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خادم الحرمين الشر يفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله

    إن أنظمــة الدولــة تتكامــل فــي صيانــة الحقــوق، وتحقيــق العــدل، وكفالــة 

حريــة التعبيــر، والتصــدي ألســباب التفرقــة ودواعيهــا، وعــدم التمييــز، فــا 

فــرق بيــن مواطــن وآخــر، وال بيــن منطقــة وأخــرى، فأبنــاء الوطــن متســاوون 

ــات    . فــي الحقــوق والواجب





صاحب السمو الملكي األمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

حفظه الله

    رؤيتنــا لبادنــا التــي نريدهــا، دولــة قويــة مزدهــرة تتســع للجميــع، دســتورها 

اإلســام، ومنهجهــا الوســطية، تتقبــل اآلخــر. ســنرحب بالكفــاءات مــن كل 

ــاء والنجــاح    . ــرام مــن جــاء ليشــاركنا البن مــكان، وســيلقى كل احت





تحمي الدولة حقوق اإلنسان، وفق الشريعة اإلسالمية

المادة )26( من النظام األساسي للحكم
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كلمة الرئيس

التقرير السنوي 1439هـ - 1440هـ / 2018م 1415

الحمــد للــه رب العالميــن، والصــالة والســالم علــى خاتــم األنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد وعلــى  آلــه وصحبــه 
أجمعيــن، وبعد:  

ــر األداء الســنوي لهيئــة حقــوق اإلنســان للعــام المالــي 1439-144٠هـــ )2٠18م(، وفقــًا  م تقري فيســرني أن أقــدِّ
للفقــرة العاشــرة مــن المــادة الخامســة مــن تنظيــم الهيئة الصادر بقرار مجلــس الوزراء رقــم 2٠٧ وتاريــخ 1426/8/8هـ 
ـ. وقــد روعــي فــي إعــداده االمتثــال لقواعــد إعــداد  والمعــّدل بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 23٧ وتاريــخ 5 / 6 / 143٧هــ

ـ. التقاريــر الســنوية الصــادرة باألمــر الســامي الكريــم رقــم 26345 وتاريــخ 1422/12/19هــ
يطيــب لــي فــي مطلــع هــذا التقريــر أن أرفــع أســمى آيــات التبريــكات والتهانــي لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولســمو ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع بمناســبة اعتمــاد تقريــر المملكــة الثالــث 
فــي إطــار آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل )UPR(؛ حيــث عــرض فيــه تطــورات حقــوق اإلنســان فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، وتمــت مناقشــته فــي 5 نوفمبــر 2٠18م أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة 
بجنيــف، حيــث تناولــت الــدول األعضــاء رؤيــة المملكــة 2٠3٠ بشــكل إيجابــي، ونوهــت بإصــدار وتحديــث العديــد مــن 
األنظمــة والخطــط واالســتراتيجيات ذات العاقــة بحقــوق اإلنســان، وقــد ُقدمــت للمملكــة خــال المناقشــة 
258 توصيــة، صــدر فــي شــأنها األمــر الســامي الكريــم رقــم 168٧5 وتاريــخ 144٠/3/2٧ه، القاضــي بالموافقــة علــى 
مــا رأتــه هيئــة حقــوق اإلنســان مــن مناســبة دراســة التوصيــات المقدمــة للمملكــة فــي لجنــة مشــكلة فــي هيئــة 
الخبــراء بمشــاركة الجهــات الحكوميــة ذوات العاقــة، لتحديــد موقــف المملكــة مــن كل توصيــة في ضوء األســس 
الشــرعية والنظاميــة ومــا التزمــت بــه المملكــة مــن اتفاقيــات حقــوق اإلنســان التــي أصبحــت طرفــًا فيهــا، وقــد 
انتهــت اللجنــة المشــار إليهــا مــن دراســة تحديــد موقــف المملكــة مــن التوصيــات، وصــدر األمــر الملكــي الكريم رقم 
3٠14٠ وتاريــخ 144٠/6/2ه بالموافقــة علــى اعتمــاد تقريــر التوصيــات بمحضــر اللجنــة، حيــث تــم تأييــد )182( توصيــة، 

وحظيــت بالتأييــد الجزئــي )31( توصيــة، ولــم تحــَظ بالتأييــد )45( توصيــة.
ويرصــد التقريــر التحــوالت النوعيــة فــي مجــال حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان علــى المســتوى الوطنــي خــال عــام 
1439-144٠هـــ )2٠18م(، حيــث شــهد هــذا العــام إصــدار العديــد مــن األوامــر والقــرارات واألنظمــة كأطــر قانونيــة 
ومؤسسية ساهمت في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، التي ُتعد نتاجًا طبيعيًا لحرص القيادة - وفقها الله - على 
أن تمضــي المملكــة قدمــًا نحــو حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان، وتحقيــق التنمية المســتدامة، انطاقــًا من مبادئ 
وأحــكام الشــريعة اإلســامية، وأنظمتهــا، والتزاماتهــا بموجب اتفاقيات حقوق اإلنســان اإلقليميــة والدولية التي 
ــاث  أصبحــت المملكــة طرفــًا فيهــا. ولقــد شــهد العــام )2٠18م( تطبيــق أحــكام نظــام المــرور علــى الذكــور واإلن
علــى حــد ســواء، واصــدار نظــام مكافحــة التحــرش، ونظــام األحــداث، وإنشــاء هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 

والهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة ممــا يعــزز حقــوق اإلنســان فــي إطارهــا المؤسســي الشــامل.
ويســتعرض التقريــر اســتمرار الهيئــة فــي إجــراء الزيــارات التفقديــة، للتأكــد مــن تنفيــذ الجهــات الحكوميــة المعنيــة 
لألنظمــة واللوائــح الســارية فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان، ورصــد الحــاالت التــي قــد تتضمــن مخالفــة لألنظمــة 
المعمــول بهــا فــي المملكــة أو انتهــاكًا ألي مــن حقــوق اإلنســان. وتنوعــت الجهــات التــي تّمــت زيارتهــا بحســب 
مجاالت حقوق اإلنســان المختلفة، حيث تّمت زيارة عدد من الجهات العدلية والصحية والمؤسســات التعليمية 
ــة عــددًا مــن  ــارة فــي جميــع المناطــق، كمــا رصــدت الهيئ ــارات )2٧4( زي ــغ اجمالــي الزي ــة وبل ــة والخيري واالجتماعي
الحــاالت والقضايــا المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، والتــي بلغــت )243( حالــة فــي جميــع المناطــق، واتخــذت حيالهــا 
اإلجــراءات النظاميــة الازمــة بموجــب تنظيمهــا. فيمــا بلــغ عــدد الزيــارات التــي قامــت بهــا الهيئــة للســجون ودور 

التوقيــف ودور الماحظــة االجتماعيــة ومؤسســات رعايــة الفتيــات )1438( زيــارة فــي جميــع المناطــق.
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ويتنــاول التقريــر حضــور الهيئــة جلســات المحاكمــات أمــام المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة، حيــث حضــرت )35٠( 
جلســة شــملت )35٠( متهمــًا فــي قضايــا أمنيــة، وتابعــت إجــراءات هــذه المحاكمــات للتأكــد مــن حصــول المتهميــن 

علــى حقوقهــم النظاميــة. 
كمــا تطــرق التقريــر إلــى مشــاركة الهيئــة فــي دراســة العديــد مــن مشــروعات األنظمــة والموضوعــات المتعلقــة 
بحقوق اإلنسان، وأبدت رأيها في عدٍد من الصكوك اإلقليمية والدولية الخاصة بحقوق اإلنسان والموضوعات 
ذات الصلــة، كمــا تابعــت تطبيــق العديــد مــن الجهــات الحكوميــة مــا يخصهــا مــن الصكــوك اإلقليميــة والدوليــة 

لحقــوق اإلنســان التــي أصبحــت المملكــة طرفــًا فيهــا، والتأكــد مــن اتخاذهــا اإلجــراءات الازمــة لتنفيذهــا.
وُيظهر التقرير قيام الهيئة بمسؤولياتها في تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان، للتحقق من صحتها، 
واتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة بشــأنها، حيــث تلقــت الهيئــة )2٧26( شــكوى خــال العــام 1439 -144٠ه)2٠18م(، تــم 
االنتهــاء مــن 15٧9شــكوى، بواقــع )5٧.92%(، ومــا تــزال الهيئــة تتواصــل مــع الجهــات المعنيــة إلنهــاء مــا تبقى منها.

ويمثــل نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان أحــد ابــرز اهتمامــات الهيئــة حيــث نــص تنظيمهــا علــى وضــع سياســة عامــة 
لتنمية الوعي بحقوق اإلنسان، ونشر هذه الثقافة، وكثفت الهيئة في هذا العام برامجها وحماتها وأنشطتها 
ونفــذت )2٠( حملــة توعويــة، مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي، و)63( محاضرة تثقيفية وندوة علميــة، و)25( 
ورشــة عمــل ودورة تدريبيــة، و)126( نشــاطًا وفعاليــًة توعويــة، و)122( مشــاركة مجتعميــة مــع مؤسســات وجهــات 
حكوميــة وأهليــة، كمــا قامــت الهيئــة بنشــر عــدد مــن المطبوعــات والمجــات، والمقاطــع المرئيــة التوعويــة، مــع 
اســتمرار عمــل حســابات الهيئــة علــى منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي ونشــر المحتــوى التوعــوي مــن خالها.

ويستعرض هذا التقرير تقارير المملكة التي قدمتها أمام اللجان المعنية باألمم المتحدة والمتصلة باتفاقيات 
حقــوق اإلنســان التــي أصبحــت المملكــة طرفــًا فيهــا، حيــث تمــت مناقشــة تقرير المملكــة الجامع لتقريريهــا الثالث 
ــة القضــاء علــى  ــز ضــد المــرأة فــي الــدورة )69( للجن ــع الخــاص باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميي والراب
التمييــز ضــد المــرأة باألمــم المتحــدة )CEDAW(، وتقريــر المملكــة الجامــع لتقاريرهــا مــن الرابــع إلــى التاســع الخــاص 
باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري فــي الــدورة )95( للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري 
)CERD( ، وتقريــري المملكــة الخاصيــن بالبروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق ببيــع األطفــال 
وبغــاء األطفــال واســتغال األطفــال فــي المــواد اإلباحيــة، والبروتوكــول االختيــاري المتعلــق باشــتراك األطفــال 

.)CRC( للجنــة حقــوق الطفــل )فــي النزاعــات المســلحة، فــي أعمــال الــدورة )٧9
كمــا تنــاول التقريــر الزيــارات التــي قامــت بهــا الوفــود الزائــرة للهيئــة مــن وزراء خارجيــة بعــض دول العالم والســفراء 
المعتمديــن لــدى المملكــة، والســفراء الدولييــن لحقــوق اإلنســان، والوفــود الحكوميــة والبرلمانية األجنبيــة الزائرة 

للمملكــة ووفود المنظمــات الدولية. 
وختامــًا فــإن الهيئــة ســتواصل – بحــول اللــه – مســيرتها لخدمــة قضايــا حقــوق اإلنســان، وفــق رؤيــة المملكــة 
2٠3٠م، وســعيًا لتحقيــق تطلعــات خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود وســمو 

ولــي عهــده األميــن األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز، حفظهــم اللــه.

والله ولي التوفيق

بــنــدر بـن مـحـمـد  الــعـيــبـان
 رئيس هيـئـة حقوق اإلنسان





الفصل األول 

الـوضـع اإلداري



الوضع اإلداريالوضع اإلداري

التقرير السنوي 1439هـ - 1440هـ / 2018م 1819

أوال 
التنظيم اإلداري



الوضع اإلداريالوضع اإلداري

التقرير السنوي 1439هـ - 1440هـ / 2018م 1819

يتكــون التنظيــم اإلداري للهيئــة مــن مجلــس الهيئــة وعــدد مــن الوحــدات التنظيميــة واللجــان، وهــي علــى 

ــي: النحــو اآلت

أ-مجلس الهيئة واللجان التابعة له

تشكيل مجلس الهيئة: 
حددت المادة )الرابعة( من تنظيم الهيئة، تشكيل المجلس على النحو اآلتي: 

1. رئيس الهيئة : رئيسًا

2. نائب رئيس الهيئة : نائبًا للرئيس

3. ثمانيــة عشــر عضــوًا علــى األقــل يعينــون بأمــر مــن الملــك لمــدة أربــع ســنوت قابلــة للتجديــد، ويكونــون 

متفرغيــن للعمــل فيهــا خــال مــدة العضويــة.

4. ستة أعضاء على األقل غير متفرغين يعينون بأمر من الملك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويتكــون المجلــس فــي دورتــه الحاليــة مــن )28( عضــوًا، منهــم 6 ســيدات، ويبلــغ عــدد األعضــاء المتفرغيــن )18( 

عضــوًا إضافــة إلــى )1٠( أعضــاء غيــر متفرغيــن.

ومجلــس الهيئــة هــو الســلطة المهيمنــة علــى شــؤون الهيئــة وتصريــف أمورهــا، ويتخــذ جميــع الســبل الازمــة 

لتحقيــق أغراضهــا، ويســتمد صاحياتــه مــن تنظيــم الهيئــة.

ويعقــد مجلــس الهيئــة جلســة عاديــة لمــرة واحــدة فــي الشــهر علــى األقــل، ويحــدد تاريــخ الجلســة وموعدهــا 

بقــرار مــن رئيــس المجلــس، ولرئيــس المجلــس تقديــم الجلســة أو تأجيلهــا أو عقــد جلســة طارئــة إذا دعــت 

الحاجــة إلــى ذلــك، وال يعــد االجتمــاع نظاميــًا، إال إذا حضــره أغلبيــة أعضــاء مجلــس الهيئــة بمــن فيهــم الرئيــس 

أو نائبــه.

أعمال المجلس ونشاطاته:
ُشكل مجلس الهيئة لدورته الثالثة بموجب األمر الملكي الكريم رقم )55154( وتاريخ 143٧/11/14ه، ومارس 

المجلــس مهامــه المنوطــة بــه، إذ عقــد )1٠( جلســات خــال العــام المالــي 144٠/1439ه ، ناقــش خالهــا )19( 

موضوعــًا مــن الموضوعــات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان ذات العاقــة بالقضايــا الشــرعية والقانونيــة، وحقــوق 

والثقافيــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  المدنيــة  والحقــوق  الجنائيــة،  والعدالــة  والطفــل،  والمــرأة  األســرة 

ــات الازمــة وأصــدر فــي ضوئهــا )3٠( قــرارًا، كمــا أنجــزت لجــان  والسياســية، واتخــذ بشــأنها عــددًا مــن التوصي

المجلــس )الدائمــة و المؤقتــة( خــال هــذه الفتــرة عــددًا مــن الموضوعــات، وفقــًا الختصــاص كل منهــا.
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اللجان التابعة للمجلس:
شــّكل مجلــس الهيئــة عــددًا مــن اللجــان ألداء مهــام معينــة تدخــل فــي اختصــاص المجلــس، وذلــك وفقــًا 

للصاحيــات الممنوحــة لــه بموجــب الفقــرة )18( مــن )المــادة الخامســة( مــن تنظيــم الهيئــة، ومــن هــذه اللجــان:

أ - اللجنة العامة:
تتكــون اللجنــة العامــة لمجلــس الهيئــة مــن رئيــس المجلــس ونائبــه ورؤســاء لجــان المجلــس الدائمــة، وتنظــر 

اللجنــة العامــة فــي الموضوعــات التــي يحيلهــا إليهــا رئيــس الهيئــة، ولهــا علــى وجــه الخصــوص مــا يأتــي:

1. إعــداد مشــروع الخطــة العامــة للمجلــس، بمــا يمّكنــه مــن إنجــاز األعمــال وتحقيــق األهــداف، وعرضــه علــى 

المجلــس العتمادهــا.

2. تحديد اختصاصات اللجان الدائمة.

3. التأكــد مــن النواحــي اإلجرائيــة لتقاريــر اللجــان ومــدى جاهزيتهــا للعــرض علــى المجلــس، وإقــرار مــا يرفــق بهــا 

عنــد إدراجهــا ضمــن جــدول أعمــال المجلــس.

4. وضع جدول أعمال اجتماعات المجلس.

5. الفصــل فيمــا يحيلــه إليهــا رئيــس الهيئــة أو مجلــس الهيئــة مــن اعتراضــات علــى مضمــون محاضــر جلســات 

المجلــس أو علــى نتائــج التصويــت وفــرز األصــوات، أو غيــر ذلــك مــن االعتراضــات التــي قــد تثــار أثنــاء جلســات 

المجلــس، ولهــا دعــوة العضــو المعتــرض وســماع وجهــة نظــره، ويكــون قرارهــا فــي ذلــك نهائيــًا.

6. أي أعمال أخرى يحيلها إليها مجلس الهيئة أو رئيس مجلس الهيئة.

ب - اللجان الدائمة:
تتكــون كل لجنــة مــن اللجــان الدائمــة مــن عــدد مــن األعضــاء يحــدده المجلــس علــى أال يقــل عــن أربعــة أعضــاء 

لــكل لجنــة، ويختــار المجلــس هــؤالء األعضــاء، ويســمي األعضــاء مــن بينهــم رئيــس اللجنــة ونائبــه.

 ويوجــد حاليــًا ســت لجــان دائمــة، يختــص كل منهــا باألنظمــة واللوائــح والموضوعــات المتعلقــة بمجالهــا، 

ومتابعــة تنفيــذ الجهــات الحكوميــة المعنيــة لألنظمــة واللوائــح والصكــوك الدوليــة التــي أصبحــت المملكــة 

طرفــًا فيهــا، المتعلقــة باختصــاص اللجنــة، والكشــف عــن التجــاوزات التــي تشــكل انتهــاكًا لحقــوق اإلنســان 

بالمخالفــة لهــذه األنظمــة واللوائــح والصكــوك، كمــا تختــص كل لجنــة بدراســة التقاريــر الدوليــة الصــادرة مــن 

الــدول أو المنظمــات الدوليــة، وذلــك فيمــا يدخــل فــي اختصــاص اللجنــة مــن موضوعــات. وتختــص كل لجنــة 

إضافــة إلــى ذلــك بمــا يأتــي:
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1. لجنة الشؤون الشرعية والقانونية:
وتختــص بدراســة الموضوعــات التــي ُتثــار حــول الحريــات الدينيــة والتســامح والمذاهــب، والموضوعــات التــي 

ُتثــار حــول العقوبــات البدنيــة )القتــل، القطــع، الرجــم، الجلــد(، وإقامــة الدعــاوى، وإعــداد الــرد عليهــا. ودراســة 

الموضوعــات المتعلقــة بإصــاح ذات البيــن، والصكــوك الدوليــة التــي لــم تنضــم إليهــا المملكــة، وتحفظــات 

المملكــة علــى الصكــوك الدوليــة.

2. لجنة الحقوق المدنية والسياسية:
ــة القضــاء  ــة والسياســية، ومتابعــة تطبيــق اتفاقي وتختــص بدراســة الموضوعــات المتعلقــة بالحقــوق المدني

علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، ومراجعــة تقريــر المملكــة الــدوري بشــأنها، ومــا تصــدره لجنــة القضــاء 

علــى التمييــز العنصــري التابعــة لألمــم المتحــدة مــن توصيــات.

3. لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية:
وتختــص بدراســة الموضوعــات المتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، ومتابعة تطبيــق اتفاقية حقوق 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ومراجعــة تقريــر المملكــة الــدوري بشــأنها، ومتابعــة مــا يصــدر مــن اللجنــة المعنيــة 

بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة التابعــة لألمــم المتحــدة مــن توصيــات، وزيــارة دور اإليــواء االجتماعيــة 

وإعــداد التقاريــر بشــأنها.

4. لجنة الحقوق الثقافية والتوعية بحقوق اإلنسان:
وتختــص بدراســة الموضوعــات المتعلقــة بالحقــوق الثقافيــة والتوعيــة بحقــوق اإلنســان، وقضايــا الــرأي العــام 

ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان الثقافيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بحريــة األعمــال األدبيــة والفنيــة، وإعــداد السياســة 

العامــة لتنميــة الوعــي بحقــوق اإلنســان، واقتــراح ســبل العمــل علــى نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان والتوعيــة 

بهــا، واقتــراح االســتراتيجية والسياســة اإلعاميــة للهيئــة، ومتابعــة إصــدار النشــرات والمجــات والمطبوعــات 

المتصلــة بأهــداف الهيئــة واختصاصاتهــا، وإبــداء الــرأي فــي عقــد المؤتمــرات والنــدوات الداخليــة والدوليــة فــي 

مســائل حقــوق اإلنســان.



الوضع اإلداريالوضع اإلداري

التقرير السنوي 1439هـ - 1440هـ / 2018م 2223

5. لجنة األسرة والمرأة والطفل:
وتختــص بدراســة الموضوعــات المتعلقــة بحقــوق األســرة والمــرأة والطفــل، ومتابعــة تطبيــق اتفاقيــة القضــاء 

علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، ومراجعــة تقريــر المملكــة الــدوري بشــأنها، ومتابعــة تنفيــذ مــا يصــدر 

مــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة التابعــة لألمــم المتحــدة مــن توصيــات، ومتابعــة تطبيــق 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وبروتوكوليهــا، ومراجعــة تقريــر المملكــة الــدوري بشــأنها، ومتابعــة تنفيــذ مــا يصــدر 

مــن لجنــة حقــوق الطفــل التابعــة لألمــم المتحــدة مــن توصيــات.

6. لجنة شؤون العدالة الجنائية:
وتختــص بدراســة الموضوعــات المتعلقــة بحقــوق المتهــم وضماناتــه أثنــاء مرحلــة االســتدالل، والتحقيــق، 

والمحاكمــة، والتنفيــذ، وحضــور المحاكمــات الجزائيــة، ومتابعــة تطبيــق اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن 

ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، ومراجعــة تقريــر المملكــة الــدوري بشــأنها، 

ومتابعــة تنفيــذ مــا يصــدر مــن لجنــة مناهضــة التعذيــب التابعــة لألمــم المتحــدة مــن توصيــات.

إضافة إلى ثاثة لجان مؤقتة، هي على النحو اآلتي:

1. لجنة مراجعة وتحديث استراتيجية هيئة حقوق اإلنسان.

2. لجنة مراجعة مشروع االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان.

3. لجنة مراجعة ودراسة مشروع تقرير حالة حقوق اإلنسان.

وتــدرس اللجــان الدائمــة والمؤقتــة الموضوعــات المتصلــة باختصــاص كل منهــا، ومــا يحال إليهــا من موضوعات 

مــن رئاســة الهيئــة، حيــث شــرعت هــذه اللجــان منــذ تشــكيلها فــي إعــداد خططهــا وآلياتهــا التنفيذيــة، لتنفيــذ 

اختصاصاتهــا وأعمالها. 

ب- وكاالت الهيئة: 

1- وكالة الهيئة للتعاون الدولي:
تتكون هذه الوكالة من اإلدارات اآلتية:

اإلدارة العامة لالتفاقيات والتقارير:
تعمــل علــى متابعــة تنفيــذ المعاهــدات اإلقليميــة والدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي أصبحــت المملكــة طرفــًا 

فيهــا وإعــداد التقاريــر الخاصــة بهــا، باإلضافــة إلــى التقاريــر الخاصــة بآليــة االســتعراض الــدوري الشــامل، ومتابعــة 
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التوصيــات الصــادرة عــن هيئــات المعاهــدات واآلليــات اإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة فــي إطــار عملهــا كأمانة 

عامــة للجنــة الدائمــة إلعــداد مشــروعات التقاريــر، وتنقســم اإلدارة العامــة إلــى إدارتيــن رئيســيتين همــا: إدارة 

متابعــة تنفيــذ االتفاقيــات، وإدارة التقاريــر

اإلدارة العامة للمنظمات والعالقات الدولية:
تعمــل هــذه اإلدارة علــى ضمــان بنــاء عاقــات دوليــة فاعلــة مــع المنظمــات والجهــات اإلقليميــة والدوليــة 

ــن رئيســيتين همــا: إدارة المنظمــات  ــى إدارتي ــز حقــوق اإلنســان ونشــر الوعــي بهــا، وتنقســم إل ــة وتعزي لحماي

اإلقليميــة والدوليــة، وإدارة العاقــات الدوليــة.

إدارة الردود:
تتولــى هــذه اإلدارة إعــداد الــردود علــى االدعــاءات والمزاعــم التــي توجــه للمملكــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان 

الــواردة فــي تقاريــر بعــض الــدول األجنبيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة فــي 

المملكــة ذات العاقــة، باإلضافــة إلــى قيامهــا بأعمــال أمانــة اللجنــة الدائمــة المعنيــة بالــردود.

2-وكالة الهيئة لحماية حقوق اإلنسان:
تتكون هذه الوكالة من اإلدارات اآلتية:

اإلدارة العامة للشكاوى:
تتولى هذه اإلدارة وضع ومراقبة اآلليات واإلجراءات المتعلقة بالشكاوى ومراقبة تطبيقها. 

اإلدارة العامة للمتابعة والتحقيق:
تتولــى هــذه اإلدارة رصــد االنتهــاكات والتجــاوزات لحقــوق اإلنســان ومتابعتهــا وتحليلهــا والتنســيق مــع 

الوحــدات التنظيميــة المختصــة لمعالجتهــا ومتابعــة تنفيــذ القــرارات التــي تتخــذ حيالهــا.

اإلدارة العامة للشراكات والتواصل:
تعمــل هــذه اإلدارة علــى ضمــان تطويــر وبنــاء شــراكات فاعلــة مــع الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 

ومؤسســات المجتمــع المدنــي وكافــة شــرائح المجتمــع فــي المملكــة، وتنقســم إلــى إدارتيــن رئيســيتين همــا: 

إدارة المجتمــع المدنــي، وإدارة التنســيق الحكومــي.
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الفروع:
تتولــى فــروع الهيئــة خدمــة المســتفيدين والمتعامليــن مــع الهيئــة فــي المنطقــة بمــا يتوافــق مــع توجهــات 

وخطــط الهيئــة لحمايــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا ونشــر الوعــي بهــا، وتنقســم الفــروع إلــى أربعــة إدارات رئيســة 

هــي: إدارة التواصــل والتوعيــة، وإدارة الشــكاوى، وإدارة المتابعــة والتحقيــق، وإدارة الشــؤون اإلداريــة.

3- وكالة الهيئة للموارد المؤسسية:
تتكون هذه الوكالة من اإلدارات اآلتية:

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية:
تقــوم علــى توفيــر كافــة الخدمــات اإلداريــة والماليــة للوحــدات التنظيميــة فــي الهيئــة، وتنقســم إلــى ثــاث 

ــة، وإدارة الشــؤون الماليــة، وإدارة المشــتريات والعقــود، إضافــة  إدارات رئيســية، هــي: إدارة الشــؤون اإلداري

إلــى وحــدة مراقبــة المخــزون.

اإلدارة العامة للموارد البشرية:
تقــوم علــى توفيــر المــوارد البشــرية المؤهلــة وتطويرهــا والمحافظــة عليهــا وفقا للخطط واللوائــح واإلجراءات 

المعتمــدة، وتنقســم إلــى ثــاث إدارات رئيســية هــي: إدارة تخطيــط المــوارد البشــرية، وإدارة تطويــر المــوارد 

البشــرية، وإدارة خدمــات المــوارد البشــرية.

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات:
ــر البنيــة المتكاملــة لنظــم وتقنيــة المعلومــات فــي الهيئــة، وتنقســم إلــى ثــاث  تقــوم علــى تصميــم وتطوي

أمــن  وإدارة  والشــبكات،  التشــغيل  وإدارة  اإللكترونيــة،  والخدمــات  التطبيقــات  إدارة  هــي:  رئيســية  إدارات 

المعلومــات. وحوكمــة 

ج-اإلدارات األخرى:

أمانة مجلس الهيئة:
تتولــى األمانــة توفيــر المســاندة اإلداريــة والخدمــات المكتبيــة لمجلــس الهيئة واللجان المنبثقة عنه، وتنقســم 

إلــى وحدتيــن همــا وحــدة شــؤون الجلســات، ووحدة شــؤون األعضاء.
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المراقب المالي: 
يتولــى الرقابــة علــى العمليــات الماليــة قبــل الصــرف، والتثبــت مــن أنهــا تســير وفقــًا لألنظمــة والتعليمــات 

المعتمــدة. 

إدارة المراجعة الداخلية: 
تتولى التحقق من صحة وسامة وكفاءة األداء المالي واإلداري والفني ونظم المعلومات في الهيئة. 

إدارة المتابعة اإلدارية: 
تقــوم بمهــام المتابعــة الفعالــة للوحــدات التنظيميــة فــي الهيئــة وفروعهــا، لتعزيــز كفــاءة األداء واالنضبــاط 

الوظيفــي واألخاقيــات المهنيــة. 

إدارة العالقات العامة:
تتولــى تقديــم خدمــات المراســم والمشــاركة فــي الفعاليــات والتعريــف برســالة الهيئــة وأهدافهــا وخدماتهــا 

وإبــراز صــورة متميــزة عــن الهيئــة. 

مركز النشر واإلعالم:
يعمــل المركــز علــى ترســيخ ثقافــة حقــوق اإلنســان مــن خــال النشــر والتوعيــة بهــا، وينقســم إلــى ثــاث إدارات 

رئيســية هــي: إدارة الرصــد والتحليــل، وإدارة نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان، وإدارة الشــؤون اإلعاميــة.

اإلدارة العامة للتخطيط االستراتيجي والتميز المؤسسي: 
ــم  ــذ مشــاريعها ومبادراتهــا وتقيي ــة واإلشــراف علــى تنفي ــر الخطــط االســتراتيجية للهيئ ــى إعــداد وتطوي تتول

منجزاتهــا ونتائجهــا، وتنقســم إلــى ثــاث إدارات رئيســية هــي: إدارة التخطيــط االســتراتيجي، وإدارة التميــز 

المؤسســي، ومكتــب إدارة المشــاريع.

وحدة الوثائق والمحفوظات :
تتولى هذه الوحدة حفظ وتصنيف الوثائق والمحفوظات للهيئة بما يضمن سامتها واالستفادة منها.
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اإلدارة العامة للدراسات والبحوث:
تقــوم هــذه اإلدارة بتوفيــر الدراســات والبحــوث المتخصصــة لإلســهام فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان فــي 

المملكــة، وتنقســم إلــى إدارتيــن رئيســيتين همــا إدارة الدراســات والترجمــة، وإدارة المعلومــات واإلحصــاءات.

اإلدارة العامة للشؤون القانونية:
تعمــل هــذه اإلدارة علــى ضمــان تطويــر األنظمــة واللوائــح والتعليمــات واإلجــراءات المطبقــة بالمملكــة 

المتعلقــة بحقــوق اإلنســان وتقديــم الــرأي والمشــورة والخدمــات القانونيــة لكافــة الوحــدات التنظيميــة فــي 

الهيئــة، وتنقســم إلــى إدارتيــن رئيســيتين همــا إدارة األنظمــة واللوائــح، وإدارة االستشــارات القانونيــة.

د-اللجان الدائمة:

لجنة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص:
وتاريــخ   )244( رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  علــى  بنــاًء  باألشــخاص  االتجــار  جرائــم  مكافحــة  لجنــة  أنشــئت 

2٠/ ٧/ 143٠ هـــ، القاضــي بالموافقــة علــى تشــكيل لجنــة لمكافحــة جرائــم االتجــار باألشــخاص فــي هيئــة حقوق 

اإلنســان مكونــة مــن ممثليــن مــن كل مــن: 

1- وزارة الداخلية.

2- وزارة الخارجية.

3- وزارة العدل.

4- وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

5- وزارة اإلعام

6- هيئة حقوق اإلنسان. 

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم )342( وتاريخ 1434/1٠/26ه اضيفت النيابة العامة إلى عضوية اللجنة.

وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم )244( وتاريخ 143٠/٧/2٠ه اختصاصات اللجنة فيما يأتي:

1- متابعة أوضاع ضحايا االتجار باألشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم.

2- وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب أفراد على وسائل التعّرف على الضحايا.
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3- التنســيق مــع الســلطات المختصــة إلعــادة المجنــي عليــه إلــى موطنــه األصلــي فــي الدولــة التــي ينتمــي 

إليهــا بجنســيته، أو إلــى مــكان إقامتــه فــي أي دولــة أخــرى متــى طلــب ذلــك.

4- التوصيــة بإبقــاء المجنــي عليــه فــي المملكــة وتوفيــق أوضاعــه النظاميــة بمــا ُيمّكنــه مــن العمــل إذا اقتضــى 

األمــر ذلــك، وتخضــع تلــك التوصيــة -عنــد اعتمادها-للمراجعــة باإلجــراءات نفســها كل ســنة كحــد أقصــى.

5- إعــداد البحــوث والمعلومــات والحمــات اإلعاميــة والمبــادرات االجتماعيــة واالقتصاديــة لمنــع االتجــار 

باألشــخاص ومكافحتــه.

6- التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات واإلحصاءات المتعلقة بجرائم االتجار باألشخاص.

اللجنة الدائمة المعنية بالردود:
وتاريــخ م ب(   /  2٧٧5( رقــم  الكريــم  الســامي  األمــر  علــى  بنــاًء  بالــردود  المعنيــة  الدائمــة  اللجنــة  أنشــئت 

 2٧/ 3/ 1431هـــ، القاضــي بتكويــن لجنــة دائمــة فــي هيئــة حقــوق اإلنســان، وتضــم فــي عضويتهــا مختصيــن في 

األنظمــة مــن ممثليــن مــن كل مــن:

1- وزارة الداخلية.

2- وزارة الخارجية.

3- وزارة العدل.

4- النيابة العامة.

5- هيئة الرقابة والتحقيق.

وبنــاًء علــى األمــر الملكــي الكريــم رقــم )أ/293( وتاريــخ 1438/1٠/26ه بإنشــاء جهــاز باســم »رئاســة أمــن الدولــة« 

وضــم المديريــة العامــة للمباحــث إلــى رئاســة أمــن الدولــة؛ تــم إضافــة رئاســة أمــن الدولــة إلــى اللجنــة.

ــن أو  ــن الخاصي ــرد مــن المقرري ــار ضــد المملكــة مــن ادعــاءات ومزاعــم ت ــى كل مــا يث ــرد عل ــة بال وتختــص اللجن

الفــرق العاملــة بمجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة أو غيرهــا مــن اآلليــات الدوليــة، أو مــا يحــال 

ــة أو لموضوعــات عامــة. إليهــا مــن المقــام الســامي الكريــم ســواًء للحــاالت الفردي
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اللجنة الدائمة إلعداد مشروعات التقارير:
أنشــئت اللجنــة الدائمــة إلعــداد مشــروعات التقاريــر الخاصــة بالمملكــة والمتصلــة باتفاقيــات حقــوق اإلنســان 

بنــاًء علــى األمــر الســامي الكريــم رقــم )13٠84( وتاريــخ 1436/3/2٧هـــ، وتتكــون هــذه اللجنــة مــن ممثليــن 

ــة، والداخليــة، والشــؤون اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد، والعــدل، والصحــة، واإلعــام،  عــن وزارات: )الخارجي

ــوزراء.  ــراء بمجلــس ال ــة الخب ــة العامــة، وهيئ ــم( والنياب ــة، والتعلي ــة االجتماعي والعمــل والتنمي

وتختــص اللجنــة الدائمــة – بنــاًء علــى األمــر الســامي المشــار إليــه أعــاه – بجميــع مــا يتصــل بإعــداد مشــروعات 

التقاريــر الخاصــة بالمملكــة والمتصلــة باتفاقيــات حقــوق اإلنســان. ولهــا علــى وجــه الخصــوص مــا يأتــي:

1- إعداد مشروعات التقارير الدورية.

2- جمع المعلومات ذات الصلة بالتقارير من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة.

3- متابعــة تنفيــذ التوصيــات -التــي قبلتهــا المملكــة -الصــادرة عــن اللجنــة الدوريــة المختصــة بمناقشــة تقاريــر 

الــدول مــع الجهــات ذات العاقــة بشــكل دوري وذلــك مــن خــال ممثــل الجهــة فــي اللجنــة، تمهيــدًا لتضمينهــا 

فــي مشــروع التقريــر الاحــق.

4- وضــع القواعــد الخاصــة بعملهــا مــن حيــث آليــة االجتماعــات وطريقــة التصويــت، وضوابــط االســتعانة بمــن 

تــرى الحاجــة إليهــم فــي عملهــا.

5- بنــاء قاعــدة معلومــات فــي هيئــة حقــوق اإلنســان تحتــوي علــى جميــع المعلومــات المقدمــة مــن الجهــات 

الحكوميــة فيمــا يتصــل بإعــداد التقاريــر الدوريــة.

وقــد أعطــى األمــر الســامي المشــار إليــه أعــاه اللجنــة صاحيــة دعــوة مــن تــراه مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر 

الحكوميــة للمشــاركة فــي إعــداد التقاريــر، وللجنــة – أيضــًا – تشــكيل لجــان فرعيــة أو فــرق عمــل تخصصيــة          

– دائمــة أو مؤقتــة – بحســب طبيعــة كل اتفاقيــة تتطلــب إعــداد تقريــر خــاص بهــا، واقتــراح مــن يمثــل المملكــة 

ــًدا لرفــع ذلــك إلــى المقــام  ــة باتفاقيــات حقــوق اإلنســان، تمهي ــر الخاصــة بهــا والمتصل ــاء مناقشــة التقاري أثن

الســامي للنظــر فيــه والتوجيــه بشــأنه.
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ه-فروع الهيئة
افتتحــت الهيئــة فروعــًا لهــا فــي تســع مناطــق إداريــة، فــي إطــار ســعي الهيئــة لتيســير أداء مهامهــا وإيصــال 

إلــى قيــام المقــر الرئيــس  رســالتها لجميــع المواطنيــن والمقيميــن فــي جميــع مناطــق المملكــة، إضافــة 

باألعمــال المتعلقــة بمهــام فــرع منطقــة الريــاض، وعملــت الهيئــة خــال العــام المالــي 144٠/1439ه علــى 

تجهيــز فرعهــا فــي منطقــة الحــدود الشــمالية تمهيــدًا الفتتاحــه الرســمي، كمــا تعمــل علــى إجــراءات تجهيــز 

فروعهــا فــي منطقتــي نجــران والباحــة، وتوضــح الخريطــة التاليــة فــروع الهيئــة ومركزهــا الرئيــس:

3. منطقة القصيم. 2. منطقة المدينة المنورة.   1. منطقة مكة المكرمة.  

6. منطقة تبوك. 5. منطقة عسير.     4. المنطقة الشرقية.  

9. منطقة الجوف. 8. منطقة جازان.     ٧. منطقة حائل.   

 

المتابعــة  الشــكاوى، وإدارة  التواصــل والتوعيــة، وإدارة  إدارة  رئيســة هــي:  إدارات  أربــع  بــكل فــرع  ويرتبــط 

والتحقيــق، وإدارة الشــؤون اإلداريــة، وتتولــى هــذه الفــروع عــددًا مــن االختصاصــات، أبرزهــا مــا يأتــي:

1. التأكــد مــن تنفيــذ الجهــات الحكوميــة المعنيــة فــي المنطقــة لألنظمــة واللوائــح الســارية فيمــا يتعلــق 

بحقــوق اإلنســان، والكشــف عــن التجــاوزات والمخالفــات لألنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة، والتــي تشــكل 

انتهــاكًا لحقــوق اإلنســان، واتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة فــي هــذا الشــأن.
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2. متابعــة الجهــات الحكوميــة فــي المنطقــة، للتأكــد مــن تطبيقهــا لمــا يخصهــا مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق 

اإلنســان التــي انضمــت إليهــا المملكــة.

3. زيــارة الســجون ودور التوقيــف ودور اإليــواء بحســب النطــاق الجغرافــي للمنطقــة فــي أي وقــت دون إذن 

مــن جهــة االختصــاص، ورفــع تقريــر عنهــا إلــى رئيــس الهيئــة.

4. تلقــي الشــكاوى المتعلقــة بحقــوق اإلنســان بحســب تنظيــم الهيئــة فــي نطــاق عمــل الفــرع الجغرافــي، 

والتحقــق مــن صحتهــا، واتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة فــي شــأنها.

5. تنفيــذ برامــج نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان المخصصــة للفــرع والتوعيــة بهــا بالتعــاون مــع الجهــات ذات 

العاقــة.

6. المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تقام في المنطقة والمتعلقة بحقوق اإلنسان.

٧. تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية وغيرها في المنطقة متى ما دعت الحاجة لذلك.

8. تقديم االستشارات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة لجميع فئات المجتمع عند الطلب.

9. حــث المؤسســات التعليميــة والتربويــة فــي المنطقــة، مثــل الجامعــات ومراكــز البحــث، علــى القيــام بالبحوث 

والدراســات ذات العاقة بحقوق اإلنســان.

1٠. اســتقبال ضيــوف الهيئــة القادميــن للمنطقــة ومرافقتهــم وتقديــم كل مــا يحتاجــون إليــه مــن دعــم ألداء 

مهامهــم.

11. تنظيــم لقــاءات دوريــة مــع المختصيــن فــي مجــال حقــوق اإلنســان مــن اإلدارات الحكوميــة فــي المنطقــة 

والتشــاور معهــم حــول حالــة حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة ورفــع تقريــر بذلــك إلــى رئيــس الهيئــة.

12. إعداد التقرير السنوي عن إنجازات أعمال وأنشطة الفرع.

13. القيام بأي أعمال أخرى يكلف الفرع بها في نطاق اختصاصه.
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و-الهيكل التنظيمي للهيئة
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ثانيًا 
القـوى البشــرية
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أ- الموظفون والموظفات:
)41٧( موظفــًا  المالــي 144٠/1439ه،  العــام  فــي  بجميــع فروعهــا  بالهيئــة  الموظفيــن  عــدد  إجمالــي  بلــغ 

وموظفــة، منهــم )3٠9( موظفيــن، و )1٠8( موظفــات، وبنســبة توطيــن بلغــت )1٠٠ %(، والجــدول اآلتــي 

يوضــح حركــة التوظيــف فــي الهيئــة خــال الســنوات الســبعة الماضيــة:

الجدول )1( عدد الموظفين بالهيئة حسب العام المالي

نسبة التوطينإجمالي عدد الموظفين  عدد الموظفات  عدد الموظفين  العام المالي  

 99.9 %  358  65  293 1434/1433هـ

 99.9 %  381  86  295  1434/  1435 هـ

 99.9 %  385  ٧1  314  1436/1435هـ

 99.9 %  388  92  296  143٧/1436هـ

 99.9 %  394  1٠4  29٠  1438/143٧هـ

 1٠٠ %  392  1٠3  289  1439/1438هـ

 1٠٠ % 144٠/14393٠91٠841٧ه

ب- الوظائف الشاغرة والمشغولة
بنســبة  )41٧( وظيفــة  منهــا  )58٠( وظيفــة، شــغل  الهيئــة  فــي  المعتمــدة  الوظائــف  عــدد  إجمالــي  يبلــغ 

)٧1,89%( مــن إجمالــي الوظائــف المعتمــدة فــي الهيئــة، وبالتالــي فــإنَّ عــدد الوظائــف الشــاغرة للعــام المالــي 

144٠/1439ه، هــي )163( وظيفــة، إضافــة إلــى 8 متعاقديــن بوظائــف مؤقتــة.

بتاريــخ  الهيئــة  أقــره مجلــس  الــذي  الجديــد  التنظيمــي  للهيــكل  وفقــًا  الوظائــف  لشــغل  الهيئــة  وتســعى 

1439/3/22ه، وذلــك مــن خــال جمــع البيانــات عــن احتياجــات الوحــدات التنظيميــة فــي المركــز الرئيســي 

وخاصــة اإلدارات الجديــدة، وحصــر الوظائــف الشــاغرة وتحديــد النســب لــكل إدارة، وتنفيــذ برامــج االســتقطاب 

بالكفــاءات البشــرية، اســتقبال الطلبــات عبــر الموقــع المخصــص للتوظيــف.
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ج-التدريب والتطوير
اســتمرت الهيئــة فــي تدريــب منســوبيها وتطويــر قدراتهــم ورفــع كفاءتهــم وإكســابهم المهــارات والمعــارف 

الحديثــة التــي تعينهــم علــى أداء مهامهــم، ويبلــغ عــدد موظفــي الهيئــة الحاصليــن علــى شــهادة الدبلــوم فمــا 

فــوق )3٠2( مــن الموظفيــن، يشــكلون أكثــر مــن ٧٠% مــن إجمالــي الموظفيــن البالــغ عددهــم )41٧( موظفــًا، 

منهــم )251( موظفــًا حاصليــن علــى الشــهادة الجامعيــة فمــا فــوق، ويوضــح الجــدول اآلتــي برامــج التدريــب 

والتطويــر المقدمــة هــذا العــام مقارنــة بالعــام الماضــي.

الجدول )2( عدد البرامج لموظفي الهيئة خال عامي 1439/1438ه،144٠/1439ه

1440/1439هـ1439/1438هـالعام المالي  

أنثىذكرأنثىذكرالمجال

1٧85825693تدريب  

1٠5135إيفاد داخلي

ال يوجد1ال يوجد2ابتعاث خارجي

253368المجموع

الرسم البياني رقم )1( يبين عدد البرامج لموظفي الهيئة

٥٠

١٥٠

٢٥٠

٣٥٠

عدد البرامج
١٤٣٨ / ١٤٣٩ ه

عدد البرامج
١٤٣٩/ ١٤٤٠ه
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الفصل الثاني 

األداء المالي
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األداء المالـــي

أواًل 
الــمـــــيزانيـــــــــــــــة
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األداء المالـــي

يظهــر الجــدول أدنــاه إجمالــي االعتمــادات الماليــة وإجمالــي المصروفــات للهيئــة خــال العاميــن المالييــن 

144٠/1439ه.  و  1439/1438ه، 

الجدول )3( إجمالي اعتمادات الميزانية وإجمالي المصروفات الفعلية
للعامين الماليين 1439/1438ه ، و 144٠/1439ه. 

السنوات الماليةم
 إجمالي اعتمادات

الميزانية  بالريال
إجمالي المصروفات بالريال

نسبة الصرف

  بالريال  

84,63%٠8, 121.1٧5.538 * 1439/1438143.1٧9.35٠ه 1 

9٠.٠9%156.583.916,11 *144٠/14391٧3.813.558 ه 2 

*بناًء على الحساب الختامي
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األداء المالـــي

ثانيًا 
الــمـــــبانــــــــــــــــــي
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األداء المالـــي

ــي مقرهــا الرئيــس  ــة مبان ــة، تســتأجر الهيئ ــر الحكومي ــل فــي مجمــع للدوائ ــة بحائ بينمــا يقــع مبنــى فــرع الهيئ

ــوك وجــازان وســكاكا  ــدة والدمــام وأبهــا وتب ــورة وبري ــة المن ــاض وجــدة والمدين وفروعهــا فــي كل مــن »الري

ــي. ــات هــذه المبان ــي بيان وعرعــر«، ويوضــح الجــدول اآلت

الجدول )4( قائمة مباني الهيئة المستأجرة خال العام المالي 144٠/1439ه

تاريخ آخر عقدالغرض المخصص لهالمنطقةم
قيمة العقد

1440/1439هـ

15,٧5٠,٠٠٠ 1439/٧/1ه  مبنى الهيئة الرئيس بالرياض  الرياض 1 

1439/1/131,1٧8,241ه  مبنى فرع الهيئة بجدة - الرجالي  والنسويمكة  المكرمة 2 

143٧/3/2٠2٠٠،٠٠٠ه  مبنى فرع الهيئة بالمدينة المنورة -  الرجاليالمدينة  المنورة 3 

 2٠٠،٠٠٠  143٧/3/2٠ه  مبنى فرع الهيئة بالمدينة المنورة -  النسويالمدينة  المنورة 4 

 65٠،٠٠٠  1438/1/1ه  مبنى فرع الهيئة ببريدة - الرجالي  القصيم 5 

 15٠،٠٠٠  143٧/1/1ه  مبنى فرع الهيئة ببريدة - النسويالقصيم 6 

1438/11/11,282,9٠٠ه  مبنى فرع الهيئة بالدمام - الرجالي  والنسوي  الشرقية ٧ 

 242,٠٠٠ 1438/1/1ه  مبنى فرع الهيئة بأبها - الرجالي  عسير 8 

22٠،٠٠٠ 1438/1/1ه  مبنى فرع الهيئة بأبها - النسويعسير 9 

 198،٠٠٠  1436/1٠/٧ه  مبنى فرع الهيئة بتبوك -الرجاليتبوك 1٠ 

 198،٠٠٠  1436/1٠/٧ه  مبنى فرع الهيئة بتبوك - النسويتبوك 11 

45٠,٠٠٠ 1439/3/2همبنى فرع الهيئة بجازان -  الرجالي والنسوي  جازان 12 

 22٠،٠٠٠  1438/1/1ه  مبنى فرع الهيئة بسكاكا - الرجاليالجوف 13 

 22٠،٠٠٠  1438/1/1ه  مبنى فرع الهيئة بسكاكا - النسوي  الجوف 14 

1439/11/112٠٠,٠٠٠همبنى فرع الهيئة بعرعر – الرجالي والنسويالحدود الشمالية15

21,359,141االجمالي
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تولــي هيئــة حقــوق اإلنســان اهتمامــًا كبيــرًا بالتحــول إلــى التعامــات اإللكترونيــة، وذلــك ســيرًا مــع توجهــات 

المملكــة إلــى التحــول اإللكترونــي، حيــث تعمــل الهيئــة علــى اتبــاع أفضــل الســبل والوســائل للتواصــل مــع جميع 

الشــرائح المجتمعيــة مــن المواطنيــن والمقيميــن فــي مناطــق المملكــة كافــة، ومنهــا الوســائل اإللكترونيــة، 

لتوفيــر الجهــد والنفقــات وســرعة التواصــل والبــت فــي اإلجــراءات والمعامــات.

وجــرى العمــل خــال عــام 144٠/1439ه علــى مواصلــة التحــول اإللكترونــي داخــل الهيئــة، حيــث تــم اســتكمال 

عــدد مــن المشــاريع، منهــا علــى ســبيل المثــال:

مشروع نظام الشكاوى والزيارات )حماية(:
تــم االنتهــاء مــن المرحلــة األولــى لتطويــر نظــام "حمايــة" وهــو نظــام مركــزي موحــد لمعالجــة الشــكاوى 

والزيــارات فــي جميــع فــروع الهيئــة ومتابعــة القضايــا والشــكاوى والزيــارات الميدانيــة ووضعهــا تحــت مظلــة 

واحــدة علــى التقنيــة الســحابية )Cloud Technology( ويرتبــط النظــام بخدمــة يقيــن للتحقــق مــن هويــة 

المشــتكي، كمــا يرتبــط بنظــام االتصــاالت اإلداريــة DMS، ويتيــح النظــام اســتخراج تقاريــر دوريــة تســاعد الهيئــة 

فــي العمــل علــى الدراســات االســتراتيجية.

:)DMS( نظام االتصاالت اإلدارية
هــو نظــام إلدارة الوثائــق إلكترونيــًا، يعمــل علــى التقنيــة الســحابية )Cloud Technology(، وهــي تقنيــة تتميــز 

بســهولة الوصــول ودرجــة عاليــة مــن األمــان، حيــث تــم تصميــم النظــام مــن قبــل شــركة "علــم" ويتولــى فريــق 

متخصــص فــي أمــن المعلومــات مراقبــة وحمايــة الخــوادم علــى مــدار الـــساعة، ويهــدف إلــى تســريع إنجــاز 

المعامــات ومتابعــة اإلجــراءات المتخــذة بشــأنها، كمــا يتيــح ميــزة التقاريــر اإلحصائيــة واألرشــفة اإللكترونيــة 

وتحريــر الدراســات والخطابــات إلكترونيــًا.

وقــد جــرى خــال العــام المالــي 144٠/1439ه إدخــال العديــد مــن التحســينات علــى النظــام للتســهيل علــى 

المســتخدمين، التــي شــملت وظائــف النظــام وأمــن المعلومــات والتقاريــر، إضافــة إلــى اســتكمال تطويــر 

النظــام بمــا يتناســب مــع الهيــكل التنظيمــي الجديــد للهيئــة.

نظام التقديم على الوظائف الشاغرة:
تــم تحديــث النظــام اإللكترونــي الســتقبال طلبــات الوظائــف والمرتبــط مــع موقــع الهيئــة علــى اإلنترنــت، 

ويقــوم النظــام بالفــرز وإصــدار التقاريــر واإلحصــاءات والرســوم البيانيــة إلكترونيــًا.
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الشبكة الداخلية وإدارة المستخدمين وأمن المعلومات:
قامــت إدارة تقنيــة المعلومــات بدراســة المخاطــر وتحديــد التهديــدات التــي تشــكل خطــورة علــى أمــن الشــبكة 

والمعلومــات حيــث تــم اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات الازمــة والمائمــة لــكل تهديــد وخطــورة بمــا يتناســب 

معهــا، وكذلــك تــم االســتعانة بالمركــز الوطنــي ألمــن المعلومــات لتقويــم وضــع الشــبكة الداخليــة، وتــم تنفيــذ 

أهــم التوصيــات التــي قدمهــا المركــز.

ــة  ــن الشــبكة الداخلي ــة صارمــة لتأمي ــل سياســة أمني ــي 144٠/1439ه تطبيــق وتفعي وجــرى خــال العــام المال

للهيئــة، وأنظمــة الهيئــة اإللكترونيــة، والشــبكة الداخليــة للفــروع، وأجهــزة الحاســب، وتحديــث أنظمــة الشــبكة 

واألجهــزة لمنــع االختراقــات.

كمــا تــم مواصلــة الجهــود التوعويــة والتثقيفيــة مــن خــال السلســلة التوعويــة " كــن آمنــًا " الهادفــة لتوعيــة 

المســتخدمين مــن خــال التأكيــد علــى أمــن المعلومــات وتبســيط المعلومات بواســطة رســوم اإلنفو جرافيك، 

لمنــع االختــراق مــن خــال الهندســة االجتماعيــة ورفــع مســتوى الوعــي لــدى المســتخدمين وتدريبهــم علــى 

كيفيــة التعامــل مــع التهديــدات المختلفــة ألمــن المعلومــات والتــي تصــدر بشــكل أســبوعي وبلغــت 44 إصــدارًا.

 مشروع ربط الفروع:
تــم االنتهــاء مــن جميــع المراحــل الثــاث لربــط فــروع الهيئــة بالمركــز الرئيــس عــن طريــق شــبكة آمنــة هــي       

»IP-VPN«، والتــي توفرهــا شــركة االتصــاالت الســعودية، ويجــري العمــل حاليــًا لربــط الفــرع الجديــد فــي 

الحــدود الشــمالية مــع المركــز الرئيســي بالريــاض.

البوابة الداخلية:
تعمــل البوابــة الداخليــة بنظــام )Microsoft SharePoint(، كمــا تــم ربطهــا بالمتصفــح بحيــث تكــون الصفحــة 

الرئيســة عنــد فتحــه، وتــم تجميــع روابــط األنظمــة اإللكترونيــة ومعلومــات الموظــف فــي البوابــة بحيــث 

يســتطيع الموظــف الدخــول علــى األنظمــة اإللكترونيــة مــن مــكان واحــد، كمــا تقــدم البوابــة العديــد مــن 

الخدمــات الذاتيــة للموظــف دون الحاجــة لمراجعــة شــؤون الموظفيــن.

وقــد جــرى خــال العــام المالــي 144٠/1439ه تطويــر البوابــة الداخليــة بإضافــة عــدد مــن الخدمــات والخصائــص 

التقنيــة، وتحديــث البوابــة بكافــة البيانــات والمعلومــات الداخليــة تســهيًا للوصــول إليهــا مــن كافــة اإلدارات.
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أســندت الفقــرة األولــى مــن المــادة )الخامســة( مــن تنظيــم الهيئــة إلــى مجلــس الهيئــة صاحيــة التأكــد مــن 

ــت علــى »التأكــد مــن تنفيــذ الجهات الحكوميــة المعنية  تنفيــذ الجهــات الحكوميــة لألنظمــة واللوائــح، حيــث نصَّ

لألنظمــة واللوائــح الســارية فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان، والكشــف عــن التجــاوزات المخالفــة لألنظمــة 

المعمــول بهــا فــي المملكــة التــي تشــكل انتهــاكًا لحقــوق اإلنســان، واتخــاذ االجــراءات النظاميــة الازمــة فــي 

هــذا الشــأن«. وعليــه اســتمرت الهيئــة فــي إجــراء الزيــارات التفقديــة، ورصــد الحــاالت التــي قــد تتضمــن مخالفــة 

لألنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة، وقــد تشــكل انتهــاكًا ألي مــن حقــوق اإلنســان، وجــاءت بيانــات العــام 

المالــي 144٠/1439ه علــى النحــو اآلتــي: 

أ - الزيارات التفقدية )1( :
تنوعــت الجهــات التــي تّمــت زيارتهــا بحســب مجــاالت حقــوق اإلنســان المختلفــة، حيــث تّمــت زيــارة عــدد مــن 

الجهــات الصحيــة كالمستشــفيات ومراكــز الرعايــة األوليــة، كمــا تّمــت زيــارة عــدد مــن المؤسســات االجتماعيــة، 

كمراكــز الحمايــة، ومراكــز الحضانــة، والجمعيــات الخيريــة، ومراكــز التأهيــل الشــامل، ومعاهــد ذوي اإلعاقــة 

وغيرهــا، إضافــة إلــى عــدد مــن المؤسســات التعليميــة، كالمــدارس والجامعــات. وبلــغ اجمالــي الزيــارات )2٧4( 

زيــارة فــي جميــع مناطــق المملكــة. وفــي الجدوليــن اآلتييــن تفصيــل لمــا تــم بيانــه:

جدول )5( عدد الزيارات التفقدية خال العامين الماليين 1439/1438هـ،144٠/1439ه

المنطقة
عدد الزيارات التفقدية 

1440/1439 ه1439/1438ه

1.46%٧.٧64%19الرياض
13.8٧%1٠.2٠38%25مكة المكرمة 2

1٠.95%9.8٠3٠%24المدينة المنورة 

8.٧6%8.1624%2٠القصيم

15.33%٠.8242%2المنطقة الشرقية

12.٠4%6.9433%1٧عسير 3

5.11%3.2٧14%8تبوك

٧.3٠%35.922٠%88حائل

٠%6.53٠%16جازان
25.18%1٠.6169%26الجوف 4

1٠٠ %1٠٠2٧4 %245المجموع

 1. ال تشمل هذه الزيارات السجون ودور التوقيف ودور الماحظة االجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات حيث أفرد لها بند خاص.

4. يغطي منطقة )الحدود الشمالية(. 3. يغطي منطقة )نجران(.  2. يغطي منطقة )الباحة(. 
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جدول )6( توزيع الزيارات التفقدية على الجهات خال العام المالي 144٠/1439ه

النسبةالعددتوزيع الزيارات التفقدية في المملكة على الجهات 

4.٠1 %11جهات عدلية

4.٠1 %11جهات تابعة لوزارة الداخلية 1

31.39 %86جهات صحية

8.٧6 %24جهات تعليمية

5.84 %16مؤسسات رعاية اجتماعية 2

4٠.88 %112دور اإليــــــواء

2.19 %6مكاتب العمل وهيئات تسوية الخافات العمالية

2.92 %8أخـــــــــرى

100%274اإلجمالي

رسم بياني )2( يبين توزيع الزيارات التفقدية على الجهات

1. )المرور/الجوازات/إدارة األحوال المدنية(. 

3. المطارات والمنافذ البرية. 2. )الحماية االجتماعية/التأهيل الشامل/ دار المسنين/ الضمان االجتماعي/جمعيات خيرية(. 

جهات عدلية
٪ ٤٫٠١

جهات تابعة لوزارة الداخلية ١ 
٪ ٤٫٠١

جهات صحية
٪ ٣١٫٣٩

جهات تعليمية
مؤسسات رعاية اجتماعية  ٢  ٨٫٧٦ ٪

٪ ٥٫٨٤

دور اإليواء
٪ ٤٠٫٨٨ 

مكاتب العمل وهيئات تسوية 
الخالفات العمالية

٪ ٢٫١٩

أخرى ٣
٪ ٢٫٩٢
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ب- الرصد:
 رصــدت الهيئــة خــال العــام المالــي 144٠/1439ه عــددًا مــن الحــاالت والقضايــا المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، 

وســعت حســب اختصاصهــا إلــى التأكــد مــن تنفيــذ األنظمــة واللوائــح الســارية فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان، 

والكشــف عــن التجــاوزات، حيــث بلــغ عــدد هــذه الحــاالت )243( حالــة فــي جميــع مناطــق المملكــة، واتخــذت 

حيالهــا اإلجــراءات النظاميــة الازمــة بموجــب تنظيمهــا.

وقــد تنوعــت آليــة رصــد هــذه الحــاالت لتشــمل الصحــف والمجــات، ومواقــع التواصــل االجتماعــي، ومقاطــع 

الفيديــو علــى شــبكة اإلنترنــت. كمــا تــم رصــد عــدد مــن المخالفــات أثنــاء الزيــارات والجــوالت التــي يجريهــا 

منســوبو الهيئــة. ويبيــن الجــدول اآلتــي عــدد الحــاالت التــي تــم رصدهــا مــن قبــل الهيئــة بفروعهــا المختلفــة، 

خــال العاميــن المالييــن الماضييــن.

جدول )٧( عدد الحاالت التي رصدتها الهيئة خال العامين الماليين 1439/1438ه،144٠/1439ه

المنطقة
عدد الحاالت  

1440/1439ه1439/1438هـ

9.٠5 %12.9122 %43الرياض

1.23 %5.113 %1٧مكة المكرمة 1

6.58 %13.2116 %44المدينة المنورة  

3.٧٠ %1.5٠9 %5القصيم

35.39 %23.4286 %٧8المنطقة الشرقية

25.1٠ %61 25.83 %86عسير 2

٠.82 %1.8٠2 %6تبوك

1.23 %1.8٠3 %6حائل

1٠.٧٠ %12.٠126 %4٠جازان

6.1٧ %2.4٠15 %8الجوف 3

100 %100243 %333المجموع

3. يغطي منطقة )الحدود الشمالية(. 2. يغطي منطقة )نجران(.  1. يغطي منطقة )الباحة(. 
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جدول )8( توزيع الحاالت التي رصدتها الهيئة بحسب موضوعها خال العام المالي 144٠/1439ه

النسبة العددتوزيع الحاالت المرصودة بحسب موضوعها

3٧.86 %92العدالة الجنائية

11.11 %2٧الحماية من العنف

3.٧٠ %9الهوية والجنسية

12.35 %3٠التعليم

4.53 %11الرعاية االجتماعية

18.93 %46الصحة

11.52 %28أخرى )1(

 100 %243اإلجمالي

رسم بياني )3( يبين توزيع الحاالت التي رصدتها الهيئة بحسب موضوعها

1. تشمل الموضوعات اآلتية: )المساواة وعدم التمييز/الرأي والتعبير/الزواج وتكوين األسرة/المستوى المعيشي الكافي/الخصوصية وأمن المعلومات/التملك/

الحقوق الثقافية/البيئة السليمة/التنمية وغيرها من المجاالت(.

العدالة الجنائية
٪ ٣٧٫٨٦

الحماية من العنف
٪ ١١٫١١

الهوية والجنسية 
٪ ٣٫٧٠

التعليم
٪ ١٢,٣٥

الرعاية االجتماعية
٪ ٤٫٥٣

الصحة
٪ ١٨,٩٣ 

أخرى (١) 
٪ ١١,٥٢



التقرير السنوي 1439هـ - 1440هـ / 2018م 5051

اختصاصات الهيئة

ج-حضور المحاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة
صــدر األمــر الســامي رقــم )686٧/م ب( وتاريــخ 143٠/8/12هـــ، القاضــي بحضــور الهيئــة جلســات محاكمــة 

المتهميــن فــي القضايــا األمنيــة. وبموجــب الصاحيــات الممنوحــة للهيئــة، حضــرت الهيئــة خــال العــام المالــي 

144٠/1439ه)35٠( جلســة محاكمــة شــملت )35٠( متهمــًا فــي قضايــا أمنيــة، منهــم )14( مــن غيــر الســعوديين، 

حيــث تابعــت الهيئــة إجــراءات المحاكمــة للتأكــد مــن حصــول المتهميــن علــى حقوقهــم النظاميــة وفــق مــا نــص 

ــرز التطــورات المرصــودة إفهــام المدعــى  ــت أب ــة، وقــد كان ــة واألنظمــة العدلي ــه نظــام اإلجــراءات الجزائي علي

عليهــم بــأن لهــم الحــق فــي توكيــل محــام أو وكيــل شــرعي، وفــي حالــة عــدم قدرتهــم دفــع التكاليــف تتولــى 

وزارة العــدل ذلــك، وطلــب مترجميــن لحضــور بعــض الجلســات للمدعــى عليهــم الذيــن ال يتكلمــون اللغــة 

العربيــة، وإعــام المدعــى عليهــم بــأن مــن حقهــم االعتــراض علــى األحــكام وفقــًا لنظــام اإلجــراءات الجزائيــة، 

والســماح لــذوي المدعــى عليهــم ووســائل اإلعــام وممثليــن عــن الســفارات األجنبيــة بحضــور الجلســات 

وذلــك تطبيقــًا لمبــدأ عانيــة الجلســات، ومــن الملحوظــات المرصــودة مثــول بعــض المدعــى عليهــم مقيــدي 

القدميــن.



