقدم حتلياًل ألوضاع 
م هذا التقرير إلى البرملان من قبل وزير اخلارجية البريطاني  حقوق اإلنسان يف أنحاء العالم، ويقدَّ
ويتضمن عدًدا من الفصول، من بينها فصل بعنوان: الدول املثيرة للقلق، وقد شمل إحدى وثالثني 

دولة من ضمنها اململكة العربية السعودية. 

وقد اشتمل التقرير على ستة موضوعات هي: "القيم الديوقراطية وسيادة القانون، والديوقراطية 
التطرف،  التجارية وحقوق اإلنسان، والهجرة وأزمة الالجئني، ومكافحة  التمييز، واألعمال  وعدم 

وعقوبة اإلعدام ومنع التعذيب والصراع".

العربية السعودية على ثالثة موضوعات هي: "حقوق املرأة،   واشتملت اجلزئية اخلاصة باململكة 
وعقوبة اإلعدام، وحرية التعبير"، كما تضمن التقرير اإلشارة إلى عدد من احلاالت.

التحديث عدة  التقرير، وتضمن هذا  البريطانية نسخة محدثة من  وزارة اخلارجية  كما أصدرت 
قضايا لم يسبق تناول بعضها يف التقرير األساسي كحرية الدين واملعتقد، واستخدام تشريع اإلرهاب 
لقمع االنشقاق السياسي، وحقوق املرأة. ومت دراسة اجلزء اخلاص باململكة يف التقريرين والرد على 

املزاعم الواردة فيهما.

رابًعا: الرد على التقارير المتعلقة بحقوق اإلنسان
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 وبناًء على التوجيهات السامية يف هذا الشأن جرى إحالة الردود إلى وزارة اخلارجية لتعميمها على 
سفارات اململكة وبعثاتها الدائمة، لالستفادة منها يف بيانات اململكة والرد على ما يُثار من ادعاءات 

من قبل بعض الدول واملنظمات الدولية.

تقرير يتضمن الرد على املزاعم الواردة عن اململكة يف تقرير وزارة اخلارجية األمريكية حول حالة   .٢
حقوق اإلنسان يف العالم الصادر عام ٢٠1٦م وهو تقرير سنوي تصدره وزارة اخلارجية األمريكية عن 
حالة حقوق اإلنسان يف العالم امتثاالً للمادتني 11٦ )د( و٥٠٢ )ب( من القانون األمريكي للمساعدات 

اخلارجية لعام 1٩٦1م بصيغته املعدلة، ومن ثم تتولى الوزارة رفعه إلى الكونغرس.

وقد أفرد التقرير يف هذا العام فصاًل عن حالة حقوق اإلنسان يف اململكة، جاء يف )٤٢( صفحة مبوبٍة 
يف سبعة أقسام شملت املوضوعات اآلتية )احترام كرامة األشخاص، واحترام احُلريَّات املدنية، وحرية 
املشاركة يف النشاط السياسي، والفساد واالفتقار إلى الشفافية يف احلكومة، والتمييز واالنتهاكات 
فيه،  الواردة  واالدعاءات  االنتقادات  ال(. ومت حصر  الُعَمّ وحقوق  باألشخاص،  واالجتار  اجملتمعية 

وإعداد الردود، وتفنيد املزاعم املثارة فيه حول قضايا حقوق اإلنسان، واحلاالت املشار لها.

 وبناًء على التوجيهات السامية يف هذا الشأن جرى إحالة الرد 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 يتضمن الرد على اجلزء اخلاص باململكة يف التقرير السنوي لوزارة اخلارجية األمريكية   .٣
حول احلرية الدينية يف العالم لعام ٢٠1٥م، وهو تقرير سنوي يصدر عن وزارة اخلارجية األمريكية 
حول حالة احلريات الدينية يف العالم )IRF(، ويفرد جزًءا لعدد من الدول من بينها اململكة العربية 
السعودية، وقد صدر التقرير عن العام ٢٠1٥م بتاريخ  ٩/ ٨/ ٢٠1٦م ومت رفعه للكوجنرس األمريكي 
وفقاً لقانون احلرية الدينية )IRFA( الذي يلزم كاًل من وزارة اخلارجية األمريكية والهيئة األمريكية 

حلرية األديان الدولية )USCIRF( بإصدار تقرير سنوي حول أوضاع احلريات الدينية.

ويختلف التقريران عن بعضهما؛ فتقرير وزارة اخلارجية )IRF( يغطي موضوع احلريات الدينية يف 
جميع دول العالم – وهو منفصل عن تقريرها السنوي حلقوق اإلنسان-بينما يغطي تقرير الهيئة 
األمريكية حلرية األديان الدولية )USCIRF( موضوع حرية األديان يف دول معينة، غالًبا ما تُصنف 

باألسوأ أوضاًعا.
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وحدد هذا القانون ما يقارب أربعة أشهر كفترة فاصلة بني التقريرين، بحيث يأخذ كل منهما بعني 
االعتبار مخرجات اآلخر. وتستند وزارة اخلارجية األمريكية بدورها على مخرجات هذين التقريرين 
لم يحدد موعًدا إلجراء هذا  القانون  أن  إال   .)CPC( القلق اخلاص"  "كمثار  الدول  عند تصنيف 

التصنيف. 

وحددت وزارة اخلارجية األمريكية اململكة العربية السعودية "كدولة مثار قلق خاص" )CPC( مرات 
عدة منذ عام ٢٠٠٤م، كان آخرها يف ٢٩ فبراير ٢٠1٦م. وأصدر وزير اخلارجية األمريكي تنازالً 
عن متطلب اإلجراءات الرئاسية – كما حصل يف األعوام السابقة -العتبار املصلحة القومية املهمة 

 .)IRFA( للواليات املتحدة األمريكية مبوجب املادة ٤٠٧ من قانون احلرية الدينية الدولية

السكانية  )التركيبة  اآلتية  املوضوعات  )1٨( صفحة شملت  على  باململكة  اخلاص  اجلزء  واحتوى 
سياسة  الدينية،  احلريات  من  اجملتمعي  املوقف  الدينية،  احلريات  من  احلكومي  املوقف  الدينية، 
الواليات املتحدة األمريكية(، كما تضمنت هذه التقارير اإلشارة إلى عدد من احلاالت، وقد مت حصر 
االنتقادات واالدعاءات الواردة فيها، وإعداد الردود، وتفنيد املزاعم املثارة فيها حول قضايا حقوق 

اإلنسان، واحلاالت املشار إليها.

وبناًء على التوجيهات السامية يف هذا الشأن جرى إحالة الرد 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.

الواردة يف اجلزء اخلاص باململكة ضمن التقرير  ٤. تقرير يتضمن الرد على االدعاءات واملزاعم 
وتضمن  العالم،  حول  اإلنسان  حقوق  حالة  بشأن  ٢٠1٥م  لعام  الكندية  اخلارجية  لوزارة  الدوري 
التقرير عدة قضايا كعقوبة القتل، واالحتجاجات العامة، وحرية الدين واملعتقد، واحلقوق املدنية 
والسياسية، والسالمة الشخصية وأمن األشخاص، والعدالة واملساوة وعدم التمييز، باإلضافة إلى 

عدد من احلاالت.

وتضمن الرد على التقرير الصادر يف ٢٠1٦م إيضاحات عن جميع املوضوعات واحلاالت التي تناولها 
تقرير الوزارة عن كل احلاالت.
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 وبناًء على التوجيهات السامية يف هذا الشأن جرى إحالة الرد 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 يتضمن الرد على اجلزء اخلاص باململكة يف تقرير الهيئة األمريكية حلرية األديان الدولية   .٥
الصادر عام ٢٠1٦م وهو تقرير تصدره الهيئة األمريكية حلرية األديان الدولية )USCIRF( سنوياً 
أمريكية مستقلة،  الهيئة جهة استشارية حكومية  الدولية، وتعد هذه  الدينية  حول حالة احلريات 
وتعمل على مراقبة احلرية الدينية حول العالم ودراسة أوضاع احلرية الدينية يف دول معينة. ومن 
)IRFA( أبرز مهامها تقييم مدى تطبيق حكومة الواليات املتحدة األمريكية لقانون احلرية الدينية
والكوجنرس، وقد تضمن اجلزء  ووزير اخلارجية  األمريكي  للرئيس  السياسية  التوصيات  وتقدمي 
اخلاص باململكة يف تقرير الهيئة األمريكية مزاعم تتعلق بوجود "انتهاكات ممنهجة ومستمرة وفادحة 
للحرية الدينية" يف اململكة. وتوصي مرة أخرى يف عام ٢٠1٦م أن تصنف اململكة العربية السعودية 
"كدولة مثار قلق خاص" )CPC( مبوجب القانون األمريكي للحرية الدينية الدولية )IRFA(. وقد 
عنون التقرير املوضوعات املتعلقة باململكة بصيغة ادعاءات شملت حسب تعبيرهم: "القيود املفروضة 
والكفر  بالردة  واتهامات  الشيعة،  املسلمني  العنيفة ضد  الهجمات  وارتفاع  الشيعة،  املسلمني  على 
والشعوذة، و"نظام مكافحة اإلرهاب". ويزعم التقرير أن النظام يصنف الكفر والدعوة إلى اإلحلاد 
األمر  هيئة  أعضاء  يرتكبها  انتهاكات  بوجود  والزعم  وصفه،  حد  على  إرهابية  أعمال  أنها  على 
باملعروف والنهي عن املنكر، واستمرار نشر مواد تشير إلى التعصب الديني وعدم التسامح يف الكتب 
املدرسية السعودية". ومت دراسة اجلزء اخلاص باململكة يف التقرير والرد على املزاعم الواردة فيه. 

وبناًء على التوجيهات السامية يف هذا الشأن جرى إحالة الرد 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.

الدولية        العفو  ملنظمة  السنوي  التقرير  يف  باململكة  اخلاص  اجلزء  على  الرد  يتضمن  تقرير   .٦
)AMNESTY( حول حالة حقوق اإلنسان يف العالم الصادر لعام ٢٠1٦م، وتعد منظمة العفو الدولية 

التي تصدر عن  التقارير  أبرز  السنوي من  تقريرها  ويعد  لندن،  ربحّية مقرها  دولية غير  منظمة 
منظمات دولية غير حكومية. وقدمت منظمة العفو الدولية يف تقريرها لعام ٢٠1٥/ ٢٠1٦م حالة 

حقوق اإلنسان يف1٦٠ بلًدا وإقليًما خالل عام ٢٠1٥م. 
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وقد تضمن تقرير منظمة )العفو الدولية( الصادر يف فبراير ٢٠1٦م، يف اجلزء اخلاص عن اململكة، 
مزاعم عن أوضاع حقوق اإلنسان واألحداث يف اململكة لعام ٢٠1٥م، يف أحد عشر موضوًعا هي: 
"الصراع املسلح يف اليمن، وحرية التعبير وتكوين اجلمعيات والتجمع، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، 
والتعذيب وضروب سوء  تعسفية،  واالحتجاز بصورة  القبض  اإلرهاب، وعمليات  واألمن ومكافحة 
أو  القاسية  والعقوبة  املهاجرين،  وحقوق  املرأة،  وحقوق  الشيعية،  األقلية  ضد  والتمييز  املعاملة، 

الالإنسانية أو املهينة، وعقوبة اإلعدام".

ومت  السابقة.  املنظمة  تقارير  الواردة يف  واملزاعم  لالدعاءات  تكرار  أنه  التقرير  وياُلحظ يف هذا 
دراسة اجلزء اخلاص باململكة يف التقرير والرد على املزاعم الواردة فيه.

وبناًء على التوجيهات السامية يف هذا الشأن جرى إحالة الرد 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.

تقـريـر يتـضمــن الـرد عــلى اجلــزء اخلاص باملمـــلكة يف تقـــرير منظـــمة مراقــبة حقـوق اإلنسان   .٧
)Human Rights Watch  )HRW العاملي الصادر لعام ٢٠1٦م، وتعد هذه املنظمة إحدى منظمات 

أبرز  للمنظمة  العاملي  التقرير  ويلخص  1٩٧٨م،  عام  يف  وأنشئت  احلكومية،  غير  اإلنسان  حقوق 
قضايا حقوق اإلنسان يف أكثر من ٩٠ دولة ومنطقة حول العالم. وقد تضمن تقرير املنظمة عن 
اململكة لعام ٢٠1٦م، معلومات عن أوضاع حقوق اإلنسان واألحداث يف اململكة لعام ٢٠1٥م، متمثلة 
املعتقد،  وحرية  اجلمعيات  وتكوين  التعبير  حرية  وهي:  موضوعات  ستة  تضم  صفحات  سبع  يف 
العدالة اجلنائية، حقوق النساء والفتيات، الغارات اجلوية واحلصار على اليمن، واألطراف الدولية 

الرئيسية.

وتقرير  ٢٠1٤م،  عام  تقرير  يف  الواردة  واملزاعم  لالدعاءات  تكرار  أنه  التقرير  هذا  يف  وياُلحظ 
٢٠1٣م، علًما أن هذه املنظمة قد أصدرت العديد من التقارير ضد اململكة، مثل تقرير )كبار قبل 
األوان(، و)قاصرات إلى األبد(، و)إصالحات بطيئة(، و )استهداف صعدة -غارات التحالف اجلوية 

غير املشروعة على مدينة صعدة يف اليمن(، و)ما الهدف العسكري الذي كان يف بيت؟(.

وتضمن الرد على التقرير الصادر يف ٢٠1٦م إيضاحات عن جميع املوضوعات واحلاالت التي تناولها 
تقرير املنظمة عن كل احلاالت.
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 وبناًء على التوجيهات السامية يف هذا الشأن جرى إحالة الرد 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.

 Human Rights Watch ٨. تقـريـر يتـضمــن الـرد عــلى تقـــرير منظـــمة مراقــبة حقـوق اإلنسان
HRW( الصادر عام ٢٠1٦م بعنوان "كمن يعيش يف صندوق-املرأة ونظام والية الرجل يف السعودية". 

وتعد هذه املنظمة إحدى منظمات حقوق اإلنسان غير احلكومية، وأنشئت يف عام 1٩٧٨م، وتضمن 
التقرير أن حياة املرأة السعودية تخضع لسيطرة الرجل، وأن نظام والية الرجل هو أهم عقبة أمام 
السعودية يف عام  الرجل يف  والية  نظام  آخر عن  تقريًرا  املنظمة قد نشرت  وكانت  املرأة،  حقوق 

٢٠٠٨م. ومت دراسة التقرير والرد على املزاعم الواردة فيه.

وبناًء على التوجيهات السامية يف هذا الشأن جرى إحالة الرد 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.

(
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نظًرا ملا لزيارة السجون ودور التوقيف من أهمية، وذلك 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  مالءمة  ومدى 
)اخلامسة( من تنظيم الهيئة جمللس الهيئة صالحية زيارة السجون ودور التوقيف يف أي وقت دون 

إذن من جهة االختصاص، ورفع تقارير عن تلك الزيارات.

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

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.

وتستهدف أعمال الهيئة املتعلقة بالسجون ودور التوقيف التأكد من حصول املوقوف أو احملكوم على 
جميع حقوقه املكفولة له نظاًما، ويكن إجمالها فيما يأتي: 

التأكد من نظامية التوقيف واستناده على أوامر مسببة ومحددة املدة.  .1

التأكد من نظامية إجراءات التحقيق، واملدد احملددة لذلك.  .٢

التأكد من عرض املوقوفني على احملكمة اخملتصة يف املدد احملددة لذلك.  .٣

التأكد من عدم بقاء أي موقوف بعد انتهاء محكوميته، ما لم يوجد مسوغ نظامي لذلك.   .٤

التأكد من مناسبة الطاقة االستيعابية ملرافق السجون ودور التوقيف للعدد الفعلي للنزالء.  .٥

التأكد من حالة املبنى ومدى مراعاة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.  .٦

خامسًا: زيارة السجون ودور التوقيف
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التأكد من تصنيف النزالء ووجود أماكن مخصصة للعزل الصحي والنزيالت األمهات.  .٧

التأكد من نظامية اجلزاءات املتخذة بحق النزالء خالل فترة وجودهم يف السجن أو دار التوقيف   .٨
ووجود سجالت خاصة بذلك، وكذلك اآللية املعتمدة لتزويدهم مبعلومات عن حقوقهم وسير إجراءات 

قضيتهم وآلية استالم شكواهم.

التأكد من حصول النزالء على أوقات كافية للزيارة ووجود أماكن مهيأة لذلك.  .٩

التأكد من جودة ونظافة اإلعاشة املقدمة للنزالء.  .1٠

والتدريب  والتأهيل  والتعليم  الصحية  الرعاية  النزالء على حقوقهم يف  التأكد من حصول   .11
وكذلك الرعاية االجتماعية لهم وألسرهم.

اجلدول رقم )9( يبني عدد الزيارات التي قامت بها الهيئة للسجون ودور التوقيف ودور املالحظة االجتماعية 
ومؤسسات رعاية الفتيات

  عدد الزيارات
النوع

1438/1437هـ 1437/1436 هـ

٪٢٤.٣٩ ٢٠٩ ٪٢٦.٨٩ 1٢٨ سجون عامة

٪٢٦.٢٥ ٢٢٥ ٪٣٤.٦٦ 1٦٥ سجون املباحث

٪٤٦.٤٤ ٣٩٨ ٪٣٧.٨٢ 1٨٠  دور التوقيف

٪٢.٩٢ ٢٥ ٪٠.٦٣ ٣  دور املالحظة االجتماعية
ومؤسسات رعاية الفتيات

٪1٠٠ ٨٥٧ ٪1٠٠ ٤٧٦ اجملموع
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رسم بياني رقم )4( يبني عدد الزيارات التي قامت بها الهيئة للسجون ودور التوقيف 
ودور املالحظة االجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات

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

وتلبيتها  فيها  النزالء  وأجنحة  الهندسية،  تصاميمها  حيث  من  السجون  من  عدد  مباني  متيز   -1
للبرامج اإلصالحية.

تفعيل برنامج اليوم العائلي داخل األجنحة املثالية املوجودة يف عدد من السجون.  -٢

متكني بعض املوقوفني من اخلروج ملدد محددة حلضور مناسبات الزواج أو العزاء، أو لزيارة أحد   -٣
الوالدين يف املنزل يف حال عجزه عن زيارة ابنه.

السماح لبعض املوقوفني بإكمال دراساتهم اجلامعية أو ما دونها.  -٤

التواصل  وتسهيل  والسجناء،  املوقوفني  ومعلومات  بيانات  لعرض  تواصل  نافذة  نظام  اعتماد   -٥
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

1٤٣٧هـ/1٤٣٨هـ 1٤٣٦هـ/1٤٣٧هـ
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نصت الفقرة السابعة من املادة )اخلامسة( من تنظيم الهيئة على اختصاص مجلس الهيئة بـ: "تلقي 
الشكاوى املتعلقة بحقوق اإلنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ اإلجراءات النظامية بشأنها".

