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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين، وبعد:

متقريراالأداءال�شنويلهيئةحقوقاالإن�شانللعامالمالي1438-1439هـ)2017م(،وفقًاللفقرة في�شرنياأناأقدِّ
العا�شرةمنالمادةالخام�شةمنتنظيمالهيئةال�شادربقرارمجل�سالوزراءرقم)207(وتاريخ1426/8/8هـ
والمعدّلبقرارمجل�سالوزراءرقم)237(وتاريخ5/6/1437هـ.وقدروعيفياإعدادهاالمتثاللقواعداإعداد

التقاريرال�شنويةال�شادرةباالأمرال�شاميالكريمرقم)26345(وتاريخ1422/12/19هـ.
ويطيبلياأناأرفععباراتال�شكرواالمتناناإلىمقامخادمالحرمينال�شريفينالملك�شلمانبنعبدالعزيز
اآل�شعود-حفظهاهلل-علىماحظيتبههيئةحقوقاالإن�شانمندعممتوا�شل،تمثلفيعددمنالقرارات
واالأوامرالتيعززتم�شيرةحقوقاالإن�شانفيالمملكة،ومنها-على�شبيلالمثال-االأمرال�شاميالكريمرقم
)33322(وتاريخ1438/7/21هـالذين�سعلىدعمهيئةحقوقاالإن�شانلتتولى-بالتن�شيقمعالجهاتالحكومية

المعنية-و�شعمايلزممنبرامجللتعريفباالتفاقياتالدوليةالتيان�شمتاإليهاالمملكة.
الهيئةبتطبيق الــوزراءرقم)237(وتاريخ1437/6/5هـــاملت�شمنتعديلتنظيم اإىلقرارجمل�س اأ�شري كما
نظاميالعملوالتاأميناتاالجتماعيةعلىمن�شوبيها،حيثمتخاللالعاماملايل1439/1438هـت�شكنياملوظفني
علىكادرالهيئةاجلديد،وذلكوفقًاللهيكلالتنظيمياجلديدلهيئةحقوقاالإن�شانالذياأقرهجمل�سالهيئة،حيث
متا�شتحداثثالثمنالوكاالتهي:وكالةالهيئةللتعاونالدويل،ووكالةالهيئةحلمايةحقوقاالإن�شان،ووكالة
الهيئةللموارداملوؤ�ش�شية،وت�شماإداراتجديدةمثلاالإدارةالعامةللتخطيطاال�شرتاتيجيوالتميزاملوؤ�ش�شي،واالإدارة
العامةلل�شراكاتوالتوا�شل،وعددمناالإداراتوالوحداتالتنظيميةاالأخرىكماهومبنييفثناياهذاالتقرير.

و�شعيها تنظيمها، عليها  ن�سَّ التي االإن�شان حقوق بحماية المتعلقة لمهامها الهيئة اأداء التقرير ي�شتعر�س
اإلىال�شجون ال�شاأن،حيثبلغعددالزياراتالمنفذة للتاأكدمنتنفيذالجهاتالحكوميةلم�شوؤولياتهافيهذا
مدىتمتع على للوقوف زيــارة، )1229( الفتيات رعاية وموؤ�ش�شات االجتماعية المالحظة ودور التوقيف ودور
المرعية،ومدىمالءمة واالأنظمة االإ�شالمية ال�شريعة التيكفلتهالهم والموقوفينبكاملحقوقهم المحكومين

ذلكمعالمعاييرالدوليةلحقوقال�شجناء.
ويظهرالتقريرقيامالهيئةبم�شوؤوليتهافيتلقيال�شكاوىفيمختلفمجاالتحقوقاالإن�شان،حيثبلغمجموعها
)2433(�شكوى،تماالنتهاءمن%67منها،وماتزالالهيئةتدر�ساأوتتوا�شلمعالجهاتالحكوميةذاتالعالقة

الإنهاءالباقيمنها.
وممايظهرهالتقريرقيامالهيئةبالردعلىالتقاريرالمتعلقةبحقوقاالإن�شان،وفقاللفقرةالخام�شةمنالمادة
تقارير الهيئة"بالموافقةعلى اخت�شا�سمجل�س ين�سعلى الذي االإن�شان تنظيمهيئةحقوق )الخام�شة(من
.وقداأعدتالهيئةوفقًا اإلىالملك المملكةالمتعلقةبحقوقاالإن�شان،ورفعمايلزممنهامنقبلرئي�سالهيئة