التقرير السنوي 1439هـ - 1440هـ / 2018م 5253

اختصاصات الهيئة

ثانيًا 
دراســة األنــظمة 

ومشروعاتها
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نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )الخامســة( مــن تنظيــم الهيئــة علــى أَن لمجلــس الهيئــة الحــق فــي »إبــداء 

ــراح تعديلهــا  ــرأي فــي مشــروعات األنظمــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، ومراجعــة األنظمــة القائمــة واقت ال

ــة«. ــا لإلجــراءات النظامي وفًق

وقــد شــاركت الهيئــة خــال العــام 144٠/1439هـــ فــي دراســة العديــد مــن مشــروعات األنظمــة والموضوعــات 

المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

أ-دراسة مشروعات األنظمة:
ــة  ــة بحقــوق اإلنســان مــع الجهــات الحكومي ــة فــي دراســة األنظمــة أو مشــروعاتها ذات الصل شــاركت الهيئ

ذات العاقــة، ومنهــا:

1. مراجعة نظام اإلجراءات الجزائية.

2. مشروع تحديث نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله.

3. مشروع النظام االسترشادي للحماية من اإليذاء.

4. نظام األحداث .

5. نظام مكافحة جريمة التحرش.

6. نظام الوقاية من متازمة العوز المناعي )اإليدز(.

ب-دراسة موضوعات متعلقة بحقوق اإلنسان:
شاركت الهيئة في دراسة بعض الموضوعات مع الجهات الحكومية ذات العاقة وهي على النحو اآلتي:

دراسة توصيات المؤتمر الوزاري األول حول المرأة وتحقيق األمن والسام في المنطقة.. 1

حصــر المبــادئ التــي أرســتها الشــريعة اإلســامية وتبويبهــا ليســهل علــى ممثلــي المملكــة فــي المحافــل . 2

الدوليــة الرجــوع اليهــا.

مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق اإلنسان والمنظمة الدولية للهجرة.. 3

نتائــج زيــارة المقــرر الخــاص المعنــي بالفقــر المدقــع وحقــوق اإلنســان للمملكــة ولقائــه مــع مســؤولين فــي . 4

عــدد مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة.

دراسة استراتيجية االتحاد األوروبي حيال العاقات الثقافية الدولية.. 5
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اتفاقيــة مقــر بيــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية والهيئــة الدائمــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان فــي . 6

منظمــة التعــاون اإلســامي.

مذكــرة تعــاون فنــي بيــن هيئــة حقــوق اإلنســان ومكتــب مراقبــة ومكافحــة االتجــار باألشــخاص بــوزارة . ٧

الخارجيــة األمريكيــة.

الدراسة المقدمة من الهيئة بشأن اإلشكاالت المتعلقة بحقوق المرأة وما اقترح بشأنها من حلول.. 8

دراسة موضوع االنضمام الكامل للمنظمة الدولية للهجرة.. 9

الدراســة المعــدة مــن قبــل اللجنــة الدائمــة فــي الهــال األحمــر الســعودي المعنيــة بالقانــون الدولــي . 1٠

اإلنســاني حيــال التوصيــات المرســلة لمجلــس األمــن مــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة.

دراسة تحديث الشروط الصحية الازم توافرها لمساكن العمال داخل النطاق العمراني.. 11

دراســة المذكــرة الــواردة مــن مديــر الشــراكة االســتراتيجية فــي هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة مــن أجــل بنــاء . 12

شــراكة قويــة مــع المملكــة.

دراسة اسناد مهمة إيواء العامات المنزليات ومن في حكمهن الى القطاع الخاص.. 13

دراسة قرار البرلمان البلجيكي إعادة النظر في السياسة الخارجية البلجيكية تجاه المملكة.. 14

دراسة تقرير المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق اإلنسان عن زيارته للمملكة.. 15

دراســة طلــب وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بتخويلهــا حــق الواليــة علــى بعــض فئــات المجتمــع ممــن . 16

ليــس فــي مقدورهــم رعايــة أنفســهم.

موضــوع صــدور وثيقــة مشــتركة مــن المفوضيــة األوروبيــة والممثليــة العليــا لاتحــاد األوروبــي والسياســة . 1٧

األمنية.

دراســة طلــب األمانــة العامــة للمنظمــة العربيــة للهــال األحمــر والصليــب األحمــر انشــاء فريــق خبــراء . 18

حكومــي عربــي مــن المختصيــن فــي مجــال القانــون الدولــي اإلنســاني فــي إطــار جامعــة الــدول العربيــة.

موضوع مراجعة األنظمة ذات العاقة بالعنف االسري.. 19

دراسة مشروع إعان منظمة التعاون اإلسامي.. 2٠

دراســة توصيــات الــدورة )1٠6( لمؤتمــر العمــل الدولــي فــي شــأن العمالــة والعمــل الائــق من أجل الســام . 21

والقــدرة علــى الصمود.
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ــة عــن االســتراتيجية . 22 ــال توفيرهــا معلومــات متكامل ــة حي ــة االجتماعي دراســة إفــادة وزارة العمــل والتنمي

اإلقليميــة وخطــة العمــل التنفيذيــة حــول حمايــة المــرأة العربيــة.

نتائج مشاركة وفد المملكة في الدورة )62( للجنة المرأة باألمم المتحدة.. 23

دراسة موضوع تحديد ضوابط لطلب إيقاف الخدمات لألفراد وقطاع األعمال.. 24

دراسة مشروع االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان.. 25

دراسة اآللية المقترحة لرفع كفاءة الدور السعودي لدى منظمة األمم المتحدة.. 26

دراسة مشروع حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم.. 2٧

دراســة إعــداد األداة المناســبة الســتبعاد قضايــا حريــة الــرأي والتعبيــر وحريــة األديان من القائمــة المتعلقة . 28

بتصنيــف الكيانــات واألشــخاص المتهمين باإلرهاب.

علــى . 29 الجزائيــة  اإلجــراءات  نظــام  مــن  المــادة)12٠(  فــي  الــواردة  األحــكام  شــمول  فــي  النظــر  دراســة 

عنهــم. باإلفــراج  قضائيــة  أوامــر  بشــأنهم  الصــادر  الموقوفيــن 

دراسة إنشاء دور إليواء األطفال الذين يتعرضون لإليذاء او اإلهمال.. 3٠
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ثالثًا 
الصكوك األقليمية والدولية 

الخاصة بحقوق اإلنسان
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تتابــع هيئــة حقــوق اإلنســان -وفقــًا الختصاصاتهــا الــواردة فــي تنظيمهــا -الجهــات الحكوميــة المعنيــة لتطبيــق 

ــك مــن خــال  ــي أصبحــت المملكــة طرفــًا فيهــا، وذل ــة لحقــوق اإلنســان الت مــا يخصهــا مــن الصكــوك الدولي

أداء المهــام المتمثلــة فــي تلقــي الشــكاوى المتعلقــة بحقــوق اإلنســان واتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة بشــأنها، 

والجــوالت الميدانيــة، وإشــرافها علــى إعــداد مشــروعات تقاريــر المملكــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، ورفــع 

مــا يلــزم منهــا مــن قبــل رئيــس الهيئــة إلــى الملــك.

وقد أصبحت المملكة طرفًا في عدد من الصكوك اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان، ومن أبرزها:

1. اتفاقية حقوق الطفل، بموجب المرسوم الملكي رقم )م/٧( وتاريخ 1416/4/16هـ، الموافق 1995/9/12م.

2. اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، 

بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/11( وتاريــخ 1418/4/4هـــ، الموافــق 199٧/8/8م.

3. االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/12( 

وتاريــخ 1418/4/16هـــ، الموافــق 199٧/8/2٠م.

ــخ  ــز ضــد المــرأة، بموجــب المرســوم الملكــي رقــم)م/25( وتاري ــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميي 4. اتفاقي

1421/5/28هـــ، الموافــق 2٠٠٠/8/28م.

5. عهــد حقــوق الطفــل فــي اإلســام، بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/54( وتاريخ142٧/8/2٧هـــ، الموافــق 

2٠٠6/9/2٠م.

وتاريــخ  )م/28(  الملكــي  المرســوم  بموجــب  وبروتوكولهــا،  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة   .6

2٠٠8/5/2٧م. الموافــق  1429/5/22هـــ، 

٧. الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان، بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/19( وتاريخ143٠/3/2٧هـــ، الموافــق 

2٠٠9/3/24م.

8. البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق ببيــع األطفال وبغاء األطفال واســتغال األطفال 

في المواد اإلباحية، بموجب المرســوم الملكي رقم )م/38( وتاريخ 1431/٧/18هـ، الموافق 2٠1٠/6/3٠م.

9. البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق باشــتراك األطفــال فــي النزاعــات المســلحة، 

الموافــق 2٠1٠/6/3٠م. الملكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1431/٧/18هـــ،  المرســوم  بموجــب 
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وتقوم الهيئة فيما يخص الصكوك اإلقليمية والدولية الخاصة بحقوق اإلنسان بما يأتي:

التــي  اإلنســان  لحقــوق  والدوليــة  اإلقليميــة  الصكــوك  تطبيــق  أ-متابعــة 
المملكــة طرفــًا فيهــا  أصبحــت 

تتابــع الهيئــة الجهــات الحكوميــة لتطبيــق مــا يخصهــا مــن الصكــوك اإلقليميــة والدوليــة التي أصبحــت المملكة 

طرًفــا فيهــا، والتأكــد مــن اتخــاذ تلــك الجهــات اإلجــراءات الازمــة لتنفيذهــا، مــن ِخــال إشــرافها علــى إعــداد 

ــات  ــات الصــادرة عــن الهيئ ــات حقــوق اإلنســان، ومتابعــة التوصي ــر المملكــة الخاصــة باتفاقي مشــروعات تقاري

التعاهديــة أو مــن الفريــق العامــل المعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل، أو اإلجــراءات الخاصــة التاِبَعيــن 

لمجلــس حقــوق اإلنســان. وقــد أشــرفت الهيئــة مــن خــال اللجنــة الدائمــة إلعــداد التقاريــر علــى إعــداد التقاريــر 

والمذكــرات اآلتيــة:

1- إجابــات المملكــة الخاصــة بقائمــة المســائل لتقريــر المملكــة األولــي الخــاص بالبروتوكول االختيــاري التفاقية 

حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك األطفــال فــي النزاعــات المســلحة )OPAC(، وهــي وثيقــة تتضمــن رد المملكــة 

علــى األســئلة الــواردة فــي قائمــة المســائل المتعلقــة بتقريــر المملكــة األول الخــاص بالبروتوكــول االختيــاري 

التفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق باشــتراك األطفــال فــي النزاعــات المســلحة، تــم إرســالها إلــى وزارة الخارجيــة 

فــي الخطــاب رقــم 2992 وتاريــخ 1439/9/26ه، لتقديمــه إلــى لجنــة حقــوق الطفــل.

2- إجابــات المملكــة الخاصــة بقائمــة المســائل لتقريــر المملكــة األولــي الخــاص بالبروتوكول االختيــاري التفاقية 

حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال واســتغال األطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد اإلباحيــة )OPSC(، وهــي 

وثيقــة تتضمــن رد المملكــة علــى األســئلة المطروحــة فــي قائمــة المســائل المتعلقــة بتقريــر المملكــة األول 

الخــاص بالبروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل الخــاص ببيــع األطفــال واســتغال األطفــال فــي البغاء 

وفــي المــواد اإلباحيــة، تــم إرســالها إلــى وزارة الخارجيــة فــي الخطــاب رقــم 2992 وتاريــخ 1439/9/26ه، لتقديمــه 

إلــى لجنــة حقــوق الطفــل.

ــع  ــر المملكــة الثالــث فــي إطــار آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل فــي مجلــس حقــوق اإلنســان التاب 3- تقري

ــم اعتمــاده باألمــر الملكــي رقــم 6٠٧93 وتاريــخ 1439/11/25هـــ. لألمــم المتحــدة، وت

كمــا يتــم متابعــة التوصيــات الصــادرة مــن لجنــة مناهضــة التعذيــب، ولجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة )لجنــة 

الميثــاق(، ولجنــة حقــوق الطفــل، واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري، ولجنــة القضــاء علــى 

التمييــز ضــد المــرأة، والفريــق العامــل المعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل.
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ب-إبداء الرأي في الصكوك والوثائق اإلقليمية والدولية
أبــدت الهيئــة رأيهــا فــي عــدٍد مــن الصكــوك اإلقليميــة والدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان، فيمــا يتعلــق 

بانضمــام المملكــة إليهــا، أو األحــكام الــواردة فيهــا، ســواء بقبــول أو رفــض االنضمــام إليهــا، أو التحفــظ علــى 

بعــض بنودهــا، متخــذًة مــن الشــريعة اإلســامية الســمحة والقيــم المجتمعيــة والثقافيــة األصيلــة للمملكــة 

مرجعيــة لرأيهــا، وهــي علــى النحــو اآلتــي:

مشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم االتجار بالبشر وخاصة النساء واألطفال.. 1

دراســة العهديــن الدولييــن الخاصيــن بالحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة . 2

والثقافيــة.

دراســة مناســبة قبــول المملكــة لتعديــل الفقــرة )1( مــن المــادة 2٠ مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع . 3

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

مشــروع اإلعــان العربــي المتعلــق بحــق ومســؤولية منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تعزيــز وحمايــة . 4

حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية.

دراســة توقيــع المملكــة علــى وثيقــة الميثــاق الطوعــي بيــن الــدول لدعــم االلتــزام المتبــادل للقضــاء علــى . 5

االســتغال واالعتــداء علــى الجنســين فــي منظومــة األمــم المتحــدة.

دراســة التصديــق علــى البروتوكــول )2٠14( المكمــل التفاقيــة العمــل الجبــري وكذلــك التوصيــة التكميليــة . 6

رقــم )2٠3(.
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رابعًا 
الرد على الـتـقاريـر المتعلقة 

بحقوق اإلنسان
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ــة حقــوق اإلنســان علــى اختصــاص مجلــس  ــت الفقــرة الخامســة مــن المــادة )الخامســة( مــن تنظيــم هيئ نصَّ

الهيئــة »بالموافقــة علــى تقاريــر المملكــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، ورفــع مــا يلــزم منهــا مــن قبــل رئيــس 

الهيئــة إلــى الملــك«.

وقــد أعــدت الهيئــة وفًقــا الختصاصهــا عــددًا مــن مشــروعات الــردود علــى التقاريــر التــي تناولــت موضوعــات 

خاصــة عــن المملكــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، ومنهــا:

حالــة . 1 حــول  األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  تقريــر  فــي  المملكــة  عــن  الــواردة  المزاعــم  علــى  الــرد  مشــروع 

حقــوق اإلنســان فــي العالــم الصــادر عــام 2٠18م عــن أوضــاع عــام 2٠1٧م، وهــو تقريــر ســنوي تصــدره 

وزارة الخارجيــة األمريكيــة عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي العالــم امتثــااًل للمادتيــن 116 )د( و5٠2 )ب( مــن 

القانــون األمريكــي للمســاعدات الخارجيــة لعــام 1961م بصيغتــه المعدلــة، ومــن ثــم تتولــى الــوزارة رفعــه 

إلــى الكونغــرس.

ــات  ــرام الحري ــرام كرامــة الشــخص، احت ــى ســبعة أقســام، وهــي: احت وتضمــن الجــزء الخــاص بالمملكــة عل

المدنيــة، حريــة المشــاركة فــي النشــاط السياســي، الفســاد واالفتقــار إلــى الشــفافية فــي الحكومــة، 

انتهــاكات مزعومــة لحقــوق اإلنســان، انتهــاكات مزعومــة حــول )المــرأة – الطفــل– االتجــار باألشــخاص(، 

حقــوق العمــال. 

وتــم حصــر االنتقــادات واالدعــاءات الــواردة فيــه، وإعــداد الــردود، وتفنيــد المزاعــم المثــارة فيــه حــول 

قضايــا حقــوق اإلنســان، والحــاالت المشــار إليهــا.

مشــروع الــرد علــى التقريــر الســنوي عــن حالــة حقــوق اإلنســان والديموقراطيــة الصــادر عــن وزارة الخارجيــة . 2

الخارجيــة  وزارة  عــن  يصــدر  تقريــر  وهــو  2٠1٧م،  العــام  بأحــداث  والخــاص  2٠18م  عــام  فــي  البريطانيــة 

البريطانيــة ســنويًا عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي العالــم، ويلقــي نظــرًة عامــة علــى نشــاط الــوزارة وبعثاتهــا 

الدبلوماســية فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان، ويقــدم تحليــًا ألوضــاع حقــوق اإلنســان فــي أنحــاء العالــم، 

مــن بينهــا الفصــل الخامــس بعنــوان: حقــوق اإلنســان فــي الــدول ذات األهميــة، وقــد شــمل ثاثيــن دولــة 

مــن ضمنهــا المملكــة العربيــة الســعودية. 
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 واشــتملت الجزئيــة الخاصــة بالمملكــة علــى خمســة موضوعــات، وهــي: حقــوق المــرأة، وعقوبــة اإلعــدام، 

وحريــة الديــن والمعتقــد، وحريــة التعبيــر، ومكافحــة االتجــار باألشــخاص.

وتــم حصــر االنتقــادات واالدعــاءات الــواردة فيــه، وإعــداد الــردود، وتفنيــد المزاعــم المثــارة فيــه حــول 

قضايــا حقــوق اإلنســان، والحــاالت المشــار إليهــا.

مشــروع الــرد علــى تقريــر يتضمــن الــرد علــى الجــزء الخــاص بالمملكــة فــي تقريــر منظمــة مراقبــة حقــوق . 3

هــذه  وتعــد  2٠18م،  العــام  أوضــاع  عــن  الصــادر  العالمــي   Human Rights Watch )HRW( اإلنســان

المنظمــة إحــدى منظمــات حقــوق اإلنســان غيــر الحكوميــة، وأنشــئت فــي عــام 19٧8م، ويلخــص التقريــر 

ــم.  ــة ومنطقــة حــول العال ــر مــن 9٠ دول ــا حقــوق اإلنســان فــي أكث ــرز قضاي العالمــي للمنظمــة أب

وقــد تضمــن تقريــر المنظمــة عــن المملكــة لعــام 2٠19، معلومــات عــن أوضــاع حقــوق اإلنســان واألحــداث 

فــي المملكــة لعــام 2٠18م، تضــم ســتة موضوعــات وهــي: الغــارات الجويــة والحصــار علــى اليمــن، وحريــة 

التعبيــر تكويــن الجمعيــات والمعتقــد، والعدالــة الجنائيــة، وحقــوق المــرأة والفتيــات، والعمــال الوافــدون، 

واألطــراف الدوليــة الرئيســية.

وتضمــن الــرد علــى التقريــر إيضاحــات عــن جميــع الموضوعــات والحــاالت التــي تناولهــا تقريــر المنظمــة عــن 

كل الحــاالت.

ــى وزارة  ــراح إحالتهــا إل ــم، واقت ــى المقــام الســامي الكري ــر إل ــى رفــع هــذه التقاري ــًا عل ويجــري العمــل حالي

ــات المملكــة  ــة لتعميمهــا علــى ســفارات المملكــة وبعثاتهــا الدائمــة، لاســتفادة منهــا فــي بيان الخارجي

ــار مــن ادعــاءات مــن قبــل بعــض الــدول والمنظمــات الدوليــة. ــرد علــى مــا ُيث وال



التقرير السنوي 1439هـ - 1440هـ / 2018م 6263

اختصاصات الهيئة

خامسًا 
زيارة السجون ودور التوقيف
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المحكوميــن  تمتــع  مــدى  علــى  للوقــوف  وذلــك  أهميــة،  مــن  التوقيــف  ودور  الســجون  لزيــارة  لمــا  نظــًرا 

والموقوفيــن بكامــل حقوقهــم التــي كفلتهــا لهــم الشــريعة اإلســامية واألنظمــة المرعيــة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية، ومــدى ماءمــة ذلــك مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الســجناء، فقــد منحــت الفقــرة 

السادســة مــن المــادة )الخامســة( مــن تنظيــم الهيئــة لمجلــس الهيئــة صاحيــة زيــارة الســجون ودور التوقيــف 

فــي أي وقــت دون إذن مــن جهــة االختصــاص، ورفــع تقاريــر عــن تلــك الزيــارات.

كمــا حــددت الفقــرة )د( مــن المــادة )الحاديــة عشــرة( مهــام إدارة المتابعــة والتحقيــق، التــي مــن ضمنهــا زيــارة 

الســجون ودور التوقيــف وفــق مــا يقــدره مجلــس الهيئــة فــي هــذا الخصــوص دون إذن مــن جهــة االختصــاص، 

والتحقيــق فيمــا يتطلــب التحقيــق فيــه مــن مخالفــات فــي مســائل حقــوق اإلنســان.

ــر برامــج محــددة وخطــط  ــة زياراتهــا للســجون ودور التوقيــف، وذلــك عبـ ــاًء علــى ذلــك فقــد كثفــت الهيئ وبن

ســنوية، ســواء كان ذلــك بالزيــارات التفقديــة والمفاجئــة، أو بنــاًء علــى مــا يردهــا مــن شــكاوى، أو مــا ترصــده 

ــر وســائل التواصــل االجتماعــي وقنــوات الرصــد األخــرى. عب

ــة المتعلقــة بالســجون ودور التوقيــف التأكــد مــن حصــول الموقــوف أو المحكــوم  وتســتهدف أعمــال الهيئ

علــى جميــع حقوقــه المكفولــة لــه نظامــًا، ويمكــن إجمالهــا فيمــا يأتــي: 

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

2. التأكد من نظامية إجراءات التحقيق، والمدد المحددة لذلك.

3. التأكد من عرض الموقوفين على المحكمة المختصة في المدد المحددة لذلك.

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

5. التأكد من مناسبة الطاقة االستيعابية لمرافق السجون ودور التوقيف للعدد الفعلي للنزالء.

6. التأكد من حالة المبنى ومدى مراعاة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.

٧. التأكد من تصنيف النزالء ووجود أماكن مخصصة للعزل الصحي والنزيات األمهات.

8. التأكــد مــن نظاميــة الجــزاءات المتخــذة بحــق النــزالء خــال فتــرة تواجدهــم فــي الســجن أو دار التوقيــف 

ووجــود ســجات خاصــة بذلــك، وكذلــك اآلليــة المعتمــدة لتزويدهــم بمعلومــات عــن حقوقهــم وســير إجــراءات 

قضيتهــم وآليــة اســتام شــكواهم.

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

1٠. التأكد من جودة ونظافة اإلعاشة المقدمة للنزالء.
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11. التأكــد مــن حصــول النــزالء علــى حقوقهــم فــي الرعايــة الصحيــة والتعليــم والتأهيــل والتدريــب وكذلــك 

الرعايــة االجتماعيــة لهــم وألســرهم.

وفــي هــذا العــام، بلــغ عــدد الزيــارات التــي قامــت بهــا الهيئــة للســجون ودور التوقيــف ودور الماحظــة 

النحــو اآلتــي: زيــارة فــي جميــع مناطــق المملكــة علــى  الفتيــات )1438(  االجتماعيــة ومؤسســات رعايــة 

الجدول )9( عدد الزيارات التي قامت بها الهيئة للسجون ودور التوقيف ودور الماحظة االجتماعية ومؤسسات 
رعاية الفتيات خال العامين الماليين 1439/1438ه،144٠/1439ه

عدد الزيارات 144٠/1439هـعدد الزيارات 1439/1438هـالنوع

23.5٠ %25.39338 %312السجون العامة

32.٠6 %28.64461 %352سجون المباحث العامة

4٠.4٠ %41.82581 %514دور التوقيف 

3.٠6 %2.3644 %29دور الماحظة االجتماعية

٠.9٧ %1.٧914 %22مؤسسات رعاية الفتيات 

 1٠٠ %1٠٠1438 %1229اإلجمالي 

رسم بياني )4( عدد الزيارات التي قامت بها الهيئة للسجون ودور التوقيف ودور الماحظة االجتماعية 

ومؤسسات رعاية الفتيات خال العام المالي 144٠/1439ه

دور التوقيفسجون عامة

٦٠٠

٥٠٠

٤٠٠

٣٠٠

٢٠٠

١٠٠

٠
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سادسًا 
الــشكـــــــــــــــــاوى



التقرير السنوي 1439هـ - 1440هـ / 2018م 6869

اختصاصات الهيئة

نصــت الفقــرة الســابعة مــن المــادة )الخامســة( مــن تنظيــم الهيئــة علــى اختصــاص مجلــس الهيئــة بـــ : »تلقــي 

الشــكاوى المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، والتحقــق مــن صحتهــا، واتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة بشــأنها«.

وبنــاًء علــى ذلــك تتلقــى الهيئــة الشــكاوى فــي مختلــف مجــاالت حقــوق اإلنســان، حيــث بلــغ مجموعهــا خــال 

العــام المالــي 144٠/1439ه)2٧26( شــكوى، وتخضــع هــذه الشــكاوى لعــدد مــن المراحــل والخطــوات اإلجرائيــة 

ابتــداًء مــن التقــدم بالشــكوى واســتقبالها، مــروًرا بدراســتها، وانتهــاًء باتخــاذ اإلجــراء المناســب بشــأنها، حيــث 

تســتقبل الهيئــة هــذه الشــكاوى عــن طريــق الحضــور للهيئــة وتعبئــة االســتمارة المخصصــة لهــذا الغــرض، أو 

عــن طريــق الفاكــس، أو البريــد، أو الهاتــف، أو البريــد اإللكترونــي، كمــا هــو موضــح فــي الرســم البيانــي رقــم )5(

رسم بياني )5( يبين مراحل تقديم الشكوى ودراستها واإلجراءات المتخذة

وتســتكمل بعــد ذلــك بيانــات الشــكاوى ومعلوماتهــا، ومقابلــة أصحــاب العاقــة أو التواصل معهم الســتيضاح 

جوانبهــا كافــة، ومــن ثــم دراســتها فــي ضــوء المعطيــات المتاحــة، وإخضــاع معلوماتهــا للتمحيــص الدقيــق 

فــي ضــوء نصــوص األنظمــة والتعليمــات القائمــة، وأحــكام اتفاقيــات حقــوق اإلنســان الدوليــة التــي أصبحــت 

المملكــة طرًفــا فيهــا، لتحديــد مــا إذا كانــت تدخــل ضمــن نطــاق اختصــاص الهيئــة مــن عدمــه، ومــا هــو أساســها 

القانونــي الــذي تســتند إليــه.

 ويتــم فــي ضــوء ذلــك اتخــاذ اإلجــراء النظامــي المناســب، وتتنــوع اإلجــراءات التــي تتخــذ فــي هــذا اإلطــار 

لتشــمل اآلتــي:

بيــن  الماليــة  بالمنازعــات  المتعلقــة  كالشــكاوى  الهيئــة،  اختصــاص  عــن  الشــكوى  خــروج موضــوع  األول: 
األفــراد، أو االعتــراض علــى األحــكام القضائيــة، أو القــرارات اإلداريــة، وفــي هــذه الحالــة تقــدم اإلدارات المعنيــة 



التقرير السنوي 1439هـ - 1440هـ / 2018م 6869

اختصاصات الهيئة

االستشــارة النظاميــة الازمــة لصاحــب العاقــة، ويتــم إرشــاده إلــى الخطــوات واإلجــراءات الواجــب عليــه 

اتباعهــا بحســب طبيعــة شــكواه.

الثانــي: أن يكــون موضــوع الشــكوى ضمــن اختصــاص الهيئــة، ويتعَيــن التحقــق مــن صحــة المعلومــات الــواردة 
فيهــا مــن خــال الكتابــة للجهــة المعنيــة.

ــًا، والتحقــق مــن صحــة المعلومــات  الثالــث: أن تقــرر الهيئــة ضــرورة الوقــوف علــى وقائــع الشــكوى ميداني
الــواردة.

أ. الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب الفروع والموضوعات
تلقــى المقــر الرئيــس للهيئــة خــال العــام المالــي 144٠/1439ه )8٧9( شــكوى، تمثــل مــا نســبته )32,25%( مــن 

ــة بمنطقــة جــازان، حيــث تلقــى خــال  ــة فــرع الهيئ ــاه فــي المرتب ــة، ت ــواردة للهيئ ــي عــدد الشــكاوى ال إجمال

العــام ذاتــه )5٧8( شــكوى تمثــل مــا نســبته )21,2٠%( مــن إجمالــي عــدد الشــكاوى الــواردة للهيئــة، ثــم فــرع 

الهيئــة بمنطقــة مكــة المكرمــة الــذي تلقــى )544( شــكوى، بمــا نســبته )19,96%( مــن إجمالــي عــدد الشــكاوى 

الــواردة للهيئــة خــال العــام. 

وقــد بلــغ عــدد الشــكاوى التــي تعلقــت موضوعاتهــا بقضايــا العدالــة الجنائيــة )595( شــكوى مــن إجمالــي 

عــدد الشــكاوى، تمثــل مــا نســبته )21,83%(، ثــم الشــكاوى المتعلقــة بالهويــة والجنســية بـــ )4٧٠( شــكوى، بمــا 

يعــادل )24,%1٧(.

وقــد تلقــت الهيئــة عــدًدا مــن الشــكاوى فــي الموضوعــات المتصلــة بالعمــل والتعليــم والصحــة والرعايــة 

االجتماعيــة واللجــوء إلــى القضــاء، وعــدًدا مــن الموضوعــات الــواردة إجمــااًل فــي الحقــل »أخــرى«، وشــملت 

موضوعــات التملــك، والتنميــة، والبيئــة الســليمة، والحمايــة مــن االتجــار باألشــخاص، والخصوصيــة وأمــن 

المعلومــات، والــرأي والتعبيــر وغيرهــا مــن الموضوعــات.

ــي 144٠/1439ه فــي  ــة فــي العــام المال ــى الهيئ ــي وردت إل ــع الشــكاوى الت ويوضــح الجــدول رقــم )1٠( جمي

جميــع الفــروع والموضوعــات، كمــا يقــارن الجــدوالن )11( و )12( عــدد الشــكاوى التــي وردت إلــى الهيئــة 

خــال العاميــن المالييــن 1439/1438ه و144٠/1439ه بحســب الفــروع والموضوعــات علــى التوالــي، حيــث 

يشــمل فــرع منطقــة مكــة المكرمــة منطقــة الباحــة، ويشــمل فــرع منطقــة عســير منطقــة نجــران، ويشــمل فــرع 

منطقــة الجــوف منطقــة الحــدود الشــمالية.
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الجدول )1٠( عدد الشكاوى التي وردت إلى الهيئة خال العام المالي 144٠/1439ه 
موزعة حسب الفروع والموضوعات:

 التصنيف
 الموضوعي

الـــمـــنـــــــــطـــقـــة
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سب
الن

العدالة
2١.83%١9573363635378١4١2437595الجنائية ١

اللجوء
5.36%١2١١46--353١١863733إلى القضاء

الهوية
١7.24%١7697١88١7١507١284470والجنسية

الحماية
١3.98%7١١022024١7292١2460١338١من  العنف

9.76%9252266-١١١78١١6١68العـــمل

الرعاية
3.60%2729732723١6298 االجتماعية 2

5.65%8494١54-29379495الصحة

6.38%27١74263١5١072١74التعليم

١6.2١%2088026026١2١2057١2442 أخــــــرى 3

100%879544149891651193690578772726اإلجمالي

 100%32.2519.965.473.266.054.371.323.3021.202.82النسبة %

 1. ويشــمل الشــكاوى التــي تكــون موضوعاتهــا ذات عاقــة بــــ: الحــق فــي الحياة/الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي/ الحــق فــي الحمايــة مــن التعذيــب والمعاملــة 

القاســية/ وحقــوق الســجناء والموقوفيــن والمجنــي عليهــم/ الحــق فــي المحاكمــة العادلــة.

 2. ويشــمل الشــكاوى التــي تكــون موضوعاتهــا ذات عاقــة بــــ: الحــق فــي الضمــان االجتماعي/الحمايــة فــي حاالت العجز والشــيخوخة والطوارئ/المســتوى المعيشــي 

الكافي.