وبناًء على ذلك تتلقى الهيئة الشكاوى يف مختلف مجاالت حقوق اإلنسان، حيث بلغ مجموعها خالل 
املالي 1٤٣٨/1٤٣٧هـ )٢٦٤٦( شكوى، وتخضع هذه الشكاوى لعدد من املراحل واخلطوات  العام 
اإلجرائية ابتداًء من التقدم 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 البريد اإللكتروني، كما هو موضح يف 

الرسم البياني رقم )٥(

وتستكمل بعد ذلك بيانات الشكاوى ومعلوماتها، ومقابلة أصحاب العالقة أو التواصل معهم الستيضاح 
جوانبها كافة، ومن ثم دراستها يف ضوء املعطيات املتاحة، وإخضاع معلوماتها للتمحيص الدقيق على 
ضوء نصوص األنظمة والتعليمات القائمة، وأحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية التي أصبحت 
اململكة طرًفا فيها، لتحديد إذا ما كانت تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة من عدمه، وما هو 

أساسها القانوني الذي تستند إليه.

رسم بياني رقم )5( يبني مراحل تقدمي الشكوى ودراستها واإلجراءات املتخذة

سادسًا : الشكاوى
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 ويتم على ضوء ذلك اتخاذ اإلجراء النظامي املناسب، وتتنوع اإلجراءات التي تتخذ يف هذا اإلطار 
لتشمل اآلتي:

املتعلقة  كالشكاوى  لها،  املمنوح  اختصاصها  عن  الشكوى  موضوع  خروج  الهيئة  تقرر  أن  األول: 
ويف  اإلدارية،  القرارات  أو  القضائية،  األحكام  على  االعتراض  أو  األفراد،  بني  املالية  باملنازعات 
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، ويتعنَي 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.

أ.  الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب الفروع والموضوعات

تلقى املقر الرئيس للهيئة خالل العام املالي 1٤٣٨/1٤٣٧هـ )٩٠٠( شكوى، متثل ما نسبته )٣٤٪( 
من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة، تاله يف املرتبة فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة، حيث تلقى 
خالل العام نفسه )٧٤٤( شكوى متثل ما نسبته )٢٨.1٪( من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة، 
ثم فرع الهيئة باملنطقة الشرقية والذي تلقى )٣٣1( شكوى، مبا نسبته )1٢.٥٪( من إجمالي عدد 

الشكاوى الواردة للهيئة خالل العام.  

وقد بلغ عدد الشكاوى التي تعلقت موضوعاتها بقضايا العدالة اجلنائية )٦٩٨( شكوى من إجمالي 
عدد الشكاوى، متثل ما نسبته )٢٦,٣٪(، ثم الشكاوى املتعلقة بالهوية واجلنسية بـ )٣٤٢( شكوى، مبا 
يعادل )1٣٪(، فالشكاوى املتعلقة باحلماية من العنف واإليذاء بـ )٣٢٤( شكو ى بواقع )1٢.٢٪(، وقد 
تلقت الهيئة عدًدا من الشكاوى يف املوضوعات املتصلة بالعمل والتعليم والصحة والرعاية االجتماعية 
واحلماية من االجتار باألشخاص واللجوء إلى القضاء، وعدًدا من املوضوعات الواردة إجماالً يف 
احلقل "أخرى" ، والتي شملت موضوعات التملك، والتنمية، والبيئة السليمة، واخلصوصية، والرأي 

والتعبير وغيرها من املوضوعات.
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اجلدول رقم )10( يبني عدد الشكاوى التي وردت للهيئة خالل العام املالي 1438/1437هـ، موزعة حسب الفروع واملوضوعات 

1 ويشمل الشكاوى التي تكون موضوعاتها ذات عالقة بــ: احلق يف احلياة/احلق يف احلرية واألمان الشخصي/ احلق يف احلماية من التعذيب واملعاملة القاسية/ 
وحقوق السجناء واملوقوفني واجملني عليهم/ احلق يف احملاكمة العادلة.

٢ ويشمل الشكاوى التي تكون موضوعاتها ذات عالقة بــ: احلق يف الضمان االجتماعي/احلماية يف حاالت العجز والشيخوخة والطوارئ/املستوى املعيشي الكايف.

٣ويشمل الشكاوى التي تخرج موضوعاتها عن نوعية احلقوق املذكورة يف هذا البيان مثل: احلق يف احلــركة والـتنقل/ احلق يف الزواج وتكوين األسرة/ الـحق يف 

حرية الرأي والتعبير/احلق يف البيئة السليمة/احلق يف التنمية/احلق يف اخلصوصية وأمن املعلومات/احلق يف التملّك، وغير ذلك من احلقوق.
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نوع احلق

٦٩٨ ٪٢٦.٣ ٣ ٨ 1٦ ٩ ٦٤ ٤٢ ٥٢ ٣1 1٧1 ٣٠٢ العدالة اجلنائية

٢1٢ ٪٨ 1 ٠ ٤ ٢ 1٦ ٩٣ ٣ ٢٨ ٣٩  ٢٦  اللجوء إلى
القضاء

٣٤٢ ٪1٣ ٠ 1٠ ٩ 1 ٢٠ ٤1 ٧ 1٧ ٨٤ 1٥٣ الهوية واجلنسية

٣٢٤ ٪1٢.٢ ٤ ٥ ٣٧ ٨ ٢٦ ٣1 1٤ 1٣ 11٢ ٧٤  احلماية من
 العنف

٢٨٢ ٪1٠.٦ ٠ 1 ٢٨ ٠ 1٢ ٣٦ 1٣ ٩ ٩٦ ٨٧ العمل

1٥٠ ٪٥.٧ ٠ ٢ ٥ ٣ ٨ ٢1 ٣ ٥ ٦٢ ٤1  الرعاية
 االجتماعية

1٢٤ ٪٤.٧ 1 ٠ 1 ٠ ٧ ٨ ٦ ٩ ٥٢ ٤٠ الصحة

٥٢ ٪٢ 1 ٠ ٢ 1 ٥ ٨ ٠ ٥ 1٨ 1٢ التعليم

1٥ ٪٠.٦ ٠ ٠ 1 ٠ ٢ 1 ٠ ٢ ٠ ٩
 احلماية

 من االجتار
باألشخاص

٤٤٧ ٪1٦.٩ 1٠ ٠ ٦٢ 1 ٣٣ ٥٠ 1٥ 1٠ 11٠ 1٥٦  أخرى

٪1٠٠ ٪٠.٨ ٪1 ٪٦.٢ ٪1 ٪٧.٢ ٪1٢.٥ ٪٤.٢ ٪٥ ٪٢٨.1 ٪٣٤  النسبة

٢٦٤٦ ٪1٠٠ ٢٠ ٢٦ 1٦٥ ٢٥ 1٩٣ ٣٣1 11٣ 1٢٩ ٧٤٤ ٩٠٠  اإلجمالي

،
١

٢

٣
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اجلدول رقم )11( يقارن بني عدد الشكاوى التي وردت للهيئة خالل العامني املاليني 1437/1436هـ   و1438/1437هـ، 
حسب الفروع

اجلدول رقم )12( يقارن بني عدد الشكاوى التي وردت للهيئة خالل العامني املاليني 1437/1436هـ و1438/1437هـ، 
حسب املوضوعات

  1 مت تصنيفها هذا العام بشكل مستقل عن احلقوق املدرجة حتت البند: "أخرى".
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٢٦٤٦ ٢٠ ٢٦ 1٦٥ ٢٥ 1٩٣ ٣٣1 11٣ 1٢٩ ٧٤٤ ٩٠٠  اإلجمالي لعام
1٤٣٨/1٤٣٧هـ

٪1٠٠ ٪٠.٨ ٪1 ٪٦.٢ ٪1 ٪٧.٢ ٪1٢.٥ ٪٤.٢ ٪٥ ٪٢٨.1 ٪٣٤  النسبة لعام
1٤٣٨/1٤٣٧هـ

٢1٥1 ٣٥ - 1٣٨ ٧٣ ٤٠٦ ٢٣٨ 1٨٤ - ٤٤٩ ٦٢٨  اإلجمالي لعام
1٤٣٧/1٤٣٦هـ

٪1٠٠ ٪1.٦ - ٪٦.٤ ٪٣.٤ ٪1٨.٩ ٪11.1 ٪٨.٦ - ٪٢٩٪٢٠.٩.1  النسبة لعام
1٤٣٧/1٤٣٦هـ

٪٠.٨٪ ٢٣ - ٪٠.٢ ٪٢.٤ ٪11.٧ ٪1.٤ ٪٤.٤ - ٪٧.٢ ٪٤.٩  املقارنة بعام
1٤٣٧/1٤٣٦هـ
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٢٦٤٦ ٤٤٧ 1٥ ٥٢ 1٢٤ 1٥٠ ٢٨٢ ٣٢٤ ٣٤٢ ٢1٢ ٦٩٨  اإلجمالي لعام
1٤٣٨/1٤٣٧هـ

٪1٠٠ ٪1٦.٩ ٪٠.٦ ٪٢ ٪٤.٧ ٪٥.٧ ٪1٠.٦ ٪1٢.٢ ٪1٣ ٪٨ ٪٢٦.٣  النسبة لعام
1٤٣٨/1٤٣٧هـ

٢1٥1 ٧٠٩ ٢٢ ٤1 1٠٣ 1٢٠ 1٦٨ ٢٢٣ ٢٨٠ - ٤٨٥  اإلجمالي لعام
1٤٣٧/1٤٣٦هـ

٪1٠٠ ٪٣٣ ٪1 ٪1.٩ ٪٤.٨ ٪٥.٦ ٪٧.٨ ٪1٠.٤ ٪1٣ - ٪٢٢.٥  النسبة لعام
1٤٣٧/1٤٣٦هـ

٪٢٣ ٪1٦.1 ٪٠.٤ ٪٠.1 ٪٠.1 ٪٠.1 ٪٢.٨ ٪1.٨ ٪٠.٠ - ٪٣.٨  املقارنة بعام
1٤٣٧/1٤٣٦هـ



62

ب . الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب الجنس

بلغ عدد شكاوى الذكور التي استلمتها الهيئة خالل العام املالي 1٤٣٨/1٤٣٧هـ عدد )1٥٢٢( شكوى، 
بنسبة )٥٧,٥٪( من إجمالي عدد الشكاوى، يف مقابل )11٢٤( شكوى لإلناث بواقع )٤٢,٥٪(، وقد 
إجمالي  من  شكوى   )٥٩٣( تلقى  حيث  الذكور  لشكاوى  استقباالً  األكثر  للهيئة  الرئيس  املقر  كان 
)٩٠٠(، يف حني كان فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة هو األكثر استقباالً للشكاوى املقّدمة من اإلناث، 
والتي بلغت )٤٠1( شكوى من أصل )٧٤٤( شكوى. ويبني اجلدول رقم )1٣( عدد الشكاوى التي 

وردت للهيئة خالل العام املالي 1٤٣٨/1٤٣٧هـ بحسب اجلنس.

ج. الشكاوى الواردة إلى الهيئة بحسب الجنسية

بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من املواطنني خالل العام املالي 1٤٣٨/1٤٣٧هـ عدد )1٨٤٢( 
بواقع  السعوديني،  لغير  شكوى   )٨٠٤( مقابل  يف  الشكاوى،  إجمالي  من   )٪٦٩.٦( بنسبة  شكوى، 
حيث  املواطنني،  لشكاوى  استقباالً  األكثر  هو  بالرياض  للهيئة  الرئيس  املقر  كان  وقد   ،)٪٣٠.٤(
املكرمة هو األكثر  الهيئة مبنطقة مكة  تلقى )٦٣٢( شكوى من إجمالي )٩٠٠(، يف حني كان فرع 
استقباالً للشكاوى املقّدمة من غير السعوديني، والتي بلغت )٣٠٦( شكاوى من أصل )٧٤٤( شكوى، 
ويبني اجلدول رقم )1٤( عدد الشكاوى التي وردت للهيئة خالل العام املالي 1٤٣٨/1٤٣٧هـ بحسب 

اجلنسية.

اجلدول رقم )13( يبني عدد الشكاوى التي وردت للهيئة خالل عام 1438/1437هـ حسب اجلنس

املقارنة بعام
1٤٣٧/1٤٣٦هـ سبة
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٪٥.٢ ٥٧,٥ 1٥٢٢ 1٥ 1٤ ٩٥ 1٧ 1٤٧ 1٥٨ ٧٢ ٦٨ ٣٤٣ ٥٩٣ ذكر

٪٥.٢ ٤٢,٥ 11٢٤ ٥ 1٢ ٧٠ ٨ ٤٦ 1٧٣ ٤1 ٦1 ٤٠1 ٣٠٧ أنثى

٪1٠٠ ٢٦٤٦ ٢٠ ٢٦ 1٦٥ ٢٥ 1٩٣ ٣٣1 11٣ 1٢٩ ٧٤٤ ٩٠٠ اإلجمالي



63

املقارنة بعام
1٤٣٧/1٤٣٦هـ

سبة
الن

لي
جما

اإل

ف
جلو

ا

زان
جا ائل
ح

وك
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سير
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شر
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نة 
ملدي

ا

مة
كر

 امل
كة
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ريا

ال

اجلنسية

٪٤.٢ ٦٩,٦ 1٨٤٢ 1٦ 11 11٩ ٢٣ 1٤٩ ٢٧٣ ٩٦ ٨٥ ٤٣٨ ٦٣٢ سعودي

٪٤.٢ ٣٠,٤ ٨٠٤ ٤ 1٥ ٤٦ ٢ ٤٤ ٥٨ 1٧ ٤٤ ٣٠٦ ٢٦٨ غير
سعودي

٪1٠٠ ٢٦٤٦ ٢٠ ٢٦ 1٦٥ ٢٥ 1٩٣ ٣٣1 11٣ 1٢٩ ٧٤٤ ٩٠٠ اإلجمالي

اجلدول رقم )14( يبني عدد الشكاوى التي وردت للهيئة خالل عام1438/1437هـ حسب اجلنسية

اجلدول رقم )15( يبني عدد الشكاوى التي وردت للهيئة عام 1438/1437هـ حسب املنتهى منها

د. الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب المنتهى منها

بلغ عدد الشكاوى املنتهية بجميع فروع الهيئة للعام املالي 1٤٣٨/1٤٣٧هـ، )1٨٠1( شكوى، من أصل 
)٢٦٤٦( شكوى مت استالمها خالل عام 1٤٣٨/1٤٣٧هـ، بواقع )٦٨.1٪( من إجمالي عدد الشكاوى، 
يف حني بلغت الشكاوى غير املنتهية )٨٤٥( شكوى، بنسبة )٣1.٩٪(، حيث ما زالت الهيئة تتواصل 
مع اجلهات احلكومية ذات العالقة إلنهاء عدد )٧1٦( منها، متثل نسبة )٢٧٪( من إجمالي الشكاوى، 
بينما كانت )1٢٩( شكوى حتت الدراسة بنهاية العام املالي الذي يغطيه هذا التقرير، متثل نسبة 

)٤,٩٪( من عدد الشكاوى املستلمة خالل العام املالي.

املقارنة بعام
1٤٣٧/1٤٣٦هـ

النسبة اجملموع حالة الشكوى

٪٢.٥ ٪٦٨,1 1٨٠1 املنتهى منها

٪٢.٥ ٪٣1.٩ ٨٤٥ غير املنتهى منها

٪1٠٠ ٢٦٤٦ اإلجمالي
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بشأن  الهيئة  طلبات  مع  اجلهات  مستوى جتاوب  تفاوت  إلى  الصدد  هذا  اإلشارة يف  من  بد  وال 
التأكد من صحة الشكاوى، حيث تتطلب 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 
اعتبارها متثل انتهاكاً ألي من حقوق اإلنسان من عدمه، وتتم عملية التقييم يف ضوء أحكام الشريعة 
التي أصبحت اململكة طرًفا فيها،  واألنظمة  الدولية  اتفاقيات حقوق اإلنسان  اإلسالمية وأحكام 
واللوائح السارية املتصلة مبوضوع الشكوى، ويثل التأخر يف الرد على استفسارات الهيئة، أو عدم 

ورود أي إفادة بشأنها، السبب الرئيس لعدم إنهاء بعض الشكاوى أو البت فيها.

وتعتمد الهيئة يف إنهاء الشكاوى ثالثة مسارات:

األول: ورود إفادة من اجلهة املعنية توضح عدم صحة ما ذكر يف الشكوى، أو أن جميع اإلجراءات 
املتخذة بشأن موضوعها كانت موافقة لألحكام النظامية ذات الصلة مبوضوع الشكوى، أو معاجلة 

اخملالفة املرصودة، أو اإلفادة باملتابعة مع الشاكي لضمان معاجلة موضوعه.

الثاني: الوقوف على الواقعة ميدانًيا، وثبوت صحة اإلجراءات املتخذة.

لدى  الالزمة  اإلجرائية  العالقة التخاذ اخلطوات  النظامية ألصحاب  االستشارات  تقدمي  الثالث: 
اجلهات احلكومية املعنية.
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يعد االهتمام بنشر ثقافة حقوق اإلنسان دلًيال على التقدم والتحضر الدال على مدى وعي الشعوب، 
أكثر من  اء يف  الغرَّ الشريعة اإلسالمية  أكَّدت عليه  الذي  البشر  املساواة بني  حضارًيا، وفق مبدأ 

موضع يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة.

ومن هذا املنطلق، تهتُم اململكة العربية السعودية بنشر ثقافة حقوق اإلنسان، يف مناخ من األخوة 
ز  والتسامح، والتراحم، وبناء القدرات املؤسسية يف القطاع احلكومي واخلاص، ليرتقي أداؤها املعزِّ
حلماية حقوق اإلنسان باستلهام رسالة اإلسالم السمحة، وما يتفق معها من العهود واملواثيق الدولية.

ت الفقرة الثامنة من املادة )اخلامسة( من تنظيم هيئة حقوق اإلنسان على "وضع السياسة  وقد نصَّ
العامة لتنمية 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 الهيئة خالل السنة 
املالية 1٤٣٨/1٤٣٧هـ على وضع برامج تثقيفية، من خالل احملاضرات والندوات والدورات التدريبية 
وورش العمل يف معظم مناطق اململكة، شملت التوعية مبعظم احلقوق، إضافة إلى تقدمي استشارات 
حقوقية، من خالل املشاركة يف املناسبات الدورية التي تعقد يف اجلامعات، أو يف املعارض املوسمية.

وكذلك أطلقت حمالت تُعنى بقضايا الطفل واملرأة وذوي اإلعاقة والعمال والتوعية الصحية وثقافة 
حقوق اإلنسان عبر وسائل التواصل االجتماعي، وذلك بهدف الوصول إلى شرائح اجملتمع كافة، 
من خالل هذه الفعاليات، وحتقيق الهدف التوعوي املنشود، بالتعريف بحقوق اإلنسان داخل اململكة 

العربية السعودية. وفيما يأتي إيضاح للمناشط التي قدمتها الهيئة لتحقيق ذلك:

سابًعا: نشر ثقافة حقوق اإلنسان
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أ-الحمالت التوعوية:

دشنت الهيئة خالل عام 1٤٣٨/1٤٣٧هـ )1٦( حملة توعوية، لنشر ثقافة حقوق اإلنسان، وذلك من 
خالل وسائل التواصل االجتماعي، بهدف التواصل مع أكبر قدر من الشرائح االجتماعية خصوًصا 

فئة الشباب. 