الخت�شا�شهاعددًامنالتقاريرفيهذاال�شاأن.
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الدولية، اأو االإقليمية اأو المحلية �شواء ال�شلة ذات والجهات الهيئة بين التعاون اأطر التقرير ي�شتعر�س كما
حيثوقعتالهيئةمذكرةتعاونمعوزارةالتعليملتحقيقالمزيدمنالتن�شيقوالتكاملبينهمافيجميعالمجاالت
التيتخدمحقوقاالإن�شان،ون�شرثقافةحقوقاالإن�شانوقيمهافيمناهجالتعليمفيمختلفالمراحلوتوظيف
االأن�شطةالتعليميةوالتربويةلتعزيزهذهالثقافةوالتدريبعليها،كما�شاركتالهيئةفيتد�شينالبوابةالتعليمية
االإلكترونيةلحقوقاالإن�شان"وطنييحميحقوقي"بالتعاونمعوزارةالتعليمبهدفتعريفطلبةالتعليمالعام
بثقافةحقوقاالإن�شانبمايمكنهممنمعرفةحقوقهم،ومعرفةمايوفرهلهموطنهمفيمجالحقوقاالإن�شان.

و�شاركتالهيئةمعوزارةالعملوالتنميةاالجتماعيةفيتنظيمالدورةاالأولىللموؤتمرالوزاريحولموؤ�ش�شة
الزواجواالأ�شرةوالحفاظعلىقيمهافيالدولاالأع�شاءفيمنظمةالتعاوناالإ�شالميوذلكفيمدينةجدةللفترة

11-1438/5/12هـ.
المالية ال�شنة خــالل الهيئة عملت حيث االإن�شان، حقوق ثقافة بن�شر الهيئة التزام عن التقرير ويك�شف
وور�سالعمل التدريبية والــدورات والندوات المحا�شرات تثقيفية،منخالل برامج و�شع 1439/1438هـــعلى
الحقوق، التوعيةبمعظم �شملت الو�شائل، وبمختلف المملكة مناطق معظم في التوعوية والفعاليات واالأن�شطة
اإ�شافةاإلىن�شرعددمنالمطبوعاتوالمجالتوتوزيعها،وتقديما�شت�شاراتحقوقية،منخاللالم�شاركةفي

المنا�شباتالعامة،اإ�شافةاإلىالحمالتالتوعوية.
اإلىجانبذلك،يتناولالتقريرتمثيلالهيئةللمملكةفيعددمنالزياراتوالموؤتمراتوالفعالياتوالمحافل
االإقليميةوالدولية،الإظهارال�شورةالحقيقيةلحالةحقوقاالإن�شانداخلالمملكةالعربيةال�شعوديةالتيتنطلق
 فيحمايتهالتلكالحقوقمنمبادئواأحكامال�شريعةاالإ�شالميةال�شمحة،والتاأكيد-فيالوقتنف�شه-علىاأنَّ

المملكةملتزمةبتعهداتهاالدوليةفيمجالحقوقاالإن�شان.
الهيئةوفودًازائرة ا�شت�شافت الهيئة،حيث التيقامبهام�شوؤولو اللقاءاتوالزيارات اإلى التقرير كماي�شير
عقدتمعهاجل�شاتحوارونقا�س،الإي�شاحاخت�شا�شاتالهيئة،واإبرازجهودهافيحمايةوتعزيزحقوقاالإن�شان،

وا�شتعرا�سماتممنتطوراتفيهذاالمجالخاللال�شنواتالما�شية.
وختامًا�شوفتعملالهيئةعلىا�شتكمالم�شيرتهاواال�شطالعبم�شوؤوليتهاعنحمايةحقوقاالإن�شانوتعزيزها
وفقمبادئواأحكامال�شريعةاالإ�شالميةال�شمحة؛�شعيًالتحقيقتطلعاتخادمالحرمينال�شريفينالملك�شلمان

بنعبدالعزيزاآل�شعود،و�شمووليالعهداالأميناالأميرمحمدبن�شلمانبنعبدالعزيز،يحفظهمااهلل.