3. ويشــمل الشــكاوى التــي تخــرج موضوعاتهــا عــن نوعيــة الحقــوق المذكــورة فــي هــذا البيــان مثــل: الحمايــة مــن االتجــار باألشــخاص / الحــق فــي الحركــة والتنقــل/ 

الحــق فــي الــزواج وتكويــن األســرة// الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبير/الحــق فــي البيئــة الســليمة/الحق فــي التنمية/الحــق فــي الخصوصيــة وأمــن المعلومات/الحــق 

فــي التمّلــك، وغيــر ذلــك مــن الحقــوق.
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الجدول )11( يقارن بين عدد الشكاوى التي وردت إلى الهيئة خال العامين الماليين 

144٠/1439،1439/1438ه، حسب الفروع:

الرياضالمنطقة
 مكة

 المكرمة
 المدينة
 المنورة

القصيم
 المنطقة
 الشرقية

اإلجماليالجوفجازانحائلتبوكعسير

 اإلجمالي لعام
144٠/1439ه

8٧954414989165119369٠5٧8٧٧2٧26

 النسبة لعام
144٠/1439ه

%32.25% 19.96%5.4٧%3.26%6.٠5%4.3٧%1.32%3.3٠%21.2٠%2.82%1٠٠

 اإلجمالي لعام
1439/1438ه

٧4669٠1561442541394165155432433

 النسبة لعام
1439/1438ه

% 3٠.66% 28.36%6.41% 5.92%1٠.44%5.٧1% 1.69%2.6٧%6.3٧%1,٧٧%1٠٠

المقارنة بين عامي 
1439/1438ه

و 144٠/1439ه
+ 1.59- 8.4٠ - ٠.94 - 2.66- 4.39- 1.34- ٠.3٠ +٧.63+ 14.83+ 1.٠5+12.٠4

رسم بياني )6( عدد الشكاوى التي وردت إلى الهيئة خال العامين الماليين

 144٠/1439،1439/1438ه، حسب الفروع:

الرياض
٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

مكة
المكرمة

المدينة
المنورة

المنطقةالقصيم
الشرقية

الجوفجازانحائلتبوكعسير

عام ١٤٣٩ - ١٤٤٠ هعام ١٤٣٨ - ١٤٣٩ ه
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الجدول )12( يقارن بين عدد الشكاوى التي وردت إلى الهيئة خال العامين الماليين 

144٠/1439،1439/1438ه، حسب الموضوعات:

 التصنيف
 الموضوعي
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ص
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الت

ى
خر

أ

ي
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الج
ا

 اإلجمالي لعام
144٠/1439ه

5951464٧٠381266981541٧44422٧26

 النسبة لعام
144٠/1439ه

21.835.361٧.2413.989.٧63.6٠5.656.3816.21%1٠٠

 اإلجمالي لعام
1439/1438ه

61٧19242٧332263126884834٠2433

 النسبة لعام
1439/1438ه

%25,36%٧,89%1٧,55%13,65%1٠,81%5,18%3,62%1,9٧%13,9٧%1٠٠

المقارنة بين عامي 
1439/1438ه

و 144٠/1439ه
- 3.53 - 2.53 -٠.31 + ٠.33- 1.٠5- 1.58+ 2.٠3+ 4.41+ 2.24+12.٠4

رسم بياني )٧( عدد الشكاوى التي وردت إلى الهيئة خال العامين الماليين

 144٠/1439،1439/1438ه، حسب الموضوعات:

العدالة
الجنائية

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

اللجوء
للقضاء

  الهوية
والجنسية

 الحماية من
العنف

 الرعايةالعمل
االجتماعية

أخرىالتعليمالصحة

عام ١٤٣٩ - ١٤٤٠ هعام ١٤٣٨ - ١٤٣٩ ه
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الرياض
٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

مكة
المكرمة

المدينة
المنورة

المنطقةالقصيم
الشرقية

الجوفجازانحائلتبوكعسير

ذكرأنثى

ب. الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب الجنس
بلــغ عــدد شــكاوى الذكــور التــي اســتلمتها الهيئــة خــال العــام المالــي 144٠/1439ه )1614( شــكوى، بنســبة 

)59,21%( مــن إجمالــي عــدد الشــكاوى، فــي مقابــل )1112( شــكوى لإلنــاث بواقــع )4٠,٧9%(، وقــد كان المقــر 

الرئيــس للهيئــة األكثــر اســتقبااًل لشــكاوى الذكــور حيــث تلقــى )531( شــكوى مــن إجمالــي )8٧9( شــكوى، كمــا 

كان المقــر الرئيــس أيضــًا األكثــر اســتقبااًل للشــكاوى المقّدمــة مــن اإلنــاث، التــي بلغــت )348( شــكوى. ويبيــن 

الجــدول رقــم )13( عــدد الشــكاوى التــي وردت إلــى الهيئــة خــال العــام المالــي 144٠/1439ه حســب الجنــس.

الجدول )13( عدد الشكاوى التي وردت إلى الهيئة خال عام 144٠/1439ه حسب الجنس.

س
جن

ال

ض
ريا

ال

مة
كر

لم
ة  ا

مك

رة
نو

لم
ة  ا

دين
لم

ا

يم
ص

لق
ا

ية
رق

ش
  ال

قة
ط

من
ال

سير
ع

ك
بو

ت

ئل
حا

ان
جاز

ف
جو

ال

ي
مال

إلج
ا

بة
س

الن

ي 
ام

 ع
ين

ة ب
ارن

مق
ال

1ه
43

9/
14

38
1ه

44
٠/

14
39

و 

2.٧٠ +59.21%5312641٠٧48٧6689454٠3631614ذكر

2.٧٠ -4٠,٧9%34828٠424189512٧451٧5141112أنثى

8٧954414989165119369٠5٧8٧٧2اإلجمالي ٧ 2 6%1٠٠

رسم بياني )8( عدد الشكاوى التي وردت إلى الهيئة خال عام 144٠/1439ه حسب الجنس. 
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ج. الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب الجنسية
بلــغ عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة مــن المواطنيــن خــال العــام المالــي 144٠/1439ه )1614( شــكوى، 

بنســبة )59,21%( مــن إجمالــي الشــكاوى، فــي مقابــل )1112( شــكوى لغيــر الســعوديين، بواقــع )4٠,٧9%(، وقد 

كان المقــر الرئيــس للهيئــة بالريــاض هــو األكثــر اســتقبااًل لشــكاوى المواطنيــن، حيــث تلقــى )566( شــكوى مــن 

إجمالــي )8٧9(، فــي حيــن كان فــرع الهيئــة بمنطقــة جــازان هــو األكثــر اســتقبااًل للشــكاوى المقّدمــة مــن غيــر 

الســعوديين، حيــث بلغــت )3٧5( شــكوى مــن أصــل )5٧8( شــكوى، ويبيــن الجــدول رقــم )14( عــدد الشــكاوى 

التي وردت إلى الهيئة خال العام المالي 144٠/1439ه حسب الجنسية. 

الجدول )14( عدد الشكاوى التي وردت إلى الهيئة خال عام 144٠/1439ه حسب الجنسية.
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5.94 -59.21%56629٠84٧61359436642٠3661614سعودي

 غير
 سعودي

31325465133٠25٠263٧5111112%4٠,٧9+ 5.94

1٠٠%8٧954414989165119369٠5٧8٧٧2٧26اإلجمالي

رسم بياني )9( عدد الشكاوى التي وردت إلى الهيئة خال عام 144٠/1439ه حسب الجنسية

الرياض
٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

مكة
المكرمة

المدينة
المنورة

المنطقةالقصيم
الشرقية

الجوفجازانحائلتبوكعسير

سعوديغير سعودي
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المنتهى منها
٪٥٧٫٩٢

بانتظار رد الجهات المعنية
٪٣٤٫٨٥

تحت الدراسة 
٪٧,٢٣

د. الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب المنتهى منها
بلــغ عــدد الشــكاوى المنتهيــة بجميــع فــروع الهيئــة للعــام المالــي 144٠/1439ه)15٧9( شــكوى، مــن أصــل 

)2٧26( شــكوى تــم اســتامها، بواقــع )5٧.92%( مــن إجمالــي عــدد الشــكاوى، فــي حيــن بلغــت الشــكاوى 

غيــر المنتهيــة )114٧( شــكوى، بنســبة )42.٠8%(، حيــث مــا زالــت الهيئــة تتواصــل مــع الجهــات الحكوميــة ذات 

العاقــة إلنهــاء )95٠( شــكوى، تمثــل نســبة )34.85 %( مــن إجمالــي الشــكاوى، بينمــا كانــت )19٧( شــكوى 

تحــت الدراســة بنهايــة العــام المالــي الــذي يغطيــه هــذا التقريــر، تمثــل نســبة )٧,23%( مــن عــدد الشــكاوى 

المســتلمة خــال العــام المالــي. ويبيــن الجــدول رقــم )15( عــدد الشــكاوى التــي وردت إلــى الهيئــة خــال العــام 

المالــي 144٠/1439ه حســب المنتهــى منهــا.

الجدول رقم )15( عدد الشكاوى التي وردت إلى الهيئة عام 144٠/1439ه حسب المنتهى منها.

النسبةالمجموعحالة الشكوى
 المقارنة بين عامي

1439/1438ه
و 144٠/1439ه

 9.11 - %5٧.92%15٧9المنتهى منها

34.85%95٠بانتظار رد الجهات المعنية
% + 9.11 

٧,23%19٧تحت الدراسة

1٠٠%2٧26اإلجمالي

رسم بياني )1٠( عدد الشكاوى التي وردت إلى الهيئة خال عام 144٠/1439ه حسب المنتهى منها
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وال بــد مــن اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى تفــاوت مســتوى تجــاوب الجهات مــع طلبات الهيئة بشــأن التأكد من 

صحــة الشــكاوى، حيــث تتطلــب طبيعــة أغلــب الشــكاوى اســتكمال المعلومــات األساســية بشــأن موضوعهــا، 

وبعــث استفســار مكتــوب للجهــة المعنيــة للتحقــق مــن صحــة االدعــاءات الــواردة فــي الشــكوى، والــرد علــى 

الهيئــة بالنتيجــة، ليتســنى لهــا فــي ضــوء ذلــك مقارنــة المعلومــات الــواردة وتقييمهــا، ومــدى اعتبارهــا انتهــاكًا 

ألي مــن حقــوق اإلنســان مــن عدمــه، وتتــم عمليــة التقييــم فــي ضــوء أحــكام الشــريعة اإلســامية وأحــكام 

اتفاقيــات حقــوق اإلنســان الدوليــة التــي أصبحــت المملكــة طرًفــا فيهــا، واألنظمــة واللوائــح الســارية المتصلــة 

بموضــوع الشــكوى. ويمثــل التأخــر فــي الــرد علــى استفســارات الهيئــة، أو عــدم ورود أي إفادة بشــأنها، الســبب 

الرئيــس لعــدم إنهــاء بعــض الشــكاوى أو البــت فيهــا.

وتعتمد الهيئة في إنهاء الشكاوى ثالثة مسارات:

األول : ورود إفــادة مــن الجهــة المعنيــة توضــح عــدم صحــة مــا ذكــر فــي الشــكوى، أو أن جميــع اإلجــراءات 

المتخــذة بشــأن موضوعهــا كانــت موافقــة لألحــكام النظاميــة ذات الصلــة بموضــوع الشــكوى، أو معالجــة 

المخالفــة المرصــودة، أو اإلفــادة بالمتابعــة مــع الشــاكي لضمــان معالجــة موضوعــه.

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

الثالــث: تقديــم االستشــارات النظاميــة ألصحــاب العاقــة التخــاذ الخطــوات اإلجرائيــة الازمــة لــدى الجهــات 

الحكوميــة المعنيــة.
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سـابعًا 
نــشر ثــقافة حـقوق اإلنـسان
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يعــد االهتمــام بنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان دليــًا علــى التقــدم والتحضــر الــدال علــى مــدى وعــي الشــعوب، 

اء فــي أكثــر مــن موضــع  ــدت عليــه الشــريعة اإلســامية الغــرَّ حضاريــًا، وفــق مبــدأ المســاواة بيــن البشــر الــذي أكَّ

فــي القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة.

ومــن هــذا المنطلــق، تهتــُم المملكــة العربيــة الســعودية بنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان، فــي منــاخ مــن األخــوة 

ز  والتســامح، والتراحــم، وبنــاء القــدرات المؤسســية فــي القطــاع الحكومــي والخــاص، ليرتقــي أداؤهــا المعــزِّ

لحمايــة حقــوق اإلنســان باســتلهام رســالة اإلســام الســمحة، ومــا يتفــق معهــا مــن العهــود والمواثيــق 

ــة. الدولي

ــت الفقــرة الثامنــة مــن المــادة )الخامســة( مــن تنظيــم هيئــة حقــوق اإلنســان علــى »وضــع السياســة  وقــد نصَّ

العامــة لتنميــة الوعــي بحقــوق اإلنســان، واقتــراح ســبل العمــل علــى نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان والتوعيــة 

بهــا، وذلــك مــن خــال المؤسســات واألجهــزة المختصــة بالتعليــم والتدريــب واإلعــام وغيرهــا«.

وتهــدف الهيئــُة مــن خــال برامجهــا إلــى تنميــة الوعــي بحقــوق اإلنســان التــي كفلهــا اإلســام بيــن أفــراد 

المجتمــع، والتعريــف باألنظمــة والتعليمــات واإلجــراءات المتبعــة فــي المملكــة التــي تحمــي حقــوق اإلنســان 

وتفعيلهــا، والتنبيــه إلــى خطــورة انتهــاكات حقــوق اإلنســان والتحذيــر منهــا، والعمــل علــى توافــق اللوائــح 

واإلجــراءات والســلوك التنفيــذي مــع الجمهــور مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان ومفاهيمها، والتعريف باألســاليب 

والوســائل التــي تســاعد علــى حمايــة هــذه الحقــوق.

ولتحقيــق التوعيــة بحقــوق اإلنســان، وإنفــاذًا لمــا ورد فــي تنظيــم الهيئــة، فقــد عملــت الهيئــة خــال الســنة 

الماليــة 144٠/1439ه علــى وضــع برامــج تثقيفيــة، مــن خــال المحاضــرات والنــدوات والــدورات التدريبيــة وورش 

العمــل واألنشــطة والفعاليــات التوعويــة فــي معظــم مناطــق المملكــة، شــملت التوعيــة بمعظــم الحقــوق، 

إضافــة إلــى تقديــم استشــارات حقوقيــة، مــن خــال المشــاركة فــي المناســبات الدوريــة التــي تعقــد فــي 

الجامعــات، أو فــي المعــارض الموســمية.

ــم االتجــار  ــا الطفــل والمــرأة وذوي اإلعاقــة والعمــال ومكافحــة جرائ ــى بقضاي ــك أطلقــت حمــات ُتعن وكذل

باألشــخاص وعّرفــت بالعديــد مــن األنظمــة الوطنيــة والصكــوك اإلقليميــة والدوليــة عبــر وســائل التواصــل 

االجتماعــي، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى شــرائح المجتمــع كافــة، مــن خــال هــذه الفعاليــات، وتحقيــق الهــدف 

التوعــوي المنشــود، بالتعريــف بحقــوق اإلنســان داخــل المملكــة العربيــة الســعودية. وفيمــا يأتــي إيضــاح 

لألنشــطة التــي قدمتهــا الهيئــة لتحقيــق ذلــك:
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أ-الحمالت التوعوية:
أطلقــت الهيئــة خــال عــام 144٠/1439ه )2٠( حملــة توعويــة، لنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان، وذلــك مــن خــال 

وســائل التواصــل االجتماعــي، بهــدف التواصــل مــع أكبــر قــدر مــن الشــرائح االجتماعيــة خصوصــًا فئــة الشــباب. 

الجدول )16( يوضح الحمات التوعوية التي نفذتها الهيئة.

 التاريخالحمالت التوعويةم

1439/6/2٠هأبرز األوامر والقرارات المتعلقة بالمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. 1 

1439/6/2٧هحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة بمناسبة اليوم العربي لحقوق اإلنسان. 2 

 3 
العالمي  اليوم  بمناسبة  العنصري  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  باتفاقية  التعريف 

للقضاء على التمييز العنصري.
1439/٧/5ه

 4 
االتجار  لمكافحة  العالمي  اليوم  بمناسبة  باألشخاص  االتجار  لضحايا  العامة  المؤشرات 

باألشخاص.
1439/11/1٧ه

1439/11/2٠هالمسلسل الكرتوني" آخر مرة يا جدي" لتعزيز األخاق والقيم لدى األطفال. 5 

1439/12/3٠هحقوق عمال الخدمة المنزلية. 6 

144٠/1/15هاألوقات والحاالت التي يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد. ٧ 

144٠/2/1هأبرز حقوق المرضى النفسيين بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية. 8 

144٠/2/5هحقوق الموقوفين والمسجونين في نظام اإلجراءات الجزائية. 9 

144٠/2/8هنظام مكافحة جريمة التحرش. 1٠ 

144٠/2/12هنظام التنفيذ. 11 

144٠/2/23هالتزام المملكة تجاه اتفاقيات حقوق اإلنسان. 12 

 13 
في  الثالث  المملكة  تقرير  مناقشة  بمناسبة  المملكة  في  اإلنسان  حقوق  تطورات  أبرز 

.)UPR( االستعراض الدوري الشامل
144٠/2/2٧ه

144٠/3/12هالتعريف بالبوابة التعليمة لحقوق اإلنسان وطني يحمي حقوقي. 14 
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144٠/3/13هأبرز المحظورات المتصلة بحماية الطفل بمناسبة اليوم العالمي للطفل. 15 

144٠/3/14هالحاالت التي تعد إيذاًء أو إهمااًل للطفل. 16 

144٠/3/1٧هحقوق المرأة العاملة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. 1٧ 

144٠/3/25هحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة. 18 

144٠/4/3هأبرز اختصاصات هيئة حقوق اإلنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان.19

2٠
للتضامن  العالمي  الــيــوم  بمناسبة  اإلنسانية  المساعدات  مجال  فــي  المملكة  جهود 

اإلنساني.
144٠/4/12ه

ب- المحاضرات والندوات
أقامــت الهيئــة خــال العــام 144٠/1439ه)63( محاضــرة تثقيفيــة ونــدوة علميــة لنشــر وتعزيــز ثقافــة حقوق 

اإلنســان فــي المجتمع.

الجدول )1٧( يوضح المحاضرات والندوات التي أقامتها الهيئة حسب المنطقة.

التاريخالمنطقةالمحاضرات والندواتم

1439/4/14همكة المكرمةمحاضرة "الحق في الرعاية الصحية". 1 

1439/5/13هالقصيم محاضرة "مملكتنا مسؤولياتنا " بالبدائع -جمعية رائدة. 2 

1439/5/28هـالرياضحلقة نقاش عن "حقوق المرأة". 3 

 4 
المتعلقة بحقوق اإلنسان بمعهد  بالهيئة واألنظمة  محاضرة تعريفية 

األمل والتربية الفكرية بالجوف.
1439/5/28هالجوف

1439/6/3هـعسيرمحاضرة تعريفية بالهيئة. 5 
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1439/6/3هالقصيممحاضرة "الدور االجتماعي للهيئة" بدار التربية ببريدة. 6 

 ٧ 
محاضرة تعريفية بالهيئة واألنظمة المتعلقة بحقوق اإلنسان بمتوسطة 

القيروان.
1439/6/12هالجوف

 8 
محاضرة توعوية عن الحق في الحماية من العنف واإليذاء بالمتوسطة 

9٧ بجدة.
1439/6/1٧همكة المكرمة

 9 
للطفل  العالمي  اليوم  بمناسبة  للطفل"  الحقوقية  "التربية  محاضرة 

بمدرسة البنات االبتدائية بالمصنعة.
1439/6/1٧هعسير

 1٠ 
محاضرة توعوية بمركز نون للتدريب " للتعريف بدور الهيئة في حماية 

وتعزيز حقوق اإلنسان بالمملكة".
18-1439/6/19همكة المكرمة

 11 
محاضرة "تمكين المرأة تمكين للمجتمع" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 

بجامعة الحدود الشمالية.
الحدود 
الشمالية

1439/6/23ه

 12 
النهى  بــمــدارس  واإليــــذاء"  العنف  مــن  الحماية  فــي  "الــحــق  محاضرة 

النموذجية.
1439/6/25همكة المكرمة

 13 
محاضرة "حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة " بمناسبة اليوم العربي 

لحقوق اإلنسان في جامعة الشرق
1439/6/26هالرياض

1439/6/28هتبوكمحاضرة بالثانوية الرابعة للبنات بمناسبة اليوم العربي لحقوق اإلنسان. 14 

 15 
محاضرة بثانوية مدارس دار الحنان للبنات بمناسبة اليوم العربي لحقوق 

اإلنسان.
1439/٧/1هتبوك

 16 
للمرأة  العالمي  الــيــوم  بمناسبة  الــســعــودي"  العمل  "نــظــام  محاضرة 

بالتعاون مع صندوق األمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة.
المنطقة 
الشرقية

1439/٧/2ه

 1٧ 
محاضرة عن حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة بمناسبة اليوم العربي 

لحقوق اإلنسان بجامعة القصيم.
1439/٧/3هالقصيم

 18 
العربي  اليوم  بمناسبة  المستدامة"  والتنمية  اإلنسان  "حقوق  نــدوة 

لحقوق اإلنسان بجامعة أم القرى.
1439/٧/4همكة المكرمة

 19 
ندوة “حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة" بالتعاون مع جامعة الملك 

خالد.
1439/٧/8هعسير

 2٠ 
المملكة"  اإلنسان في  الهيئة في حماية وتعزيز حقوق  "دور  محاضرة 

بمدرسة العليا الثانوية.
1439/٧/9همكة المكرمة

1439/٧/11هالرياضندوة العدالة الجنائية في كلية الملك فهد األمنية. 21 
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1439/٧/11همكة المكرمةمحاضرة عن الحق في الحماية من العنف واإليذاء بالمدرسة االبتدائية 53. 22 

23
اإلنــســان  بــحــقــوق  المتعلقة  واألنــظــمــة  بالهيئة  تعريفية  مــحــاضــرة 

بالمتوسطة الرابعة بمحافظة دومة الجندل.
1439/٧/11هالجوف

1439/٧/16هتبوكمحاضرة توعوية ألسر أطفال التوحد بمركز لمسة حنان. 24 

محاضرة بعنوان )االتجار باألشخاص صوره وعقوباته(. 25 
المنطقة 
الشرقية

1439/٧/1٧ه

 26 
محاضرة "ذوي اإلعاقة قدرات وطاقات" بجمعية المعاقين بمحافظة 

الرس.
1439/٧/1٧هالقصيم

1439/٧/1٧همكة المكرمةمحاضرة "التعريف بالهيئة ودورها" بالمدرسة الثالثة والخمسون الثانوية. 2٧ 

1439/٧/19هالقصيمندوة “التربية على حقوق اإلنسان". 28 

 29 
المملكة"  اإلنسان في  الهيئة في حماية وتعزيز حقوق  "دور  محاضرة 

بمركز الدكتورة نسرين يعقوب.
1439/8/1٠همكة المكرمة

 3٠ 
الدكتور  مستشفى   - ببريدة  ومهامها"  الهيئة  بــدور  "التعريف  نــدوة 

سليمان الحبيب الطبي.
1439/1٠/1٠هالقصيم

 31 
محاضرة تثقيفية بدار إيواء الخدمات بمناسبة اليوم العالمي لمساندة 

ضحايا التعذيب.
1439/1٠/12هتبوك

32
عبد  الملك  بجمعية  الشريعة اإلسامية"  المرأة في  "حقوق  محاضرة 

العزيز الخيرية.
1439/1٠/21هتبوك

1439/1٠/28هتبوكمحاضرة "العنف ضد المرأة" بوحدة الحماية االجتماعية.33

144٠/1/6هجازانمحاضرة "مفهوم حقوق اإلنسان" بثانوية ضمد.34

144٠/1/1٠هجازانمحاضرة "كيف تحمي طفلك من التحرش".35
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36
بالمملكة"  اإلنــســان  حقوق  وتعزيز  حماية  فــي  الهيئة  "دور  محاضرة 
بالمكتبة العامة التابعة لوزارة اإلعام بجدة بمناسبة اليوم الوطني 88.

144٠/1/15همكة المكرمة

144٠/1/16هجازانندوة "مفهوم العنف تجاه المرأة " - أبو عريش.3٧

38
واالجتماعية"  النفسية  بالحماية  الشعور  في  الطفل  حق   " محاضرة 

بمركز الريان الصحي بمناسبة اليوم الوطني 88.
144٠/1/1٧همكة المكرمة

144٠/1/22هجازانندوة "اإلساءة الجسدية" - صامطة.39

4٠
محاضرة "دور الهيئة في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان بالمملكة" بالمكتبة 
للمعلم. العالمي  اليوم  بمناسبة  بجدة  اإلعــام  لــوزارة  التابعة  العامة 

144٠/1/28همكة المكرمة

41
االبتدائية  فــي  بــاألطــفــال"  الجنسي  "الــتــحــرش  رفــق  برنامج  محاضرة 

السابعة للبنات بأبها.
144٠/1/28هعسير

144٠/2/2هجازانمحاضرة "اإلهمال" بمسرح جامعة جازان.42

144٠/2/5هجازانمحاضرة "ثقافة حقوق اإلنسان" بمسرح الغرفة التجارية.43

44
أنجال  بمدرسة  ــذاء  واإليـ العنف  من  الحماية  في  الحق  عن  محاضرة 

الثقافة األهلية.
144٠/2/6همكة المكرمة

45
محاضرة عن الحق في الحماية من العنف واإليذاء بمدرسة المسرات 

االبتدائية.
144٠/2/٧همكة المكرمة

46
بالمملكة"  اإلنــســان  حقوق  وتعزيز  حماية  فــي  الهيئة  "دور  محاضرة 

بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز.
144٠/2/8همكة المكرمة

144٠/2/1٠هجازانندوة "العنف ضد الطفولة".4٧

48
الحادية  بالثانوية  واإليــذاء  العنف  من  الحماية  في  الحق  عن  محاضرة 

والتسعون بجدة.
144٠/2/29همكة المكرمة
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49
محاضرة “دور الهيئة في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان بالمملكة" بمركز 

قوى األمن.
144٠/2/3٠همكة المكرمة

144٠/3/5هجازانمحاضرة "حقوق األيتام في اإلسام" بمسرح جامعة جازان.5٠

144٠/3/٧هعسيرمحاضرة حقوق الطفل وحمايته من اإليذاء في ابتدائية الوادي الطالع بأبها.51

144٠/3/12هعسيرمحاضرة "كيف أحمي جسدي" بالروضة الحادي عشر بأبها.52

144٠/3/14هجازانمحاضرة "العنف األسري" - صامتة.53

54
محاضرة " دور الهيئة في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في المملكة" 

بمناسبة اليوم العالمي للطفل بالمكتبة العامة بجدة.
144٠/3/14همكة المكرمة

55
المملكة"  اإلنسان في  الهيئة في حماية وتعزيز حقوق  "دور  محاضرة 

بمركز الهمة نحو القمة للتدريب.
144٠/3/16همكة المكرمة

56
المحلية  واألنظمة  الدولية  االتفاقيات  بين  األســري  العنف  محاضرة 
بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بجامعة الجوف.

144٠/3/1٧هالجوف

144٠/3/18هعسيرمحاضرة حق المرأة بين األنظمة والشرع في كلية المجتمع بأبها.5٧

58
محاضرة "دور الهيئة في حماية وتعزيز حق المرأة من وااليذاء والتحرش" 
بمستشفى  الــمــرأة  ضــد  العنف  لمناهضة  العالمي  الــيــوم  بمناسبة 

سامات الطبي.
144٠/3/18هحائل

144٠/3/21همكة المكرمةمحاضرة عن الحق في الحماية من العنف واإليذاء بالثانوية 115 بجدة.59

144٠/3/23هجازانمحاضرة "التحرش الجنسي" أبو عريش.6٠

61
محاضرة "هيئة حقوق اإلنسان مسيرة حياة – نشأة وطموح" بمناسبة 

اليوم العالمي لحقوق اإلنسان بجامعة الجوف.
144٠/4/4هالجوف



التقرير السنوي 1439هـ - 1440هـ / 2018م 8485

اختصاصات الهيئة

62
محاضرة "هيئة حقوق اإلنسان مسيرة حياة – نشأة وطموح" بمناسبة 

اليوم العالمي لحقوق اإلنسان بجامعة الحدود الشمالية.
الحدود 
الشمالية

144٠/4/5ه

63
حلقة نقاش بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان بمشاركة مكتب 

األمم المتحدة بالمملكة.
144٠/4/1٠هالرياض

ويوضح الرسم البياني اآلتي توزيع المحاضرات والندوات على مناطق المملكة:

رسم بياني )11( توزيع المحاضرات والندوات على المناطق

الرياض
٤

مكة المكرمة
٢٠

المنطقة الشرقية
٢

القصيم
٦

الحدود الشمالية
٢

عسير
٧

تبوك
٦

حائل
جازان١

١٠

الجوف
٥
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ج- ورش العمل والدورات التدريبية
أقامــت الهيئــة خــال العــام 144٠/1439ه )25( ورشــة عمــل ودورة تدريبيــة، بهــدف تدريــب المشــاركين فيهــا 

مــن األفــراد أو المؤسســات والجهــات الحكوميــة واألهليــة علــى حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان وتعريفهــم 

باالتفاقيــات واألنظمــة والمواثيــق ذات العاقــة، وتزويــد الملتحقيــن بهــا بالمهــارات والمعــارف الازمــة ألداء 

مهــام عملهــم علــى الوجــه المطلــوب، ولتوســيع دائــرة نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان وأســاليبها.

الجدول )18( يوضح ورش العمل والدورات التدريبية التي أقامتها الهيئة حسب المنطقة.

التاريخالمنطقةورش العمل / الدورات التدريبيةم

 1 
واللجنة  اإلنــســان  لحقوق  الدولية  اآللــيــات  مع  التفاعل  عمل  ورشــة 
المعنية باالتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كافة اشكال التمييز 

ضد المرأة.
12-1439/5/13هـالرياض

12 -15 / 5 / 1439هـ الرياضدورة تدريبية عن مبادئ القانون الدولي اإلنساني في محافظة الخرج. 2 

 3 
وزارة  بين  تمت  التي  التفاهم  مذكرة  إنفاذ  سبل  لبحث  عمل  ورشتا 
أم  عبدالعزيز وجامعة  الملك  بجامعة  اإلنسان  التعليم وهيئة حقوق 

القرى.
1439/5/2٠همكة المكرمة

4
ورشة عمل حول القانون الدولي للجوء وحماية الاجئين بالتعاون مع 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الاجئين.
24 – 25 /1439/5هـالرياض

5
ورشة عمل حول دور الجمعيات والمؤسسات األهلية في التفاعل مع 

النظام الدولي لحقوق اإلنسان.
1439/6/24هـالرياض

1439/٧/1٧هالجوفورشة عمل حقوق الطفل باالبتدائية التاسعة عشر.6

٧
دورة تدريبية عن مبادئ القانون الدولي اإلنساني في محافظة حفر 

الباطن.
المنطقة 
الشرقية

13 -1٧ / 8 / 1439هـ 

1439/1٠/12هحائلورشة عمل مساندة ضحايا التعذيب بسجن حائل العام.8
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1439/1٠/13هحائلورشة عمل مساندة ضحايا التعذيب بشرطة محافظة الشملى.9

1439/1٠/13هالقصيمورشة عمل لمنسوبي دار التربية ببريدة.1٠

1439/1٠/1٧هحائلورشة عمل مساندة ضحايا التعذيب بشرطة محافظة الحليفة.11

12
ورشة عمل عن آلية التعامل مع حاالت الشكاوى الواردة للفرع وآلية 
الطالبات على  لتدريب  الرصد والتحقيق والمتابعة "مع جامعة طيبة 

المهام الوظيفية وفقًا لتخصصاتهم".

المدينة 
المنورة

5-1439/11/9ه

13
في  الــمــرأة  لــدى  الحقوقي  الــوعــي  ثقافة  نشر  "كيفية  عمل  ورشــة 

المجتمع السعودي".
المدينة 
المنورة

1439/11/1٧ه

14
اليوم  بمناسبة  باألشخاص  اإلتــجــار  جرائم  مكافحة  عن  عمل  ورشــة 

العالمي لمكافحة االتجار باألشخاص بمسرح جامعة جازان.
1٧-1439/11/18هجازان

144٠/1/24هجازانورشة عمل "حقوق الطفل" بمدرسة البديع والقرفي االبتدائية.15

16
دورة تدريبية "توعية المرأة بحقوقها وتنمية دورها بالمجتمع" بجمعية 

أنامل المرأة المبدعة بجازان.
144٠/1/26هجازان

144٠/2/14هجازانورشة عمل "الحقوق العامة في اإلسام" مسرح إدارة التعليم.1٧

18
إنصاف  ــادي  ن مــع  "بالتعاون  والــطــب  القانون  بعنوان  تدريبية  دورة 

القانوني بمستشفى الدار".
المدينة 
المنورة

144٠/2/23ه

144٠/3/5هجازاندورة تدريبية "فن التعامل في تربية األطفال".19

2٠
الفني  للتعاون  التفاهم  بمذكرة  للتعريف  متخصصة  عمل  ورشـــة 

المبرمة بين هيئة حقوق اإلنسان والمنظمة الدولية للهجرة.
19-3/2٠/ 144٠هالرياض

21
ورشة عمل "وطني يحمي حقوقي" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق 

الطفل بمدارس الوطن النموذجية للبنات.
المدينة 
المنورة

144٠/3/24ه

2-6 / 4 / 144٠هـ تبوكدورة تدريبية عن مبادئ القانون الدولي اإلنساني.22

23
ورشة عمل لمنسوبات مركز التأهيل الشامل بمناسبة اليوم العالمي 

لحقوق اإلنسان.
144٠/4/4هحائل
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24
اليوم  بمناسبة  حائل  منطقة  بتعليم  النسائية  لــإلدارات  عمل  ورشــة 

العالمي لحقوق اإلنسان.
144٠/4/1٠هحائل

16-144٠/4/2٠هـ الرياضبرنامج تدريب المدربين المكلفين بإنفاذ القانون الدولي اإلنساني.25

ويوضح الرسم البياني اآلتي توزيع ورش العمل والدورات التدريبية على مناطق المملكة:

رسم بياني )12( توزيع ورش العمل والدورات التدريبية على المناطق

الرياض
٦

مكة المكرمة
١

المنطقة الشرقية
١

القصيم
١

تبوك
١

حائل
٥

جازان
٥ الجوف

١

المينة المنورة
٤
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د- األنشطة والفعاليات التوعوية
أقامــت الهيئــة خــال عــام 144٠/1439ه )126( نشــاطًا وفعاليــًة توعويــة، فــي معظــم مناطــق المملكــة، 

الجمهــور  عــن استفســارات  بالهيئــة وأنشــطتها واإلجابــة  ثقافــة حقــوق اإلنســان والتعريــف  بهــدف نشــر 

لهــم. الازمــة  وتقديــم االستشــارات 

الجدول )19( يوضح األنشطة والفعاليات التوعوية التي أقامتها الهيئة حسب المنطقة.