احلمالت التوعوية م
حقوق املسافر 1

٢ حقوق وواجبات العمالة املنزلية وصاحب العمل

٣ حقوق املتهم

احلقوق العامة يف النظام األساسي للحكم )باللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية ٤

٥ حقوق املريض

٦ احلقوق واملسؤوليات الواردة يف نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية

اليوم العاملي ملكافحة جرائم االجتار باألشخاص ٧

٨ احلقوق واملسؤوليات الواردة يف نظام مكافحة جرائم االجتار باألشخاص

 احلقوق الواردة يف وثيقة "حماية طالب اخلدمة/املستخدم" املعدة من هيئة االتصاالت
٩ وتقنية املعلومات

1٠ مرض السكري

11 حقوق الطفل

مناهضة العنف ضد املرأة واحلماية من اإليذاء 1٢

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 1٣

1٤ اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

اليوم الدولي للتضامن اإلنساني 1٥

اختصاصات الهيئة )باللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية 1٦

اجلدول رقم )16( يوضح احلمالت التوعوية التي دشنتها الهيئة

)

)
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ب-المحاضرات والندوات

أقامت الهيئة أو شاركت خالل عام 1٤٣٨/1٤٣٧هـ يف )٥٩( محاضرة تثقيفية وندوة علمية لنشر 
وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف اجملتمع.

التاريخ املنطقة احملاضرات والندوات م

٢٦-1٤٣٧/٣/٢٧هـ الرياض
 ندوة التعريف باتفاقية مناهضة التعذيب

 وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية
 أو الالإنسانية

1

1٤٣٧/٣/٢٩هـ ٢ محاضرة عن ثقافة حقوق اإلنسان مكة املكرمة

1٤٣٧/٨/1٤هـ مكة املكرمة محاضرة اإلرشاد النفسي والذات ٣

1٤٣٧/٤/٢٢هـ مكة املكرمة محاضرة حقوق اإلنسان يف اململكة ٤

1٤٣٧/٤/٢٢هـ مكة املكرمة محاضرة اجلرائم املعلوماتية وحقوق اإلنسان ٥

1٤٣٧/٤/٢٥هـ مكة املكرمة ٦ محاضرة أطفالنا بال عنف 

1٤٣٧/٤/٢٩هـ مكة املكرمة ٧ محاضرة تعديالت نظام العمل اجلديد

1٤٣٧/٤/٢٩هـ الرياض ٨ محاضرة عن ثقافة حقوق اإلنسان

1٤٣٧/٥/1 هـ  ندوة حقوق الطفل وحمايته من التحرش تبوك
٩ واإليذاء

1٤٣٧/٥/٩هـ اجلوف محاضرة يف ملتقى "لي حق 1٠

1٤٣٧/٥/1٥هـ  ندوة عن برنامج "رفق" اإلرشادي خلفض عسير
العنف يف مدارس التعليم العام 11

1٤٣٧/٥/1٦هـ تبوك 1٢ ندوة معاجلة حاالت العنف ضد األطفال

٢1-1٤٣٧/٥/٢٣هـ  محاضرة األطفال بني األلعاب اإللكترونية الرياض
والتقليدية 1٣

1٤٣٧/٥/٢٦هـ مكة املكرمة محاضرة دور اإلشراف النسائي يف السجون 1٤

1٤٣٧/٥/٢٩هـ مكة املكرمة 1٥ محاضرة العنف األسري وحقوق الطفل

مكة املكرمة 1٤٣٧/٥/٢٩هـ 1٦  محاضرة حق احلماية من العنف واإليذاء 

اجلدول رقم )17( يوضح احملاضرات والندوات التي أقامتها أو شاركت فيها الهيئة حسب املنطقة

"
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1٤٣٧/٦/1هـ مكة املكرمة محاضرة مبناسبة اليوم العاملي للمرأة 1٧
مكة املكرمة 1٤٣٧/٦/٨هـ 1٨  محاضرة حق احلماية من العنف واإليذاء 

مكة املكرمة 1٤٣٧/٦/11هـ  محاضرة مبناسبة اليوم العاملي حلماية
املستهلك 1٩

1٤٣٧/٦/1٢هـ مكة املكرمة  محاضرة االختصاصي االجتماعي يف حقوق
٢٠ اإلنسان يف اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

1٤٣٧/٦/1٣هـ اجلوف  ندوة حقوق اإلنسان مبناسبة اليوم العربي
حلقوق اإلنسان ٢1

1٤٣٧/٦/1٥هـ مكة املكرمة  محاضرة مبناسبة اليوم العاملي حلماية
املستهلك ٢٢

1٤٣٧/٦/٢٠هـ الرياض  ندوة التصدي للهجمات اإلعالمية املعادية
وكيفية الرد عليها ٢٣

1٤٣٧/٦/٢1هـ مكة املكرمة محاضرة بعنوان احلق يف الصحة والعالج ٢٤
مكة املكرمة 1٤٣٧/٦/٢1هـ محاضرة مبناسبة اليوم العاملي للتوحد ٢٥

1٤٣٧/٦/٢1هـ املنطقة الشرقية  محاضرة عن حقوق املطلقات يف اليوم العاملي
٢٦ للمرأة

1٤٣٧/٦/٢1هـ محاضرة مبناسبة يوم املرأة العاملي املدينة املنورة ٢٧
1٤٣٧/٦/٢٧هـ الرياض ندوة دور القضاء يف حماية حقوق اإلنسان ٢٨

1٤٣٧/٦/٢٩هـ الرياض
 محاضرة عن إسهام هيئة حقوق اإلنسان يف

 التفاعل مع اآلليات الدولية مبناسبة اليوم
العاملي حلقوق اإلنسان

٢٩

1٤٣٧/٧/٥هـ مكة املكرمة محاضرة يف برنامج "رفق ٣٠
1٤٣٧/٧/٥هـ مكة املكرمة ٣1 محاضرة تعريفية بهيئة حقوق اإلنسان

1٤٣٧/٧/٦هـ الرياض  محاضرة يف البرنامج التعريفي بحقوق املرأة
"حماية ٣٢

1٤٣٧/٧/٧هـ مكة املكرمة  محاضرة احلق يف البيئة السليمة ٣٣

1٠-1٤٣٧/٧/1٤هـ مكة املكرمة  محاضرة مبناسبة فعاليات اليوم العاملي
للصحة ٣٤

1٤٣٧/٧/1٤هـ مكة املكرمة محاضرة عن حقوق السجناء ٣٥

"

"
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1٤٣٧/٧/٢٠هـ مكة املكرمة  محاضرة يف اليوم العاملي للسالمة وصحة
العمل ٣٦

1٤٣٧/٧/٢1هـ مكة املكرمة محاضرة عن حق اللجوء إلى القضاء ٣٧
1٤٣٧/٧/٢1هـ اجلوف محاضرة عن حقوق املرأة والعنف األسري ٣٨
1٤٣٧/٧/٢٧هـ ٣٩ محاضرة "لست وحدك" املوجهة للمرأة املنطقة الشرقية
1٤٣٧/٧/٢٨هـ مكة املكرمة محاضرة "لست وحدك" املوجهة للمرأة ٤٠
٨/٢/ 1٤٣٧هـ الرياض محاضرة عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ٤1
1٤٣٧/٨/1٥هـ ندوة مبناسبة اليوم العاملي للتنوع الثقايف املدينة املنورة ٤٢
1٤٣٧/٨/1٨هـ مكة املكرمة محاضرة مبناسبة اليوم العاملي لألسرة ٤٣

1٤٣٧/٨/٢1هـ مكة املكرمة  محاضرة مبناسبة اليوم العاملي لالمتناع عن
التدخني ٤٤

1٤٣٧/٨/٢٥هـ ٤٥ ندوة تعريفية بهيئة حقوق اإلنسان القصيم

1٤٣٧/٩/1٨هـ مكة املكرمة  محاضرة عن مرض نقص املناعة املكتسبة –
اإليدز )الوقاية والعالج ٤٦

1٤٣٧/11/1٤هـ  ورقة عمل تعريفية عن هيئة حقوق اإلنسان املنطقة الشرقية
٤٧ وإسهامها يف القضايا األسرية

1٤٣٧/1٢/٢٦هـ  محاضرة "التسول واالجتار باألشخاص يف املنطقة الشرقية
٤٨ النظام السعودي

1٤٣٧/1٢/٢٨هـ ندوة "شبابنا واالنتماء الوطني القصيم ٤٩

1٤٣٨/1/1٩هـ  محاضرة يف برنامج "رفق" لنبذ العنف جتاه املنطقة الشرقية
األطفال ال للعنف والتحرش اجلنسي ٥٠

 محاضرة عن احلق يف احلماية من العنف مكة املكرمة 1٤٣٨/٣/٢هـ
٥1  واإليذاء

٤-1٤٣٨/٣/٥هـ القصيم  ندوة مبناسبة اليوم العاملي لألشخاص ذوي
٥٢  اإلعاقة

1٤٣٨/٣/٨هـ القصيم ٥٣ ندوة أكاديية املستقبل

"

"

" "

)
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1٤٣٨/٣/٨هـ املنطقة الشرقية محاضرة " كيف أحمي نفسي من العنف ٥٤
1٤٣٨/٣/1٢هـ حائل ٥٥ ندوة مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

1٤٣٨/٣/1٣هـ  محاضرة مبناسبة اليوم العاملي لألشخاص املنطقة الشرقية
٥٦ ذوي اإلعاقة

مكة املكرمة 1٤٣٨/٣/٢٠هـ  محاضرة مبناسبة اليوم العاملي حلقوق 
اإلنسان ٥٧

٢٠-1٤٣٨/٣/٢٢هـ اجلوف ٥٨ محاضرة تعريفية عن هيئة حقوق اإلنسان
1٤٣٨/٣/٢٣هـ مكة املكرمة محاضرة "احلقوق والواجبات ٥٩

التاريخ املنطقة ورش العمل م

٢٥/ 1٤٣٧/٣هـ الرياض
 ورشة عمل مشتركة بني فروع الهيئة لتعزيز

 املتابعة والتنسيق بني اإلدارات والفروع
وتوحيد اإلجراءات وتكاملها

1

1٤٣٧/٤/٣٠هـ القصيم يوم اليتيم العربي ٢
1٤٣٧/٥/٢٣هـ احلماية الشخصية لألطفال " كن صديقي املنطقة الشرقية  ٣

1٤٣٧/٦/1٥هـ الرياض
 ورشة العمل التي نظمتها وزارة العمل

 والتنمية االجتماعية حول برنامج التحول
الوطني

٤

1٨-1٤٣٧/٦/1٩هـ الرياض  ورشة عمل تدريبية خاصة باتفاقية مناهضة
التعذيب ٥

ج-ورش العمل

أقامت الهيئة أو شاركت خالل عام 1٤٣٨/1٤٣٧هـ يف )٢٣( ورشة عمل، يف )٥ مناطق( مختلفة باململكة، 
بهدف تدريب املشاركني فيها من األفراد أو املؤسسات واجلهات احلكومية واألهلية على حماية وتعزيز 

حقوق اإلنسان وتعريفهم باالتفاقيات واألنظمة واملواثيق ذات العالقة. 

اجلدول رقم )18( يوضح ورش العمل التي أقامتها أو شاركت فيها الهيئة حسب املنطقة

"

"

"
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٢1 -1٤٣٧/٦/٢٢هـ الرياض  ورشتا عمل تعريفيتان بامليثاق العربي حلقوق
اإلنسان ٦

٢٦-1٤٣٧/٦/٢٩هـ الرياض  ورشة عمل الدورة التدريبية الثانية عشرة
٧ عن العنف ضد األطفال

1٧-1٤٣٧/٧/٢1هـ مكة املكرمة
 ورشة عمل تدريب املدربني يف مجال 

 مكافحة جرائم االجتار باألشخاص بالتعاون
 مع املفوضية السامية لألمم املتحدة

٨

تبوك 1٤٣٧/٧/٢٤هـ ٩ حقوق األطفال
1٤٣٧/٠٨/1٦هـ الرياض زواج القاصرات 1٠

1٤٣٧/٨/1٦هـ الرياض
 الشراكة اجملتمعية املستدامة يف القرن )٢1(

 ضمن متطلبات التحول الوطني ٢٠٢٠م
"مبادرات ابتكارية وحلول إبداعية

11

1٤٣٧/٨/٢٥هـ الرياض  إعداد دليل وطني للشكاوى يف مجال حقوق
اإلنسان 1٢

1٤٣٧/٨/٢٥هـ القصيم  البحوث التطبيقية ومجاالتها العملية
للمجتمع 1٣

1٣-1٤٣٧/1٠/1٥هـ الرياض  إعداد خطة وطنية ملتابعة تنفيذ توصيات
اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان 1٤

1٢-1٤٣٧/11/1٣هـ الرياض
 ورشة عمل حتضيرية ملناقشة تقرير اململكة

 املقدم إلى اللجنة املعنية باتفاقية حقوق
الطفل باألمم املتحدة

1٥

٢٥-1٤٣٧/11/٢٦هـ الرياض ورشة عمل تعريفية باتفاقية الطفل 1٦

٢-1٤٣٨/1/٦هـ جنيف
 املعايير الدولية لضمانات احملاكمات العادلة،
 للقضاة من مختلف درجات السلم القضائي،

وأعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام
1٧

1٤٣٨/1/٢٣هـ الرياض  التحديات التي تواجه الصحة النفسية يف
اململكة 1٨

٢٢-1٤٣٨/٢/٢٣هـ الرياض
 املرحلة األولى من ورشة العمل التعريفية

 املوجهة ألعضاء مجلس الهيئة حول التطور
التاريخي حلقوق اإلنسان

1٩

"
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1٤٣٨/٢/٢٣هـ املنطقة الشرقية  امللتقى التثقيفي للعنف األسري وآثاره
٢٠ اخملتلفة

٢٩-1٤٣٨/٢/٣٠هـ الرياض
 املرحلة الثانية من ورشة العمل التعريفية

 املوجهة ألعضاء مجلس الهيئة حول النظام
الدولي حلقوق اإلنسان واآلليات الدولية

٢1

٢1-1٤٣٨/٣/٢٢هـ الرياض

 املرحلة الثالثة من ورشة العمل التعريفية
 املوجهة ألعضاء مجلس الهيئة حول دور

 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف حماية
وتعزيز حقوق اإلنسان

٢٢

1٤٣٨/٣/٢٢هـ املنطقة الشرقية "لألطفال حكاية ورد" ٢٣

التاريخ املنطقة الدورات التدريبية م

1٤٣٧/٣/٢٦هـ مكة املكرمة  مفاهيم حقوق اإلنسان لطالبات علم
1 االجتماع وعلم النفس والقانون

1٤٣٧/٣/٣٠هـ مكة املكرمة "املستشار االجتماعي واألسري" ٢
1٤٣٧/٤/٧هـ ٣ مفاهيم حقوق اإلنسان ملنسوبي األمن العام عسير

٢٦-1٤٣٧/٦/٢٨هـ الرياض  مبادئ القانون الدولي اإلنساني ملنسوبي
وزارة الدفاع ٤

1٤٣٧/٧/1٨هـ اجلوف  مفاهيم حقوق اإلنسان ملنسوبي أكاديية
نايف لألمن الوطني ٥

د-الدورات التدريبية

باململكة،  مناطق( مختلفة   ٤( تدريبية، يف  دورات   )٨( عام 1٤٣٨/1٤٣٧هـ  الهيئة خالل  أقامت 
املطلوب،  الوجه  على  مهام عملهم  ألداء  الالزمة  واملعارف  باملهارات  بها  امللتحقني  تزويد  بهدف 

ولتوسيع دائرة نشر ثقافة حقوق اإلنسان وأساليبها.

اجلدول رقم )19( يوضح الدورات التدريبية التي أقامتها الهيئة حسب املنطقة
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التاريخ املكان املشاركات اجملتمعية م

1٤٣٧/٣/٢٦هـ حائل  سوق "سيدتي احلائلية" الثالث املصاحب
1 ملهرجان الصحراء الدولي ٢٠1٦

1٤٣٧/٣/٢٦هـ حائل  الفعاليات املصاحبة ملهرجان الصحراء
الدولي ٢٠1٦ م ٢

1٤٣٧/٣/٢٦هـ اجلوف ركن توعوي يف مهرجان الزيتون باجلوف ٣

٣/٢٧-1٤٣٧/٤/٥هـ املنطقة الشرقية  ركن توعوي يف مهرجان "عيش جوك" مع
مركز سواعد لإلعاقة احلركية ٤

1٤٣٧/٤/1٤هـ مكة املكرمة  حضور ختام فعاليات اليوم العاملي
لألشخاص ذوي اإلعاقة ٥

٢1-1٤٣٧/٤/٢٣هـ املنطقة الشرقية  ركن توعوي يف معرض اجلامعة واجملتمع
بجامعة امللك فيصل ٦

1٤٣٧/٤/٢٤هـ الرياض  جناح توعوي يف املهرجان الوطني للتراث
والثقافة ٧

هـ-المشاركات المجتمعية

وجهات  مؤسسات  مع  اجتماعية  مشاركة   )111( بـ  1٤٣٨/1٤٣٧هـ  عام  خالل  الهيئة  شاركت 
حكومية وأهلية لزيادة حجم التعاون والتواصل بني مؤسسات الدولة، ولنشر وتعزيز ثقافة حقوق 

اإلنسان يف اجملتمع، وكانت تلك املشاركات يف معظم مناطق اململكة.