واهللوليالتوفيق

بندربنمحمدالعيبان
رئيسهيئةحقوقاإلنسان





الفصل األول

الوضع اإلداري
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الوضع اإلداري

أواًل

التنظيم اإلداري
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الوضع اإلداري

يتكونالتنظيماالإداريللهيئةمنمجل�سالهيئةوعددمنالوحداتالتنظيميةواللجان،وهيعلىالنحواالآتي:

أ  -   مجلس الهيئة واللجان التابعة له

تشكيل مجلس الهيئة:  

حددتالمادة)الرابعة(منتنظيمالهيئة،ت�شكيلالمجل�سعلىالنحواالآتي:
1 رئي�سالهيئة:رئي�شًا.
2 نائبرئي�سالهيئة:نائبًاللرئي�س.
3 ثمانيةع�شرع�شوًاعلىاالأقليعينونباأمرمنالملكلمدةاأربع�شنوتقابلةللتجديد،ويكونونمتفرغين.

للعملفيهاخاللمدةالع�شوية.
4 �شتةاأع�شاءعلىاالأقلغيرمتفرغينيعينونباأمرمنالملكلمدةاأربع�شنواتقابلةللتجديد..

ومجل�سالهيئةهوال�شلطةالمهيمنةعلى�شوؤونالهيئةوت�شريفاأمورها،ويتخذجميعال�شبلالالزمةلتحقيق
اأغرا�شها،وي�شتمد�شالحياتهمنتنظيمالهيئة.

المجل�س، رئي�س من بقرار وموعدها الجل�شة تاريخ ويحدد اأ�شبوعين، كل عادية جل�شة الهيئة مجل�س ويعقد
اإلىذلك،واليعداالجتماع الحاجة اإذادعت اأوعقدجل�شةطارئة تاأجيلها اأو الجل�شة المجل�ستقديم ولرئي�س
نظاميًا،اإالاإذاح�شرهاأغلبيةاأع�شاءمجل�سالهيئةبمنفيهمالرئي�ساأونائبه،ويتكونالمجل�سفيدورتهالحالية

من)18(ع�شوًامتفرغًاو)10(اأع�شاءغيرمتفرغين.

أعمال المجلس ونشاطاته: 

1437/11/14هــــ، وتاريخ )55154( رقم الكريم الملكي االأمــر بموجب الثالثة لدورته الهيئة مجل�س �ُشكل
ناق�سخاللها اإذعقد)16(جل�شةخاللالعامالمالي1439/1438هـــ، ومار�سالمجل�سمهامهالمنوطةبه،
والقانونية،وحقوق ال�شرعية بالق�شايا العالقة ذات االإن�شان بحقوق المتعلقة المو�شوعات من مو�شوعًا )64(
والثقافيةوال�شيا�شية، واالجتماعية واالقت�شادية المدنية والحقوق الجنائية، والعدالة والطفل، والمراأة االأ�شرة
واتخذب�شاأنهاعددًامنالتو�شياتالالزمةواأ�شدرفي�شوئها)26(قرارًا،كمااأنجزتلجانالمجل�س)الدائمة

والموؤقتة(خاللهذهالفترةعددًامنالمو�شوعات،وفقًاالخت�شا�سكلمنها.

اللجان التابعة للمجلس: 

�شّكلمجل�سالهيئةعددًامناللجانالأداءمهاممعينةتدخلفياخت�شا�سالمجل�س،وذلكوفقًالل�شالحيات
الممنوحةلهبموجبالفقرة)18(من)المادةالخام�شة(منتنظيمالهيئة،ومنهذهاللجان:

اللجنة العامة: 

تتكوناللجنةالعامةلمجل�سالهيئةمنرئي�سالمجل�سونائبهوروؤ�شاءلجانالمجل�سالدائمة،وتنظراللجنة
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العامةفيالمو�شوعاتالتييحيلهااإليهارئي�سالهيئة،ولهاعلىوجهالخ�شو�سماياأتي:

1 على. وعر�شه االأهــداف، وتحقيق االأعمال اإنجاز من يمّكنه بما للمجل�س، العامة الخطة م�شروع اإعــداد
المجل�سالعتمادها.

2 تحديداخت�شا�شاتاللجانالدائمة..
3 التاأكدمنالنواحياالإجرائيةلتقاريراللجانومدىجاهزيتهاللعر�سعلىالمجل�س،واإقرارمايرفقبها.