التاريخالمنطقةالنشاط / الفعاليةم

 1 
العالمي  الــيــوم  بمناسبة  اإلنــســان  حقوق  ثقافة  لنشر  تــوعــوي  ركــن 

لحقوق اإلنسان بمجمع الظهران التجاري.
المنطقة 
الشرقية

23-1439/4/24ه

 2 
ركن توعوي بإدارة المراكز الصحية بقطاع صفوى بمناسبة يوم الطفل 

الخليجي.
المنطقة 
الشرقية

23-1439/4/24ه

1439/4/24هحائلجناح توعوي في رالي حائل الدولي لعام 2٠18م. 3 

4
جناح توعوي بمهرجان الزيتون الحادي عشر بمركز عبداإلله الحضاري 

بالتعاون مع أمانة الجوف.
1439/4/2٧هالجوف

8-1439/5/1٠هالرياضركن توعوي في الرياض غاليري.5

1439/5/14هالقصيمركن توعوي بجامعة القصيم بالمليداء.6

1439/5/21هالجوفركن توعوي باالبتدائية العشرون.٧

5/21-1439/6/12هالرياضجناح توعوي في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" 1439ه8

2٧-1439/5/28همكة المكرمةركن توعوي بجامعة الملك عبد العزيز بمناسبة اليوم الهندسي.9

1٠
العالمي  اليوم  بمناسبة  الطبية  الله  الملك عبد  بمدينة  توعوي  ركن 

التوعوي للسرطان.
1439/5/29همكة المكرمة

3-1439/6/13هالقصيمجناح توعوي بمعرض الكتاب ببريدة.11
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12
مكة  بمنطقة  المخدرات  مكافحة  إدارة  مع  بالتعاون  توعوي  ركــن 

المكرمة بمهرجان أرض المعرفة والترفيه بكورنيش جدة.
9-1439/6/22همكة المكرمة

13
العالمي  اليوم  بمناسبة  المدني  الدفاع  مع  بالتعاون  توعوي  ركــن 

للدفاع المدني ببريدة.
1٠-1439/6/11هالقصيم

14
العامة للدفاع  بالتعاون مع المديرية  ركن توعوي "معرض السامة" 
المعارض  بــأرض  المدني  للدفاع  العالمي  الــيــوم  بمناسبة  المدني 

بالظهران.

المنطقة 
الشرقية

1٠-1439/6/1٧ه

1439/6/1٧هالقصيمركن توعوي بالمدرسة الخمسين االبتدائية للبنات ببريدة.15

1439/6/19هالقصيمركن توعوي بمقر لجنة التنمية االجتماعية بحي الريان ببريدة.16

1439/6/2٠هعسيرركن توعوي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مجمع الراشد مول.1٧

144٠/6/2٠هحائلركن توعوي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالثانوية العشرين للبنات.18

19
ركن توعوي بجامعة أم القرى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة "معرض 

مكتسبات المرأة السعودية محليًا ودوليًا ".
24-1439/6/25همكة المكرمة

1439/6/25هالقصيمركن توعوي بمول محافظة عنيزة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.2٠

6/26-1439/٧/٧هالرياضجناح توعوي في معرض الرياض الدولي للكتاب.21

22
بمجمع  جــدة  بمحافظة  التعليم  إدارة  مــع  بــالــتــعــاون  تــوعــوي  ركــن 

األندلس"معرض واعي" لخفض العنف.
2-1439/٧/5همكة المكرمة

23
العنصري  التمييز  على  للقضاء  العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوي  ركن 

بمطار األمير نايف.
1439/٧/4هالقصيم

24
العنصري  التمييز  على  للقضاء  العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوي  ركن 

بمجمع الجوف بازا.
1439/٧/4هالجوف

25
لحقوق  العربي  اليوم  بمناسبة  خفجي"  كلنا  "مهرجان  توعوي  ركــن 

اإلنسان بمحافظة الخفجي.
المنطقة 
الشرقية

5-1439/٧/14ه

26
فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري 

في منتزه األمير فهد بن سلطان.
1439/٧/14هتبوك
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2٧
المكرمة  مكة  بمنطقة  الصحية  الشؤون  مع  بالتعاون  توعوي  ركــن 
العالمي  اليوم  بمناسبة  التوحد"  طيف  الضطراب  األول  "الملتقى 

للتوحد بمستشفى النساء والوالدة بمكة المكرمة.
16-1439/٧/1٧همكة المكرمة

28
بمناسبة  المكرمة  بمكة  واألطفال  الــوالدة  بمستشفى  توعوي  ركن 

اليوم العالمي للدرن.
1439/٧/18همكة المكرمة

29
ركن توعوي بالتعاون مع محافظة الطائف "مهرجان الورد" 

بمنتزه الردف وسوق البلد.
19-1439/٧/29همكة المكرمة

3٠
بجدة  الوطني  للحرس  الطبية  العزيز  عبد  الملك  بمدينة  توعوي  ركن 

بمعرض أضرار العنف والحماية من اإليذاء.
1439/٧/25همكة المكرمة

1439/٧/25همكة المكرمةركن توعوي بسجن المباحث العامة بجدة.31

32
بمحافظة  النفسية  الصحة  مستشفى  مــع  بالتعاون  تــوعــوي  ركــن 

الطائف “ملتقى الطائف األول للعاج والقياس النفسي".
25-1439/٧/26همكة المكرمة

33
جناح توعوي عن مكافحة جرائم االتجار باألشخاص في ملتقى ومعرض 

االستقدام والخدمات العمالية.
٧/29-1439/8/2هالرياض

34
ركن توعوي بالتعاون مع الكلية التقنية بمناسبة اليوم العالمي للمهنة 

"ملتقى التوظيف" بالغرفة التجارية.
مكة المكرمة

1439/٧/3٠ه - 
1439/8/1ه

35
ركن توعوي بالتعاون مع جامعة األعمال والتكنولوجيا "فعاليات يوم 

المهنة" بالغرفة التجارية بجدة.
1439/8/2همكة المكرمة

36
فعالية  جــدة"  بمحافظة  الصحية  الشؤون  مع  بالتعاون  توعوي  ركن 

يحق لك" بمول العرب.
مكة المكرمة

1439/8/4ه 
-1439/8/1٧ه

3٧
في  للصحة  العالمي  اليوم  بمناسبة  للجميع"  "الصحة  توعوي  ركــن 

مستشفى الوالدة واألطفال بالدمام.
المنطقة 
الشرقية

1439/8/15ه

38
معرض تثقيفي لتعزيز "مفهوم حقوق اإلنسان لدى المجتمع" بمركز 

الراشد مول بجازان.
1439/8/25هجازان

39
التأهيلية  لألنشطة  الختامي  “الحفل  جــدة  بإصاحية  تــوعــوي  ركــن 

واإلصاحية للسجينات".
1439/8/28همكة المكرمة 

11/28-1439/12/1هعسيرجناح توعوي في مهرجان أبها 1439ه.4٠
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41
في  التعذيب  ضحايا  لمساندة  العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوي  ركن 

أوسيس مول.
1439/1٠/12هالجوف

1439/1٠/12هالقصيمركن توعوي بمستشفى رياض الخبراء بالمحافظة.42

43
ركن توعوي بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب بمطار 

األمير سلطان بن عبد العزيز.
1439/1٠/14هتبوك

44
ركن توعوي بمحافظة بني حسن "مهرجان بني حسن الصيفي" بمنتزه 

األمير مشاري بن سعود.
الباحة

1439/1٠/2٠ه - 
1439/11/25ه

45
بلجرشي  "مهرجان  الباحة  منطقة  إمـــارة  مــع  بالتعاون  تــوعــوي  ركــن 

الصيفي" بمنتزه رغدان.
24-1439/1٠/29هالباحة

46
العز"  ديــار  "مهرجان  الباحة  منطقة  إمــارة  مع  بالتعاون  توعوي  ركــن 

بمنتزه رغدان.
2-1439/11/6هالباحة

4٧
ركن توعوي بالتعاون مع محافظة القرى "مهرجان األطاولة التراثي" 

بالقرية التراثية باألطاولة.
5-1439/11/13هالباحة

48
"مهرجان  البري  بالمنتزه  المندق  محافظة  مع  بالتعاون  توعوي  ركن 

صيف المندق".
5-1439/11/3٠هالباحة

49
ركن توعوي بالتعاون مع إمارة الباحة "مهرجان العسل" بحديقة األمير 

محمد بن سعود.
6-1439/11/13هالباحة

5٠
ركن توعوي بالتعاون مع محافظة العقيق "مهرجان العقيق الصيفي 

" بخيمة السوق الشعبي.
الباحة

1439/11/1٠ه - 
1439/12/8ه

51
ركن توعوي بمحافظة القرى "مهرجان صيف محافظة القرى" بمنتزه 

الثروة الوطني.
14-1439/11/25هالباحة

52
فعالية توعوية للتعريف بنظام مكافحة جرائم االتجار باألشخاص في 

منتزه األمير فهد بن سلطان.
1439/11/1٧هتبوك

53
ركن توعوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم االتجار باألشخاص 

بجراند مول.
1439/11/1٧هحائل

54
ركن توعوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم االتجار باألشخاص 

بمستشفى بقعاء.
1439/11/18هحائل

1439/11/19هالقصيمركن توعوي بالتعاون مع جامعة القصيم.55

56
باألشخاص  االتــجــار  لمكافحة  العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوي  ركــن 

2٠18م بمجمع النور مول التجاري.
المدينة 
المنورة

1439/11/19ه



التقرير السنوي 1439هـ - 1440هـ / 2018م 9293

اختصاصات الهيئة

5٧
ركن توعوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم االتجار باألشخاص 

بمستشفى محافظة الغزالة.
1439/11/23هحائل

58
الوطني  والــتــراث  للسياحة  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  توعوي  ركــن 

“مهرجان الجوف حلوة" بمنتزه النخيل.
1439/11/24هالجوف

59
ركن توعوي بمناسبة اليوم العالمي لإلتجار باألشخاص بمطار الملك 

فهد الدولي.
المنطقة 
الشرقية

1439/11/25ه

1439/12/2هعسير جناح توعوي في حديقة المطار بأبها.6٠

5-1439/12/1٠هعسيرجناح توعوي في شارع الفن بأبها.61

62
ركن توعوي بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة "مهرجان ولي العهد 

للهجن" بالمعسكر الدائم للهيئة العامة للرياضة بعرفاء.
3-144٠/1/11همكة المكرمة

63
ركن توعوي بالتعاون محافظة ميسان “مهرجان العنب الصيفي ببني 

سعد" بساحة االحتفاالت.
1٠-144٠/1/15مكة المكرمة

64
بمناسبة  بجدة  اإلعــام  لــوزارة  التابعة  العامة  بالمكتبة  توعوي  ركن 

اليوم الوطني 88.
1٠-144٠/1/1٧همكة المكرمة

65
الوطني  اليوم  احتفاالت   " الطائف  أمانة  مع  بالتعاون  توعوي  ركن 

بمنتزه الردف.
11-144٠/1/14همكة المكرمة

66
الوطني  اليوم  بمناسبة  العمل  وزارة  فرع  مع  بالتعاون  توعوي  ركن 

السعودي 88 بمنتزه السام.
144٠/1/12هحائل

144٠/1/21هالقصيمركن توعوي بمناسبة اليوم العالمي للمسنين بدار المسنات بالرس.6٧

144٠/1/24هالجوفركن توعوي بالثانوية الثانية.68

144٠/1/24هالجوفركن توعوي باالبتدائية الثانية.69

٧٠
ركن توعوي بملتقى نبض الشباب بالتعاون مع لجنة التنمية االجتماعية 

بسكاكا.
144٠/1/25هالجوف

٧1
العالمي  اليوم  بمناسبة  الفارسي  سليمان  مدرسة  في  توعوي  ركن 

للمعلم.
144٠/1/28همكة المكرمة

144٠/1/29هالجوفركن توعوي بالمتوسطة الرابعة عشر.٧2

2-144٠/2/6هالباحةركن توعوي بالتعاون مع محافظة القرى "مهرجان الرمان الوطني". ٧3
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144٠/2/8هالجوفركن توعوي بثانوية مركز النبك أبو قصر.٧4

144٠/2/14هالجوفركن توعوي بمدارس التجديد األهلية.٧5

٧6
للمسنين"  العالمي  الــيــوم  بمناسبة  بــركــة  "وجــودهــم  تــوعــوي  ركــن 
إن  هوليدي  فندق  في  بالدمام  االجتماعية  الرعاية  دار  مع  بالتعاون 

بالخبر.

المنطقة 
الشرقية

144٠/2/15ه

٧٧
لرعاية  العزيز  بن عبد  الله  الملك عبد  بالتعاون مع مركز  ركن توعوي 
النفسية بجمعية  للصحة  العالمي  اليوم  بمناسبة  المعاقين  األطفال 

األطفال المعاقين.
144٠/2/15همكة المكرمة

144٠/2/22هالجوفركن توعوي بالثانوية األولى في مركز صوير.8٧

٧9
السابعة  بالمدرسة  للطفل  العالمي  الــيــوم  بمناسبة  تــوعــوي  ركــن 

والثمانون االبتدائية ببريدة.
144٠/3/12هالقصيم

144٠/2/29هتبوكركن توعوي بروضة شبل القرآن.8٠

81
األســري  العنف  عــن  والمعلمات  للطالبات  ومحاضرة  تــوعــوي  ركــن 
بمناسبة اليوم العالمي للطفل بالمدرسة االبتدائية الثامنة واألربعون.

المنطقة 
الشرقية

144٠/3/11ه

82
العالمي  الــيــوم  بمناسبة  الطبية  فهد  الملك  بمدينة  تــوعــوي  ركــن 

للطفل.
144٠/3/12هالرياض

144٠/3/12هالقصيمركن توعوي بمناسبة اليوم العالمي للطفل بالتعاون مع مركز عبور.83

144٠/3/12هحائلركن توعوي بالروضة 13 بحائل بمناسبة اليوم العالمي للطفل.84

85
ركن توعوي بمناسبة اليوم العالمي للطفل بالروضة األولى بالحرس 

الوطني.
المنطقة 
الشرقية

144٠/3/13ه

86
العالمي  اليوم  بمناسبة  الثقافي  الملك فهد  مركز  توعوي في  ركن 

للطفل.
13-144٠/3/15هالرياض

8٧
العالمي  اليوم  بمناسبة  تبوك  بجامعة  التميز  بروضة  توعوي  ركــن 

للطفل.
144٠/3/14هتبوك

فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للطفل بالنور مول.88
المدينة 
المنورة

144٠/3/14ه

ركن توعوي بمناسبة اليوم العالمي للطفل بالروضة الرابعة بالخبر.89
المنطقة 
الشرقية

144٠/3/14ه
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9٠
المرأة  العنف ضد  للقضاء على  العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوي  ركن 

بدار الفتيات ببريدة.
144٠/3/1٧هالقصيم

91
ركن تعريفي بعنوان اجعل العالم برتقاليًا بالتعاون مع الكلية التقنية 

للبنات بحائل.
144٠/3/1٧هحائل

92
بمناسبة  ببريدة  االجتماعية  التنمية  مركز  مع  بالتعاون  توعوي  ركن 

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
144٠/3/1٧هالقصيم

93
مستشفى  مع  بالتعاون  برتقاليًا  العالم  اجعل  بعنوان  تعريفي  ركــن 

سامات الطبي.
144٠/3/18هحائل

94
التعليم  بـــوزارة  المبكرة  الطفولة  إدارة  مــع  بالتعاون  تــوعــوي  ركــن 

بمناسبة اليوم العالمي للطفل.
144٠/3/18هتبوك

95
مستشفى  مع  بالتعاون  برتقاليًا  العالم  اجعل  بعنوان  تعريفي  ركــن 

الملك سلمان التخصصي بحائل.
144٠/3/19هحائل

96
التعليم  إدارة  في  األطــفــال  ريــاض  قسم  مع  بالتعاون  توعوي  ركــن 

بمحافظة قلوة بمناسبة اليوم العالمي للطفل.
144٠/3/24هالباحة

9٧
بمناسبة  المخواة  بمحافظة  التعليم  إدارة  مع  بالتعاون  توعوي  ركن 

اليوم العالمي للطفل في الروضة األولى.
144٠/3/24هالباحة

98
بقاعة  العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة  اليوم  بمناسبة  ركن توعوي 
األندلس بالتعاون مع جامعة اإلمام عبد الرحمن ومكتب غرب الدمام.

المنطقة 
الشرقية

144٠/3/25ه

99
ركن توعوي في جمعية األطفال المعوقين بعنوان )أهًا بالغالين( 

بالتعاون مع مركز الملك سلمان للمعاقين بحائل.
144٠/3/25هحائل

1٠٠
ركن توعوي بالتعاون مع مركز التأهيل الشامل بالرس بمناسبة اليوم 

العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة.
144٠/3/25هالقصيم

1٠1
ركن توعوي بالتعاون مع مكتب التعليم بمحافظة غامد الزناد بمناسبة 

اليوم العالمي للطفل.
144٠/3/25هالباحة

1٠2
دور  عن  الحجرة  بمحافظة  التعليم  مكتب  مع  بالتعاون  توعوي  ركن 

الهيئه.
144٠/3/25همكة المكرمة

1٠3
العمل والتنمية االجتماعية وجمعية  بالتعاون مع وزارة  ركن توعوي 
بمركز  اإلعــاقــة  لــذوي  العالمي  الــيــوم  بمناسبة  المعاقين  األطــفــال 

عبداالله الحضاري.
144٠/3/25هالجوف
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1٠4
اليوم  بمناسبة  االجتماعية  الحماية  وحدة  مع  بالتعاون  توعوي  ركن 

العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
144٠/3/25هتبوك

1٠5
ركن توعوي بجمعية األطفال المعاقين بجدة بمناسبة اليوم العالمي 

لإلعاقة.
25-144٠/3/3٠همكة المكرمة

1٠6
ركن توعوي بالتعاون مع وحدة الحماية االجتماعية بالدمام بمناسبة 

ليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة مجمع الراشد بالخبر.
المنطقة 
الشرقية

144٠/3/26ه

1٠٧
ركن توعوي بالتعاون مع جمعية التنمية األسرية في محافظة القريات 

بمناسبة اليوم العالمي لذوي اإلعاقة بمجمع القريات مول.
144٠/3/2٧هالجوف

1٠8
وطن  "فعالية  التطوعي  يد  قبضة  فريق  مع  بالتعاون  توعوي  ركــن 

واعي" بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بأرض مهرجان الزايدي.
2٧-144٠/3/28همكة المكرمة

1٠9
معرض تثقيفي "لاحتفال باليوم العالمي لإلعاقة" مهرجان أبو عريش 

للتسوق والترفيه.
144٠/3/28هجازان

11٠
اليتيم  يوم  بمناسبة  الجوي  الدفاع  بإسكان   28 بالروضة  توعوي  ركن 

العالمي.
144٠/3/28هتبوك

111
النهارية بمناسبة  للرعاية  الخليج  بالتعاون مع مركز فتاة  ركن توعوي 

اليوم العالمي لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بكورنيش الخبر 
المنطقة 
الشرقية 

3/28-144٠/4/1هـ

112
ركن توعوي بالتعاون مع جمعية األطفال المعوقين وجمعية اإلعاقة 
الحركية للكبار )عازم( بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

بمجمع الراشد مول بأبها.
144٠/3/29هـعسير

113
المرأة  العنف ضد  للقضاء على  العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوي  ركن 

بمستشفى النساء والوالدة. 
144٠/4/2هالجوف

114
حملة توعوية بمنتزه األمير فهد بن سلطان بمناسبة اليوم العالمي 

لحقوق اإلنسان.
144٠/4/3هتبوك

115
مول  بالعثيم  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوي  ركن 

ببريدة.
144٠/4/3هالقصيم

116
األمير  بمطار  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوي  ركن 

نايف.
144٠/4/3هالقصيم

11٧
أمانة  مع  بالتعاون  بالطرفية  بريدة"  ربيع  "مهرجان  في  توعوي  جناح 

منطقة القصيم.
4-144٠/4/2٠هالقصيم
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118
المرأة  العنف ضد  للقضاء على  العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوي  ركن 

بمجمع الجوف بازا.
144٠/4/5هالجوف

119
االبتدائية 26  بالمدرسة  العالمي للطفل  اليوم  ركن توعوي بمناسبة 

بالميناء.
المنطقة 
الشرقية

144٠/4/5ه

12٠
العالمي  اليوم  بمناسبة  برتقاليًا  العالم  اجعل  بعنوان  تعريفي  ركــن 

لمناهضة العنف ضد المرأة في مستشفى النساء والوالدة بحائل.
144٠/4/5هحائل

121
بمركز  اإلنسان"  لحقوق  العالمي  باليوم  "لاحتفال  تثقيفي  معرض 

كادي مول بجازان.
144٠/4/1٠هجازان

122
الطبي  بالبرج  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوي  ركن 

بالدمام.
المنطقة 
الشرقية

144٠/4/11ه

123
"الجنادرية"  والثقافة  للتراث  الوطني  المهرجان  فــي  تــوعــوي  جناح 

144٠ه.
4/13-144٠/5/3هالرياض

124
حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان في فندق دار 

التقوى.
المدينة 
المنورة

144٠/4/1٧ه

144٠/4/2٠هحائلجناح توعوي في رالي حائل الدولي 2٠19م.125

ركن توعوي بمهرجان ربيع النعيرية.126
المنطقة 
الشرقية

144٠/4/2٠ه

ويوضح الرسم البياني اآلتي توزيع األنشطة والفعاليات التوعوية على مناطق المملكة:

رسم بياني )13( توزيع األنشطة والفعاليات التوعوية على المناطق

الرياض
٧

مكة المكرمة
٢٤

المنطقة الشرقية
١٦ القصيم

١٨

عسير
٥

تبوك
٩

حائل
١٣

جازان
٣

الجوف
١٦

المدينة المنورة
٣

الباحة
١٢
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ه- المشاركات المجتمعية
شــاركت الهيئــة خــال عــام144٠/1439ه بـــ )122( مشــاركة اجتماعيــة مــع مؤسســات وجهــات حكوميــة وأهليــة 

لزيــادة حجــم التعــاون والتواصــل بيــن مؤسســات الدولــة، ولنشــر وتعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان فــي المجتمــع. 

وكانــت تلــك المشــاركات فــي معظــم مناطــق المملكــة.

الجدول )2٠( يوضح المشاركات المجتمعية للهيئة حسب المنطقة

التاريخالمنطقةالمشاركات المجتمعيةم

 1 
رياض  في  الجنسي  التحرش  لحاالت  المبكر  "االكتشاف  عمل  ورشــة 

األطفال " بجمعية سيهات للخدمات االجتماعية.
المنطقة 
الشرقية

1439/4/2٠ه

21-1439/4/23همكة المكرمةالمؤتمر اإلقليمي الثاني للسكري "معًا لنحمي مجتمعنا" بجدة. 2 

 3 
ورشة عمل " تحسين الخدمات المقدمة للموقوفين ومخالفي أنظمة 

اإلقامة والعمل" بمركز الخدمات العامة بالشميسي.
1439/4/22همكة المكرمة

4/24 -1439/5/4هالقصيممهرجان ربيع بريدة بالتعاون مع إمارة منطقة القصيم.4

1439/5/19هالقصيمزيارة تعريفية بالهيئة لمدرسة المعرفة االبتدائية ببريدة.5

6
محاضرة "خطورة وسائل التواصل االجتماعي وآثارها" بجامعة الملك 

عبد العزيز.
1439/5/19همكة المكرمة

٧
محاضرة "جامعة الدول العربية اتفاقياتها وآثارها" بجامعة الملك عبد 

العزيز.
1439/5/19همكة المكرمة

1439/5/21همكة المكرمةمحاضرة “حماية الملكية الفكرية" بالتعاون مع الغرفة التجارية بجدة.8

1439/5/25هالجوفمحاضرة برنامج "رفق" بابتدائية عمار بن ياسر.9

1439/5/26هالجوفزيارة تعريفية بالهيئة لثانوية أبا عبيدة.1٠
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1439/5/26هحائلمحاضرة برنامج "رفق" بالتعاون مع إدارة التعليم بحائل.11

1439/5/26هالجوفمحاضرة برنامج "رفق" باالبتدائية الثالثة والعشرون.12

1439/5/2٧هالجوفمحاضرة برنامج "رفق" بثانوية خالد بن الوليد بمحافظة طبرجل 13

1439/5/2٧هالقصيمزيارة تعريفية بالهيئة للجنة التنمية االجتماعية بحي الريان ببريدة14

15
دورة تدريبية "التميز في إدارة العاقات العامة " بمكتبة الملك فهد 

العامة.
1439/5/28همكة المكرمة

1439/5/29هالجوفلقاء تعريفي بالهيئة مع منسوبي وطاب مدارس القمم األهلية16

1439/6/3هتبوكالملتقى اإلرشادي الثاني لبرنامج "رفق".1٧

1439/6/3هالجوفمحاضرة "برنامج رفق" في الثانوية الرابعة بمحافظة دومة الجندل.18

محاضرة "برنامج رفق" بالثانوية العاشرة بمدينة عرعر.19
الحدود 
الشمالية

1439/6/3ه

2٠
خليص  مهرجان  بمناسبة  خليص  بمحافظة  تــوعــوي  وركــن  محاضرة 

الزراعي.
مكة المكرمة

1439/6/6ه –
1439/٧/5ه 

21
الملك عبد  بجامعة  الواجبات والمسؤوليات«  بين  محاضرة »التطوع 

العزيز.
1439/6/8همكة المكرمة

22
"أسس  المخدرات  لمكافحة  العامة  المديرية  بتنظيم  تدريبية  دورة 
والترفيه  المعرفة  أرض  بمهرجان  الــمــخــدرات"  تعاطي  مــن  الوقاية 

بكورنيش جدة.
9-1439/6/1٠همكة المكرمة

1439/6/1٠هحائل"برنامج رفق" بالتعاون مع إدارة التعليم بحائل.23

ورشة عمل "تقنية آمنة" لطالبات المرحلة الثانوية األولى بالربيعية.24
المنطقة 
الشرقية

1439/6/12ه

25
بجامعة  لاعتدال  الفيصل  خالد  األمير  مركز  مع  بالتعاون  محاضرة 

الملك عبد العزيز "االعتدال والشباب".
1439/6/13همكة المكرمة
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26
االجتماعية  الحماية  ووحــدة  التعليم  وزارة  بين  مشتركة  عمل  ورشــة 

بأبها "معالجة السلوكيات الدافعة للعنف".
1439/6/13هعسير

1439/6/1٧هعسيرمحاضرة "التربية الحقوقية للطفل" بابتدائية المصنعة للبنات بأبها.2٧

1439/6/1٧هالجوفزيارة تعريفية بالهيئة في الروضة الثانية.28

29
البرنامج  للبيئة"  السعودية  الجمعية  مــع  بالتعاون  تــوعــوي  نشاط 

الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة ".
1439/6/2٠همكة المكرمة

3٠
محاضرة توعوية "حقوق المرأة في اإلسام" بمناسبة اليوم العالمي 

للمرأة بالثانوية األولى للبنات.
1439/6/2٠هتبوك

ورشة عمل "حقوق الطفل" في مدارس رند األهلية.31
المنطقة 
الشرقية

1439/6/2٠ه

32
التجارة  وزارة  بتنظيم  المستهلك"  لحماية  واعـــي  "خــلــك  مــحــاضــرة 

واالستثمار في جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
1439/6/25همكة المكرمة 

33
اليوم  بمناسبة  الثانية  الثانوية  وطالبات  معلمات  مع  تعريفي  لقاء 

العربي لحقوق اإلنسان.
1439/٧/1هالجوف

34
اليوم  “بمناسبة  المستدامة  والتنمية  اإلنسان  “حقوق  تعريفي  لقاء 

العربي لحقوق اإلنسان بمسرح جامعة طيبة
المدينة 
المنورة

1439/٧/1ه

35
الحقوق  بكلية  الطابية  األنشطة  انــديــة  أعــضــاء  مــع  تعريفي  لــقــاء 

والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود
1439/٧/2هالرياض

36
مؤتمر وورشة عمل بتنظيم مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس 

الوطني بجدة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة االجتماعية.
1439/٧/8همكة المكرمة

1439/٧/1٠هعسيرلقاء تعريفي بالهيئة مع وفد طاب مدارس رواد الفهد3٧

1439/٧/1٠هتبوكمعرض توعوي "أبناؤنا مسؤوليتنا" بجامعة تبوك.38

39
زيارة تعريفية بالهيئة لجمعية ذوي اإلعاقة البصرية "بطولة المملكة 

لذوي اإلعاقة".
1439/٧/1٠هالقصيم
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4٠
المبكر  "االكتشاف  بالربيعية  األولــى  بالثانوية  لألمهات  عمل  ورشــة 

لحاالت التحرش الجنسي في رياض األطفال".
المنطقة 
الشرقية

1439/٧/11ه

41
محاضرة "دور ومهام االخصائي االجتماعي" بمستشفى جامعة الملك 

عبد العزيز بمناسبة اليوم العالمي لألخصائي االجتماعي.
1439/٧/11همكة المكرمة

42
ركن توعوي بالتعاون مع جمعية متازمة داون بمناسبة اليوم العالمي 

لمتازمة داون واليوم العالمي للتوحد.
1439/٧/11هالقصيم

43
لقاء تعريفي بالهيئة في وحدة التوحد بمركز التأهيل الشامل بمناسبة 

اليوم العالمي للتوحد
المدينة 
المنورة

1439/٧/1٧ه

برنامج توعوي "كيف أحمي حقوقي" باالبتدائية الثانية والتسعون44
المدينة 
المنورة

1439/٧/18ه

45
من  الجنائية  األنظمة  بدبلوم  الملتحقين  الضباط  مع  تعريفي  لقاء 

األمن العام.
1439/٧/22هالرياض

46
 احتفالية لجنة التنمية االجتماعية -وحدة التوحد التابعة لمركز التأهيل 

الشامل بمنطقة المدينة المنورة بمناسبة اليوم العالمي للتوحد.
المدينة 
المنورة

1439/٧/23ه

1439/٧/23هالرياضلقاء تعريفي مع وفد جمعية التوعية والتأهيل االجتماعي.4٧

48
العالمي  اليوم  بمناسبة  الخاصة"  االحتياجات  ذوي  "حقوق  محاضرة 
التعليم  إدارة  مع  بالتعاون  العزيز  عبد  الملك  ابتدائية  في  للتوحد 

بمنطقة الجوف.
1439/٧/24هالجوف

احتفالية "المرأة السعودية 2٠18م" لمنسوبات وطالبات جامعة طيبة49
المدينة 
المنورة

1439/٧/29ه

1439/٧/29هالرياضزيارة الطاب والطالبات في قسم القانون بجامعة اليمامة.5٠

51
التابعة  الخاصة  للتربية  السعودية  الجمعية  وفــد  مع  تعريفي  لقاء 

للجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود.
1439/٧/3٠هالرياض

1439/8/1هالجوفلقاء تعريفي بالهيئة في مركز التأهيل الشامل.52
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1439/8/3هالقصيمورشة عمل بالتعاون مع مركز التأهيل الشامل بالبكيرية.53

54
العالمي  اليوم  مناسبة  بقيق  مستشفى  مع  بالتعاون  توعوي  ركن 

للصحة حديقة الخزان بمحافظة بقيق.
المنطقة 
الشرقية

1439/8/3ه

55
التوعوية  الحملة   " الــقــرى  أم  جامعة  مــع  بالتعاون  توعوية  حملة 
للجرب )وقاء-سامة-با وباء-معا لوقف الداء(" بمستشفى الوالدة 