اجلدول رقم )20( يوضح املشاركات اجملتمعية للهيئة حسب املكان

1٤٣٧/1٠/٢٦هـ اجلوف شرح نظام مكافحة االجتار باألشخاص ٦

1/1-1٤٣٨/٢/٢٩هـ  مفاهيم حقوق اإلنسان لطالبات مركز "نون" مكة املكرمة
٧ لالستشارات

1٢-1٤٣٨/٣/1٩هـ اجلوف ٨ شرح نظام حماية الطفل
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1٤٣٧/٤/٢٤هـ املنطقة الشرقية  حفل تدشني مشروعي "رفد وأمتيز" جلمعية
"ود" اخليرية للتكافل والتنمية االجتماعية ٨

1٤٣٧/٤/٢٧هـ الرياض  املؤمتر الدولي حول الرحمة يف اإلسالم
بجامعة امللك سعود ٩

٢٨-1٤٣٧/٤/٣٠هـ املنطقة الشرقية  ركن توعوي يف معرض اجلامعة واجملتمع
بجامعة امللك فيصل 1٠

1٤٣٧/٤/٣٠هـ املنطقة الشرقية  ركن توعوي مبناسبة اليوم العاملي لألشخاص
ذوي اإلعاقة 11

1٤٣٧/٥/٠٢هـ عسير 1٢ تفعيل اليوم العربي واخلليجي للطفل
1٤٣٧/٥/1٣هـ عسير تفعيل برنامج نشر ثقافة حقوق اإلنسان 1٣

1٤٣٧/٥/1٦هـ الرياض  اللقاء التعريفي لبرنامج امللك سلمان لتنمية
1٤ املوارد البشرية

1٤٣٧/٥/1٦هـ عسير تفعيل برنامج نشر ثقافة حقوق الطفل 1٥

1٩-1٤٣٧/٥/٢٣هـ املنطقة الشرقية  ركن توعوي يف معرض متطلبات السالمة
البيئية مبناسبة اليوم العاملي للدفاع املدني 1٦

1٩-1٤٣٧/٥/٢٠هـ  جمهورية مصر
العربية

 املؤمتر العربي "احتياجات وحماية األسرة
العربية يف ظل التغيرات املعاصرة 1٧

1٤٣٧/٥/٢٧هـ عسير  حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة ضمن
برنامج احلوار الوطني 1٨

٢٧-1٤٣٧/٥/٢٩هـ مكة املكرمة ركن توعوي يف برنامج "توعية 1٩
1٤٣٧/٥/٢٨هـ مكة املكرمة امللتقى األول ملشروع "جدة تقرأ ٢٠

1٤٣٧/٥/٢٨هـ مكة املكرمة
 ركن توعوي يف فعاليات اليوم اخلليجي

 حلقوق وعالقات املرضي حتت شعار
"عاملني باحلسنى" مع الشؤون الصحية بجدة

٢1

1٤٣٧/٥/٢٨هـ عسير  حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة ضمن
"برنامج احلوار الوطني ٢٢

1٤٣٧/٥/٢٨هـ عسير تفعيل برنامج نشر ثقافة حقوق اإلنسان ٢٣

1٤٣٧/٥/٢٩هـ الرياض  ركن توعوي يف معرض الرياض الدولي
للكتاب ٢٤

"

"

"

"
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1٤٣٧/٥/٢٩هـ املنطقة الشرقية  ركن توعوي يف اليوم العاملي للمرأة يف جمعية
٢٥ فتاة األحساء

1٤٣٧/٥/٢٩هـ عسير  حملة تطوعية مع فريق "عطاء" بجامعة امللك
خالد للتعريف باجللطات الرئوية ٢٦

1٤٣٧/٦/1هـ حائل  الفعاليات املصاحبة لرالي حائل الدولي
٢٠1٦ م ٢٧

1٤٣٧/٦/1٠هـ املنطقة الشرقية  املشاركة يف تفعيل اليوم العاملي حلماية البيئة
– "ساعة األرض ٢٨

1٤٣٧/٦/1٢هـ مكة املكرمة  ركن توعوي يف اليوم العاملي حلقوق اإلنسان
يف مقر اجلمعية النسائية اخليرية ٢٩

1٤٣٧/٦/1٢هـ املنطقة الشرقية  ركن توعوي يف ملتقى "اجلمعيات الواعدة
بناء وعطاء ٣٠

1٥-1٤٣٧/٦/1٦هـ املنطقة الشرقية
 ركن توعوي بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 يف اليوم العاملي ملتالزمة داون بالتعاون مع
جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء

٣1

1٤٣٧/٦/1٧هـ املدينة املنورة ملتقى نادي "إنصاف" القانوني ٣٢
1٤٣٧/٦/1٩هـ تبوك ٣٣ فعاليات االحتفال باليوم العاملي للتوحد
1٤٣٧/٦/1٩هـ مكة املكرمة ملتقي جمعية "إحسان ٣٤

٢1-1٤٣٧/٦/٢٢هـ املنطقة الشرقية  ركن توعوي مبناسبة اليوم العاملي للخدمة
٣٥ االجتماعية يف جمعية القطيف اخليرية

1٤٣٧/٦/٢٢هـ مكة املكرمة مؤمتر "اإلدمان: واقع وحتديات ٣٦
1٤٣٧/٧/٤هـ املنطقة الشرقية برنامج حقوق الطفل ٣٧
1٤٣٧/٧/٥هـ منطقة عسير حقوق الطفل " كيف أحمي جسدي ٣٨

٥-1٤٣٧/٧/٧هـ املنطقة الشرقية
 ركن توعوي يف فعاليات املؤمتر العلمي

 السنوي اخلامس ملركز وجلان احلماية من
  العنف واإلهمال األسري

٣٩

٥-1٤٣٧/٧/٧هـ املنطقة الشرقية
 الندوة العلمية السنوية اخلامسة ملراكز

 وجلان احلماية من العنف واإلهمال األسري
 باملستشفيات العسكرية

٤٠

"

"

"

"

"
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1٤٣٧/٧/٦هـ الرياض  ركن توعوي يف البرنامج التعريفي بحقوق
املرأة "حماية ٤1

1٤٣٧/٧/1٠هـ مكة املكرمة مؤمتر "االعتداء على الطفل ٤٢

11-1٤٣٧/٠٧/1٣هـ دولة الكويت
 املؤمتر اإلقليمي الرابع ملناهضة العنف ضد
 األطفال "حماية األطفال يف الدول العربية:

الفرص والتحديات
٤٣

1٢-1٤٣٧/٧/1٤هـ مكة املكرمة
 املشاركة مع إدارة التعليم بجدة يف برنامج
 "رفق" الذي يهدف خلفض العنف املوجه

للطالب والطالبات
٤٤

1٤٣٧/٧/1٣هـ املدينة املنورة  حضور حفل افتتاح وتدشني الصالة الثقافية
وديوانية النزالء واملكتبة العامة بالسجن العام ٤٥

1٤٣٧/٧/1٧هـ املنطقة الشرقية معرض "فطن ٤٦
1٤٣٧/٧/1٩هـ تبوك برنامج "رفق" اإلرشادي ٤٧
1٤٣٧/٧/1٩هـ مكة املكرمة ملتقى احلقوق والواجبات يف نظام العمل ٤٨
1٤٣٧/٧/٢٤هـ مكة املكرمة مشاركة مع دار الضيافة لسوق "اكسبو ٤٩

٢٥-1٤٣٧/٧/٢٩هـ املنطقة الشرقية ركن توعوي مبناسبة اليوم العاملي للمرأة ٥٠

1٤٣٧/٧/٢٧هـ املدينة املنورة  اللقاء السنوي ملؤسسي كلية احلقوق بجامعة
طيبة ٥1

1٤٣٧/٨/٢هـ الرياض  ركن تعريفي عن حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ٥٢

1٤٣٧/٨/1٤هـ مكة املكرمة  امللتقى التعريفي اخلامس عن املشروع
الوطني ملكافحة اخملدرات "نبراس ٥٣

1٤٣٧/٨/1٧هـ الرياض
 عرض عن حقوق الطفل يف مخيم األطفال
 الصيفي "نحن أبناء كوكب األرض" يف مركز

 امللك عبد العزيز للحوار الوطني
٥٤

1٤٣٧/٨/٢٩هـ املدينة املنورة  ركن تعريفي عن هيئة حقوق اإلنسان
مبناسبة اليوم العاملي للبيئة ٥٥

1٤٣٧/٩/1٠هـ عسير الليالي الرمضانية النسائية ٥٦

"

"

"

"

"

"
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1٤٣٧/٩/1٠هـ عسير  اخليمة الرمضانية لدار الرعاية االجتماعية
للمسنني ٥٧

1٤٣٧/٩/1٤هـ املنطقة الشرقية  اجتماع خيري مبناسبة مرور أربعني عاًما من
إنشاء جمعية البر ٥٨

1٤٣٧/٩/٢1هـ القصيم  احلفل اخلتامي ألنشطة فرع احلرس الوطني
بالقصيم ٥٩

1٤٣٧/1٠/٢٣هـ عسير فعاليات صيف منطقة عسير ٦٠

1٤٣٧/1٠/٢٥هـ الرياض  أنشطة توعوية متعددة مبناسبة اليوم العاملي
٦1 ملكافحة جرائم االجتار باألشخاص

1٤٣٧/1٠/٢٥هـ حائل  ركن توعوي مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة
جرائم االجتار باألشخاص ٦٢

1٤٣٧/1٠/٢٥هـ اجلوف  ركن توعوي عن اليوم العاملي ملكافحة جرائم
االجتار باألشخاص ٦٣

1٤٣٧/1٠/٢٥هـ تبوك  نشاط توعوي مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة
جرائم االجتار باألشخاص ٦٤

1٤٣٧/1٠/٢٥هـ القصيم  ركن توعوي مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة
جرائم االجتار باألشخاص ٦٥

1٤٣٧/1٠/٢٥هـ املدينة املنورة  ركن توعوي مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة
جرائم االجتار باألشخاص ٦٦

٢٥-1٤٣٧/1٠/٢٦هـ املنطقة الشرقية  ركن توعوي مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة 
جرائم االجتار باألشخاص ٦٧

1٠/٢٦-1٤٣٧/11/1٢هـ عسير
 مشاركة مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة

 جرائم االجتار باألشخاص يف معرض الفن
 التشكيلي ضمن ملتقى صيف أبها

٦٨

٢٨-1٤٣٧/1٠/٢٩هـ املنطقة الشرقية  ركن توعوي مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة
جرائم االجتار باألشخاص ٦٩

٢٨-1٤٣٧/1٠/٢٩هـ عسير  جناح توعوي يف اخليمة الدعوية السياحية
بأبها ٧٠

1٤٣٧/1٠/٣٠هـ جنران
 ركن توعوي مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة

 جرائم االجتار باألشخاص يف مهرجان صيف
 جنران

٧1
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٢-1٤٣٧/11/٣هـ املنطقة الشرقية  ركن توعوي مبناسبة اليوم العاملي اإلسالمي
٧٢ حلقوق اإلنسان

1٤٣٧/11/1٢هـ اجلوف ٧٣ ركن تعريفي عن هيئة حقوق اإلنسان

1٤٣٧/1٢/٢1هـ القصيم  ركن توعوي يف مهرجان اليوم الوطني
٧٤ للمملكة

1٤٣٧/1٢/٢٧هـ  دولة اإلمارات العربية
املتحدة

 ملتقى خدمات كبار السن اخلامس "نحو مدن
٧٥ صديقة لكبار السن" بالشارقة

1٤٣٨/1/٢٢هـ املنطقة الشرقية  االحتفاء باليوم العاملي للمسنني بدار الرعاية
االجتماعية ٧٦

1٤٣٨/1/٢٦هـ تبوك  نشاط توعوي عن حقوق الطفل والعنف ضد
األطفال ٧٧

٢٦-1٤٣٨/1/٢٨هـ املنطقة الشرقية  ركن توعوي مبناسبة اليوم العاملي للمسنني
حتت شعار "ربيع العمر ٧٨

1٤٣٨/1/٢٧ هـ تبوك  برنامج )نادي الطفل الترفيهي( الذي نظمه
٧٩ مركز التنمية االجتماعية بتبوك

1٤٣٨/٢/٣هـ الرياض  املشاركة يف مهرجان مسرح الطفل يف مركز
٨٠ امللك فهد الثقايف

1٤٣٨/٢/٧هـ املنطقة الشرقية  مبادرة "مالذ" التطوعية الوطنية عن خطورة
االبتزاز ٨1

1٤٣٨/٢/1٥هـ الرياض  املشاركة يف امللتقى الوطني للوقاية من
٨٢ االستغالل اجلنسي لألطفال عبر اإلنترنت

1٤٣٨/٢/٢٠هـ املنطقة الشرقية
 ركن توعوي مبناسبة اليوم العاملي حلقوق

 الطفل الذي نظمه فريق احلماية من العنف
وااليذاء بصحة الشرقية

٨٣

1٤٣٨/٢/٢1هـ الرياض  ركن تعريفي يف مستشفى اليمامة مبناسبة
اليوم العاملي حلقوق الطفل ٨٤

1٤٣٨/٢/٢1هـ تبوك ٨٥ نشاط توعوي مبناسبة اليوم العاملي للطفل

٢٢-1٤٣٨/٢/٢٤هـ الرياض  مؤمتر التنمية اإلدارية يف معهد اإلدارة
العامة ٨٦

1٤٣٨/٢/٢٣هـ املنطقة الشرقية  امللتقى التثقيفي للعنف األسري وآثاره
٨٧ اخملتلفة

"
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٢٤-1٤٣٨/٢/٢٦هـ الرياض  فعاليات وزارة الثقافة واإلعالم مبناسبة
اليوم العاملي للطفل ٨٨

1٤٣٨/٢/٢٨هـ املدينة املنورة  امللتقى التعريفي للمشروع الوطني للوقاية من
اخملدرات "نبراس ٨٩

1٤٣٨/٢/٢٩هـ تبوك  نشاط توعوي مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة
العنف ضد املرأة ٩٠

1٤٣٨/٢/٢٩هـ املدينة املنورة  ركن توعوي مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة
العنف ضد املرأة ٩1

٢/٢٩-٣/٢/ 1٤٣٨هـ الرياض
 اللقاء الوطني بعنوان "التعايش اجملتمعي

 وأثره يف تعزيز اللحمة الوطنية" الذي أقامه
مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني

٩٢

1٤٣٨/٣/1هـ حائل ركن توعوي مبناسبة اليوم العاملي للطفل ٩٣

1٤٣٨/٣/1هـ القصيم  نشاط توعوي مبناسبة اليوم العاملي
لألشخاص ذوي اإلعاقة ٩٤

1٤٣٨/٣/٢هـ عسير  اللقاء األول ملديري العالقات العامة مبنطقة
عسير ٩٥

1٤٣٨/٣/٨هـ املنطقة الشرقية  ركن توعوي "كيف أحمي نفسي من العنف"
يف جمعية "جود" النسائية اخليرية بالدمام ٩٦

٩-1٤٣٨/٣/11هـ الرياض
 فعاليات وزارة الثقافة واإلعالم مبناسبة
 اليوم العاملي للطفل يف مركز امللك فهد

الثقايف
٩٧

1٤٣٨/٣/1٢هـ حائل  ركن توعوي مبناسبة اليوم العاملي حلقوق
٩٨ االنسان

1٤٣٨/٣/1٣هـ املنطقة الشرقية  ركن توعوي مبناسبة اليوم العاملي لألشخاص
٩٩ ذوي اإلعاقة

1٤٣٨/٣/1٣هـ القصيم نشاط توعوي مبناسبة اليوم العاملي للطفل 1٠٠

1٣-1٤٣٨/٣/1٤هـ الرياض  ركن تعريفي يف احلملة التوعوية التثقيفية
1٠1 مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

1٤٣٨/٣/1٤هـ املنطقة الشرقية  ركن توعوي "أنا منجز" مبناسبة اليوم العاملي
لألشخاص ذوي اإلعاقة 1٠٢

"
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1٤-1٤٣٨/٣/1٦هـ املنطقة الشرقية  ركن توعوي "معاً نرسم مستقبل أجيالنا"
1٠٣ مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان

1٤٣٨/٣/1٥هـ عسير  برنامج توعوي عن حقوق ذوي االحتياجات
اخلاصة 1٠٤

1٤٣٨/٣/1٦هـ املنطقة الشرقية 1٠٥ ركن توعوي مبناسبة اليوم العاملي للطفل

1٦-1٤٣٨/٣/٢٦هـ مكة املكرمة  ركن توعوي يف معرض جدة الدولي للكتاب
٢٠1٦م 1٠٦

٢٦-1٤٣٨/٣/٢٨هـ القصيم  ركن توعوي يف أسبوع النزيل اخلليجي املوحد
اخلامس 1٠٧

٢٦-1٤٣٨/٣/٢٩هـ الرياض  ركن تعريفي يف فعاليات االحتفال بأسبوع
النزيل اخلليجي املوحد اخلامس 1٠٨

٢٦-1٤٣٨/٣/٢٩هـ املنطقة الشرقية  ركن توعوي مبناسبة أسبوع النزيل اخلليجي
1٠٩ املوحد اخلامس

1٤٣٨/٣/٢٩هـ القصيم  حملة "مًعا ضد اإلرهاب والفكر الضال"
باملشاركة مع إدارة التعليم بالقصيم 11٠

1٤٣٨/٣/٣٠هـ عسير  ركن توعوي يف معرض "حقوق املرأة بني
"111 العرف والدين
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و-النشر املرئي واملسموع واملقروء

نصَّ 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 1٤٣٨/1٤٣٧هـ قام املركز بنشر عدد من املطبوعات واجملالت وتوزيعها إضافة إلى 

عدد من األعمال األخرى، ومن ذلك:

إعداد مطبوعة خاصة حول ترشح اململكة لعضوية مجلس حقوق اإلنسان وترجمتها إلى اللغة   .1
اإلجنليزية.

إجناز مشروع مطبوعات الهيئة بهوية واحدة ومواصفات فنية محددة ويشمل )النشرة الشهرية   .٢
– مجالت "حقوق" و"بشر" و"حقوق الطفل" بالعربية واإلجنليزية والفرنسية(.

– ديسمبر ٢٠1٦( حيث شكلت هذه اجمللة  إصدار عدد جديد من مجلة حقوق )العدد 1٣   .٣
مرجعاً ألبرز تطورات حقوق اإلنسان يف اململكة وتوزع يف املناسبات محلًيا وعربًيا ودولًيا.

إنشاء ركن متنقل الستخدامه يف األسواق واملستشفيات واملطارات وغيرها لألغراض التوعوية.  .٤

اإلشراف على إعداد ومتابعة امللف الصحفي اليومي عن حقوق اإلنسان وحتليل األخبار بشكل   .٥
دوري ونشره عبر املوقع اإللكتروني.

إصدار عدد جديد من مجلة حقوق الطفل )العدد الرابع – سبتمبر ٢٠1٦(.  .٦

إعادة طباعة جميع الكتيبات والنشرات التوعوية والتي بلغت حوالي )1٥ألف( نسخة.  .٧

تزويد املدارس واجلمعيات األهلية مبختلف مطبوعات الهيئة.  .٨

بن  أحمد  األمير  أكاديية  مع  التفاهم  إعالمية ضمن مذكرة  تدريبية  برامج  إعداد مشاريع   .٩
سلمان لإلعالم التطبيقي.
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ز-الترجمة والتوثيق

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

الدولي، وتوثيق ذلك إلكترونًيا من خالل موقع الهيئة على اإلنترنت.

اللغة  إلى  والفرنسية  اإلجنليزية  من  العلمية  واملواد  التقارير  بترجمة  الترجمة  قسم  يقوم  كما 
من  احملالة  والشكاوى  واملناقصات  واخلطط  واملشاريع  االستبانات  ترجمة  إلى  إضافة  العربية، 

إدارات الهيئة. 
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أ-التعاون على المستوى الوطني

إَنّ حماية وتعزيز حقوق اإلنسان مسألٌة ذات أولوية مهمة، ومسؤولية اجلميع يف قطاعات الدولة، 
األساسية، ويثل  اإلنسان واحلريات  احترام حقوق  لتنمية وتشجيع  مبا يضمن تضافر اجلهود 
الهيئة اخلدمات  تقدم  املنشود، حيث  العمل  لتنسيق اجلهود وحتقيق  الركيزة األساسية  التعاون 
املدني،  اجملتمع  ومؤسسات  احلكومية  للجهات  اإلنسان  حقوق  مجاالت  يف  والفنية  االستشارية 

وغيرها. 

وشملت مجاالت التعاون أيًضا: تنسيق اجلهود، وتبادل املعلومات واخلبرات والرؤى، ونشر الوعي 
بثقافة حقوق اإلنسان، واملشاركة يف تنظيم الفعاليات واألنشطة املتعددة. 

التي  والقضايا  املسائل  يف  اجلهات  مختلف  من  الفاعل  التجاوب  من  املزيد  إلى  الهيئة  وتتطلع 
األولية  للتقارير  إعدادها  عند  احلكومية  اجلهات  من  واملعلومات  البيانات  ذلك  ومن  تنظرها، 
والدورية ذات الصلة باتفاقيات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية، أو اإلجابة على استفسارات 

مقرري األمم املتحدة، أو اإلفادة عن حقوق حاالت فردية أو قضايا تتعلق بحقوق اإلنسان. 