عنداإدراجها�شمنجدولاأعمالالمجل�س.
4 و�شعجدولاأعمالاجتماعاتالمجل�س..
5 محا�شرجل�شات. م�شمون على اعترا�شات من الهيئة مجل�س اأو الهيئة رئي�س اإليها يحيله فيما الف�شل

المجل�ساأوعلىنتائجالت�شويتوفرزاالأ�شوات،اأوغيرذلكمناالعترا�شاتالتيقدتثاراأثناءجل�شات
المجل�س،ولهادعوةالع�شوالمعتر�سو�شماعوجهةنظره،ويكونقرارهافيذلكنهائيًا.

6 اأياأعمالاأخرىيحيلهااإليهامجل�سالهيئةاأورئي�سمجل�سالهيئة..

اللجان الدائمة: 

تتكونكللجنةمناللجانالدائمةمنعددمناالأع�شاءيحددهالمجل�سعلىاأاليقلعناأربعةاأع�شاءلكل
لجنة،ويختارالمجل�سهوؤالءاالأع�شاء،وي�شمياالأع�شاءمنبينهمرئي�ساللجنةونائبه.

ويوجدحاليًا�شتلجاندائمة،يخت�سكلمنهاباالأنظمةواللوائحوالمو�شوعاتالمتعلقةبمجالها،ومتابعة
تنفيذالجهاتالحكوميةالمعنيةلالأنظمةواللوائحوال�شكوكالدوليةالتياأ�شبحتالمملكةطرفًافيها،المتعلقة
باخت�شا�ساللجنة،والك�شفعنالتجاوزاتالتيت�شكلانتهاكًالحقوقاالإن�شانبالمخالفةلهذهاالأنظمةواللوائح
وال�شكوك،كماتخت�سكللجنةبدرا�شةالتقاريرالدوليةال�شادرةمنالدولاأوالمنظماتالدولية،وذلكفيما

يدخلفياخت�شا�ساللجنةمنمو�شوعات.وتخت�سكللجنةاإ�شافةاإلىذلكبماياأتي:

 ١. لجنة الشؤون الشرعية والقانونية: 
وتخت�سبدرا�شةاملو�شوعاتالتيُتثارحولاحلرياتالدينيةوالت�شامحواملذاهب،واملو�شوعاتالتيُتثارحول
العقوباتالبدنية)القتل،القطع،الرجم،اجللد(،واإقامةالدعاوى،واإعدادالردعليها.ودرا�شةاملو�شوعاتاملتعلقة

باإ�شالحذاتالبني،وال�شكوكالدوليةالتيملتن�شماإليهااململكة،وحتفظاتاململكةعلىال�شكوكالدولية.

 ٢. لجنة الحقوق المدنية والسياسية: 
وتخت�سبدرا�شةالمو�شوعاتالمتعلقةبالحقوقالمدنيةوال�شيا�شية،ومتابعةتطبيقاتفاقيةالق�شاءعلىجميع
على الق�شاء لجنة من ي�شدر ما ومتابعة ب�شاأنها، الدوري المملكة تقرير ومراجعة العن�شري، التمييز اأ�شكال

التمييزالعن�شريالتابعةلالأممالمتحدةمنتو�شيات.

 ٣. لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية: 

وتخت�سبدرا�شةاملو�شوعاتاملتعلقةباحلقوقاالقت�شاديةواالجتماعية،ومتابعةتطبيقاتفاقيةحقوقاالأ�شخا�س
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ذوياالإعاقة،ومراجعةتقريراململكةالدوريب�شاأنها،ومتابعةماي�شدرمناللجنةاملعنيةبحقوقاالأ�شخا�سذوي
االإعاقةالتابعةلالأمماملتحدةمنتو�شيات،وزيارةدوراالإيواءاالجتماعيةواإعدادالتقاريرب�شاأنها.

 ٤. لجنة الحقوق الثقافية والتوعية بحقوق اإلنسان: 

وتخت�سبدرا�شةالمو�شوعاتالمتعلقةبالحقوقالثقافيةوالتوعيةبحقوقاالإن�شان،وق�شاياالراأيالعامذات
ال�شلةبحقوقاالن�شانالثقافيةخا�شةفيمايتعلقبحريةاالأعمالاالأدبيةوالفنية،واإعدادال�شيا�شةالعامةلتنمية
الوعيبحقوقاالإن�شان،واقتراح�شبلالعملعلىن�شرثقافةحقوقاالن�شانوالتوعيةبها،واقتراحاال�شتراتيجية
الهيئة بــاأهــداف المت�شلة والمطبوعات والمجالت الن�شرات اإ�ــشــدار ومتابعة للهيئة، االإعالمية وال�شيا�شة

واخت�شا�شاتها،واإبداءالراأيفيعقدالموؤتمراتوالندواتالداخليةوالدوليةفيم�شائلحقوقاالإن�شان.