واألطفال.
1439/8/3همكة المكرمة

1439/8/6همكة المكرمةاستقبال أعضاء وطاب نادي الدراسات القضائية بجامعة أم القرى.56

1439/8/٧هالقصيمزيارة تعريفية بالهيئة لجمعية أسرة.5٧

1439/8/8هالجوفلقاء تعريفي بالهيئة في جمعية األطفال المعاقين.58

59
العاج  بين  اإلدمان  األلماني"  السعودي  بالمستشفى  تدريبية  دورة 

والتأهيل".
1439/8/9همكة المكرمة

6٠
اللجنة  مقر  في  الــدولــي  األول  نبراس  لمؤتمر  لــإلعــداد  عمل  ورشــة 

الوطنية لمكافحة المخدرات. 
1439/8/1٠هـ الرياض

61
العامة  الصحة  ورشة   " جدة  بمحافظة  الصحية  الشؤون  ورشة عمل 

في ظل رؤية المملكة 2٠3٠".
1439/8/1٠همكة المكرمة

1439/8/15هالجوفزيارة لجمعية البر الخيرية للتعريف بالهيئة.62

63
بقاعة  األول"  الــدولــي  المدن  أنسنة   " المدينة  تطوير  هيئة  مؤتمر 

المؤتمرات بجامعة طيبة.
المدينة 
المنورة

1439/8/21ه

زيارة تعريفية بالهيئة للجنة التنمية االجتماعية األهلية.64
المدينة 
المنورة

1439/8/29ه

1439/9/٧همكة المكرمةلقاء تعريفي بالهيئة مع مركز مملكة األطباء 65

1439/9/1٧هجازانلقاء توعوي” العنف األسري تجاه األطفال" مركز كادي مول بجازان66
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6٧
"أثر  الرحمن  عبد  بنت  نــورة  األميرة  جامعة  مع  بالتعاون  عمل  ورشــة 
بجامعة  المرورية"  والسامة  المستدامة  التنمية  على  المرأة  قيادة 

الملك عبد العزيز.
1439/9/15همكة المكرمة

68
تدشين حملة وورشة عمل بالتعاون محافظة جدة "حملة تفريج كربة 

إلطاق السجناء المعسرين".
1439/9/19همكة المكرمة

زيارة تعريفية بالهيئة لجمعية الوداد لرعاية األيتام.69
المدينة 
المنورة

1439/9/22ه

14-1439/1٠/25هالقصيمورشة عمل مع مؤسسة العوهلي الخيرية.٧٠

٧1
دورة تدريبية بالتعاون مع جمعية حماية " إعداد مدرب لحماية األطفال 

من التحرش الجنسي" مستشفى الوالدة واألطفال بجدة.
2-1439/11/5همكة المكرمة

برنامج تعريفي ترفيهي " همتي إلسعادهم" بدار الرعاية للمسنات٧2
المدينة 
المنورة

1439/11/12ه

٧3
العامة  بالمديرية   " الهيئة  ودور  اإلنسان  حقوق  "مفهوم  محاضرة 

لمكافحة المخدرات.
144٠/1/1هجازان

٧4
مركز  في  خالد  الملك  جامعة  مع  بالتعاون  الكتاب  بمعرض  مشاركة 

األمير سلطان الحضاري.
144٠/1/2هعسير

144٠/1/3هجازانمحاضرة " الثقافة العمالية" بفرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية.٧5

لقاء تعريفي بالهيئة مع طالبات جامعة طيبة.٧6
المدينة 
المنورة

144٠/1/3ه

٧٧
مشاركة بدار الرعاية االجتماعية "الحركة بركة" بمناسبة اليوم العالمي 

للعاج الطبيعي بدار الرعاية االجتماعية الدمام.
المنطقة 
الشرقية

144٠/1/8ه

٧8
اليوم  “احتفاالت  بجدة  العامة  المباحث  بالتعاون مع سجن  محاضرة 

الوطني 88".
144٠/1/13همكة المكرمة

144٠/1/15هجازانندوة "العنف األسري تجاه األطفال" بدار الحماية بجازان.٧9

8٠
البواسل"  وجــنــوده  "وطــنــي  االجتماعية  الــرعــايــة  دار  احتفال  حــضــور 

بمناسبة اليوم الوطني 88 بالدمام.
المنطقة 
الشرقية

144٠/1/16ه
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81
الذكر  مــدارس  بمجمع  بالتعاون  الوطني  باليوم  باالحتفاء  مشاركة 

التعليمي.
144٠/1/16هعسير

144٠/1/18هجازانورشة عمل "حقوق المرأة في اإلسام" بفرع النيابة العامة.82

144٠/1/19هالرياضالمؤتمر السعودي للقانون بالتعاون مع وزارة العدل بالرياض.83

84
ندوة "اإلساءة النفسية للطفل" بمستشفى األمل والصحة النفسية 

بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية.
144٠/1/2٠هجازان

85
والمتوسطة  الثانوية  المرحلة  طــاب  مــع  الهيئة  عــن  تعريفي  لقاء 

بالتعاون مع لجنة التنمية االجتماعية بالشيحية.
23-144٠/1/28هالقصيم 

86
بسرطان  للتوعية  العالمي  الشهر  بمناسبة  ورديــة"  "الشرقية  فعالية 

الثدي بمجمع الراشد بالخبر.
المنطقة 
الشرقية

144٠/1/28ه

محاضرة بعنوان "العنف األسري لألمهات" باالبتدائية األولى بالراكة.8٧
المنطقة 
الشرقية

144٠/1/29ه

88
للتعريف  طريف  محافظة  في  عشر  الثانية  االبتدائية  للمدرسة  زيــارة 

بالهيئة.
الحدود 
الشمالية

144٠/2/2ه

89
للتعريف  طريف  محافظة  فــي  الرابعة  المتوسطة  للمدرسة  زيـــارة 

بالهيئة.
الحدود 
الشمالية

144٠/2/2ه

9٠
محاضرة "الحقوق الشرعية" بجامع األميرة نورة بالتعاون مع المحكمة 

العامة.
144٠/2/3هجازان

91
الــدراســات  دبلوم  ببرنامج  والملتحقين  الدراسيين  مع  تعريفي  لقاء 

الدبلوماسية في معهد األمير سعود الفيصل.
144٠/2/6هالرياض

92
جامعة  بتنظيم  التحرش(  )جرائم  التواصل"  وسائل  "مخاطر  محاضرة 

الملك عبد العزيز.
144٠/2/6همكة المكرمة

93
مع  بالتعاون  األولــى"  بالصفوف  التعليم  "استراتيجيات  تدريبية  دورة 

إدارة التعليم.
144٠/2/٧هجازان

94
لقاء توعوي عن الهيئة مع طاب المرحلة الثانوية بالتعاون مع لجنة 

التنمية االجتماعية بالقرين
٧-144٠/2/14هالقصيم
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95
محاضرة بروضة بني رزام بأبها "نفس مطمئنة طفل سليم" بمناسبة 

اليوم العالمي للصحة النفسية.
144٠/2/8هعسير

96
للتعريف  الحقوق  كلية  فــي  ممثلة  طيبة  بجامعة  تعريفي  ملتقى 

بخدمات المستفيدين لدى الجهات القضائية والحقوقية.
المدينة 
المنورة

144٠/2/9ه

9٧
الملك خالد العسكري "للتعريف بحقوق المسنين"  زيارة لمستشفى 

بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.
144٠/2/9هتبوك

98
للشؤون  العامة  المديرية  مع  بالتعاون  التدخين"  عن  "اإلقــاع  ندوة 

الصحية.
144٠/2/13هجازان

99
المكرمة  بمكة  واألطـــفـــال  الــــوالدة  بمستشفى  تــوعــويــة  حــمــات 
التوعوي  اليوم  بمناسبة  الثدي"  بسرطان  التوعية  حملة  "فعاليات 

لسرطان الثدي.
144٠/2/15همكة المكرمة

1٠٠
لقاء توعوي عن الهيئة مع طاب المرحلة الثانوية" بالبكيرية بالتعاون 

مع لجنة التنمية االجتماعية بالشيحية.
144٠/2/2٧هالقصيم

1٠1
العالمي  اليوم  بمناسبة  للتعليم  العامة  اإلدارة  مع  بالتعاون  معرض 

للجودة في بارك مول.
144٠/2/3٠هتبوك

1٠2
والتنمية  العمل  وزارة  فــرع  مع  بالتعاون  المسنين"  "رعاية  محاضرة 

االجتماعية.
144٠/3/3هجازان

1٠3
للشؤون  العامة  المديرية  مــع  بالتعاون  المهنية"  "السامة  ــدوة  ن

الصحية.
144٠/3/4هجازان

محاضرة "حقوق اإلنسان في اإلسام" في الكلية التقنية للبنات.1٠4
المدينة 
المنورة

144٠/3/5ه

1٠5
ندوة "العمل التطوعي آفاق وتحديات في ضوء رؤية المملكة 2٠3٠" 
للبحوث  العزيز  عبد  بــن  ماجد  بــن  مشعل  األمــيــر  مركز  مــع  بالتعاون 

االجتماعية واإلنسانية بجامعة الملك عبد العزيز.
144٠/3/5همكة المكرمة

1٠6
مع  بالتعاون  واليافعين  للمراهقين  أفضل  نفسية  صحة  نحو  مؤتمر 

مجمع األمل للصحة النفسية بجدة.
٧-144٠/3/9همكة المكرمة

1٠٧
 فعالية "لي الحق" بمناسبة اليوم العالمي للطفل في روضة األساليب 

الحديثة بالخبر.
المنطقة 
الشرقية

144٠/3/12ه

"                         "
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1٠8
الجهات  مع  "المشاركة  الطبية  اإلقناع  لجنة  مع  بالتعاون  مشاركة 

األمنية لمقابلة المرضى" ببريدة.
144٠/3/12هالقصيم

1٠9
بالمنطقة  االجتماعية  الحماية  وحــدة  مع  بالتعاون  اتحدوا"  "ملتقى 
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة نادي أبها األدبي.

144٠/3/1٧هعسير

11٠
جامعة  اللغات  كلية  وطالبات  منسوبات  مع  بالهيئة  تعريفي  لقاء 

االميرة نورة بنت عبد الرحمن.
144٠/3/1٧هـالرياض

111
الدورة التدريبية الثانية في المهارات األساسية في التعامل مع حاالت 
العنف ضد المرأة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بجدة 

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
1٧-144٠/3/18همكة المكرمة

112
إدارة  مع  بالتعاون  الطفل  لحقوق  العالمي  اليوم  بمناسبة  احتفال 

التعليم بجازان.
144٠/3/18هجازان

113
مع  بالتعاون  الــمــرأة"  ضد  العنف  لمناهضة  العالمي  اليوم  "ملتقى 
العنف  لمناهضة  العالمي  اليوم  بمناسبة  االجتماعية  الحماية  وحدة 

ضد المرأة بالراشد مول.

المدينة 
المنورة

144٠/3/2٠ه

114
بجامعة  اللغات  كلية  وطالبات  منسوبات  مع  بالهيئة  تعريفي  لقاء 

األمير سلطان.
144٠/3/24هالرياض

144٠/3/24هالمدينة المنورة لقاء تعريفي بالهيئة مع طالبات جامعة طيبة.115

144٠/3/25هالرياضزيارة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.116

11٧
معها(  التعامل  وسبل  الفساد  )مخاطر  السابع  السنوي  المنتدى 
بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )نزاهة( بمناسبة اليوم 

الدولي لمكافحة الفساد 2٠18 بجدة.
144٠/4/2همكة المكرمة 

118
لــحــقــوق اإلنــســان  الــعــالــمــي  الــيــوم  تــوعــوي بمناسبة  ــن  ــــدوة وركــ ن

بمستشفى الملك سلمان التخصصي.
1439/4/4هحائل

119
كلية  بعمادة  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اليوم  بمناسبة  تعريفي  لقاء 

الشريعة والقانون بجامعة حائل
144٠/4/1٠هحائل
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12٠
اإليــذاء"  من  الحماية  لنظام  التنفيذية  الائحة  "شــرح  تدريبية  دورة 
والتنمية  العمل  وزارة  فرع  بمقر  األسرة  حماية  نظمتها جمعية  التي 

االجتماعية.
11-144٠/4/12همكة المكرمة

144٠/4/13هـالرياضزيارة المديرية العامة لمكافحة المخدرات.121

122
بجازان  اإلسامية  الشئون  وزارة  فــرع  مع  بالتعاون  توعوي  معرض 
"البرنامج الدعوي المصاحب لمهرجان جازان الشتوي" بالقرية التراثية 

بجازان.
22-144٠/4/28هجازان

ويوضح الرسم البياني اآلتي توزيع المشاركات المجتمعية على مناطق المملكة:

رسم بياني )14( توزيع المشاركات المجتمعية على المناطق

الرياض
١٢

مكة المكرمة
٣٠

الحدود الشمالية
٣

القصيم
عسير١٢

٧

تبوك
٥

حائل
٤

جازان
١٣

الجوف
١٢

المدينة المنورة
١٤

الباحة
١٢

المنطقة الشرقية
١٠
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و -النشر المرئي والمسموع والمقروء
نــصَّ تنظيــم هيئــة حقــوق اإلنســان فــي مادتــه )الثانيــة عشــرة( علــى إنشــاء مركــز النشــر واإلعــام والتوثيــق 

والترجمــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، ويهــدف إلــى نشــر المبــادئ والمفاهيــم األساســية لحقــوق اإلنســان، 

وخــال عــام 144٠/1439ه، قــام المركــز بنشــر عــدد مــن المطبوعــات والمجــات وتوزيعهــا إضافــة إلــى عــدد 

مــن األعمــال األخــرى، ومــن ذلــك:

1. انتاج مقاطع مرئية توعوية بحقوق الطفل والمرأة والعمال والحماية من االتجار باألشخاص وغيرهم 

2. إنشاء حسابات الهيئة على منصات وسائل التواصل االجتماعي ونشر المحتوى التوعوي من خالها.

3. انتــاج ونشــر المسلســل الكارتونــي الموجــه لألطفــال آخــر مــرة ياجــدي لتعزيــز قيــم حقــوق اإلنســان لــدى 

األطفــال.

4. إصــدار عــدد جديــد مــن مجلــة حقــوق )العــدد 16 – مــارس 2٠18م( حيــث شــكلت هــذه المجلــة مرجعــًا ألبــرز 

تطــورات حقــوق اإلنســان فــي المملكــة وتــوزع فــي المناســبات محليــًا وعربيــًا ودوليــًا.

5. إنشاء ركن متنقل الستخدامه في األسواق والمستشفيات والمطارات وغيرها لألغراض التوعوية.

6. اإلشــراف علــى إعــداد ومتابعــة الملــف الصحفــي اليومــي عــن حقــوق اإلنســان وتحليــل األخبــار بشــكل دوري 

ونشــره عبــر الموقــع اإللكتروني.

٧. إصدار عدد جديد من مجلة حقوق الطفل )العدد السابع – مارس 2٠18م( 

8. إعادة طباعة جميع الكتيبات والنشرات التوعوية التي بلغت حوالي )1٠( آالف نسخة من كل مطبوعة.

9. تزويد عدد من المدارس والجمعيات األهلية بمختلف مطبوعات الهيئة.

1٠. طباعــة كتــاب الصكــوك اإلقليميــة والدوليــة التــي أصبحــت المملكــة طرفــًا فيهــا بحجــم صغيــر لتســهيل 
توزيعــه وتداوله.

ز- الترجمة والتوثيق
يعمــل قســم الترجمــة والتوثيــق علــى ترجمــة تقاريــر الهيئــة ومطبوعاتها مــن اللغة العربية إلــى اللغة اإلنجليزية 

ــراز مــدى تطــور حالــة حقــوق اإلنســان فــي المملكــة للمجتمــع الدولــي، وتوثيــق ذلــك  لتحقيــق التواصــل وإب

إلكترونًيــا مــن خــال موقــع الهيئــة علــى اإلنترنــت.

كمــا يقــوم قســم الترجمــة بترجمــة التقاريــر والمــواد العلميــة مــن اإلنجليزيــة إلــى اللغــة العربيــة، إضافــة إلــى 

ــة.  ــة مــن إدارات الهيئ ــر واالســتبانات والمشــاريع والخطــط والمناقصــات والشــكاوى المحال ترجمــة التقاري
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ثامنًا 
التعاون في مجال حقوق اإلنسان
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أ- التعاون على المستوى الوطني
إنَّ حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان مســألٌة ذات أولويــة مهمــة، ومســؤولية الجميــع فــي قطاعــات الدولــة، بمــا 

يضمــن تضافــر الجهــود لتنميــة وتشــجيع احتــرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، ويمثــل التعــاون الركيــزة 

األساســية لتنســيق الجهــود وتحقيــق العمــل المنشــود، حيــث تقــدم الهيئــة الخدمــات االستشــارية والفنيــة 

فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان للجهــات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي، وغيرهــا. 

وشــملت مجــاالت التعــاون أيًضــا: تنســيق الجهــود، وتبــادل المعلومــات والخبــرات والــرؤى، ونشــر الوعــي 

بثقافــة حقــوق اإلنســان، والمشــاركة فــي تنظيــم الفعاليــات واألنشــطة المتعــددة. 

وتتطلــع الهيئــة إلــى المزيــد مــن التجــاوب الفاعــل مــن مختلــف الجهــات فــي المســائل والقضايــا التــي تنظرهــا، 

ومــن ذلــك البيانــات والمعلومــات مــن الجهــات الحكوميــة عنــد إعدادهــا للتقاريــر األوليــة والدوريــة ذات الصلــة 

باتفاقيــات حقــوق اإلنســان اإلقليميــة والدوليــة، أو اإلجابــة علــى استفســارات مقــرري األمــم المتحــدة، أو 

اإلفــادة عــن حقــوق حــاالت فرديــة أو قضايــا تتعلــق بحقــوق اإلنســان. 

وقــد وقعــت الهيئــة منــذ انشــائها عــددًا مــن مذكــرات التعــاون والتفاهــم مــع الجهــات الحكوميــة واألهليــة، 

منهــا وزارة الدفــاع ووزارة التعليــم وهيئــة الرقابــة والتحقيــق والرئاســة العامــة لهيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر والهيئــة العامــة لإلحصــاء وجمعيــة أواصــر وجمعيــة النهضــة النســائية الخيريــة وأكاديميــة األميــر 

أحمــد بــن ســلمان لإلعــام التطبيقــي.

وتشــارك الهيئــة فــي عضويــة مجالــس العديــد مــن الجهــات الحكوميــة واللجــان الدائمــة كمجلــس شــؤون 

األســرة فــي وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، ومجلــس المراقبــة العــام للرعايــة الصحيــة النفســية فــي وزارة 

الصحــة، والمجلــس اإلشــرافي لخــط مســاندة الطفــل فــي برنامــج األمــان األســري الوطنــي، واللجنــة الدائمــة 

للقانــون الدولــي اإلنســاني فــي هيئــة الهــال األحمــر الســعودي. 

كمــا حثــت الهيئــة المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة علــى االســتفادة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 

الناشــطة فــي مجــال حقــوق اإلنســان فــي المقــر األوروبــي لألمــم المتحــدة. 

كمــا عــززت الهيئــة أيضــًا التعــاون بشــكل وثيــق مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان، 

ومــن أهمهــا الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان وعــدد مــن الجمعيــات الخيريــة والتنمويــة.
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ب- التعاون على المستوى اإلقليمي
اســتنادًا للفقــرة )12( مــن المــادة )الخامســة( مــن تنظيــم الهيئــة، التــي تنــص علــى أن مــن بيــن مهــام الهيئــة 

»التعــاون مــع الجمعيــات والمنظمــات والمؤسســات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة العاملــة فــي مجــال 

ــة عاقاتهــا«.  ــة وتنمي حقــوق اإلنســان بمــا يحقــق أهــداف الهيئ

زت الهيئــة التعــاون مــع قطاعــات حقــوق اإلنســان فــي المنظمــات اإلقليميــة، ومنهــا مجلــس التعــاون  فقــد عــزَّ

لــدول الخليــج العربيــة، وجامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة التعــاون اإلســامي علــى النحــو اآلتــي :

1( مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
ُينّظــم مكتــب حقــوق اإلنســان فــي األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون اجتماعــات دوريــة ألصحــاب المعالــي 

ــة بحقــوق اإلنســان فــي دول المجلــس، وتتــرأس هيئــة حقــوق  والســعادة رؤســاء األجهــزة الحكوميــة المعنّي

اإلنســان »وفــد المملكــة الرســمي« المشــارك فــي هــذه االجتماعــات.

وإضافــة إلــى ذلــك، تبحــث هــذه االجتماعــات التنســيق مــع دول المجلــس بشــأن االتفاقيــات القائمــة ومشــاريع 

االتفاقيــات واألنظمــة االسترشــادية والقضايــا ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان، وإبــداء الــرأي والمشــورة حيالهــا، 

ــا حقــوق اإلنســان فــي المؤتمــرات والمحافــل اإلقليميــة والدوليــة،  ــرؤى تجــاه قضاي وتنســيق المواقــف وال

وتقديــم المســاعدة الفنيــة للجهــات المعنيــة بــدول المجلــس عنــد إعــداد التقاريــر المتعلقــة بحقــوق اإلنســان 

المنبثقــة عــن االتفاقيــات اإلقليميــة أو الدوليــة، والعمــل علــى إبــراز منجــزات دول مجلــس التعــاون فــي مجــال 

حقــوق اإلنســان أمــام المحافــل اإلقليميــة والدوليــة، واالطــاع علــى الدراســات واألبحــاث والبرامــج المتعلقــة 

بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان، والمشــاركة فــي تنظيــم الفعاليــات والنــدوات والمؤتمــرات ذات الصلــة. 

كمــا تتنــاول هــذه االجتماعــات التنســيق مــع األجهــزة الحكوميــة المعنيــة فــي دول المجلــس لتدريــب وتأهيــل 

الكــوادر الوطنيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع المنظمــات واللجــان الدوليــة الحكوميــة والمعاهــد 

والمراكــز التعليميــة المتخصصــة. وتختــص هــذه االجتماعــات برصــد الماحظــات التــي قــد تثــار مــن قبــل الجهات 

ــات الــرد المناســبة. والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان واقتــراح أســاليب وآليَّ

وقــد اعتمــد المجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون فــي دورتــه )39( التــي عقــدت بتاريــخ 2 /4 /144٠ه بمدينــة 

الريــاض النظــام االسترشــادي للوقايــة مــن العنــف واالســتغال واإليــذاء األســري لــدول مجلــس التعــاون 

ــة. ــج العربي ــدول الخلي ل
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2( جامعة الدول العربية:
ــز التعــاون مــع اآلليــات العربيــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان فــي إطــار  تعمــل هيئــة حقــوق اإلنســان علــى تعزي

ــة، ويشــمل ذلــك: ــدول العربي جامعــة ال

• اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان.

• لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق(.

وفيما يأتي تفصيل لهذه اآلليات ومشاركة الهيئة فيها:

اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان:
 هــي الجهــاز المختــص فــي جامعــة الــدول العربيــة المعنــي بموضوعــات حقــوق اإلنســان فــي الوطــن العربــي، 

وتتكــون هــذه اللجنــة مــن ممثليــن مختصيــن مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة مــن الــدول األعضــاء، وتعقــد اللجنــة 

دورتيــن عاديتيــن مــن كل عــام فــي مقــر الجامعــة، ولهــا عقــد دورة اســتثنائية بحســب الحــاالت الــواردة فــي 

الائحــة الداخليــة ألعمــال اللجنــة.

ــرأي االستشــاري للــدول األعضــاء فــي موضوعــات  ــم ال ــة مــن االختصاصــات، منهــا: تقدي ــة جمل ولهــذه اللجن

حقــوق اإلنســان المختلفــة، واقتــراح وإعــداد مشــاريع اتفاقيــات عربيــة معنيــة بحقــوق اإلنســان وفــق المعاييــر 

الدوليــة والتزامــات الــدول األعضــاء فــي هــذا الشــأن، وإعــداد تصــور للموقــف العربــي تجــاه قضايــا حقــوق 

اإلنســان المطروحــة إقليمًيــا ودولًيــا، ومــن بيــن االختصاصــات أيًضــا تقديــم الدعــم الفنــي للــدول األعضــاء 

لمتابعــة تنفيــذ توصيــات الهيئــات التعاهديــة واآلليــات غيــر التعاهديــة للمواثيــق واالتفاقيــات اإلقليميــة 

ــز ثقافــة  ــدول األعضــاء فــي نشــر وتعزي ــى مســتوى ال ــة عل ــز التعــاون مــع األجهــزة الحكومي ــة، وتعزي والدولي

حقــوق اإلنســان. وتــرأس هيئــة حقــوق اإلنســان »وفــد المملكــة الرســمي« المشــارك فــي اجتماعــات هــذه 

اللجنــة.

شــاركت الهيئــة فــي أعمــال الــدورة )43( والــدورة )44( للجنــة العربيــة الدائمــة لحقــوق اإلنســان فــي القاهــرة 

للفتــرة 11-1439/5/14ه و4-1439/11/6ه.، كمــا شــاركت فــي مراجعــة مشــروع االســتراتيجية العربيــة لحقــوق 

األنســان فــي القاهــرة للفتــرة 21-1439/8/23هـــ.

وشــاركت الهيئــة أيضــًا فــي نــدوة حــول »تعزيــز آليــات المســاءلة عــن العنــف الجنســي ضــد المــرأة فــي أوقــات 

النزاعــات المســلحة« والتــي نظمتهــا جامعــة الــدول العربيــة بمدينــة القاهــرة بتاريــخ 1439/٧/11هـ. كما شــاركت 

فــي نــدوة اليوبيــل الذهبــي بالقاهــرة بتاريــخ 1439/11/3ه
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كمــا شــاركت الهيئــة فــي أعمــال الــدورة )22( للجنــة الطفولــة العربيــة بمدينــة الربــاط فــي تاريــخ 144٠/1/16ه، 

ــة االستشــارية لحقــوق  ــة متابعــة وقــف العنــف ضــد األطفــال واالجتمــاع )5( للجن وفــي االجتمــاع )14( للجن

الطفــل بمدينــة الربــاط فــي تاريــخ 144٠/1/1٧ه، وفــي أعمــال الــدورة )8( للجنــة األســرة العربيــة بالربــاط فــي 

تاريــخ 144٠/1/18ه.

ــة لحقــوق األنســان،  ــراء الحكومييــن بشــأن مشــروع االســتراتيجية العربي كمــا شــاركت أيضــًا فــي اجتمــاع الخب

بمدينــة القاهــرة للفتــرة 1٠-144٠/4/12ه

لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق(: 
أنشــئت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة بموجــب الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان بعــد دخولــه حيــز النفــاذ 

بتاريــخ 16 مــارس 2٠٠8م، وتتألــف اللجنــة مــن ســبعة أعضــاء، تنتخبهــم الــدول األطــراف فــي الميثــاق باالقتــراع 

الســري، وبصفتهــم الشــخصية، علــى أن يكونــوا مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة. 

وتختــص اللجنــة بالنظــر فــي تقاريــر الــدول األطــراف فــي هــذا الميثــاق بشــأن التدابيــر التــي اتخذتهــا إلعمــال 

الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي مــواده، وبيــان التقــدم المحــرز للتمتــع بهــا ورفــع تقريــر ســنوي 

يتضمــن ماحظــات اللجنــة وتوصياتهــا إلــى مجلــس جامعــة الــدول العربيــة.

ويتعيــن علــى الــدول التــي أصبحــت طرًفــا فــي الميثــاق أن تقــدم التقريــر األولــي إلــى اللجنــة خــال ســنة مــن 

تاريــخ دخــول الميثــاق حيــز النفــاذ بالنســبة للدولــة الطــرف، وتقريــًرا دورًيــا كل ثاثــة أعــوام. وقــد اعتمــدت لجنــة 

حقــوق اإلنســان العربيــة )لجنــة الميثــاق( الخطــوط االسترشــادية والتوجيهيــة إلعــداد التقاريــر وتقديمهــا إلــى 

اللجنــة، بهــدف مســاعدتها علــى االضطــاع بالمهــام المنوطــة بهــا بموجــب المــادة )48( مــن الميثــاق وتوجيــه 

عملهــا، وكذلــك تيســير مهمــة الــدول األطــراف فــي الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب أحــكام الميثــاق، وقــد قدمــت 

المملكــة تقريرهــا األول فــي 143٧/3/11ه وتمــت مناقشــته خــال يومــي 23-143٧/8/24ه 

ولكــون المملكــة طرًفــا فــي الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان، فقــد شــاركت الهيئــة فــي نــدوة »دور الســلطة 

اإلقليمــي  المكتــب  مــع  بالتعــاون  الميثــاق  لجنــة  نظمتهــا  المســتدامة«  التنميــة  تحقيــق  فــي  القضائيــة 

للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان فــي مدينــة القاهــرة بتاريــخ 1439/6/26ه
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 منظمة التعاون اإلسالمي:

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان:
هــي هيئــة خبــراء استشــارية، أنشــئت اســتناًدا لنــص ميثــاق منظمــة التعــاون اإلســامي الــذي اعتمدتــه القمــة 

اإلســامية الحاديــة عشــرة فــي داكار، الســنغال، يومــي 13 و14 مــارس 2٠٠8م. وتتكــون الهيئــة مــن 18 عضــًوا 

ترشــــحهم حكومــــات الــــدول األعضــــاء مــــن الخبــــراء المشــــهود لهــــم بالكفــــاءة العاليــة فــــي مجــــال حقــــوق 

اإلنســــان، وينتخبهــم مجلــــس وزراء خارجيــة الــدول األعضــاء لمــــدة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة. 

وتعــد الهيئــة الجهــاز الرئيــس الــذي يعمــل بشــكل مســتقل فــي مجــال حقــوق اإلنســان. 

تعقــد الهيئــة دورتيــن عاديتيــن ســنوًيا فــي مقــر الهيئــة، أو فــي أي دولــة عضــو ترغــب فــي اســتضافة دورتهــا 

وتحــدد أمانــة الهيئــة تاريــخ انعقــاد الــدورات العاديــة. وتتــراوح مــدة انعقــاد الــدورة بيــن 5 و1٠ أيــام. 

وتشــارك هيئــة حقــوق اإلنســان فــي أعمــال الــدورات العاديــة، والتــي تتنــاول دعــم موقــف المنظمــة فــي 

مجــال حقــوق اإلنســان علـــى المســـتوى الـــدولي، وبحــث تقديــم التعـــاون الفنـــي فـــي ميــدان حقـــوق اإلنســـان 

والتوعيــة بهـــذه الحقـــوق، وتقديــم المشــورة فــي قضايــا حقــوق اإلنســان للــدول األعضــاء. وتبحــث هــذه 

ــدني المعتمــدة فــي الــدول  ــع المـ ــات المجتمـ ــات الوطنيــة ومنظمـ ــم دور المؤسسـ االجتماعــات تعزيــز ودعـ

األعضـــاء فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان وفقـــًا آلليــات عمـــل المنظمـــة وميثاقهــا، إضافــة إلــى تعزيــز التعــاون بين 

المنظمـــة ومنظمـــات حقـــوق اإلنســـان اإلقليمية والدولية األخرى. ومن مهامها إعداد الدراســـات والبحـــوث 

حـــول قضـــایا حقـــوق اإلنســـان ذات األولوية بمـــا فـــي ذلـــك القضايا المحالــــة إليها مــــن مجلس وزراء الخارجية، 

ــاء حـــول  ــا تضطلــع بمهمــة تنســيق الجهـــود وتبــادل المعلومــات مــع فــرق العمــل التابعــة للـــدول األعضـ كمـ

قضـــایا حقـــوق اإلنســـان فـــي المحافــل الدوليــة.

ــز حقــوق  ــدورة )13( حــول »حقــوق الطفــل فــي اإلســام مــن أجــل تعزي ــة فــي أعمــال ال وقــد شــاركت الهيئ

الطفــل«، بمدينــة جــدة للفتــرة ٧/29-1439/8/3هـــ، كمــا شــاركت فــي ندوتهــا الدوليــة للعــام 2٠18م حــول 

موضــوع دور االســاموفوبيا: انتهــاك لحقــوق اإلنســان ومظهــر معاصــر للعنصريــة والمنعقــد فــي مدينــة 

إســطنبول للفتــرة 8-144٠/2/9هـــ، كمــا شــاركت أيضــًا فــي أعمــال الــدورة العاديــة )14( » تعزيــز حمايــة حقــوق 

الاجئيــن والمهاجريــن، التــزام إســامي ودولــي فــي مجــال حقــوق اإلنســان« وذلــك بمدينــة جــدة للفتــرة 

24-144٠/3/28ه .