وقد وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لإلحصاء لتعزيز التعاون بني اجلهتني يف مجال 
اإلحصاءات املتعلقة بحقوق اإلنسان، ومذكرة تعاون مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية لتعزيز 
الشراكة واملتابعة املباشرة لتنفيذ املهام املنوطة بكل جهة، كما زار رئيس الهيئة مركز امللك سلمان 
لإلغاثة والعمل اإلنساني لبناء شراكة دائمة بني اجلانبني واالستفادة املتبادلة بينهما، والتقى رئيس 

الهيئة بكل من وزير العدل ووزير الشؤون االجتماعية لتعزيز الشراكة والتعاون مع هذه اجلهات.

وتعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة الدفاع على إعداد عدة برامج تدريبية ملنسوبي وزارة الدفاع تشمل 
قطاعات الوزارة يف جميع مناطق اململكة للتثقيف ونشر مبادئ القانون الدولي اإلنساني باإلضافة 

ملبادئ القانون الدولي حلقوق اإلنسان. 

ثامنًا: التعاون في مجال حقوق اإلنسان
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كما تشارك الهيئة يف عضوية مجالس العديد من اجلهات احلكومية واللجان الدائمة كمجلس شؤون 
األسرة يف وزارة العمل والتنمية االجتماعية، ومجلس املراقبة العام للرعاية الصحية النفسية يف 
وزارة الصحة، واجمللس اإلشرايف خلط مساندة الطفل يف برنامج األمان األسري الوطني، واللجنة 
الدائمة للقانون الدولي اإلنساني يف هيئة الهالل األحمر السعودي. كما حثت الهيئة املنظمات غير 
احلكومية الوطنية على االستفادة من املنظمات غير احلكومية الناشطة يف مجال حقوق اإلنسان 

يف املقر األوروبي لألمم املتحدة. 

كما عززت الهيئة التعاون بشكل وثيق مع مؤسسات اجملتمع املدني ذات الصلة بحقوق اإلنسان، 
ومن أهمها اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان، وعدد من اجلمعيات اخليرية والتنموية.

ب-التعاون على المستوى اإلقليمي

استناداً للفقرة )1٢( من املادة )اخلامسة( من تنظيم الهيئة، التي تنص على أن من بني مهام الهيئة 
"التعاون مع اجلمعيات واملنظمات واملؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية العاملة يف مجال حقوق 

اإلنسان مبا يحقق أهداف الهيئة وتنمية عالقاتها". 

مجلس  ومنها  اإلقليمية،  املنظمات  يف  اإلنسان  حقوق  قطاعات  مع  التعاون  الهيئة  زت  عًزّ فقد 
التعاون لدول اخلليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون اإلسالمي على النحو اآلتي:

1( مجلس التعاون لدول اخلليج العربية:

يُنّظم مكتب حقوق اإلنسان يف األمانة العامة جمللس التعاون اجتماعات دورية ألصحاب املعالي 
والسعادة رؤساء األجهزة احلكومية املعنّية بحقوق اإلنسان يف دول اجمللس، وتترأس هيئة حقوق 
هذه  تبحث  ذلك،  إلى  وإضافة  االجتماعات.  هذه  يف  املشارك  الرسمي"  اململكة  "وفد  اإلنسان 
االجتماعات التنسيق مع دول اجمللس بشأن االتفاقيات القائمة ومشاريع االتفاقيات والقضايا ذات 
الصلة بحقوق اإلنسان، وإبداء الرأي واملشورة حيالها، وتنسيق املواقف والرؤى جتاه قضايا حقوق 
اإلنسان يف املؤمترات واحملافل اإلقليمية والدولية، وتقدمي 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 
اإلنسان،  بتعزيز وحماية حقوق  املتعلقة  والبرامج  واألبحاث  الدراسات  والدولية، واالطالع على 

واملشاركة يف تنظيم الفعاليات والندوات واملؤمترات ذات الصلة.
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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 
الرد  وآليَّات  أساليب  واقتراح  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  والدولية  اإلقليمية  واملنظمات  اجلهات 

املناسبة.

يف  األعضاء  الدول  من  اخملتصني  من  الدائمة  للجنة  الثالث  االجتماع  يف  الهيئة  شاركت  وقد 
أعمال  وحضرت  ٢٥-٢٠1٦/1/٢٧م،  املوافق  1٥-1٤٣٧/٤/1٧هـ  الفترة  يف  التعاون  مجلس 
االجتماع الدوري العاشر ألصحاب املعالي والسعادة رؤساء األجهزة املعنية بحقوق اإلنسان يف دول 
اللجنة  اجتماع  إلى  املوافق ٢٨-٢٠1٦/٣/٢٩م، إضافة  املنعقدة يف 1٩-1٤٣٧/٦/٢٠هـ  اجمللس 
-٢٤ يومي  التعاون يف  العامة جمللس  األمانة  اإلنسان يف  حقوق  اخملتصني مبكتب  من  الدائمة 

لتقرير سنوي  ملناقشة مقترح إعداد مشروع هيكل  املوافق ٢٥-٢٠1٦/1٠/٢٦م  1٤٣٨/1/٢٥هـ 
تصدره األمانة العامة عن حالة حقوق اإلنسان يف دول مجلس التعاون، واجتمعت اللجنة نفسها 
خالل يومي ٢٠-1٤٣٨/٢/٢1هـ املوافق ٢٠-٢٠1٦/11/٢1م إلعداد تشريع خليجي استرشادي 
موحد حلماية حقوق ضحايا اجلرية، كما اجتمعت اللجنة أيًضا يف ٢٧-1٤٣٨/٣/٢٨هـ املوافق 
٢٦-٢٠1٦/1٢/٢٧م لدراسة مشروع النظام )القانون( االسترشادي للحماية من اإليذاء األسري، 

وعقدت عدًدا من االجتماعات لدراسة مشروع النظام )القانون( االسترشادي حلماية الطفل.
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٢( جامعة الدول العربية:

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

اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان.  •

جلنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة امليثاق(.  •

وفيما يأتي تفصيل لهذه اآلليات ومشاركة الهيئة فيها:

اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان:

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

الواردة يف الالئحة الداخلية ألعمال اللجنة.

يف  األعضاء  للدول  االستشاري  الرأي  تقدمي  منها:  االختصاصات،  من  جملة  اللجنة  ولهذه 
بحقوق  معنية  عربية  اتفاقيات  مشاريع  وإعداد  واقتراح  اخملتلفة،  اإلنسان  حقوق  موضوعات 
اإلنسان وفق املعايير الدولية والتزامات الدول األعضاء يف هذا الشأن، وإعداد تصور للموقف 
العربي جتاه قضايا حقوق اإلنسان املطروحة إقليمًيا ودولًيا، ومن بني االختصاصات أيًضا تقدمي 
الدعم الفني للدول األعضاء ملتابعة تنفيذ توصيات الهيئات التعاهدية واآلليات غير التعاهدية 
للمواثيق واالتفاقيات اإلقليمية والدولية، 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 هذه اللجنة.

للفترة  اإلنسان  حلقوق  الدائمة  العربية  للجنة   )٣٩( الدورة  أعمال  يف  الهيئة  شاركت  وقد 
الطفل يف  اجتماع جندة خطوط مساندة  وأعمال  1٠-٢٠1٦/٦/1٤م،  املوافق  ٥-1٤٣٧/٥/٩هـ 
األمانة العامة جلامعة الدول العربية للفترة ٦-1٤٣٧/٥/٨هـ املوافق 1٥-٢٠1٦/٢/1٧م، وكذلك 
أعمال الدورة السابعة للجنة األسرة العربية يف جامعة الدول العربية يف يومي 1٩-1٤٣٧/٥/٢٠هـ 
املوافق ٢/٢٨-٢٠1٦/٣/1م، وأعمال الدورة )٤٠( للجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان للفترة 

1٢-1٤٣٧/1٠/1٦هـ املوافق 1٧-٢٠1٦/٧/٢1م.
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 جلنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة امليثاق(: 

أنشئت جلنة حقوق اإلنسان العربية مبوجب امليثاق العربي حلقوق اإلنسان بعد دخوله حيز النفاذ 
بتاريخ 1٦ مارس ٢٠٠٨م، وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، تنتخبهم الدول األطراف يف امليثاق 

باالقتراع السري، وبصفتهم الشخصية، على أن يكونوا من ذوي اخلبرة والكفاءة. 

اتخذتها  التي  التدابير  امليثاق بشأن  الدول األطراف يف هذا  تقارير  بالنظر يف  اللجنة  وتختص 
إلعمال احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف مواده، وبيان التقدم احملرز للتمتع بها ورفع تقرير 

سنوي يتضمن مالحظات اللجنة وتوصياتها إلى مجلس جامعة الدول العربية.

ويتعني على الدول التي أصبحت طرًفا يف امليثاق أن تقدم التقرير األولي إلى اللجنة خالل سنة 
من تاريخ دخول امليثاق حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، وتقريًرا دورًيا كل ثالثة أعوام. وقد 
اعتمدت جلنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة امليثاق( اخلطوط االسترشادية والتوجيهية إلعداد 
التقارير وتقديها إلى اللجنة، بهدف مساعدتها على االضطالع باملهام املنوطة بها مبوجب املادة 
)٤٨( من امليثاق وتوجيه عملها، وكذلك تيسير مهمة الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماتها مبوجب 

أحكام امليثاق.

اجلهات احلكومية  الهيئة  فقد شاركت  اإلنسان،  العربي حلقوق  امليثاق  اململكة طرًفا يف  ولكون 
وبالتشاور مع مؤسسات اجملتمع املدني بإعداد تقرير اململكة األولي اخلاص بامليثاق العربي حلقوق 
اإلنسان، ومتت مناقشته مع جلنة حقوق اإلنسان العربية يف يومي ٢٣ و 1٤٣٧/٨/٢٤هـ املوافق ٣٠ 
و ٢٠1٦/٥/٣1م يف مقر اجلامعة العربية بالقاهرة مبشاركة وفد من اململكة برئاسة معالي رئيس 
هيئة حقوق اإلنسان وعضوية ممثلي اجلهات احلكومية ذات العالقة. وتبعاً لذلك، أصدرت اللجنة 
وثيقة تتضمن املالحظات والتوصيات اخلتامية يف )1٤( موضوًعا من املوضوعات ذات العالقة 
بأحكام امليثاق العربي حلقوق اإلنسان. وقد أحيلت التوصيات إلى اللجنة الدائمة إلعداد التقارير 

لدراستها ومتابعة تنفيذ ما ينسجم مع التزامات اململكة منها. 

كما بدأت جلنة حقوق اإلنسان العربية بزيارة اململكة يف1٤٣٧/٦/٢1هـ املوافق ٣٠ مارس ٢٠1٦م 
قبل مناقشة تقريرها، وقد عقدت اجتماعني يف مقر هيئة حقوق اإلنسان بالرياض، شارك يف 
االجتماع األول ممثلو اجلهات احلكومية املعنية، وشارك يف االجتماع الثاني ممثلون عن عدٍد من 

اجلمعيات واملؤسسات األهلية.
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ومت خالل االجتماعني التعريف بامليثاق العربي حلقوق اإلنسان، وآلية عمل اللجنة وغيرها من 
املسائل ذات العالقة. وخالل الزيارة، قامت اللجنة باالطالع عن كثب على اجلهود التي تبذلها 
اململكة يف مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان من خالل االلتقاء بعدد من املسؤولني ذوي العالقة 

باململكة.

وشاركت الهيئة يف ورشة عمل تعريفية بامليثاق العربي حلقوق اإلنسان يف الفترة ٥-1٤٣٧/٦/٦هـ 
بالقاهرة، كما شاركت يف ورشة عمل  العربية  الدول  املوافق 1٤-٢٠1٦/٣/1٥م يف مقر جامعة 
حول تقدمي التقارير املوازية للجنة حقوق اإلنسان العربية للعاملني يف املؤسسات الوطنية العربية 
الدول  املوافق ٢٨-٢٠1٦/11/٢٩م، يف مقر جامعة  للفترة ٢٨-1٤٣٨/٢/٢٩هـ  اإلنسان  حلقوق 

العربية بالقاهرة.

٣( منظمة التعاون اإلسالمي:

الهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان:

هي هيئة خبراء استشارية، أنشئت استناًدا لنص ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي الذي اعتمدته 
القمة اإلسالمية احلادية عشرة يف داكار، السنغال، يومي 1٣ و1٤ مارس ٢٠٠٨م. وتتكون الهيئة 
من 1٨ 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. وتعد 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 ٥ و1٠ أيام.

العادية، والتي تتناول دعم موقف املنظمة يف  وتشارك هيئة حقوق اإلنسان يف أعمال الدورات 
حقـوق  ميدان  فـي  الفنـي  التعـاون  تقدمي  وبحث  الـدولي،  املسـتوى  علـى  اإلنسان  حقوق  مجال 
األعضاء.  للدول  اإلنسان  حقوق  قضايا  يف  املشورة  وتقدمي  احلقـوق،  بهـذه  والتوعية  اإلنسـان 
وتبحث هذه االجتماعات تعزيز ودعـم دور املؤسسـات الوطنية ومنظمـات اجملتمـع املـدني املعتمدة 
يف الدول األعضـاء فـي مجـال حقـوق اإلنسـان وفقـاً آلليات عمـل املنظمـة وميثاقها، إضافة إلى 

تعزيز التعاون بني املنظمـة ومنظمـات حقـوق اإلنسـان اإلقليمية والدولية األخرى. 
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ومن مهامها إعداد الدراسـات والبحـوث حـول قضـايا حقـوق اإلنسـان ذات األولوية مبـا فـي ذلـك 
القضايا احملالــة إليها مــن مجلس وزراء اخلارجية، كمـا تضطلع مبهمة تنسيق اجلهـود وتبادل 
املعلومات مع فرق العمل التابعة للـدول األعضـاء حـول قضـايا حقـوق اإلنسـان فـي احملافل الدولية.

وقد شاركت الهيئة يف الدورة العاشرة للهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان حول حماية وتعزيز 
من  الفترة  والكوارث يف  والطوارئ  األجنبي  واالحتالل  املسلح  النزاع  األطفال يف حاالت  حقوق 
يف  ٢٠1٦/1٢/1م  إلى  ٢٠1٦/11/٢٧م  من  للفترة  املوافق  1٤٣٨/٣/٢هـ  إلى  1٤٣٨/٢/٢٧هـ 
مدينة جدة، كما شاركت يف الندوة الدولية حول احلق يف التنمية والتي أقامتها الهيئة الدائمة 
املوافق  يومي 11-1٤٣٨/1/1٢هـ  املنعقدة  اإلسالمي  التعاون  اإلنسان مبنظمة  املستقلة حلقوق 

1٢-٢٠1٦/1٠/1٣م يف مدينة أبو ظبي.

ج-التعاون على المستوى الدولي:

1( مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان:

هي اجلهاز املسؤول يف األمم املتحدة عن حقوق اإلنسان، والتي تُعنى بشكٍل مباشر وأشمل بحماية 
إلى ميثاق األمم املتحدة وما تاله من إعالنات وصكوك حلقوق  وتعزيز حقوق اإلنسان استناداً 
اإلنسان، وقد ُمِنَحت املفوضية صالحيات وفقاً لقرار اجلمعية العامة 1٤1/٤٨ تهدف إلى اإلعمال 
الكامل حلقوق اإلنسان يف العالم من خالل االستجابة السريعة للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان، 
وإدماج مبادئ حقوق اإلنسان يف عمل وكاالت األمم املتحدة األخرى وإعداد الدراسات الرامية 
مجال  للدول يف  الفنية  املساعدات  وتقدمي  الواقع،  أرض  على  وحمايتها  اإلنسان  لتعزيز حقوق 

حقوق اإلنسان.

اجلهود  تلك  أثمرت  إذ  السامية،  املفوضية  مع  التعاون  تعزيز  على  حريصة  الهيئة  كانت  وقد 
وتاريخ  م/٣1  امللكي  املرسوم  الطرفني، مبوجب  بني  الفني  للتعاون  تفاهم  مذكرة  على  بالتوقيع 
املذكرة  الوطنية يف مجال حقوق اإلنسان. وقد تضمنت  القدرات  لبناء وتعزيز  1٤٣٤/٥/٢٧هـ، 

العمل على حتقيق اآلتي: 

 1. تعزيز قدرات اخملتصني يف اململكة يف مجال القانون الدولي حلقوق اإلنسان وخصوًصا فيما 
موظفني  إيفاد  من خالل  وذلك  اخملتصة،  الدولية  املنظمات  وعمل  املتحدة  األمم  بآليات  يتعلق 
سعوديني للعمل داخل أجهزة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف، ويف مكاتبها امليدانية، 

يف إطار برنامج األمم املتحدة اخلاص باملوظفني الناشئني.
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اململكة  داخل  اإلنسان  تدريبية متخصصة يف مجاالت حقوق  برامج  وتنفيذ  وتطوير  إعداد    .٢
وخارجها، على أن تشمل برامج للموظفني املكلفني بتنفيذ األنظمة الوطنية ذات العالقة.

٣.  إعداد أدّلة استرشادية للعاملني يف القطاعات املتعلقة بحقوق اإلنسان تتضمن موجًزا مبسًطا 
للقواعد واملعايير الدولية.

٤.  دعم التعاون الفني بني الطرفني للمساعدة يف تطوير دور القضاء يف حماية حقوق اإلنسان، 
ويشمل ذلك إقامة ندوات حول دور القضاء يف حماية حقوق اإلنسان.

٥.  إعداد وعقد ندوات ومؤمترات ودورات وورش عمل متخصصة يف مجال حقوق اإلنسان.

القضائية  واألجهزة  الهيئة  اإلنسان مع  اجتماعات خلبراء يف مجاالت حقوق  ترتيب وعقد    .٦
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 الدولية.

٧.  تقدمي املساعدة التقنية والعملية، وتزويد الهيئة باملطبوعات والنشرات اإلعالمية واألبحاث 
العلمية واملعلومات املتعلقة باملؤمترات والندوات العلمية يف اجملاالت التي تشملها هذه املذكرة. 