 5. لجنة األسرة والمرأة والطفل: 

وتخت�سبدرا�شةالمو�شوعاتالمتعلقةبحقوقاالأ�شرةوالمراأةوالطفل،ومتابعةتطبيقاتفاقيةالق�شاءعلى
جميعاأ�شكالالتمييز�شدالمراأة،ومراجعةتقريرالمملكةالدوريب�شاأنها،ومتابعةتنفيذماي�شدرمناللجنة
اتفاقيةحقوق تطبيق ومتابعة تو�شيات، من المتحدة لالأمم التابعة المراأة �شد التمييز على بالق�شاء المعنية
الطفل،وبروتوكوليها،ومراجعةتقريرالمملكةالدوريب�شاأنها،ومتابعةتنفيذماي�شدرمنلجنةحقوقالطفل

التابعةلالأممالمتحدةمنتو�شيات.

 6. لجنة شؤون العدالة الجنائية: 

وتخت�سبدرا�شةالمو�شوعاتالمتعلقةبحقوقالمتهمو�شماناتهاأثناءمرحلةاال�شتدالل،والتحقيق،والمحاكمة،
والتنفيذ،وح�شورالمحاكماتالجزائية،ومتابعةتطبيقاتفاقيةمناه�شةالتعذيبوغيرهمن�شروبالمعاملةاأو
العقوبةالقا�شيةاأوالالاإن�شانيةاأوالمهينة،ومراجعةتقريرالمملكةالدوريب�شاأنها،ومتابعةتنفيذماي�شدرمن

لجنةمناه�شةالتعذيبالتابعةلالأممالمتحدةمنتو�شيات.

اإ�شافةاإلىخم�سلجانموؤقتة،هيعلىالنحواالآتي:
1 لجنةمراجعةاللوائحاالإداريةوالماليةللهيئة،واأعمالاللجان..
2 لجنةمراجعةم�شروعالدليلاال�شتر�شاديلل�شكاوىوالمتابعةوالتحقيق..
3 لجنةاإعدادخطةزيارةال�شجونودورالتوقيف..
4 لجنةمراجعةوتحديثا�شتراتيجيةهيئةحقوقاالإن�شان،وم�شروعاال�شتراتيجيةالوطنيةلحقوقاالإن�شان..
5 لجنةمراجعةودرا�شةم�شروعتقريرحالةحقوقاالإن�شان..

وتدر�ساللجانالدائمةوالموؤقتةالمو�شوعاتالمت�شلةباخت�شا�سكلمنها،ومايحالاإليهامنمو�شوعاتمن
رئا�شةالهيئة،حيث�شرعتهذهاللجانمنذت�شكيلهافياإعدادخططهاواآلياتهاالتنفيذية،لتنفيذاخت�شا�شاتها

واأعمالها.
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ب -  وكاالت الهيئة

بعد�شدورقرارمجل�سالوزراءرقم)237(وتاريخ1437/6/5هـالقا�شيبتطبيقنظاميالعملوالتاأمينات
الجديد التحول مع ليتواكب تنظيمها، بموجب المعتمد التنظيمي الهيكل درا�شة الهيئة اأعادت االجتماعية،

ولي�شهمفيتفعيلدورهاالحيوي،وقدت�شمنالهيكلالجديدباالإ�شافةاإلىماوردفيالفقرة"اأ"مايلي:

 ١-   وكالة الهيئة للتعاون الدولي: 

تتكونهذهالوكالةمناالإداراتاالآتية:

اإلدارة العامة لالتفاقيات والتقارير: 

واإعداد المملكة اإليها ان�شمت التي االإن�شان لحقوق الدولية والمعاهدات االتفاقيات تنفيذ �شمان على تعمل
التقاريرالدوريةب�شاأنها،وتنق�شماإلىاإدارتينرئي�شيتينهما:اإدارةمتابعةتنفيذاالتفاقيات،واإدارةالتقارير،

باالإ�شافةاإلىقيامهاباأعمالاأمانةاللجنةالدائمةالإعدادم�شروعاتالتقارير.