كمــا شــاركت الهيئــة فــي النــدوة الخاصــة حــول مواجهــة قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان بشــأن الميــول 

الجنســية، بمدينــة جــدة بتاريــخ 144٠/4/2ه، وشــاركت أيضــًا فــي نــدوة حــول اإلجــراءات والمؤشــرات المحــددة 

لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن منظــور أســري، بمدينــة جــدة للفتــرة 3-144٠/4/4ه، وحضــرت 

التعــاون اإلســامي لحقــوق اإلنســان بمدينــة جــدة للفتــرة اجتماعــات مناقشــة مشــروع إعــان منظمــة 

1٠ -144٠/4/11ه .
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ج-التعاون على المستوى الدولي:

1( مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان:
هــي الجهــاز المســؤول فــي األمــم المتحــدة عــن حقــوق اإلنســان، وُتعنــى بشــكٍل مباشــر وأشــمل بحمايــة 

وتعزيــز حقــوق اإلنســان اســتنادًا إلــى ميثــاق األمــم المتحــدة ومــا تــاه مــن إعانــات وصكوك لحقوق اإلنســان، 

وقــد ُمِنَحــت المفوضيــة صاحيــات وفقــًا لقــرار الجمعيــة العامــة 141/48 تهــدف إلــى اإلعمــال الكامــل لحقــوق 

ــادئ  ــم مــن خــال االســتجابة الســريعة للتصــدي النتهــاكات حقــوق اإلنســان، وإدمــاج مب اإلنســان فــي العال

حقــوق اإلنســان فــي عمــل وكاالت األمــم المتحــدة األخــرى وإعــداد الدراســات الراميــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان 

ــت  ــدول فــي مجــال حقــوق اإلنســان. وقــد كان ــة لل ــم المســاعدات الفني ــى أرض الواقــع، وتقدي وحمايتهــا عل

الهيئــة حريصــة علــى تعزيــز التعــاون مــع المفوضيــة الســامية، إذ أثمــرت تلــك الجهــود بالتوقيــع علــى مذكــرة 

ــز  ــاء وتعزي ــخ 1434/5/2٧ه، لبن ــن، بموجــب المرســوم الملكــي م/31 وتاري ــن الطرفي تفاهــم للتعــاون الفنــي بي

القــدرات الوطنيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان. وقــد تضمنــت المذكــرة العمــل علــى تحقيــق اآلتــي:

1. تعزيــز قــدرات المختصيــن فــي المملكــة فــي مجــال القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان وخصوًصــا فيمــا يتعلــق 

بآليــات األمــم المتحــدة وعمــل المنظمــات الدوليــة المختصــة، وذلــك مــن خــال إيفــاد موظفيــن ســعوديين 

للعمــل داخــل أجهــزة المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان فــي جنيــف، وفــي مكاتبهــا الميدانيــة، فــي إطــار 

برنامــج األمــم المتحــدة الخــاص بالموظفيــن الناشــئين.

2. إعــداد وتطويــر وتنفيــذ برامــج تدريبيــة متخصصــة فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان داخــل المملكــة وخارجهــا، 

علــى أن تشــمل برامــج للموظفيــن المكلفيــن بتنفيــذ األنظمــة الوطنيــة ذات العاقــة.

3. إعــداد أدّلــة استرشــادية للعامليــن فــي القطاعــات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان تتضمــن موجــًزا مبســًطا 

للقواعــد والمعاييــر الدوليــة.

4. دعــم التعــاون الفنــي بيــن الطرفيــن للمســاعدة فــي تطويــر دور القضــاء فــي حماية حقوق اإلنســان، ويشــمل 

ذلــك إقامــة نــدوات حــول دور القضــاء فــي حمايــة حقوق اإلنســان.

5. إعداد وعقد ندوات ومؤتمرات ودورات وورش عمل متخصصة في مجال حقوق اإلنسان.

ــراء فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان مــع الهيئــة واألجهــزة القضائيــة والجهــات  6. ترتيــب وعقــد اجتماعــات لخب

المعنيــة فــي المملكــة للمســاهمة فــي تطويــر أســاليب العمــل التــي تكفــل حمايــة حقــوق اإلنســان، بمــا 

ــة للمملكــة طبقــًا  ــر الدوري ــادئ األمــم المتحــدة الخاصــة بالمؤسســات الوطنيــة وإعــداد التقاري فــي ذلــك مب

اللتزاماتهــا الدوليــة.

٧. تقديــم المســاعدة التقنيــة والعمليــة، وتزويــد الهيئــة بالمطبوعــات والنشــرات اإلعاميــة واألبحــاث العلميــة 

والمعلومــات المتعلقــة بالمؤتمــرات والنــدوات العلميــة فــي المجــاالت التــي تشــملها هــذه المذكــرة.
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وفــي إطــار مذكــرة التعــاون الفنــي مــع المفوضيــة الســامية، نظمــت الهيئــة هــذا العــام عــددًا مــن األنشــطة 

بالتعــاون مــع المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، حيــث نظمــت ورشــة عمــل حــول »التفاعــل مــع االليــات 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان اللجنــة المعنيــة باالتفاقيــة الخاصــة بالقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز العنصــري 

ضــد المــرأة – آليــة عملهــا وآليــة مناقشــة التقاريــر الدوريــة« فــي مدينــة الريــاض للفتــرة 12-1439/5/13ه، كمــا 

ــي لحقــوق  ــة فــي التفاعــل مــع النظــام الدول ــات والمؤسســات األهلي نظمــت ورشــة عمــل عــن دور الجمعي

اإلنســان فــي مدينــة الريــاض للفتــرة 24-1439/6/26ه.

كمــا قامــت الهيئــة بتنظيــم برنامــج زيــارة للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان فــي جنيــف، فــي إطــار الــدورة 

الثالثــة للبرنامــج التعريفــي باآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان وذلــك للفتــرة ٧-1439/8/11ه، كمــا عقــدت 

برنامــج تدريبــي للمدربيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون وذلــك فــي مدينــة الريــاض للفتــرة 16-144٠/4/2٠ه.

2( مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة:
ُيعــد المجلــس الهيئــة الحكوميــة الدوليــة الرئيســة فــي األمــم المتحــدة التــي تضطلــع بالمســؤولية عــن تعزيــز 

وحمايــة حقــوق اإلنســان. وقــد أنشــئ بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة )6٠/251(، ليحــل محــّل 

لجنــة حقــوق اإلنســان التــي ُأخــذ عليهــا االنتقائيــة والتســييس فــي عملهــا. ويضطلــع المجلــس بمعظــم 

ــات واآلليــات والوظائــف والمســؤوليات التــي كان معهــوًدا بهــا إلــى لجنــة حقــوق اإلنســان الســابقة. الوالي

ويتألــف مجلــس حقــوق اإلنســان مــن ســبع وأربعيــن دولــة مــن الــدول األعضــاء يتــم انتخابهــم مــن قبــل أعضــاء 

الجمعيــة العامــة باالقتــراع الســري المباشــر وبشــكل فــردي، وتســتند عضويتــه إلــى التوزيــع الجغرافــي العــادل 

وتــوزع مقاعــده بيــن المجموعــات اإلقليميــة علــى النحــو اآلتي: ثاثة عشــر مقعًدا لمجموعــة الدول اإلفريقية، 

وثاثــة عـــشر مقعــدًا لمجموعــة الــدول اآلســيوية، وثمانيــة مقاعــد لمجموعــة دول أمريــكا الاتينيــة ومنطقــة 

البحــر الكاريبــي، وســبعة مقاعــد لمجموعــة دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى، وســتة مقاعــد لمجموعــة دول 

أوروبــا الشــرقية. وتمتــد فتــرة واليــة أعضــاء المجلــس ثــاث ســنوات وال تجــوز إعــادة انتخابهــم مباشــرة بعــد 

شــغل واليتيــن متتاليتيــن.

وال تــزال المملكــة عضــًوا فــي المجلــس، إذ أعيــد انتخابهــا لعضويتــه لواليــة رابعــة لألعــوام )2٠1٧-2٠19م(، 

ــًرا لجهــود المملكــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان. ــا وتقدي ويأتــي ذلــك دعًم

ويعقــد المجلــس ثــاث دورات فــي الســنة، منهــا الــدورة الرئيســية التــي تعقــد فــي شــهر مــارس مــن كل عــام. 

وقــد شــاركت الهيئــة فــي هــذه الــدورات بصفــة مســتمرة، وقدمــت مــن خــال تلــك المشــاركات البيانــات 
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المطلوبــة، وقــام وفــد المملكــة بعقــد لقــاءات ثنائيــة وجانبيــة علــى هامــش االجتماعــات إلبــراز دور المملكــة 

فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان، وإيضــاح اإلنجــازات والتطــورات فــي المملكــة، ومــا أصدرتــه المملكــة مــن 

أنظمــة ولوائــح فــي ســبيل تعزيــز أوضــاع حقــوق اإلنســان فيهــا، إنفــاذًا لمــا نــص عليــه األمــر الســامي الكريــم 

رقــم )89/م ب( وتاريــخ 1428/1/1هـــ، القاضــي بــأن تكــون »هيئــة حقــوق اإلنســان هــي مــن يمثــل المملكــة 

ــازم مشــاركتها فــي  ــرح مشــاركة الجهــات ال ــة التــي تقت ــا حقــوق اإلنســان، وهــي الجهــة الحكومي فــي قضاي

المؤتمــرات والنــدوات الداخليــة والخارجيــة«. وقــد شــملت مشــاركات الهيئــة فــي أعمــال المجلــس تقديــم 

ــة الســعودية. ــات رســمية باســم المملكــة العربي بيان

ــراء فــي األمــم المتحــدة  ــك االجتماعــات لقــاءات مــع بعــض الخب ــى هامــش تل كمــا يعقــد وفــد المملكــة عل

لاســتفادة مــن تجاربهــم وتبــادل الخبــرات والتجــارب الدوليــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، وكذلــك االطــاع 

عــن َكثــب علــى آليــة عمــل المجلــس والمشــاركة الفاعلــة فيــه، وحضــور االجتماعــات التــي تعقــد علــى هامــش 

الــدورة، والتــي تتــم فيهــا صياغــة القــرارات قبــل عرضهــا علــى المجلــس.

كمــا يتــم عقــد لقــاءات مــع وزراء وســفراء الــدول الشــقيقة والصديقــة المشــاركة فــي تلــك الــدورات، تهــدف 

إلــى العمــل علــى تنميــة عاقــات المملكــة الدوليــة وإبــراز جهودهــا فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان، وبنــاء 

عاقــات متميــزة مــع المؤسســات العاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان وموظفــي األمــم المتحــدة وممثلــي 

بعــض المنظمــات هنــاك، وزيــارة المكاتــب التابعــة لألمــم المتحــدة لاطــاع علــى آخــر اإلصــدارات فــي مجــال 

حقــوق اإلنســان.

وشــاركت الهيئــة فــي أعمــال الــدورة )2٠( للجنــة االستشــارية بمجلــس حقــوق اإلنســان فــي مدينــة جنيــف 

للفتــرة 3-1439/6/٧هـــ.ه، إضافــة إلــى مشــاركتها فــي أعمــال المجلــس للــدورة )38( للفتــرة 4-1439/1٠/22هـــ، 

والــدورة )39( للفتــرة 1439/12/3٠ – 144٠/1/4ه.

كمــا شــاركت الهيئــة فــي أعمــال الــدورة الســنوية )19( للفريــق العامــل الحكومــي الدولــي المفتــوح العضويــة 

المعنــي بالحــق فــي التنميــة بجنيــف للفتــرة ٧-1439/8/11ه، وشــاركت فــي منتــدى األمــم المتحــدة المعنــي 

باألعمــال التجاريــة وحقــوق األنســان فــي مقــر األمــم المتحــدة بجنيــف للفتــرة 18-144٠/3/2٠ه.
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3( التعاون مع آليات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة:

• االستعراض الدوري الشامل:
ــات مجلــس حقــوق اإلنســان الدولــي التــي تهــدف إلــى تحســين أحــوال حقــوق اإلنســان فــي كل  هــو أحــد آليَّ

دولــة، مــن خــال اســتعراض ســجات حقــوق اإلنســان الخاصــة بجميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة 

ــرام الــدول اللتزاماتهــا إزاء حقــوق اإلنســان. مــرة كل أربــع ســنوات وتقييــم مــدى احت

وينبغــي علــى كل دولــة أن تقــدم تقريــرًا يوضــح اإلطــار القانونــي والمؤسســي واإلجــراءات التــي اتخذتهــا 

لتحســين أحــوال حقــوق اإلنســان فيهــا، إضافــة إلــى ذلــك تعــد المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان تقريريــن 

آخريــن أحدهمــا يتضمــن تجميًعــا للمعلومــات الــواردة مــن آليــات األمــم المتحــدة ووكاالتهــا المتخصصــة عــن 

هــذه الدولــة، والثانــي يتضمــن ملخًصــا للمعلومــات الــواردة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات 

ــة لحقــوق اإلنســان. الوطني

وقدمــت المملكــة تقاريرهــا فــي الجــوالت األولــى والثانيــة والثالثــة التــي جــرت فــي أعــوام 2٠٠9م، و2٠13م، 

ــر المملكــة الثالــث فــي إطــار آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل يــوم اإلثنيــن  و2٠18م، وتمــت مناقشــة تقري

144٠/2/2٧هـــ الموافــق 5 نوفمبــر 2٠18م، فــي مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة فــي جنيــف. 

وُقدمــت للمملكــة )258( توصيــة. 

وتناولــت معظــم المداخــات بشــكٍل إيجابــي رؤيــة المملكــة 2٠3٠م، وإصــدار وتحديــث العديــد مــن األنظمــة، 

والخطــط واالســتراتيجيات ذات العاقــة بحقــوق اإلنســان، والجهــود المتخــذة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص، 

وجهــود المملكــة فــي خدمــة الحجــاج، والمعتمريــن، والزائريــن، وإنشــاء نافــذة تواصــل تتيــح االطــاع علــى 

معلومــات الموقوفيــن و الســجناء والتواصــل مــع ذويهــم، والتدابيــر التــي اتخذتهــا المملكــة لمحاربــة األفــكار 

المتطرفــة وتأهيــل المتأثريــن بهــا، كمــا ذهبــت العديــد مــن المداخــات إلــى اإلشــادة باألوامــر الســامية التــي 

تهــدف إلــى تعزيــز حقــوق المــرأة، وبعــض الممارســات الفضلــى مثــل تقديــم المشــورة القانونيــة المجانيــة 

للنســاء مــن قبــل بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي، وبالجهــود اإلغاثيــة واإلنســانية التــي تقــوم بهــا المملكة 

مــن خــال مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية.

وقــد أبــدى عــدد مــن الــدول ماحظــات وتوصيــات بشــأن عقوبــة القتــل، وســجن األحــداث، والمدافعيــن عــن 

حقــوق اإلنســان، وحّريــة الــرأي والتعبيــر والصحافــة، والواليــة علــى المــرأة، وتكويــن الجمعيــات، والوضــع فــي 

اليمــن، والدعــوة إلــى التصديــق علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي 

الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، واالنضمــام إلــى الصكــوك التــي لــم تنضــم إليهــا بعــد، 

ورفــع التحفظــات علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة الســيما التحفــظ العــام، وإلغــاء 
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عقوبــة اإلعــدام أو تعليقهــا تمهيــًدا إللغائهــا، وإلغــاء عقوبــة إعــدام األحــداث، والســماح للمــرأة بالمشــاركة 

الكاملــة، وتطويــر القوانيــن الجنائيــة لتتفــق مــع المعاييــر الدوليــة، وحمايــة حقــوق العمــال الوافديــن، وضمــان 

المحاكمــات العادلــة، ومواصلــة الجهــود فــي تحســين النظــام القضائــي، وحمايــة الحــق في حرية الــرأي والتعبير 

والمعتقــد، ومعالجــة القوالــب النمطيــة التــي تحــول دون تمتــع المــرأة بحقوقهــا، والمســاواة بيــن الجنســين، 

وإنشــاء مؤسســات وطنيــة وفقــًا لمبــادئ باريــس، ورفــع مســتوى الوعــي بحقــوق اإلنســان، وحمايــة حقــوق 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ومواصلــة التعــاون مــع آليــات حقــوق اإلنســان الســيما تقديــم التقاريــر التعاهديــة 

فــي وقتهــا.

وقــد صــدر فــي شــأنها األمــر الســامي الكريــم رقــم 168٧5 وتاريــخ 144٠/3/2٧ه، القاضــي بالموافقــة علــى 

ــراء بمشــاركة  مــا رأتــه هيئــة حقــوق اإلنســان بمناســبة دراســة التوصيــات المقدمــة للمملكــة فــي هيئــة الخب

ــة فــي ضــوء األســس الشــرعية  ــد موقــف المملكــة مــن كل توصي ــة ذوات العاقــة، لتحدي الجهــات الحكومي

ــه المملكــة مــن اتفاقيــات حقــوق اإلنســان التــي أصبحــت طرفــًا فيهــا. والنظاميــة ومــا التزمــت ب

وقــد انتهــت اللجنــة المشــار إليهــا مــن دراســة تحديــد موقــف المملكــة مــن التوصيــات، وصــدر األمــر الملكــي 

ــم  ــة، حيــث ت ــات بمحضــر اللجن ــر التوصي ــخ 144٠/6/2ه بالموافقــة علــى اعتمــاد تقري ــم رقــم 3٠14٠ وتاري الكري

تأييــد )182( توصيــة، وحظيــت بالتأييــد الجزئــي )31( توصيــة، ولــم تحــَظ بالتأييــد )45( توصيــة.

• اإلجراءات الخاصة:
ــات التــي أنشــأتها لجنــة حقــوق اإلنســان الســابقة فــي األمــم المتحــدة واعتمدهــا مجلــس حقــوق  هــي اآللّي

اإلنســان لرصــد حــاالت حقــوق اإلنســان فــي بلــدان أو أقاليــم محــددة وتقديــم المشــورة بشــأنها وإعــداد 

تقاريــر علنيــة عنهــا )الواليــات الُقطريــة( أو عــن ظواهــر كبــرى مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي أنحــاء العالــم 

)الواليــات الموضوعيــة(. واألشــخاص المعينــون فــي اإلجــراءات الخاصــة هــم خبــراء مســتقلون ويطلــق عليهــم 

اســم المقرريــن الخاصيــن أو الممثليــن الخاصيــن أو الخبــراء المســتقلين أو أعضــاء الفــرق العاملــة، ويعمــل 

ــات بصفــة شــخصية، وتشــمل نشــاطاتهم اآلتــي: أصحــاب الوالي

1. تسلم وتبادل وتحليل المعلومات بشأن حاالت حقوق اإلنسان.

2. إجراء الدراسات ونشر التقارير.

3. إرسال نداءات عاجلة أو خطابات ادعاء إلى الحكومات.

4. االضطــاع بزيــارات قطريــة بنــاًء علــى دعــوة مــن الحكومــات وإصــدار االســتنتاجات والتوصيــات علــى أســاس 

الزيارات.
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والخبــراء  الخاصيــن  المقرريــن  مــن  والطلبــات  االدعــاءات  مــن  عــدًدا  تتلقــى  تــزال  الهيئــة ومــا  تلقــت  وقــد 

المســتقلين وأعضــاء الفــرق العاملــة مــن أجــل تقديــم معلومــات حــول قضايــا معينــة، أو الحــاالت أو لإلجابــة 

علــى اســتبانات لغــرض إعــداد دراســات استشــارية فــي مختلــف موضوعــات حقــوق اإلنســان.

وقــد أبــدت الهيئــة تعاونهــا التــام مــع هــذه اآلليــة باإلجابــة علــى تســاؤالت واستفســارات المقرريــن الخاصيــن 

ومــا يتــم طلبــه مــن تقاريــر وغيرهــا، والتــي تتضمــن تســاؤالت حــول قضايــا أفــراد داخــل المملكــة مــن مواطنيــن 

ومقيميــن. وقــد تعاملــت الهيئــة مــع تلــك القضايــا وفقــًا لتنظيمهــا، وقامــت ببحثهــا مــن خــال اللجنــة الدائمــة 

المعنيــة بالــردود، المكونــة مــن ممثليــن مــن الجهــات ذات العاقــة، وتمــت اإلجابــة علــى هــذه االستفســارات 

وفــق مــا ظهــر للهيئــة مــن حقائــق.

• هيئات المعاهدات:
هــي لجــان مكونــة مــن خبــراء مســتقلين ترصــد تنفيــذ المعاهــدات الدوليــة األساســية لحقــوق اإلنســان، وعلــى 

كل دولــة طــرف فــي معاهــدة التــزام أن تتخــذ الخطــوات الازمــة لضمــان أن يتســنى لــكل شــخص فــي الدولــة 

التمتــع بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدة، وهنــاك عشــر هيئــات تختــص بمعاهــدات حقــوق اإلنســان 

مكونــة مــن خبــراء مســتقلين مشــهود لهــم بالكفــاءة، ترشــحهم وتنتخبهــم الــدول األطــراف لمــدد محــددة، كل 

منهــا أربــع ســنوات، قابلــة للتجديــد. وتختلــف قواعــد وآليــات العمــل مــن لجنــة إلــى أخــرى.

وتقــدم كل دولــة طــرف تقريــرًا أوليــًا عــن التدابيــر القائمــة إلنفــاذ أحــكام المعاهــدة فــي حــدود فتــرة محــددة 

بعــد بــدء نفــاذ المعاهــدة بالنســبة للدولــة مقدمــة التقريــر. وتكــون الــدول األطــراف ملزمــة بعــد ذلــك بتقديــم 

تقاريــر أخــرى بصفــة دوريــة وفقــًا ألحــكام كل معاهــدة بشــأن التقــدم المحــرز فــي المــدد التــي تغطيهــا هــذه 

التقاريــر. وتختلــف دوريــة هــذه التقاريــر مــن معاهــدة إلــى أخــرى. وتوضــح النصــوص القانونيــة فــي كل اتفاقيــة 

اآلجــال المحــددة لتقديــم التقاريــر.

والمملكــة طــرٌف فــي خمــس اتفاقيــات أساســية مــن أصــل اتفاقيــات األمــم المتحــدة الرئيســة فــي مجــال 

حقــوق اإلنســان البالــغ عددهــا )9( اتفاقيــات، وقــد حرصــت الهيئــة باعتبارهــا ُممثلــًة للمملكــة علــى التعــاون مــع 

هيئــات المعاهــدات، مــن خــال االلتــزام بإعــداد وتقديــم التقاريــر الدوريــة فــي مواعيدهــا المحــددة، واإلجابــة 

علــى مــا تبديــه هيئــات المعاهــدات مــن تســاؤالت حيــال بعــض المســائل والموضوعــات التــي تــرد فــي التقاريــر، 

وتعــرف بقائمــة المســائل، التــي تبعــث بهــا هيئــة المعاهــدة إلــى الدولــة الطــرف قبــل مناقشــة تقريرهــا، لغــرض 

توفيــر معلومــات أو توضيــح مســائل معينــة وردت فــي تقريــر الدولــة الطــرف.



التقرير السنوي 1439هـ - 1440هـ / 2018م 120121

اختصاصات الهيئة

وقــد أوفــت المملكــة بجميــع التزاماتهــا وقدمــت جميــع تقاريرهــا الخاصــة باتفاقيــات حقــوق اإلنســان التــي 

أصبحــت طرفــًا فيهــا إلــى اللجــان التعاهديــة باألمــم المتحــدة، وتشــمل هــذه االتفاقيــات: اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو 

ــز العنصــري، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع  المهينــة، واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التميي

ــاري  ــى البروتوكــول االختي ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، إضافــة إل ــز ضــد المــرأة، واتفاقي أشــكال التميي

الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق باشــتراك األطفــال فــي النزاعــات المســلحة، تقريــر البروتوكــول 

الخــاص ببيــع األطفــال واســتغال األطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد اإلباحيــة، والعمــل مســتمر فــي الهيئــة 

ــة التــي ســيحل موعــد تقديمهــا فــي  ــر الدوري ــر، إلعــداد التقاري مــن خــال اإلدارة العامــة لاتفاقيــات والتقاري

الســنوات القادمــة.

وخــال العــام المالــي 144٠/1439ه، تمــت مناقشــة تقاريــر المملكــة التــي قدمتهــا أمــام اللجــان المعنيــة 

باألمــم المتحــدة والمتصلــة باتفاقيــات حقــوق اإلنســان التــي انضمــت لهــا المملكــة وهــي كمــا يأتــي:

1- مناقشــة تقريــر المملكــة الجامــع لتقريريهــا الثالــث والرابــع الخــاص باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 

 ،)CEDAW( للجنــة القضــاء علــى التمييــز ضد المــرأة باألمم المتحــدة )التمييــز ضــد المــرأة فــي أعمــال الــدورة )69

بتاريــخ 1439/6/11ه.

ــع  ــة القضــاء علــى جمي ــى التاســع الخــاص باتفاقي ــع إل ــر المملكــة الجامــع لتقاريرهــا مــن الراب 2- مناقشــة تقري

أشــكال التمييــز العنصــري فــي أعمــال الــدورة )95( للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري )CERD( بتاريــخ 1٠-

1439/8/11ه.

ببيــع  بالبروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق  3- مناقشــة تقريــري المملكــة الخاصيــن 

األطفــال وبغــاء األطفــال واســتغال األطفــال فــي المــواد اإلباحيــة، والبروتوكول االختياري المتعلق باشــتراك 

األطفــال فــي النزاعــات المســلحة، فــي أعمــال الــدورة )٧9( للجنــة حقــوق الطفــل )CRC( بتاريــخ 144٠/1/21ه.
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تاسعًا 
اللقاءات والزيارات
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اســتضافت الهيئــة وفــوًدا زائــرة عقــدت معهــا جلســات حــوار ونقــاش، إليضــاح اختصاصــات الهيئــة، وإبــراز 

جهودهــا فــي حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان، واســتعراض مــا تــم مــن تطورات فــي هذا المجال خال الســنوات 

الماضيــة. وزار الهيئــة بعــض مــن وزراء الخارجيــة لــدول العالــم والســفراء المعتمديــن لــدى المملكــة، والســفراء 

الدولييــن لحقــوق اإلنســان، والوفــود الحكوميــة والبرلمانيــة األجنبيــة الزائــرة للمملكــة ووفــود المنظمــات 

الدوليــة. ومــن أبــرز هــذه اللقــاءات مــا يأتــي:

الجدول )21( اللقاءات التي تمت خال العام المالي 144٠/1439ه

التاريخالمكاناللقاء  م

مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل بدولة اإلمارات.1
الرياض 

)مقر الهيئة( 
13-1439/5/15ه

وفد المنظمة الدولية للفرنكوفونية.  2 
الرياض 

)مقر الهيئة( 
1439/5/19ه

وفد البرلمان األوروبي. 3 
الرياض 

)مقر الهيئة( 
1439/5/25ه

وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس األمريكي. 4 
الرياض 

)مقر الهيئة( 
1439/6/2ه

وزير الخارجية ووزير التجارة والتعاون اإلنمائي لمملكة هولندا. 5 
الرياض 

)مقر الهيئة( 
1439/6/3ه

 الممثل اإلقليمي للمفوض السامي لحقوق اإلنسان. 6 
الرياض 

)مقر الهيئة( 
1439/6/3ه

 ٧ 
ــة والــشــرق  ــيـ ــر الــخــارجــيــة الــكــنــدي لــلــشــؤون األوربـ ــ ــائــب وزي مــســاعــد ن

األوسط،والسفير الكندي لدى المملكة.
الرياض 

)مقر الهيئة( 
1439/6/2٧ه

السفير البريطاني لدى المملكة. 8 
الرياض 

)مقر الهيئة( 
1439/٧/9ه

السفير السويدي لدى المملكة. 9 
الرياض 

)مقر الهيئة( 
1439/٧/11ه

السفير الهولندي لدى المملكة. 1٠ 
الرياض 

)مقر الهيئة( 
1439/٧/18ه
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السكرتير األول والقنصل في سفارة اسبانيا. 11 
الرياض 

)مقر الهيئة( 
1439/٧/24ه 

2-1439/8/3هسكاكا – عرعرزيارة رئيس الهيئة إلى منطقتي الجوف والحدود الشمالية. 12 

وفد من البرلمان الهولندي.13
الرياض 

)مقر الهيئة( 
1439/8/23ه

14
 وزير الدولة البريطانية للتنمية الدولية ووزير الدولة البريطانية لشؤون 

الشرق األوسط بوزارة الخارجية البريطانية.
الرياض 

)مقر الهيئة( 
 1439/11/2ه

السكرتير الثاني للشؤون السياسية في السفارة البريطانية بالرياض.15
الرياض 

)مقر الهيئة( 
1439/11/1٠ه

القائم باألعمال في السفارة البريطانية.16
الرياض 

)مقر الهيئة( 
1439/12/2ه 

وفد من السفارة البريطانية.1٧
الرياض 

)مقر الهيئة( 
25 /1439/12ه

وفد منظمة الهجرة الدولية.18
الرياض 

)مقر الهيئة( 
144٠/1/8ه

19. )USCIRF( وفد الهيئة األمريكية لحريات األديان الدولية
الرياض 

)مقر الهيئة( 
14-144٠/1/16ه 

وفد من السفارة األسترالية.2٠
الرياض 

)مقر الهيئة( 
144٠/2/13ه 

السفير البريطاني لدى المملكة.21
الرياض 

)مقر الهيئة( 
144٠/2/15ه 

السفير األلماني لدى المملكة.22
الرياض 

)مقر الهيئة( 
144٠/3/13ه 

نائب السفير البريطاني لدى المملكة.23
الرياض 

)مقر الهيئة(
144٠/3/25ه
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السفير األرجنتيني لدى المملكة.24
الرياض 

)مقر الهيئة( 
144٠/4/6ه 

السفير السويسري لدى المملكة.25
الرياض 

)مقر الهيئة( 
144٠/4/11ه 

26
رئيس المركز الوطني لحقوق اإلنسان بجمهورية أوزبكستان وعضو اللجنة 
الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسامي.

الرياض 
)مقر الهيئة( 

144٠/4/13ه

المشاركات اإلقليمية والدولية:
مثلــت الهيئــة المملكــة وشــاركت فــي عــدد مــن الزيــارات والمؤتمــرات والفعاليــات والمحافــل اإلقليميــة 

والدوليــة، ومــن أبــرز هــذه المشــاركات مــا يأتــي:

الجدول )22( المشاركات اإلقليمية والدولية للهيئة خال العام المالي 1439/ 144٠ ه

التاريخالمكانالمشاركةم

1
أعمال الدورة )43( للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان، جامعة الدول 

العربية.
11-1439/5/14هـ.القاهرة

3-1439/6/٧هـ.جنيفأعمال الدورة )2٠( للجنة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسان. 2 

 3 
المؤتمر الدولي األول عن حقوق اإلنسان في باكستان بعنوان "من أجل 

عالم أفضل مؤتمر عالمي بمنظور وطني".
3-1439/6/5هـ.إسام اباد 

 4 
افتتاح منتدى الرياض الدولي اإلنساني للتعريف بدور المملكة الرائد في 

الجانب اإلغاثي واإلنساني
1٠-1439/6/11هـ الرياض

 5 
مناقشة تقرير المملكة الجامع لتقريريها الثالث والرابع الخاص باتفاقية 
للجنة   )69( الـــدورة  في  الــمــرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء 

.)CEDAW( القضاء على التمييز ضد المرأة باألمم المتحدة
11/ 6 /1439هـ جنيف
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 6 
المستدامة"  التنمية  تحقيق  في  القضائية  السلطة  "دور  حــول  نــدوة 
اإلنسان،  لحقوق  السامية  للمفوضية  اإلقليمي  المكتب  مع  بالتعاون 

لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق(.
1439/6/26هـ.القاهرة 

6/24-1439/٧/6هـ.نيويورك أعمال الدورة )62( للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة. ٧ 

 8 
في  المرأة  ضد  الجنسي  العنف  عن  المساءلة  آليات  "تعزيز  حول  نــدوة 

أوقات النزاعات المسلحة"، جامعة الدول العربية.
1439/٧/11هـ.القاهرة 

1439/٧/18هالرياضافتتاح مؤتمر نزاهة الدولي الثالث. 9 

 1٠ 
الثالثة عشرة حول "حقوق الطفل في اإلسام من أجل  الدورة  أعمال 
تعزيز حقوق الطفل"، الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان بمنظمة 

التعاون اإلسامي.
٧/29-1439/8/3هـ.جدة

1 / 8 / 1439هـ جنيفالملتقى العلمي "العاقات الدولية أثناء االزمات والكوارث."11

12
الخاص  التاسع  إلى  الرابع  من  لتقاريرها  الجامع  المملكة  تقرير  مناقشة 
 )95( الــدورة  في  العنصري  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  باتفاقية 

للجنة القضاء على التمييز العنصري.
1439/8/11هجنيف

13
برنامج بعنوان "دور السياسة الخارجية وحقوق اإلنسان" المقدمة تحت 

مظلة برنامج الزائر الدولي.