ويف إطار مذكرة التعاون الفني مع املفوضية السامية، نظمت الهيئة هذا العام عدًدا من األنشطة، 
فأقامت ندوة عامة حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو املهينة يف الفترة ٢٦-1٤٣٧/٣/٢٧هـ املوافق ٦-٢٠1٦/1/٧م يف الرياض، ونظمت 
الوظائف  لشاغلي  املوجه  اإلنسان  حلقوق  الدولية  باآلليات  التعريفي  للبرنامج  األولى  الدورة 
املوافق٢٥-  1٥-1٤٣٧/٤/1٩هـ  الفترة  خالل  وذلك  اململكة  يف  احلكومية  اجلهات  يف  القيادية 
جرائم  مكافحة  مجال  يف  مدربني  إعداد  برنامج  أيًضا  نظمت  كما  جنيف،  يف  ٢٠1٦/1/٢٩م 
الصلة مبكافحة  ذات  احلكومية  اجلهات  مختلف  من  مختصني  استهدفت  باألشخاص،  االجتار 
جرائم االجتار باألشخاص يف الفترة 1٧-1٤٣٧/٧/٢1هـ املوافق ٢٤-٢٠1٦/٤/٢٨م. كما أقامت 
الهيئة عدًدا من ورش العمل بالتعاون مع املفوضية السامية، حيث عقدت ورشة عمل حتضيرية 
ملناقشة تقرير اململكة املقدم إلى اللجنة املعنية باتفاقية حقوق الطفل باألمم املتحدة، وذلك خالل 
الفترة 1٢-1٤٣٧/11/1٣هـ املوافق 1٥-٢٠1٦/٨/1٦م، استهدفت أعضاء وفد اململكة املشارك 
يف أعمال مناقشة التقرير، كما عقدت الهيئة ورشة عمل عن املعايـير الدوليـة لضمـانات املـحاكمة 
العادلة، وذلك يف مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان بجنيف خالل الفترة  ٢-1٤٣٨/1/٦هـ 
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السلم  درجات  مختلف  من  القضاة  الفضيلة  أصحاب  واستهدفت  ٣-٢٠1٦/1٠/٧م،  املوافق 
القضائي، وأعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام، لتعزيز دور القضاء يف حماية حقوق اإلنسان، 
ومعرفة املعايير الدولية الستقالل القضاء، ومقارنة اإلجراءات الوطنية مع املعايير الدولية لتعزيز 
العدالة، والتطبيق القضائي التفاقيات حقوق اإلنسان يف إجراءات التقاضي الوطنية، كما نظمت 
ورشة عمل تعريفية ألعضاء مجلس الهيئة على ثالث مراحل حول التطور التاريخي حلقوق اإلنسان، 
الوطنية حلقوق اإلنسان يف  الدولية، ودور املؤسسات  الدولي حلقوق اإلنسان واآلليات  والنظام 
حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وذلك خالل الفترة من 1٤٣٨/٢/٢٢هـ املوافق ٢٠1٦/11/٢٢م إلى 

1٤٣٨/٣/٢٢هـ املوافق ٢٠1٦/1٢/٢1م.

ويف اإلطار نفسه، تعاونت الهيئة مع املفوضية السامية إلعداد عدد من اخلطط واألدلة، منها دليل 
وطني للشكاوى يف مجال حقوق اإلنسان، استهدف موظفي وموظفات إدارات الشكاوى واملتابعة 
والتحقيق من مختلف فروع الهيئة، كما أعدت الهيئة خطة وطنية ملتابعة التوصيات الصادرة عن 
أعضاء  استهدفت  العالقة،  ذات  التعاقدية  اللجان  وتوصيات  الشامل  الدوري  االستعراض  آلية 
اللجنة الدائمة للتقارير. كما أعدت أيًضا خطة وطنية ملكافحة جرائم االجتار باألشخاص، إضافة 
إلى إعداد وطباعة دليل توجيهي وإرشادي خاص بتطبيق االتفاقيات الدولية التي أصبحت اململكة 

طرًفا فيها يف مجال حقوق اإلنسان.

كما شاركت الهيئة يف املؤمتر اإلقليمي حول دور املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف املنطقة 
العربية خالل الفترة ٣-1٤٣٧/٤/٤هـ املوافق 1٣-٢٠1٦/1/1٤م يف مدينة الدوحة.

 ٢( مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة:

يُعد اجمللس الهيئة احلكومية الدولية الرئيسة يف األمم املتحدة التي تضطلع باملسؤولية عن تعزيز 
وحماية حقوق اإلنسان. وقد أنشئ مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )٦٠/٢٥1(، 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 سبع وأربعني دولة من الدول األعضاء يتم انتخابهم من قبل 
التوزيع  إلى  عضويته  وتستند  فردي،  وبشكل  املباشر  السري  باالقتراع  العامة  اجلمعية  أعضاء 
النحو اآلتي: ثالثة عشر مقعًدا  العادل وتوزع مقاعده بني اجملموعات اإلقليمية على  اجلغرايف 
جملموعة الدول اإلفريقية، وثالثة عـشر مقعًدا جملموعة الدول اآلسيوية، وثمانية مقاعد جملموعة
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دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وسبعة مقاعد جملموعة دول أوروبا الغربية ودول 
أخرى، وستة مقاعد جملموعة دول أوروبا الشرقية. ومتتد فترة والية أعضاء اجمللس ثالث سنوات 

وال جتوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل واليتني متتاليتني.

-٢٠1٧( لألعوام  رابعة  لوالية  لعضويته  انتخابها  أعيد  إذ  اجمللس،  اململكة عضًوا يف  تزال  وال 
٢٠1٩م(، ويأتي ذلك دعًما وتقديًرا جلهود اململكة يف مجال حقوق اإلنسان.

ويعقد اجمللس ثالث دورات يف السنة، منها الدورة الرئيسية التي تعقد يف شهر مارس من كل عام. 
وقد شاركت الهيئة يف هذه الدورات بصفة مستمرة، وقدمت من خالل تلك املشاركات البيانات 
املطلوبة، وقام وفد اململكة بعقد لقاءات ثنائية وجانبية على هامش االجتماعات إلبراز دور اململكة 
يف مجاالت حقوق اإلنسان، وإيضاح اإلجنازات والتطورات يف اململكة، وما أصدرته اململكة من 
السامي  األمر  عليه  ملا نص  إنفاذاً  فيها،  اإلنسان  أوضاع حقوق  تعزيز  ولوائح يف سبيل  أنظمة 
الكرمي رقم )٨٩/م ب( وتاريخ 1٤٢٨/1/1هـ، القاضي بأن تكون "هيئة حقوق اإلنسان هي من 
يثل اململكة يف قضايا حقوق اإلنسان، وهي اجلهة احلكومية التي تقترح مشاركة اجلهات الالزم 
مشاركتها يف املؤمترات والندوات الداخلية واخلارجية". وقد شملت مشاركات الهيئة يف أعمال 

اجمللس تقدمي بيانات رسمية باسم اململكة العربية السعودية.

كما يعقد وفد اململكة على هامش تلك االجتماعات لقاءات مع بعض اخلبراء يف األمم املتحدة 
وكذلك  اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  الدولية  والتجارب  اخلبرات  وتبادل  جتاربهم  من  لالستفادة 
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، تهدف 
إلى 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 
املتحدة لالطالع على آخر اإلصدارات يف  التابعة لألمم  املكاتب  وزيارة  املنظمات هناك،  بعض 

مجال حقوق اإلنسان.
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اإلنسان  حقوق  بشأن   ٢٢/٢٦ ورقم   ٩/٢٦ رقم  اإلنسان  حقوق  مجلس  قراري  الهيئة  ودرست 
والشركات عبر الوطنية، وشاركت يف أعمال الدورة )1٦( للجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان، 

إضافة إلى مشاركتها يف أعمال الدورات )٣1( و )٣٢( و)٣٣( للمجلس يف مدينة جنيف.

قبل مجلس  املشكل من  الدولي  العمل احلكومي  لفريق  الدورة اخلامسة  الهيئة يف  كما شاركت 
واإلشراف  ومراقبة  لضبط  دولي  قانوني  إطار  صياغة  يف  بالنظر  واملكلف  اإلنسان  حقوق 
1٣-1٤٣٨/٣/1٧هـ                                                      الفترة  خالل  اخلاصة  واألمنية  العسكرية  الشركات  نشاطات  على 

املوافق 1٢-٢٠1٦/1٢/1٦م يف مقر مجلس حقوق اإلنسان بجنيف.

٣( التعاون مع آليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة:

االستعراض الدوري الشامل:

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

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  السامية حلقوق  املفوضية  تُعّد  ذلك  إلى  إضافة  فيها،  اإلنسان  حقوق  أحوال  لتحسني 
ووكاالتها  املتحدة  األمم  آليات  من  الواردة  للمعلومات  يتضمن جتميًعا  أحدهما  آخرين  تقريرين 
املتخصصة عن هذه الدولة، والثاني يتضمن ملخًصا للمعلومات الواردة من املنظمات غير احلكومية 

واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان.

وقد قدمت اململكة تقريريها يف اجلولتني األولى والثانية اللتني جرتا يف عامي ٢٠٠٩م، و٢٠1٣م، 
وبعد مناقشة تقريرها يف اجلولة الثانية، قدمت الدول األعضاء )٢٢٥( توصية للمملكة، تناولت 

املوضوعات اآلتية:

الدولي  والعهد  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  على  التصديق  إلى  الدعوة 
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالنضمام إلى الصكوك التي لم تنضم إليها  
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بعد، ورفع 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 
حقوق  وحماية  الدولية،  املعايير  مع  لتتفق  اجلنائية  القوانني  وتطوير  الكاملة،  باملشاركة  للمرأة 
القضائي،  النظام  حتسني  يف  اجلهود  ومواصلة  العادلة،  احملاكمات  وضمان  الوافدين،  العمال 
وحماية احلق يف حرية الرأي والتعبير واملعتقد، ومعاجلة القوالب النمطية التي حتول دون متتع 
املرأة بحقوقها، واملساواة بني اجلنسني، وإنشاء مؤسسات وطنية وفقاً 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 قبلت اململكة 1٥1 توصية مبا يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وعملت 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. وتبًعا لذلك، صدر األمر السامي الكرمي رقم 
٢٨٢٧٧ وتاريخ 1٤٣٧/٦/1٢هـ القاضي باملوافقة على ما انتهى إليه مجلس الوزراء بهذا اخلصوص، 
ومن ذلك التأكيد على جميع اجلهات املعنية بالتعاون التام مع هيئة حقوق اإلنسان لضمان تفعيل 
ما ورد يف التوصيات – التي قبلتها اململكة – املقدمة على التقرير الثاني حلالة حقوق اإلنسان 
يف اململكة ضمن آلية االستعراض الدوري الشامل يف مجلس حقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمم 
املتحدة، ووضع تلك التوصيات موضع التنفيذ، والعمل على اتخاذ ما يلزم ملعاجلة أوجه القصور 
التي قد تعترض تفعيل تلك التوصيات وتنفيذها، والرفع عما تتطلبه من إجراءات نظامية للنظر 
يف استكمالها. كما أّكد اجمللس على جميع اجلهات احلكومية – كل بحسب اختصاصه –بتزويد 
هيئة حقوق اإلنسان مبا يستجد من معلومات ذات صلة بتنفيذ ما ورد يف التوصيات املقبولة. 
املرافق للمحضر رقم )٤٥٤( وتاريخ  بتزويد هيئة حقوق اإلنسان بنسخة من اجلدول  كما وّجه 
1٤٣٦/٨/٨هـ املعد يف هيئة اخلبراء مبجلس الوزراء يف شأن التوصيات املقبولة وردود اجلهات 
املعنية، وما اتخذ يف شأن تنفيذها من إجراءات وكذلك اإلجراءات املقترحة يف شأنها، ووّجه هيئة 
حقوق اإلنسان باالستمرار يف التنسيق مع هيئة اخلبراء مبجــلس الـوزراء واجلهـات املعنية، من 
خالل عقد اجتماع دوري للجهات املشاركة يف دراسة التوصيات، ملتابعة ما يستجد من تطورات 
على املعلومات التي تضمنها اجلدول املشار إليه، مبا يكن من إعداد تقرير اململكة الالحق مبا 

يعكس الصورة الصحيحة لوضع حقوق اإلنسان يف اململكة.
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يلزم من  ما  توفير  للعمل على  املالية  وزارة  بالتنسيق مع  اإلنسان  – هيئة حقوق  أيضاً   – ووّجه 
اعتمادات يف ميزانية هيئة حقوق اإلنسان لتغطية تكاليف املهمات اخلاصة مبتابعة تنفيذ التوصيات 
املقدمة للمملكة يف إطار االستعراض الدوري الشامل وذلك يف ضوء األنظمة والتعليمات اخلاصة 
بإعداد وتنفيذ امليزانية العامة للدولة وما يصدر يف شأنها من توجيهات، وبناًء على ذلك، تتابع 
الهيئة تنفيذ تلك التوصيات التي قبلتها اململكة يف إطار اللجنة الدائمة إلعداد التقارير متهيًدا 
إلعداد تقرير اململكة الالحق. وقد تقرر أن تقدم اململكة تقريرها الثالث ضمن آلية االستعراض 
الدوري الشامل إلى مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف يوليو ٢٠1٨م، وأن يناقش 

يف مجلس حقوق اإلنسان يف أكتوبر – نوفمبر ٢٠1٨م.

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 
)الواليات الُقطرية( أو عن ظواهر كبرى من انتهاكات حقوق اإلنسان يف أنحاء العالم )الواليات 
املوضوعية(. واألشخاص املعينون يف اإلجراءات اخلاصة هم خبراء مستقلون ويطلق عليهم اسم 
العاملة، ويعمل  الفرق  أو أعضاء  أو اخلبراء املستقلني  املمثلني اخلاصني  أو  املقررين اخلاصني 

أصحاب الواليات بصفة شخصية، وتشمل نشاطاتهم اآلتي: 

تسلم وتبادل وحتليل املعلومات بشأن حاالت حقوق اإلنسان.  .1

إجراء الدراسات ونشر التقارير.  .٢

إرسال نداءات عاجلة أو خطابات ادعاء إلى احلكومات.  .٣

االضطالع بزيارات قطرية بناًء على دعوة من احلكومات وإصدار االستنتاجات والتوصيات   .٤
على أساس الزيارات

وقد تلقت الهيئة وما تزال تتلقى عدًدا من االدعاءات والطلبات من املقررين اخلاصني واخلبراء 
أو  احلاالت  أو  معينة،  قضايا  حول  معلومات  تقدمي  أجل  من  العاملة  الفرق  وأعضاء  املستقلني 

لإلجابة على استبانات لغرض إعداد دراسات استشارية يف مختلف موضوعات حقوق اإلنسان.
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وقد أبدت الهيئة تعاونها التام مع هذه اآللية باإلجابة على تساؤالت واستفسارات املقررين اخلاصني 
وما يتم طلبه من تقارير وغيرها، والتي تتضمن تساؤالت حول قضايا أفراد داخل اململكة من 
مواطنني ومقيمني. وقد تعاملت الهيئة مع تلك القضايا باستقاللية تامة وفقاً لتنظيمها، وقامت 
العالقة،  املكونة من ممثلني من اجلهات ذات  بالردود،  املعنية  الدائمة  اللجنة  ببحثها من خالل 

ومتت اإلجابة على هذه االستفسارات وفق ما ظهر للهيئة من حقائق.

ووّجهت الهيئة دعوات لعدد من أصحاب الواليات املوضوعية لزيارة اململكة، منهم: املقرر اخلاص 
املعني بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها يف سياق مكافحة اإلرهاب، واملقرر اخلاص املعني بحقوق 
اإلنسان والفقر املدقع، واملمثل اإلقليمي للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لدى 

دول مجلس التعاون اخلليجي باإلنابة.

كما وّجهت الدعوة أيًضا لكل من املنسق املقيم لألمم املتحدة واملمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي يف اململكة.

هيئات املعاهدات:

هي جلان مكونة من خبراء مستقلني ترصد تنفيذ املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، 
وعلى كل دولة طرف يف معاهدة التزام أن تتخذ اخلطوات الالزمة لضمان أن يتسنى لكل شخص 
يف الدولة التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف املعاهدة، وهناك عشر هيئات تختص مبعاهدات 
حقوق اإلنسان مّكونة من خبراء مستقلني مشهود لهم بالكفاءة، ترشحهم وتنتخبهم الدول األطراف 
ملدد محددة، كل منها أربع سنوات، قابلة للتجديد. وتختلف قواعد وآليات العمل من جلنة إلى 

أخرى.

فترة  املعاهدة يف حدود  أحكام  إلنفاذ  القائمة  التدابير  عن  أولًيا  تقريًرا  دولة طرف  كل  وتقدم 
محددة بعد بدء نفاذ املعاهدة بالنسبة للدولة مقدمة التقرير. وتكون الدول األطراف ملزمة بعد 
املدد  التقدم احملرز يف  تقارير أخرى بصفة دورية وفقاً ألحكام كل معاهدة بشأن  بتقدمي  ذلك 
التي تغطيها هذه التقارير. وتختلف دورية هذه التقارير من معاهدة إلى أخرى. وتوضح النصوص 

القانونية يف كل اتفاقية اآلجال احملددة لتقدمي التقارير.
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واململكة طرٌف يف خمس اتفاقيات أساسية من أصل اتفاقيات األمم املتحدة الرئيسة يف مجال 
البالغ عددها )٩( اتفاقيات، وقد حرصت الهيئة باعتبارها مُمثلًة للمملكة على  حقوق اإلنسان 
التعاون مع هيئات املعاهدات، من خالل االلتزام بإعداد 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. 

وقد قدمت اململكة تقاريرها – وفق ما أشير إليه يف ثنايا هذا التقرير – اخلاصة باتفاقية حقوق 
الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
أو املهينة، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، إضافة إلى البروتوكول 

االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف النزاعات املسلحة.

ويف الفترة التي يغطيها التقرير مت مناقشة تقرير اململكة الثاني اخلاص باتفاقية مناهضة التعذيب 
باتفاقية  اخلاص  والرابع(  )الثالث  لتقريريها  اجلامع  اململكة  وتقرير  ٢٠1٦م،  إبريل  يف  وذلك 
حقوق  وجلنة  التعذيب،  مناهضة  جلنة  أصدرت  وقد  ٢٠1٦م.  سبتمبر  يف  وذلك  الطفل  حقوق 
الطفل، املالحظات اخلتامية بعد مناقشة التقريرين، وقد تضمنت املالحظات اخلتامية عدًدا من 
التوصيات التي تضطلع اللجنة الدائمة إلعداد التقارير بدراستها ومتابعة تنفيذ ما ينسجم مع 
التزامات اململكة منها. كما يتّعني على اململكة تقدمي إجابات عن بعض مالحظات جلنة مناهضة 

التعذيب يف 1٣ مايو ٢٠1٧م.

ومن أوجه التعاون أيًضا مع هيئات املعاهدات املشاركة يف إعداد مشروعات التعليقات العامة التي 
تصدرها هيئات املعاهدات، ومن ذلك مشاركة الهيئة باعتبارها ممثلة للمملكة يف إعداد التعليق 
العام الذي أصدرته جلنة حقوق الطفل بشأن حقوق األطفال يف مرحلة املراهقة، ومشروع التعليق 

العام الذي تزمع اللجنة نفسها إصداره بشأن أطفال الشوارع ومن يف حكمهم.
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الهيئة،  الهيئة وفوًدا زائرة عقدت معها جلسات حوار ونقاش، إليضاح اختصاصات  استضافت 
وإبراز جهودها يف حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، واستعراض ما مت من تطورات يف هذا اجملال 
خالل السنوات املاضية.  وزار الهيئة بعض من وزراء اخلارجية لدول العالم والسفراء املعتمدون 
لدى اململكة، والسفراء الدوليون حلقوق اإلنسان، والوفود احلكومية والبرملانية األجنبية الزائرة 

للمملكة ووفود املنظمات الدولية. ومن أبرز هذه اللقاءات ما يأتي:

التاريخ اللقــــــــــاء  م
1٤٣٧/٤/1٧هـ 1 سفير حقوق اإلنسان الهولندي
1٤٣٧/٤/٢٩هـ ٢ أعضاء جلنة الشؤون اخلارجية يف البرملان األوروبي 
1٤٣٧/٥/٦هـ السفير النرويجي لدى اململكة ٣
1٤٣٧/٥/٩هـ ٤ وفد أعضاء حزب احملافظني البريطاني
1٤٣٧/٥/1٥هـ ٥ السفير الكندي لدى اململكة
1٤٣٧/٦/1٣هـ ٦ السفير األسترالي لدى اململكة
1٤٣٧/٧/٢٨هـ وزير اخلارجية النرويجي ٧
1٤٣٧/٨/٢هـ ٨ عضو البرملان االحتادي األملاني يوهان فاديبول

1٤٣٧/٨/٥هـ  املنسق املقيم لألمم املتحدة واملمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة
٩ اإلمنائي يف اململكة

1٤٣٧/٨/٩هـ 1٠ وكيلة وزارة اخلارجية الفنلندية للشؤون السياسية واألمنية
1٤٣٧/٨/11هـ 11 السفير البلجيكي لدى اململكة

1٤٣٧/٨/11هـ  رئيس وأعضاء جلنة تقصي احلقائق يف سوريا مبجلس حقوق
1٢ اإلنسان

1٣ وزير اخلارجية الكندي 1٤٣٧/٨/1٧هـ

اجلدول رقم )21( يبني اللقاءات التي متت خالل العام املالي 1438/1437هـ

تاسعًا: اللقاءات والزيارات
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املشاركات اإلقليمية والدولية:

اإلقليمية  واحملافل  والفعاليات  واملؤمترات  الزيارات  من  عدد  يف  وشاركت  اململكة  الهيئة  مثلت 
والدولية، ومن أبرز هذه املشاركات ما يأتي:

 املمثل اإلقليمي للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 1٤٣٧/٩/٣هـ
1٤ الالجئني لدى دول مجلس التعاون اخلليجي

1٥ السفير السويدي لدى اململكة 1٤٣٧/٩/1٠هـ
1٤٣٧/1٠/1٩هـ سفير االحتاد األوروبي لدى اململكة 1٦
1٤٣٧/11/1٢هـ وفد املفوضية السامية لشؤون الالجئني 1٧
1٤٣٨/1/1٧هـ السفير الهولندي لدى اململكة 1٨
1٤٣٨/1/1٨هـ 1٩ القائم باألعمال لدى ممثلية االحتاد األوربي
1٤٣٨/1/٢٢هـ ٢٠ رئيس الوزراء السويدي
1٤٣٨/٢/1هـ نائبة رئيس البرملان األملاني ٢1

1٤٣٨/٢/٢1هـ  املقرر اخلاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلريات
٢٢ األساسية ملكافحة اإلرهاب

1٤٣٨/٢/٢٣هـ  املستشار للشؤون السياسية ورئيس القسم السياسي بالسفارة
٢٣ األمريكية

1٤٣٨/٢/٢٨هـ ٢٤ السفير الفرنسي لدى اململكة
1٤٣٨/٣/٢هـ السفير البرازيلي لدى اململكة ٢٥
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التاريخ املكان املشاركة م

1-1٤٣٧/٤/٢هـ الدوحة
 املشاورة اإلقليمية لدراسة إعالن األمم

 املتحدة حلق الشعوب واألفراد يف التضامن
الدولي

1

٣-1٤٣٧/٤/٤هـ الدوحة  املؤمتر اإلقليمي حول دور املفوضية السامية
حلقوق اإلنسان يف املنطقة العربية ٢

٩-1٤٣٧/٤/1٠هـ واشنطن
 زيارة الهيئة األمريكية للحريات الدينية
 الدولية، وقسم احلريات الدينية بوزارة

اخلارجية األمريكية
٣

1٥-1٤٣٧/٤/1٩هـ جنيف  زيارة مقر مفوضية األمم املتحدة السامية
٤ حلقوق اإلنسان

٥-1٤٣٧/٥/٩هـ القاهرة  أعمال الدورة )٣٩( للجنة العربية الدائمة
حلقوق اإلنسان – جامعة الدول العربية ٥

٦-1٤٣٧/٥/٨هـ القاهرة  أعمال اجتماع جندة خطوط مساندة الطفل،
بجامعة الدول العربية ٦

1٩-1٤٣٧/٥/٢٠هـ القاهرة  أعمال الدورة السابعة للجنة األسرة العربية
يف جامعة الدول العربية ٧

1٣-1٤٣٧/٥/1٧هـ جنيف  أعمال الدورة )1٦( للجنة االستشارية جمللس
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ٨

٥/٢٠-1٤٣٧/٦/1٥هـ جنيف  أعمال الدورة )٣1( جمللس حقوق اإلنسان
التابع لألمم املتحدة ٩

٥-1٤٣٧/٦/٦هـ القاهرة  ورشة تعريفية بامليثاق العربي حلقوق
اإلنسان، بجامعة الدول العربية 1٠

1٩-1٤٣٧/٦/٢٠هـ  الرياض

 أعمال االجتماع الدوري العاشر ألصحاب
 املعالي والسعادة رؤساء األجهزة املعنية

 بحقوق اإلنسان يف دول مجلس التعاون لدول
اخلليج العربية

11

٣-1٤٣٧/٧/٧هـ عمان  ورشة عمل تدريبية حول إعداد وتقدمي
1٢ التقارير الدورية إلى هيئات املعاهدات

اجلدول رقم )22( يبني املشاركات اإلقليمية والدولية للهيئة خالل العام املالي 1438/1437هـ  
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٧/11-1٤٣٧/٨/٦هـ جنيف

 مناقشة تقرير اململكة الدوري الثاني بشأن
 تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من
 ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو
 املهينة يف إطار الدورة )٥٧( للجنة األمم

املتحدة ملناهضة التعذيب

1٣

1٢-1٤٣٧/٧/1٣هـ الدوحة  أعمال منتدى األعمال التجارية وحقوق
1٤ اإلنسان

٢٦-1٤٣٧/٧/٢٧هـ نيوشاتيل
 أعمال املؤمتر الدولي حول مناقشة املذكرة

 املعدة بشأن املمارسات اجليدة لقضاء
األحداث يف سياق مكافحة اإلرهاب

1٥

1٦-1٤٣٧/٨/1٧هـ إسطنبول
 أعمال القمة العاملية األولى للعمل اإلنساني،
 التي نظمت من قبل األمم املتحدة، بالتعاون

مع احلكومة التركية
1٦

٢٣-1٤٣٧/٨/٢٤هـ القاهرة

 أعمال الدورة )1٠( للجنة حقوق اإلنسان
 العربية، مبقر األمانة العامة جلامعة الدول

 العربية ملناقشة تقرير اململكة األول حول
إنفاذ أحكام امليثاق العربي حلقوق اإلنسان

1٧

٨-1٤٣٧/٩/٢٦هـ جنيف  الدورة ٣٢ جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم
املتحدة 1٨

1٢-1٤٣٧/1٠/1٦هـ القاهرة 1٩ الدورة ٤٠ للجنة العربية حلقوق اإلنسان

٥-1٤٣٧/1٢/٦هـ عمان

 الورشة التدريبية اإلقليمية حول )دور
 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف

مكافحة االجتار باألشخاص
 مبركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف
 مجال حقوق اإلنسان جلنوب غرب آسيا

واملنطقة العربية

٢٠

1٢-1٤٣٧/1٢/٢٩هـ جنيف الدورة ٣٣ جمللس حقوق اإلنسان ٢1
1٤٣٧/1٢/1٩هـ نيويورك اجتماع مبادرة "هو لها" مبقر األمم املتحدة ٢٢

)
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1٩-1٤٣٧/1٢/٢٠هـ جنيف
مناقشة تقرير اململكة اجلامع لتقريريها )الثالث والرابع( 

اخلاص باتفاقية حقوق الطفل ضمن الدورة الثالثة 
والسبعني للجنة حقوق الطفل

٢٣

٥-1٤٣٨/1/٦هـ جنيف اجتماع على مستوى اخلبراء للتغير املناخي مبجلس حقوق 
اإلنسان

٢٤

11-1٤٣٨/1/1٢هـ أبو ظبي ندوة دولية حول )احلق يف التنمية( بالهيئة الدائمة 
املستقلة حلقوق اإلنسان مبنظمة التعاون اإلسالمي

٢٥

1٤-1٤٣٨/1/1٥هـ عمان

رشة عمل لتقدمي التدريب العملي لآلليات الوطنية املعنية 
بشؤون املرأة واألجهزة اإلحصائية يف الدول األعضاء 
"أجندة التنمية املستدامة ٢٠٣٠" التي نظمتها جامعة 

الدول العربية

٢٦

1٧-1٤٣٨/1/1٨هـ امللتقى العلمي "دور األسرة يف الوقاية من التطرف"   الرياض
بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية

٢٧

٢٤-1٤٣٨/1/٢٥هـ الرياض

اجتماع اللجنة الدائمة من اخملتصني مبكتب حقوق 
اإلنسان يف األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج 

العربي ملناقشة مقترح إعداد مشروع هيكل لتقرير سنوي 
تصدره األمانة العامة عن حالة حقوق اإلنسان يف دول 

مجلس التعاون

٢٨

٢٩-1٤٣٨/1/٣٠هـ الرياض ورشة عمل للتدريب وبناء املهارات حلماية حقوق اإلنسان 
وسيادة القانون يف سياق مكافحة اإلرهاب باألمن العام 

٢٩

1-1٤٣٨/٢/٤هـ أوتاوا زيارة دولة كندا لتعزيز احلوار بني اململكة وكندا بشأن 
حقوق اإلنسان

٣٠

٧-1٤٣٨/٢/٩هـ عمان

ورشة العمل )أدوات الرصد واملتابعة حلقوق الصحة 
اإلجنابية اخلاصة باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان(

مبكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان يف الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

٣1

1٣-1٤٣٨/٢/1٤هـ الدوحة ورشة عمل خاصة باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 
حول حقوق العمال التي أقامها املكتب اإلقليمي ملنتدى 

آسيا واحمليط الهادي

٣٢
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1٤٣٨/٢/1٤هـ الرياض امللتقى الوطني للوقاية من االستغالل اجلنسي 
لألطفال عبر اإلنترنت  ٣٣

٢٠-1٤٣٨/٢/٢1هـ الرياض

اجتماع اللجنة الدائمة من اخملتصني مبكتب حقوق 
اإلنسان يف األمانة العامة جمللس التعاون لدول 

اخلليج العربي ملناقشة مقترح إعداد تشريع خليجي 
استرشادي موحد حلماية حقوق ضحايا اجلرية

٣٤

٢٧-1٤٣٨/٢/٢٨هـ القاهرة
ورشة عمل بعنوان "تفاعل الدول مع اآلليات الدولية 

حلقوق اإلنسان واآلليات الوطنية إلعداد التقارير 
ومتابعة التوصيات" بجامعة الدول العربية

٣٥

٢/٢٧-1٤٣٨/٣/٢هـ جدة

الدورة العاشرة للهيئة الدائمة املستقلة حلقوق 
اإلنسان حول )حماية وتعزيز حقوق األطفال خالل 

حاالت النزاع املسلح واالحتالل األجنبي، والطوارئ، 
والكوارث( التي نظمتها األمانة العامة ملنظمة 

التعاون اإلسالمي

٣٦

٢٨-1٤٣٨/٢/٢٩هـ القاهرة

ورشة عمل حول )تقدمي التقارير املوازية للجنة 
حقوق اإلنسان العربية للعاملني يف املؤسسات 

الوطنية العربية حلقوق اإلنسان( بجامعة الدول 
العربية

٣٧

1٣-1٤٣٨/٣/1٧هـ جنيف

الدورة اخلامسة لفريق العمل احلكومي الدولي 
املشكل من قبل مجلس حقوق اإلنسان واملكلف 

بالنظر يف صياغة إطار قانوني دولي لضبط 
ومراقبة واإلشراف على نشاطات الشركات 

العسكرية واألمنية اخلاصة مبقر املفوضية السامية 
حلقوق اإلنسان

٣٨

٢٧-1٤٣٨/٣/٢٨هـ الرياض

اجتماع اللجنة الدائمة من اخملتصني مبكتب 
حقوق اإلنسان يف األمانة العامة جمللس التعاون 

لدول اخلليج العربية بشأن دراسة مشروع النظام 
)القانون( االسترشادي للحماية من اإليذاء األسري 

جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

٣٩
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أ-لجنة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص

صدر نظام مكافحة جرائم االجتار باألشخاص باملرسوم امللكي رقم )م/٤٠( وتاريخ 1٤٣٠/٧/٢1هـ، 
املبني على قرار مجلس الوزراء رقم )٢٤٤( وتاريخ 1٤٣٠/٧/٢٠هـ، وقد قضى هذا النظام بحظر 
االجتار بأي شخص 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.

وقد عقدت اللجنة )1٥( خمسة عشر اجتماًعا ناقشت فيها عدًدا من املوضوعات ومنها: اجلزء 
اخلاص باململكة من تقرير وزارة اخلارجية األمريكية عن االجتار باألشخاص لعام ٢٠1٦م، ومذكرة 
تفاهم بني اململكة و احلكومة الهندية ملنع االجتار باألشخاص وخصوًصا النساء واألطفال، وإعداد 
تقرير موجز عن جهود اململكة يف مجال مكافحة جرائم االجتار باألشخاص ملكتب األمم املتحدة 
املعني باخملدرات واجلرية لغرض إعداد التقرير العاملي الثالث املعني باالجتار باألشخاص لعام 
باألشخاص،  ملكافحة جرائم االجتار  الدائمة  اللجنة  لعمل  التنظيمية  القواعد  ٢٠1٦م، وإصدار 
ودراسة مذكرة تفاهم للتعاون الفني بني هيئة حقوق اإلنسان يف اململكة واملنظمة الدولية للهجرة 
والتي وقعت بتاريخ 1٤٣٨/٣/٩هـ، املوافق ٢٠1٦/1٢/٨م، وإعداد اخلطة الوطنية ملكافحة جرائم 
االجتار باألشخاص لألعوام )1٤٣٨-1٤٤1هـ/٢٠1٧-٢٠٢٠م(، لتكون إطاراً  وطنياً ينظم اجلهود 
ويحدد األولويات ويؤدي لتكامل األدوار بني جميع اجلهات ذات العالقة على الصعيد الوطني ملنع 

ومكافحة جرائم االجتار باألشخاص.

كما عملت اللجنة على آليات تنفيذ توصياتها التي من شأنها أن تسهم يف حتسني جهود اململكة 
يف منع ومكافحة جرائم االجتار باألشخاص واملوافق عليها باألمر السامي الكرمي رقم )٢٩٨٧٢( 

وتاريخ 1٤٣٧/٦/٢1هـ، ومنها:

عاشرًا: اللجان الدائمة
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الرئيسية  املدن  يف  باألشخاص  االجتار  جرائم  لضحايا  مخصصة  وحماية  إيواء  دور  إنشاء   .1
باململكة.

دعم إنشاء جمعيات أهلية متخصصة حلماية ومساعدة ضحايا جرائم االجتار باألشخاص.  .٢
وضع نظام ملكافحة التسول.  .٣

لتداول  باألشخاص  االجتار  جرائم  مبكافحة  العالقة  ذات  اجلهات  بني  اإللكتروني  الربط   .٤
اإلحصائيات والبيانات.

تعزيز التدريب والتأهيل على الصعيد الوطني يف مجال منع ومكافحة جرائم االجتار باألشخاص   .٥
وحماية الضحايا.

وتعكف اللجنة من خالل اجتماعاتها املنتظمة على دراسة موضوعات مكافحة االجتار باألشخاص 
واتخاذ املزيد من اإلجراءات واآلليات التي تؤكد على التزام اململكة باملعايير واالتفاقيات الدولية 
واملكافحة املستمرة جلرائم االجتار باألشخاص يف اململكة العربية السعودية لضمان حماية حقوق 

اإلنسان وكرامته.

وشاركت اللجنة يف إقامة برنامج تدريبي متخصص إلعداد املدربني يف مجال منع ومكافحة جرائم 
االجتار باألشخاص بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، يف مدينة جدة خالل الفترة 
1٧-1٤٣٧/٧/٢1هـ املوافق ٢٤-٢٠1٦/٤/٢٨م. استهدف البرنامج القضاة، واحملققني واملدعني 

العامني، ورجال الضبط اجلنائي، ومفتشي وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

كما كان للجنة مشاركات محلية ودولية يف املؤمترات وورش العمل والفعاليات خالل عام ٢٠1٦م، 
ومنها: 

استقبال مسؤولي ملف مكافحة جرائم االجتار باألشخاص بسفارة الواليات املتحدة األمريكية   .1
بالرياض يف شهر يناير ٢٠1٦م.

املشاركة يف االجتماع اإلقليمي التشاوري ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، يف موضوع   .٢
الهجرة  سياسات  لتطوير  الدولي  املركز  عقده  الذي  األزمات،  بلدان  يف  والالجئني  املهاجرين 
)احلكومة النمساوية والسويسرية( املنعقد يف جمهورية مالطا خالل الفترة 1٤-٢٠1٦/٣/1٥م. 

املشاركة يف أعمال االجتماع املتعلق مبناقشة مشروع البروتوكول العربي ملنع وقمع ومعاقبة   .٣
االجتار باألشخاص، املنعقد بجامعة الدول العربية بالقاهرة، خالل الفترة 11-1٤٣٧/1٠/1٢هـ، 

املوافق 1٧-٢٠1٦/٧/1٨م.
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املشاركة يف االحتفال باليوم العاملي ملكافحة جرائم االجتار باألشخاص يف تاريخ 1٤٣٧/1٠/٢٥هـ،   .٤
املوافق ٢٠1٦/٧/٣٠م، من خالل حملة توعوية لتعريف اجملتمع باليوم العاملي، شملت العديد من 

املدن داخل اململكة.

املشاركة يف اجتماع اللجنة املشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة العرب؛   .٥
ملناقشة مشروع االتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البشرية ومنع ومكافحة 
االجتار فيها، والذي عقد يف جامعة الدول العربية بالقاهرة خالل الفترة ٢٥-1٤٣٧/1٢/٢٧هـ 

املوافق ٢٧-٩/٢٩/ ٢٠1٦م.

املشاركة يف مؤمتر اإلنتربول العاملي الرابع ملكافحة االجتار بالبشر واملنعقد يف مدينة لوغانو   .٦
بسويسرا خالل الفترة 1٨-1٤٣٨/1/٢٠هـ املوافق 1٩-٢٠1٦/1٠/٢1م.

املشاركة يف ورشة عمل بعنوان )دور رسوم االستقدام واملمارسات التعسفية واالحتيال ووكاالت   .٧
التوظيف يف تنامي ظاهرة االجتار باألشخاص( التي نظمها مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات 

واجلرية يف أبو ظبي، واملنعقدة يف مملكة البحرين، خالل الفترة ٣٠-٢٠1٦/1٠/٣1م.

املنزليات، وتعميم هذه  للعامالت  آلية مراكز اإليواء  بعنوان )تطوير  املشاركة يف ورشة عمل   .٨
مبدينة  واملنعقدة  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  نظمتها  التي  اململكة(  مناطق  على  التجربة 

الرياض يف 1٤٣٨/٢/٦هـ، املوافق ٢٠1٦/11/٦م.

كما شاركت اللجنة يف دراسة عدد من مشاريع األنظمة واالتفاقيات الدولية منها: مشروع االتفاقية 
ودراسة  بها،  االجتار  ومكافحة  ومنع  البشرية  واألنسجة  األعضاء  وزراعة  نقل  لتنظيم  العربية 

مشروع االتفاقية العربية ملنع ومكافحة االستنساخ البشري.