الواليات 
المتحدة 
االمريكية 

5-1439/8/25ه

14
القيادية  الوظائف  لشاغلي  التعريفي  للبرنامج  الثالثة  الـــدورة  تنظيم 
اإلنسان والمفوضية  أعمال مجلس حقوق  المملكة لاطاع على  في 

السامية لحقوق اإلنسان.
 ٧-1439/8/11هـ.جنيف

15
أعمال الدورة السنوية التاسعة عشرة للفريق العامل الحكومي الدولي 

المفتوح العضوية المعني بالحق في التنمية، في مقر األمم المتحدة.
٧-1439/8/11هجنيف

16
الدول  جامعة  اإلنسان،  لحقوق  العربية  االستراتيجية  مشروع  مراجعة 

العربية.
21-1439/8/23هـ.القاهرة

1٧
منظمة  األطــفــال،  أجــل  مــن  الــعــدالــة  حــول  العالمي  المنتدى  أعــمــال 

اليونسكو.
13-1439/9/15هـ.باريس
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18
أعمال الدورة )11( لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة، األمم المتحدة.
28-1439/9/3٠هـ.نيويورك

4-1439/1٠/22هـ.جنيفأعمال الدورة الثامنة والثاثين لمجلس حقوق اإلنسان.19

2٠
ندوة اليوبيل الذهبي وأعمال والدورة )44( اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

اإلنسان، جامعة الدول العربية.
3-1439/11/6هالقاهرة 

جنيف أعمال الدورة التاسعة والثاثين، مجلس حقوق اإلنسان.21
1439/12/3٠ه – 

144٠/1/4ه

٧-144٠/1/1٠هبكين منتدى بكين لحقوق اإلنسان.22

23

1-الدورة الثانية والعشرين للجنة الطفولة العربية.
األطــفــال،  ضــد  العنف  وقــف  متابعة  للجنة  عشر  ــع  ــراب ال 2-االجــتــمــاع 

واالجتماع الخامس للجنة االستشارية لحقوق الطفل.
3-الدورة الثامنة للجنة األسرة العربية.

16-144٠/1/18هالرباط

24

التفاقية  االختياري  بالبروتوكول  الخاصين  المملكة  تقريري  مناقشة 
حقوق الطفل المتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغال األطفال 
في المواد اإلباحية، والبروتوكول االختياري المتعلق باشتراك األطفال 
الطفل  حقوق  للجنة   )٧9( ــدورة  ال أعمال  في  المسلحة،  النزاعات  في 

.) CRC (

144٠/1/21هجنيف

25

الندوة الدولية لعام 2٠18م، للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان 
التابعة لمنظمة التعاون اإلسامي، حول موضوع )دور االساموفوبيا: 
في  والمنعقدة  للعنصرية(  معاصر  ومظهر  اإلنــســان  لحقوق  انتهاك 

اسطنبول. 

8-144٠/2/9هـ.إسطنبول 

26
الدولي  المعهد  أقامها  التي  للتسامح  العالمية  للقمة  األولى  الــدورة   
مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ  مبادرات  لمؤسسة  التابع  للتسامح 

العالمية.
6-144٠/3/٧هدبي

2٧
التجارية وحقوق اإلنسان في  منتدى األمم المتحدة المعني باألعمال 

مقر األمم المتحدة.
18-144٠/3/2٠هجنيف 

28
أعمال الدورة العادية الرابعة عشرة بعنوان: )تعزيز حماية حقوق الاجئين 
الهيئة  التزام إسامي ودولي في مجال حقوق اإلنسان(،  والمهاجرين، 

الدائمة المستقلة لحقوق األنسان بمنظمة التعاون اإلسامي.
24-144٠/3/28هجدة
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29
الندوة الخاصة حول مواجهة قرارات مجلس حقوق اإلنسان بشأن الميول 

الجنسية، منظمة التعاون اإلسامي.
144٠/4/2ه جدة

3٠
التنمية  أهــداف  لتحقيق  المحددة  والمؤشرات  ــراءات  اإلجـ حــول  نــدوة 

المستدامة من منظور أسري، منظمة التعاون اإلسامي.
3-144٠/4/4هجدة

31
لحقوق  اإلسامي  التعاون  منظمة  إعان  مشروع  مناقشة  اجتماعات 

اإلنسان في منظمة التعاون اإلسامي.
1٠-144٠/4/11هجدة

32
لحقوق  العربية  االستراتيجية  مشروع  بشأن  الحكوميين  الخبراء  اجتماع 

اإلنسان، جامعة الدول العربية.
1٠-144٠/4/12هالقاهرة 
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أعمال اللجان الدائمة
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أ-لجنة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص
عقدت اللجنة )٧( اجتماعات خال العام المالي 144٠/1439ه، ناقشت فيها عددًا من الموضوعات ومنها: 

1- تفعيــل مذكــرة التفاهــم للتعــاون الفنــي بيــن هيئــة حقــوق اإلنســان والمنظمــة الدوليــة للهجــرة حيــث تــم 

ــة  ــن الهيئ ــة للتعريــف بالتعــاون بي االتفــاق علــى إقامــة ورشــة عمــل متخصصــة لمنســوبي الجهــات الحكومي

ــرة مــن 19-144٠/3/2٠ه. والمنظمــة الدوليــة للهجــرة وقــد عقــدت الورشــة خــال الفت

2- اجتمــاع معالــي رئيــس الهيئــة رئيــس لجنــه مكافحــة جرائــم االتجــار باألشــخاص مــع ممثــل وزارة التنميــة 

الدوليــة البريطانيــة لــدي الــدول الخليجيــة للتعــاون فــي مجــال مكافحــة جرائــم االتجــار باألشــخاص لتعزيــز ســبل 

التعــاون مــع الجانــب البريطانــي، حيــث تلقــت اللجنــة دعــوة مــن الجانــب البريطانــي لزبــارة لنــدن والوقــوف علــى 

تجربتهــم فــي مجــال مكافحــة جرائــم االتجــار باألشــخاص وتــم الرفــع للمقــام الســامي للتوجيــه.

3- زيــارة وفــد مكتــب رصــد ومراقبــة االتجــار باألشــخاص بــوزارة الخارجيــة األمريكيــة، حيــث تــم إعــداد البرنامــج 

الزمنــي لزيــارة الوفــد خــال الفتــرة مــن 1٧-2٠18/11/2٠م، وتــم تقديــم تقريــر عــن جهــود المملكــة فــي مجــال 

مكافحــة جرائــم االتجــار باألشــخاص، وعقــد اجتمــاع برئاســة معالــي رئيــس اللجنــة وأعضــاء اللجنــة وبعــض 

المســؤولين فــي وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة والنيابــة العامــة ووزارة العــدل مــع وفــد مكتــب رصــد 

مراقبــة االتجــار باألشــخاص بالخارجيــة األمريكيــة، وجــرى فــي الختــام توقيــع مذكــرة التعــاون الفنــي بيــن هيئــة 

حقــوق اإلنســان ومكتــب رصــد ومراقبــة االتجــار باألشــخاص فــي تاريــخ 144٠/3/11ه.

4- دراســة مشــروع مذكــرة تفاهــم للتعــاون الفنــي بيــن الهيئــة ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات 

والجريمــة، حيــث ال يــزال الموضــوع قيــد الدراســة.

5- مناقشــة االستفســارات الــواردة مــن المكتــب العربــي لشــؤون المخــدرات لمجلــس وزارء الداخليــة العــرب 

حيــث ال يــزال الموضــوع تحــت الدراســة.

6- دراســة مــا تضمنــه األمــر الســامي الكريــم رقــم 2425 وتاريــخ 1439/11/13ه القاضــي بالموافقــة علــى مــا 

رأه مجلــس الشــؤون السياســية واألمنيــة، حيــث تقــوم اللجنــة بمتابعــة وتنفيــذ مــا تضمنتــه الخطــة الوطنيــة 

لمكافحــة جرائــم االتجــار باألشــخاص.

ــم االتجــار باألشــخاص لألعــوام )1438-1441ه(، التــي  ــة لمكافحــة جرائ ــذ الخطــة الوطني ــة تنفي وتواصــل اللجن

تأتــي ضمــن التدابيــر واإلجــراءات الوطنيــة لمواجهــة هــذه الجريمــة، ولتكــون إطــارًا عامًا ألداء الجهات المشــاركة 

ومســاهمتها فــي منــع ومكافحــة جرائــم االتجــار باألشــخاص، وخارطــة طريــق للجهــود الوطنيــة خــال األربــع 
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ســنوات القادمــة، وتشــتمل الخطــة علــى أربعــة محــاور، المحــور األول: يتعلــق بالجانــب الوقائــي والتدابيــر 

ــا جرائــم  ــة والمســاعدة اإلنســانية لضحاي ــع، أمــا المحــور الثانــي فيتعلــق بجانــب الحماي ــة وســد الذرائ االحترازي

االتجــار باألشــخاص، فــي حيــن يتنــاول المحــور الثالــث الماحقــة القضائيــة، ويركــز المحــور الرابــع علــى التعــاون 

الوطنــي واإلقليمــي والدولــي، ويتمثــل كل محــور فــي عــدد مــن األهــداف.

ــة،  ــز جهــود المملكــة فــي مكافحــة هــذه الجريمــة اســتنادًا لألنظمــة الوطني ــى تعزي وتهــدف هــذه الخطــة إل

واالتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة التــي أصبحــت المملكــة طرفــًا فيهــا، حيــث يتــم متابعــة تنفيــذ الجهــات 

الحكوميــة مــا يخصهــا فــي تلــك األنظمــة واالتفاقيــات مــن مهــام. كمــا تعمــل علــى متابعــة أوضــاع الضحايــا 

ومعالجتهــا، مــع العمــل علــى الجوانــب الوقائيــة كإجــراء األبحــاث والدراســات، وتنظيــم الحمــات اإلعاميــة، 

ــات الازمــة فــي هــذا الشــأن. ــة، وإقامــة األنشــطة والفعالي والبرامــج التدريبي

كمــا عملــت اللجنــة علــى آليــات تنفيــذ توصياتهــا التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي تحســين جهــود المملكــة 

فــي منــع ومكافحــة جرائــم االتجــار باألشــخاص والموافــق عليهــا باألمــر الســامي الكريــم رقــم )298٧2( وتاريــخ 

143٧/6/21هـــ، ومنهــا:

1. إنشاء دور إيواء وحماية مخصصة لضحايا جرائم االتجار باألشخاص في المدن الرئيسية بالمملكة.

2. دعم إنشاء جمعيات أهلية متخصصة لحماية ومساعدة ضحايا جرائم االتجار باألشخاص.

3. وضع نظام لمكافحة التسول.

4. الربــط اإللكترونــي بيــن الجهــات ذات العاقــة بمكافحــة جرائــم االتجــار باألشــخاص لتــداول اإلحصائيــات 

والبيانــات.

5. تعزيــز التدريــب والتأهيــل علــى الصعيــد الوطنــي فــي مجــال منــع ومكافحــة جرائــم االتجــار باألشــخاص 

الضحايــا. وحمايــة 

وتعكــف اللجنــة مــن خــال اجتماعاتهــا المنتظمــة علــى دراســة موضوعــات مكافحــة االتجــار باألشــخاص واتخــاذ 

المزيــد مــن اإلجــراءات واآلليــات التــي تؤكــد علــى التــزام المملكــة بالمعاييــر واالتفاقيــات الدوليــة والمكافحــة 

المســتمرة لجرائــم االتجــار باألشــخاص فــي المملكــة لضمــان حمايــة حقــوق اإلنســان وكرامتــه، حيــث عقــدت 

اللجنــة لقــاءات متعــددة مــع عــدد مــن المســؤولين فــي الجهــات الحكوميــة المعنيــة باالتجــار باألشــخاص 

ومنهــا: األمــن العــام، مركــز المعلومــات الوطنــي، ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، ومراكــز اإليــواء.



التقرير السنوي 1439هـ - 1440هـ / 2018م 132133

اختصاصات الهيئة

ــم االتجــار باألشــخاص واستكشــاف أفضــل الســبل  ــادة الوعــي العــام بجرائ ــة الشــاملة لزي وفــي ســياق الحمل

للحــد منهــا، أقامــت اللجنــة ورشــة عمــل ضمــن فعاليــات اليــوم العالمــي لمكافحــة االتجــار باألشــخاص فــي 

منطقــة جــازان، خــال الفتــرة مــن 1٧-1439/11/18ه اســتهدفت جميــع فئــات وشــرائح المجتمــع.

وأعــدت اللجنــة تقريــر عــن جهــود المملكــة العربية الســعودية فــي منع ومكافحة جرائم االتجار باألشــخاص 

لعــام 2٠1٧م، إضافــة إلــى تقريــر عــن جهــود المملكــة ومبادراتهــا المتعلقــة باالتجــار باألشــخاص فــي حــاالت 

النــزاع، بنــاء علــى طلــب مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة )UNDOC( بطلــب مشــاركة 

المملكــة فــي تقريــر األميــن العــام للمنظمة.

وشــاركت أمانــة لجنــة مكافحــة جرائــم االتجــار باألشــخاص فــي ملتقــى ومعــرض لاســتقدام والخدمــات 

فــي  بتاريــخ ٧/29 – 1439/8/2ه، كمــا شــاركت  الريــاض  فــي  المقــام  المســاندة  والخدمــات  العماليــة 

المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة )الجنادريــة( خــال الفتــرة 4/13 -144٠/5/3ه.

ب-اللجنة الدائمة المعنية بالردود
ــع  ــة بمجلــس حقــوق اإلنســان التاب ــن أو الفــرق العامل ــن الخاصي ــواردة مــن المقرري ــة االدعــاءات ال تنظــر اللجن

ــم. ــة، أو مــا يحــال إليهــا مــن المقــام الســامي الكري ــات الدولي لألمــم المتحــدة أو غيرهــا مــن اآللي

وقــد صــدر هــذا العــام األمــر الملكــي الكريــم رقــم 11319 وتاريــخ 144٠/2/29ه المتضمــن إعــادة تشــكيل لجنــة 

الــردود فــي هيئــة حقــوق اإلنســان لتكــون تحــت إشــراف رئيــس الهيئــة وتختــص بالــرد علــى االدعــاءات الفرديــة 

التــي تــرد مــن آليــات األمــم المتحــدة.

ــة،  ــة فردي ــة خــال العــام المالــي 144٠/1439ه )3٠( اجتماعــًا، نظــرت خالهــا فــي )9٠( حال وقــد عقــدت اللجن

وأعــّدت اللجنــة )3٠( ردًا بشــأن الحــاالت والموضوعــات الــواردة لهــا لإلجابــة علــى االستفســارات الــواردة حيالهــا.

ج-اللجنة الدائمة إلعداد مشروعات التقارير
انبثــق عــن اللجنــة الدائمــة )6( لجــان فرعيــة عقــدت )25( اجتماًعــا منــذ إنشــائها، منهــا )4( لجــان فرعيــة التــزال 

قائمــة فــي المــدة التــي يشــملها التقريــر، وذلــك إلعــداد مشــاريع التقاريــر.

وبلــغ عــدد اجتماعــات اللجنــة الدائمــة إلعــداد مشــروعات التقاريــر )2٠( اجتماعــًا منــذ إنشــائها، تــم خالهــا 

مناقشــة عــدد مــن الموضوعــات، وإنجــاز عــدد مــن المهــام، ويبيــن الجــدول اآلتــي أبــرز األعمــال التــي أنجزتهــا 

اللجنــة خــال العــام المالــي 144٠/1439ه
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الجدول )23( أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة الدائمة إلعداد مشروعات التقارير خال العام المالي 144٠/1439ه

الموضوعاتم

 1 
إجابات المملكة على قائمة القضايا والمسائل الصادرة عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

)CEDAW(

 2 .)CEDAW( إعداد الدليل المرجعي لمناقشة تقرير

 3 
التحضير لمناقشة تقرير المملكة الجامع لتقريريها )من الرابع حتى التاسع( الخاص باتفاقية القضاء على جميع 
العنصري  التمييز  على  القضاء  لجنة  أرسلتها  التي  الموضوعات  ومناقشة   )CERD( العنصري  التمييز  أشكال 

)الخطة الزمنية(.

 4 
دراسة قائمة المسائل المتعلقة بتقرير المملكة األولي الخاص بالبروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق 

الطفل بشأن إشراك األطفال في النزاع المسلح.

 5 
دراسة قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير المقدم من المملكة بموجب المادة 12)1( من البروتوكول االختياري 

الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهم في البغاء وفي إنتاج المواد اإلباحية.

 6 .)UPR( إعداد مشروع تقرير المملكة الثالث الخاص باالستعراض الدوري الشامل

٧
بالبروتوكول  الخاص  األولي  المملكة  بتقرير  المتعلقة  المسائل  قائمة  على  اإلجابات  إعداد مشروع مذكرة 

االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال في النزاعات المسلحة.

8
بالبروتوكول  الخاص  األولي  المملكة  بتقرير  المتعلقة  المسائل  قائمة  على  اإلجابات  إعداد مشروع مذكرة 
االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع األطفال واستغالهم في البغاء وفي المواد اإلباحية.

9
دراسة ومراجعة الماحظات الختامية على تقرير المملكة الجامع لتقريريها )الثالث والرابع( الخاص باتفاقية 

.)CEDAW( القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1٠
التاسع( الخاص  الرابع حتى  دراسة ومراجعة الماحظات الختامية على تقرير المملكة الجامع لتقريريها )من 

.)CERD( باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
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تـنـظـيم الــهـيـئـة
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الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )207( وتاريخ 1426/8/8ه *
والمعّدل بقرار مجلس الوزراء رقم )237( وتاريخ 1437/6/5ه **

المادة األولى: 
ترتبــط الهيئــة مباشــرة بالملــك، وتهــدف إلــى حمايــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا وفقــًا لمعاييــر حقــوق اإلنســان 

الدوليــة فــي جميــع المجــاالت، ونشــر الوعــي بهــا، واإلســهام فــي ضمــان تطبيــق ذلــك فــي ضــوء أحــكام 

الشــريعة اإلســامية. وتكــون هــي الجهــة الحكوميــة المختصــة بإبــداء الــرأي والمشــورة فيمــا يتعلــق بمســائل 

حقــوق اإلنســان.

المادة الثانية: 
تتمتــع الهيئــة بالشــخصية االعتباريــة ويكــون لهــا االســتقال التــام فــي ممارســة مهماتهــا المنصــوص عليهــا 

فــي هــذا التنظيــم، ويكــون مقرهــا الرئيــس مدينــة الريــاض، ويجــوز لهــا فتــح فــروع وإنشــاء مكاتــب فــي مناطــق 

المملكــة. 

المادة الثالثة: 
يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة. 

المادة الرابعة: 
يكون للهيئة مجلس يسمى )مجلس الهيئة( يشكل على النحو اآلتي: 

رئيسًا أ - رئيس الهيئة  

ب - نائب رئيس الهيئة نائبًا للرئيس

ج - ثمانيــة عشــر عضــوًا علــى األقــل، يعينــون بأمــر مــن الملــك، لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد، ويكونــون 

ــة، ومشــهودًا لهــم بالنزاهــة  ــوم السياســية أو التربوي ــون أو العل ــًا فــي الشــريعة أو القان ــن تأهيــا عالي مؤهلي

والكفايــة والخبــرة فــي ميــدان حقــوق اإلنســان، ومتفرغيــن للعمــل فيهــا خــال مــدة العضويــة.

د - ســتة أعضــاء علــى األقــل غيــر متفرغيــن، يعينــون بأمــر مــن الملــك، لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد، 

ويكونــون معروفيــن باهتمامهــم فــي ميــدان حقــوق اإلنســان، ولهــؤالء األعضــاء حــق حضــور االجتماعــات دون 

أن يكــون لهــم حــق التصويــت. 

*نشر في جريدة أم القرى في عددها رقم )4٠65( وتاريخ 4 / 9 / 1426 هـ

** نشر في جريدة أم القرى في عددها رقم )4612( وتاريخ 143٧/6/23هـ
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المادة الخامسة: 
مجلــس الهيئــة هــو الســلطة المهيمنــة علــى شــؤون الهيئــة وتصريــف أمورهــا، ويتخــذ جميــع الســبل الازمــة 

لتحقيــق أغراضهــا فــي حــدود هــذا التنظيــم، ولــه علــى وجــه الخصــوص مــا يلــي: 

1- التأكــد مــن تنفيــذ الجهــات الحكوميــة المعنيــة، لألنظمــة واللوائــح الســارية فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان، 

والكشــف عــن التجــاوزات المخالفــة لألنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة والتــي تشــكل انتهــاكًا لحقــوق 

اإلنســان، واتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة الازمــة فــي هــذا الشــأن.

ــرأي فــي مشــروعات األنظمــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، ومراجعــة األنظمــة القائمــة واقتــراح   2- إبــداء ال

تعديلهــا وفقــًا لإلجــراءات النظاميــة.

ــي انضمــت  ــة لحقــوق اإلنســان الت ــق مــا يخصهــا مــن الصكــوك الدولي ــة لتطبي  3- متابعــة الجهــات الحكومي

إليهــا المملكــة، والتأكــد مــن اتخــاذ تلــك الجهــات اإلجــراءات الازمــة لتنفيذهــا.

ــرأي فــي الصكــوك الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان، فيمــا يتعلــق بانضمــام المملكــة إليهــا، أو  ــداء ال  4- إب

األحــكام الــواردة فيهــا.

 5- الموافقــة علــى تقاريــر المملكــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، ورفــع مــا يلــزم منهــا مــن قبــل رئيــس الهيئــة 

إلــى الملــك.

 6-زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة االختصاص، ورفع تقارير عنها إلى الملك.

 ٧-تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان والتحقق من صحتها، واتخاذ اإلجراءات النظامية في شأنها.

 8- وضــع السياســة العامــة لتنميــة الوعــي بحقــوق اإلنســان واقتــراح ســبل العمــل علــى نشــر ثقافــة حقــوق 

اإلنســان والتوعيــة بهــا، وذلــك مــن خــال المؤسســات واألجهــزة المختصــة بالتعليــم والتدريــب واإلعــام 

وغيرهــا.

 9- الموافقة على إصدار النشرات والمجات والمطبوعات، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.

1٠- الموافقــة علــى التقريــر الســنوي عــن أعمــال الهيئــة والتقريــر الســنوي عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي 

المملكــة، ورفعهمــا إلــى الملــك.

 11- الموافقــة علــى مشــروع ميزانيــة الهيئــة وحســابها الختامــي ورفعهمــا إلــى الملــك بحســب اإلجــراءات 

النظاميــة.
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12- التعــاون مــع الجمعيــات والمنظمــات والمؤسســات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة العاملــة فــي 

مجــال حقــوق اإلنســان بمــا يحقــق أهــداف الهيئــة وتنميــة عاقاتهــا.

13- الموافقــة علــى عقــد المؤتمــرات والنــدوات الداخليــة والدوليــة فــي مســائل حقــوق اإلنســان، والمشــاركة 

فيهــا، وفقــًا لإلجــراءات النظاميــة فــي هــذا الشــأن.

14- الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق اإلنسان.

15- إقرار اللوائح اإلدارية والمالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم.

16- تكليــف أعضــاء مجلــس الهيئــة أو بعضهــم المعينيــن وفقــًا للفقــرة )ج( مــن المــادة )الرابعــة( مــن هــذا 

التنظيــم باإلشــراف علــى إدارات الهيئــة المختلفــة.

1٧- إنشاء إدارات أخرى، يرى المجلس ضرورة وجودها.

18- تكويــن لجــان دائمــة أو مؤقتــة مــن بيــن األعضــاء أو مــن غيرهــم ألداء مهمــات معينــة تدخــل فــي اختصــاص 

المجلس.

المادة السادسة: 
لمجلــس الهيئــة دعــوة ممثليــن مــن الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة األخــرى والمؤسســات األهليــة عنــد دراســة 

الموضوعــات ذات العاقــة بهــذه الجهــات. 

المادة السابعة: 
يجتمــع مجلــس الهيئــة مــرة كل شــهر علــى األقــل، وكلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك بدعــوة مــن رئيســه أو نائبــه، 

أو بطلــب مــن ثلــث أعضائــه؛ وال يعــد االجتمــاع نظاميــًا إال إذا حضــره أغلبيــة أعضــاء مجلــس الهيئــة، بمــن فيهــم 

الرئيــس أو نائبــه. 

المادة الثامنة: 
يصــدر مجلــس الهيئــة قراراتــه وتوصياتــه بأغلبيــة أصــوات أعضائــه الحاضريــن الذيــن لهــم حــق التصويــت؛ وعنــد 

تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس االجتمــاع. 

المادة التاسعة: 
يتولــى الرئيــس إدارة الهيئــة وتمثيلهــا والعمــل علــى تســيير عملهــا وفــق اختصاصاتهــا ومهماتهــا ويشــرف علــى 
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حســن سيـــر عملهــا، ولــه فــي ســبيل ذلــك اتخــاذ مــا يلــي:

ــة تمهيــدًا إلحالتهــا إلــى مجلــس  ــة التــي تســير عليهــا الهيئ ــة والمالي 1- اإلشــراف علــى إعــداد اللوائــح اإلداري

الهيئــة.

 2- اعتماد اإلجراءات المالية وفق األنظمة واللوائح المقررة في هذا الشأن.

3- اإلشراف على سيـر العمل في الهيئة من خال اللوائح المعتمدة.

4- اإلشــراف علــى إعــداد التقريــر الســنوي عــن أعمــال الهيئــة، والتقريــر الســنوي عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي 

المملكــة، تمهيــدًا إلحالتهمــا إلــى مجلــس الهيئــة.

5- اإلشــراف علــى إعــداد مشــروع الميزانيــة الســنوية للهيئــة، وحســابها الختامــي، تمهيــدًا إلحالتهمــا إلــى 

مجلــس الهيئــة.

 6- تمثيــل الهيئــة لــدى الجهــات الحكوميــة والمؤسســات والهيئــات األخــرى ذات العاقــة داخــل المملكــة 

وخارجهــا.

 ٧- رفــع تقاريــر المملكــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان إلــى الملــك، بعــد موافقــة مجلــس الهيئــة عليهــا، وذلــك 

وفقــًا لمــا ورد فــي الفقــرة )5( مــن المــادة )الخامســة( مــن هــذا التنظيــم. 

المادة العاشرة: 
يتولى نائب رئيس الهيئة مساعدة الرئيس في حضوره، ويقوم بعمله عند غيابه. 

المادة الحادية عشرة: 
تتكون الهيئة من اإلدارات التالية: 

أ -إدارة الشؤون القانونية والدراسات والبحوث: 
وتكــون مهماتهــا تقديــم االستشــارات الشــرعية والنظاميــة المقارنــة، فيمــا يتعلــق بمســائل حقــوق اإلنســان، 

ومــا يحيلــه إليهــا مجلــس الهيئــة أو رئيســها، وكذلــك اإلســهام فــي إعــداد تقاريــر المملكــة الدوريــة المترتبــة 

ــرد علــى الدعــاوى فــي مســائل حقــوق  علــى انضمامهــا إلــى الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وإعــداد ال

اإلنســان أو إقامتهــا. 
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ب - إدارة المنظمات والعالقات الدولية:
ــر  ــة، وغي ــة المختصــة بمســائل حقــوق اإلنســان، الحكومي  وتكــون مهماتهــا التنســيق مــع المنظمــات الدولي

الحكوميــة، والمؤسســات المعنيــة بذلــك، ومتابعــة قضايــا الســعوديين الذيــن تتعــرض حقوقهــم لانتهــاك 

خــارج المملكــة. 

ج - إدارة تلقي الشكاوى: 
وتكــون مهماتهــا اســتقبال الشــكاوى، مــن األفــراد والمؤسســات والمنظمــات وغيرهــا، فــي مســائل حقــوق 

اإلنســان، والتحقــق مــن صحتهــا، وذلــك تمهيــدًا إلحالتهــا إلــى اإلدارة المعنيــة فــي الهيئــة. 

د - إدارة المتابعة والتحقيق :
وتكــون مهماتهــا متابعــة أي شــكوى حتــى الوصــول إلــى حلهــا، وزيــارة الســجون ودور التوقيــف، وفــَق مــا 

يقــدره مجلــس الهيئــة فــي هــذا الخصــوص دون إذن مــن جهــة االختصــاص، والتحقيــق فيمــا يتطلــب التحقيــق 

فيــه مــن مخالفــات فــي مســائل حقــوق اإلنســان، ورفــع النتائــج إلــى مجلــس الهيئــة. 

هـ - إدارة العالقات العامة: 
وتكــون مهماتهــا التنســيق بيــن اإلدارات المعنيــة فــي الهيئــة، ومــا يحيلــه إليهــا مجلــس الهيئــة أو رئيســها مــن 

طلبــات فــي هــذا الشــأن، ومتابعــة مــا ينشــر فــي وســائل اإلعــام المختلفــة فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان، 

واإلســهام فــي الترتيبــات عنــد إقامــة المؤتمــرات والنــدوات ذات العاقــة. 

و - إدارة الشؤون المالية واإلدارية: 
ــة، ومــا يتعلــق بميزانيتهــا، وممتلكاتهــا، ومــا يكفــل تســيير  وتكــون مهماتهــا متابعــة شــؤون منســوبي الهيئ

عملهــا. 

المادة الثانية عشرة: 
ينشــأ مركــز للنشــر واإلعــام والتوثيــق والترجمــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، ويديــره أحــد أعضــاء مجلــس 

الهيئــة المتفرغيــن بنــاًء علــى ترشــيح مــن رئيــس الهيئــة. ويهــدف هــذا المركــز إلــى اإلســهام فــي نشــر المبــادئ 

والمفاهيــم األساســية لحقــوق اإلنســان التــي تتفــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية وتأصيل ثقافتهــا، وإقامة 
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عاقــات التعــاون مــع الهيئــات الدوليــة والمؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة العاملــة مــن أجــل النهــوض 

بحقــوق اإلنســان. وللمركــز علــى وجــه الخصــوص المهمــات اآلتيــة:

1- اإلشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تعقد في المملكة حول حقوق اإلنسان.

ــن الشــريعة اإلســامية والصكــوك  ــة بي 2- نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان، ومــن ذلــك إجــراء الدراســات المقارن

الدوليــة لحقــوق اإلنســان وتوعيــة المواطنيــن، واالســتعانة بالمؤسســات واألجهــزة المختصة بشــؤون التعليم 

واإلعــام والثقافــة.

3- إعداد النشرات والمجات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.

4- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة تمهيدًا إلحالته إلى مجلس الهيئة. 

5- تنظيــم دورات خاصــة فــي المملكــة للتوعيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان لمنســوبي الجهــات المعنيــة 

بحقــوق اإلنســان وغيرهــم مــن المهتميــن بـــهذا المجــال.

6- توثيق جميع ما يتعلق بحقوق اإلنسان والترجمة من اللغة العربية وإليها. 

المادة الثالثة عشرة: 
ــط اتصــال  ــة ذات العاقــة ضاب ــح الحكومي ــوزارات أو المصال تكــون إدارات حقــوق اإلنســان وأقســامها فــي ال

للهيئــة. 

المادة الرابعة عشرة: 
للهيئــة أن تســتعين -بحســب حاجتهــا- بعــدد كاٍف مــن الخبــراء والمختصيــن والعامليــن المؤهلين ألداء مهماتها 

المنصــوص عليهــا فــي هــذا التنظيم. 

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

المادة السادسة عشرة: 
ــات أو معلومــات تتصــل بأعمالهــا، وذلــك ألداء  ــه مــن بيان ــة بمــا تطلب ــد الهيئ ــة تزوي يجــب علــى أجهــزة الدول

مهماتهــا المنوطــة بهــا. 

المادة السابعة عشرة: 
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تنظيم الهيئة

1-يكــون للهيئــة ميزانيــة مســتقلة تعــد وتصــدر وفقــًا لترتيبــات إصــدار الميزانيــة العامــة للدولــة، ويصــرف منهــا 

وفقــًا لتعليمــات ميزانيــة الدولــة، وتتكــون أمــوال الهيئــة مــن: 

أ - االعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.

ب - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

ج - الهبات واإلعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة.

د - الموارد األخرى التي يقرر مجلس الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة.

 2 -تبــدأ الســنة الماليــة للهيئــة مــع بدايــة الســنة الماليــة للدولــة وتنتهــي مــع نهايتهــا، واســتثناًء مــن ذلــك تبــدأ 

الســنة الماليــة األولــى للهيئــة مــن تاريــخ نفــاذ هــذا التنظيــم. 

المادة الثامنة عشرة: 
ــة  ــخ انتهــاء الســنة المالي ــر مــن تاري ــة أشــهر علــى األكث ــى الملــك خــال ثاث ــة حســابها الختامــي إل ترفــع الهيئ

ــراه فــي شــأنه. للتوجيــه بمــا ي

المادة التاسعة عشرة: 
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره. 
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