باالجتار  املعنية  احلكومية  اجلهات  يف  املسؤولني  من  عدد  مع  متعددة  لقاءات  اللجنة  وعقدت 
االجتماعية،  والتنمية  العمل  ووزارة  للجوازات،  العامة  واإلدارة  العام،  األمن  ومنها:  باألشخاص 

ومراكز اإليواء.

وتعمل اللجنة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة على إعداد مواد إعالمية متخصصة عن جهود 
اململكة يف مجال مكافحة جرائم االجتار باألشخاص والتوعية بخطرها والتعريف بنظامها.
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ب-اللجنة الدائمة المعنية بالردود

ُشكلت هذه اللجنة يف هيئة حقوق اإلنسان مبوجب األمر السامي الكرمي رقم )٢٧٧٥/م ب( يف 
1٤٣1/٣/٢٧هـ بعضوية ممثلني من: )وزارة الداخلية، وزارة اخلارجية، وزارة العدل، هيئة التحقيق 
املتعلقة مبسائل حقوق  االدعاءات  على  الردود  والتحقيق( إلعداد  الرقابة  هيئة  العام،  واالدعاء 

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 من املقام السامي الكرمي.

وقد عقدت اللجنة خالل العام املالي 1٤٣٨/1٤٣٧هـ )٦٠( اجتماًعا، نظرت خاللها يف )٧1( حالة 
فردية، و)٨( موضوعات عامة وأعدت بشأنها محاضر لإلجابة على االستفسارات الواردة حيالها.

ج-اللجنة الدائمة إلعداد مشروعات التقارير

ُشكلت هذه اللجنة إلعداد مشروعات التقارير الدورية اخلاصة باململكة واملتعلقة باتفاقيات حقوق 
اإلنسان مبوجب األمر السامي الكرمي رقم )1٣٠٨٤( وتاريخ 1٤٣٦/٣/٢٧هـ، وتتكون من ممثلني 
عن وزارات: )اخلارجية، الداخلية، الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، العدل، الصحة، الثقافة 
اخلبراء  وهيئة  العام،  واالدعاء  التحقيق  وهيئة  التعليم(  االجتماعية،  والتنمية  العمل  واإلعالم، 
مبجلس الوزراء. واستناًدا إلى صالحيات اللجنة مت إضافة ممثلني يف اللجنة عن الهيئة العامة 
لإلحصاء، واللجنة الوطنية للطفولة، وتختص اللجنة الدائمة – بناًء على األمر السامي املشار إليه 
أعاله – بجميع ما يتصل بإعداد مشروعات التقارير اخلاصة باململكة واملتصلة باتفاقيات حقوق 

اإلنسان.

وبلغ عدد اجتماعات اللجنة الدائمة إلعداد التقارير )1٢( اجتماًعا، مت خاللها مناقشة عدد من 
املوضوعات، وإجناز عدد من املهام، ويبني اجلدول اآلتي أبرز األعمال التي أجنزتها اللجنة.
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املوضوعات م

 املوافقة على مشروع تقرير اململكة اخلاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري 1

 التحضير جللسة مناقشة تقرير اململكة الثاني اخلاص باتفاقية مناهضة التعذيب التي
 عقدت يف الدورة )السابعة واخلمسني( للجنة املعنية مبناهضة التعذيب يف جنيف خالل

الفترة 1٨إبريل -1٣ مايو ٢٠1٦م
٢

 املوافقة على إجابات اململكة على قائمة املسائل الصادرة عن اللجنة املعنية ملناهضة
التعذيب ٣

 املوافقة على مشروع التقرير )األولي( للبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق
باشتراك األطفال يف النزاعات املسلحة ٤

 املوافقة على مشروع تقرير اململكة )الثالث والرابع( اخلاص باتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد املرأة ٥

 املوافقة على إجابات اململكة على قائمة التساؤالت الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان
العربية ٦

التحضير ملناقشة تقرير اململكة )األولي( يف إطار امليثاق العربي حلقوق اإلنسان ٧
 املوافقة على إجابات اململكة على قائمة املسائل املتعلقة بتقريري اململكة )الثالث والرابع(

التفاقية حقوق الطفل ٨

التحضير ملناقشة تقرير اململكة )الثالث والرابع( التفاقية حقوق الطفل ٩
 املوافقة على مشروع تقرير البروتوكول اخلاص ببيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء

ويف املواد اإلباحية 1٠

اجلدول رقم )23( أبرز املوضوعات التي أجنزتها اللجنة الدائمة إلعداد مشروعات التقارير خالل العام املالي 
1438/1437هـ  

وقد انبثقت عن اللجنة الدائمة )٦( جلان فرعية عقدت )٢٨( اجتماًعا وذلك إلعداد مشاريع 
التقارير اآلتية:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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تاريخ التشكيل اللجان الفرعية م

1٤٣٦/1٠/٢٥هـ  اللجنة الفرعية إلعداد مشروع تقرير اململكة اجلامع لتقاريرها )من
الرابع حتى التاسع( بشأن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري 1

1٤٣٧/1/٢٩هـ  اللجنة الفرعية إلعداد مشروع الرد على قائمة املسائل الصادرة عن
جلنة مناهضة التعذيب بشأن تقرير اململكة الثاني والتحضير ملناقشته ٢

1٤٣٧/1/٣٠هـ
 اللجنة الفرعية إلعداد مشروع تقرير اململكة بشأن البروتوكول

 االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلقة باشتراك األطفال بالنزعات
املسلحة

٣

1٤٣٧/٣/٢٠هـ  اللجنة الفرعية إلعداد مشروع تقرير اململكة اجلامع لتقريريها )الثالث
والرابع( بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ٤

1٤٣٧/٤/٧هـ
 اللجنة الفرعية إلعداد مشروع الرد على قائمة التساؤالت الصادرة عن
 جلنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة امليثاق( بشأن تقرير اململكة األولي

والتحضير ملناقشته
٥

1٤٣٨/٢/1٠هـ
 اللجنة الفرعية إلعداد مشروع تقرير اململكة بشأن البروتوكول 

  االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

٦

اجلدول رقم )24( اللجان الفرعية املنبثقة عن اللجنة الدائمة إلعداد مشروعات التقارير خالل العام املالي 1438/1437هـ  

.

.

.

.

.

.
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صدر األمر السامي رقم )٦٨٦٧/م ب( وتاريخ 1٤٣٠/٨/1٢هـ، القاضي بحضور الهيئة جلسات 
محاكمة املتهمني يف القضايا األمنية. ومبوجب الصالحيات املمنوحة للهيئة، حضرت الهيئة خالل 
العام املالي 1٤٣٨/1٤٣٧هـ )٩٠( جلسة محاكمة شملت )11٠( متهمني يف قضايا أمنية، منهم 
)٦( غير سعوديني، حيث تابعت الهيئة إجراءات احملاكمة للتأكد من حصول املتهمني على حقوقهم 

النظامية وفق ما نص عليه نظام اإلجراءات اجلزائية.

حادي عشر:حضور المحاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة
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الفصل الخامس
الصعوبات والمقترحات

أواًل: اإلطار النظامي

ثانيًا: الرد على استفسارات وملحوظات الهيئة

املقترح الصعوبة

مدونة إصدار  يف  اإلسراع  أهمية  الهيئة   ترى 
 األحكام القضائية التي صدر بشأنها األمر امللكي
القاضي 1٤٣٦/٢/٧هـ  وتاريخ  )أ/٢٠(   رقم 
 بتكوين جلنة تختص بإعداد مشروع هذه املدونة،
من اإلعالم  وسائل  حتقق  أهمية  إلى   إضافة 
بحقوق العالقة  ذات  السيما  معلوماتها،   صحة 
 اإلنسان، وضرورة تبيانها بنفس املكان واملساحة
صحتها عدم  ثبت  ألخبار  نشرها  حال  يف 

 أدى عدم وجود مدّونة شاملة للجرائم والعقوبات
نــة لألحـــوال الشخصـية إلـى ظهـور بعــض  ومدوَّ
اإلســاءة حملاولة  استغلت  الـتي   االجتهـادات 
وبالــرغــم املـمـلكة،  يف  اإلنسان  حقــوق   مللــــف 
وبعـضها محـدودة  فـردية  حــاالت  أنـــها   مــــن 
غـير معـلومـات  علـى  بنـي  أو  إعــالمًيا    ضـّخم 
مت أنه  إال  موثوقة،  غير  مصـادر  مـن  أو   دقـيقة 
حقائق محضة أنها  على  ودولًيا  إقليمًيا  تداولها 

املقترح الصعوبة

 ترى الهيئة أهمية التأكيد على اجلهات ذات
 العالقة بسرعة الرد على ما يوجه إليها من

استفسارات يف الوقت احملدد

 مازالت هناك حتديات تتعلق بسرعة الردود من
 اجلهات اخملتصة على استفسارات الهيئة وعدم
 وضوح البيانات واملعلومـات املطلـوبة أحياًنا، مـع
    وجود حتّسن ملحـوظ يف التـعاون مع الهيـئة من

    بعض اجلهات

?

..

.

.
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ثالثًا: الكفاءات المتخصصة

رابعًا: البيانات واإلحصاءات

املقترح الصعوبة

 ترى الهيئة أهمية التوّسع يف البرامج األكاديية
 املتخصصة يف اجلامعات والكليات واملعاهد يف
 مجال حقوق اإلنسان، وقد صدر بشأن ذلك األمر
 السامي الكرمي )1٣٠٨٤( وتاريخ 1٤٣٦/٣/٢٧هـ،
 وماتزال الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع وزارة
 التعليم حلض اجلامعات والكليات واملعاهد على
التوسع يف البرامج القائمة واستحداث املزيد منها

محدودية الكفاءات املتخصصة يف مجال حقوق 
اإلنسان على املستوى الوطني وقلة عددها 
مقارنة مع التحديات التي تواجهها اململكة.

املقترح الصعوبة

العامة الهيئة  مع  تفاهم  مذكرة  الهيئة   وقعت 
يف اجلهتني  بني  التعاون  لتعزيز   لإلحصاء 
 مجال اإلحصاءات املتعلقة بحقوق اإلنسان، إال
احلصول يف  صعوبة  يواجهان  يزاالن  ما   أنهما 
املعلومات من اجلهات احلكومية األخرى.  على 
الهيئة بني  اجلهود  تنسيق  أهمية  الهيئة   وترى 
 العامة لإلحصاء واجلهات احلكومية ذات الصلة
اإلنسان املتعلقة بحقوق  املعلومات  لبناء قواعد 

املؤشرات أحد  واإلحصاءات  البيانات   تعد 
ويجد اإلنسان،  حقوق  معايير  لقياس   املهمة 
 هذا املوضوع أهمية خاصة عند إعداد التقارير
 الدورية التفاقيات حقوق اإلنسان التي أصبحت
عدم الهيئة  الحظت  وقد  فيها،  طرًفا   اململكة 
اجلهات بعض  لدى  كاٍف  بشكل  البيانات   توافر 
جهة بني  واإلحصاءات  البيانات  تفاوت   أو 
عن فضاًل  املوضوعات،  نفس  حيال   وأخرى 
املعلومات هذه  طلب  يف  املبذول  واجلهد   الوقت 
املطلوب الوقت  يف  عليها  واحلصول  وحتليلها 

.

.

.
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خامسًا: إدارات حقوق اإلنسان

سادًسا: التوعية بحقوق اإلنسان

املقترح الصعوبة

 ترى الهيئة أهمية ارتباط إدارات حقوق اإلنسان
 مباشرة باملسؤول األول يف اجلهاز ودعمها بكفاءات
 متخصصة ومميزة لتتمكن من أداء مهامها بالشكل
الشأن هذا  يف  الهيئة  مع  والتنسيق  املطلوب 

إدارات احلكومية  األجهزة  من  عدد  يف   أُنشئت 
أن إال  مميزة  خطوة  وهي  اإلنسان،   حلقوق 
 تفعيلها بالشكل الذي يعود بالفائدة على املنشأة
 أو املستفيدين من خدمتها ما يزال دون املستوى
تفعيل إلى  قائمة  احلاجة  وماتزال   املطلوب، 
 عملها داخل األجهزة املعنية، كما أن هناك حاجة
ملحة إلنشاء إدارات مماثلة يف اجلهات األخرى

املقترح الصعوبة

اخملتصة اجلهات  تعمل  أن  ضرورة  الهيئة   ترى 
 املعنية على وضع برامج توعوية، لصاحب احلق، أو
 من يقوم على تقديه، لبيان احلقوق وااللتزامات
 واألطر النظامية واإلجرائية املتعلقة بذلك، وتلتزم
الهيئة باإلسهام فنًيا يف تلك احلمالت والبرامج

 نفذت بعض اجلهات احلكومية حمالت توعوية
 لرفع مستوى الوعي ببعض احلقوق والواجبات
من يقدم  وما  واختصاصاتها،  مبهامها   املتعلقة 
 خدمات للمواطن واملقيم. وما تزال هناك حاجة
بالعدالة املتعلقة  باحلقوق  الوعي  لتعزيز   ملحة 
واملوقوفني السجناء  حقوق  سيما  ال   اجلنائية 
العادلة احملاكمة  يف  واحلق  عليهم  واجملني 

.

.

.

.
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ُمْلَحْق

 

املادة األولى: ترتبط الهيئة مباشرة بامللك، وتهدف إلى حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها وفقاً 
ملعايير حقوق اإلنسان الدولية يف جميع اجملاالت، ونشر الوعي بها، واإلسهام يف ضمان تطبيق 

ذلك يف ضوء 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 يف هذا التنظيم، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ويجوز لها فتح فروع 

وإنشاء مكاتب يف 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: 

رئيساً أ - رئيس الهيئة  

نائباً للرئيس ب - نائب رئيس الهيئة  

ج - ثمانية عشر عضواً على األقل، يعينون بأمر من امللك، ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد، 
ويكونون مؤهلني تأهياًل عالياً يف الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية، ومشهوداً 

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.

تنظيم هيئة حقوق اإلنسان
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )٢٠٧( وتاريخ 1٤٢٦/٨/٨هـ *
واملعّدل بقرار مجلس الوزراء رقم )٢٣٧( وتاريخ 1٤٣٧/٦/٥هـ **

    *نشر يف جريدة أم القرى يف عددها رقم )٤٠٦٥( وتاريخ ٤ / ٩ / 1٤٢٦ هـ
**نشر يف جريدة أم القرى يف عددها رقم )٤٦1٢( وتاريخ 1٤٣٧/٦/٢٣هـ
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املادة اخلامسة: 

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

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

حلقوق اإلنسان، واتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة يف هذا الشأن.

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

التي  اإلنسان  حلقوق  الدولية  الصكوك  من  يخصها  ما  لتطبيق  احلكومية  اجلهات  ٣-متابعة   
انضمت إليها اململكة، والتأكد من اتخاذ تلك اجلهات اإلجراءات الالزمة لتنفيذها.

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

 ٥-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.

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

وغيرها.

 ٩-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.
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 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.

1٣-املوافقة على عقد املؤمترات والندوات الداخلية والدولية يف مسائل حقوق اإلنسان، واملشاركة 
فيها، وفقاً لإلجراءات النظامية يف هذا الشأن.

1٤-املوافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق مبسائل حقوق اإلنسان.

1٥-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.

 1٨-تكوين جلان دائمة أو مؤقتة من بني األعضاء أو من غيرهم ألداء مهمات معينة تدخل يف 
اختصاص اجمللس. 

املادة السادسة: جمللس الهيئة دعوة ممثلني من الوزارات واألجهزة احلكومية األخرى واملؤسسات 
األهلية عند دراسة املوضوعات ذات العالقة بهذه اجلهات. 

املادة السابعة: يجتمع مجلس الهـيئة مــرة كل شــهر على األقل، وكلما دعــت احلاجة إلى ذلك 
بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ وال يعد االجتماع نظامياً 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؛ وعـــند تســاوي األصــوات يــرجـح اجلانب الذي صــوت معه رئيس االجتــماع. 

املادة التاسعة: يتولى الرئيس إدارة الهيئة ومتثيلها والعـمل على تسيير عملـها وفق اختصاصـاتها 
ومهماتها ويشرف على حسن سيـر عملها، وله يف سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:
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1-اإلشراف على إعداد اللوائح اإلدارية واملالية التي تسير عليها الهيئة متهيداً إلحالتها إلى 
مجلس الهيئة.

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

٣-اإلشــراف عــلى سيـــــر العــمل يف الهيئة مــن خالل اللــوائح املعتمدة.

٤-اإلشراف على إعـداد التقـرير السنوي عـن أعمــال الهيئة، والتقرير السنوي عن حـالة حــقوق 
اإلنسان يف اململكة، متهيداً إلحالتهما إلى مجلس الهيئة.

٥-اإلشراف على إعداد مشروع امليـزانية السـنوية للهيئة، وحسـابها اخلتامي، متهــيداً إلحالتـهما 
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 
وفقاً ملا ورد يف الفقرة )٥( 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 
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 
احلكومية، واملؤسسات املعنية بذلك، ومتابعة قضايا السعوديني الذين تتعرض حقوقهم لالنتهاك 

خارج اململكة. 
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ج - إدارة تلقي الشكاوى: 
وتكون مهماتها استقبال الشكاوى، من األفراد واملؤسسات واملنظمات وغيرها، يف مسائل حقوق 

اإلنسان، والتحقق من صحتها، وذلك متهيداً 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 يقدره 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. 
هـ - إدارة العالقات العامة: 

وتكون مهماتها 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.
 و -إدارة الشؤون املالية واإلدارية: 

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

املادة الثانية عشرة: 
أعضاء  أحد  ويديره  اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  والترجمة  والتوثيق  واإلعالم  للنشر  مركز  ينشأ 
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 اآلتية:
1- اإلشراف على تنظيم املؤمترات والندوات التي تعقد يف اململكة حول حقوق اإلنسان.

اإلسالمية  الشريعة  بني  املقارنة  الدراسات  إجراء  ذلك  ومن  اإلنسان،  حقوق  ثقافة  نشر   -٢
والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وتوعية املواطنني، واالستعانة باملؤسسات واألجهزة اخملتصة 

بشؤون التعليم واإلعالم والثقافة.
٣- إعداد النشرات واجملالت واملطبوعات املتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.

٤- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة متهيداً إلحالته إلى مجلس الهيئة. 
املعنية  اجلهات  ملنسوبي  اإلنسان  مجال حقوق  للتوعية يف  اململكة  دورات خاصة يف  تنظيم   -٥

بحقوق اإلنسان وغيرهم من املهتمني بـهذا اجملال.
٦- توثيق جميع ما يتعلق بحقوق اإلنسان والترجمة من اللغة العربية وإليها.
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 املادة الثالثة عشرة: تكون إدارات حقوق اإلنسان وأقسامها يف الوزارات أو املصالح احلكومية ذات 
العالقة ضابط اتصال للهيئة. 

واخملتصني  اخلبراء  من  كاٍف  -بعدد  حاجتها  -بحسب  تستعني  أن  للهيئة  عشرة:  الرابعة  املادة 
والعاملني املؤهلني ألداء 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 وفقاً 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 يوماً من تاريخ 
نشره. 
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