اإلدارة العامة للمنظمات والعالقات الدولية: 
لحماية والدولية االإقليمية والجهات المنظمات مع فاعلة دولية عالقات بناء �شمان على االإدارة هذه تعمل
االإقليمية المنظمات اإدارة هما: رئي�شيتين اإدارتين اإلى وتنق�شم بها، الوعي ون�شر االإن�شان حقوق وتعزيز

والدولية،واإدارةالعالقاتالدولية.

إدارة الردود: 
تتوىلهذهاالإدارةاإعدادالردودعلىاالدعاءاتواملزاعمالتيتوجهللمملكةبانتهاكاتحقوقاالإن�شانالواردة
ذات اململكة احلكوميةيف اجلهات مع بالتن�شيق احلكومية، واملنظماتغري االأجنبية الدول بع�س تقارير يف

العالقة،باالإ�شافةاإىلقيامهاباأعمالاأمانةاللجنةالدائمةاملعنيةبالردود.

 ٢-   وكالة الهيئة لحماية حقوق اإلنسان: 

تتكونهذهالوكالةمناالإداراتاالآتية:

اإلدارة العامة للشكاوى: 
تتولىهذهاالإدارةو�شعومراقبةاالآلياتواالإجراءاتالمتعلقةبال�شكاوىومراقبةتطبيقها.

اإلدارة العامة للمتابعة والتحقيق: 
معالوحدات والتن�شيق وتحليلها ومتابعتها االإن�شان لحقوق والتجاوزات االنتهاكات ر�شد االإدارة هذه تتولى

التنظيميةالمخت�شةلمعالجتهاومتابعةتنفيذالقراراتالتيتتخذحيالها.
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اإلدارة العامة للشراكات والتواصل: 

االإدارةعلى�شمانتطويروبناء�شراكاتفاعلةمعالجهاتالحكوميةوغيرالحكوميةوموؤ�ش�شات تعملهذه
المجتمعالمدنيوكافة�شرائحالمجتمعفيالمملكة،وتنق�شماإلىاإدارتينرئي�شيتينهما:اإدارةالمجتمعالمدني،

واإدارةالتن�شيقالحكومي.

الفروع : 

وخطط توجهات مع يتوافق بما المنطقة في الهيئة مع والمتعاملين الم�شتفيدين خدمة الهيئة فروع تتولى
الهيئةلحمايةحقوقاالإن�شانوتعزيزهاون�شرالوعيبها،وتنق�شمالفروعاإلى4اإداراترئي�شةهي:اإدارةالتوا�شل

والتوعية،واإدارةال�شكاوى،واإدارةالمتابعةوالتحقيق،واإدارةال�شوؤوناالإدارية.

 ٣-   وكالة الهيئة للموارد المؤسسية: 

تتكونهذهالوكالةمناالإداراتاالآتية:
اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية: 

اإدارات اإلىثالث وتنق�شم الهيئة، في التنظيمية للوحدات والمالية االإدارية الخدمات كافة توفير تقومعلى
رئي�شية،هي:اإدارةال�شوؤوناالإدارية،واإدارةال�شوؤونالمالية،واإدارةالم�شترياتوالعقود،اإ�شافةاإلىوحدةمراقبة

المخزون.

اإلدارة العامة للموارد البشرية: 

واالإجــراءات واللوائح للخطط وفقا عليها والمحافظة وتطويرها الموؤهلة الب�شرية الموارد توفير على تقوم
المعتمدة،وتنق�شماإلىثالثاإداراترئي�شيةهي:اإدارةتخطيطالمواردالب�شرية،واإدارةتطويرالمواردالب�شرية،

واإدارةخدماتالمواردالب�شرية.

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات: 

تقومعلىت�شميموتطويرالبنيةالمتكاملةلنظموتقنيةالمعلوماتفيالهيئة،وتنق�شماإلىثالثاإداراترئي�شية
هي:اإدارةالتطبيقاتوالخدماتاالإلكترونية،واإدارةالت�شغيلوال�شبكات،واإدارةاأمنوحوكمةالمعلومات.

ج -  اإلدارات األخرى

أمانة مجلس الهيئة: 

تتولىاالأمانةتوفيرالم�شاندةاالإداريةوالخدماتالمكتبيةلمجل�سالهيئةواللجانالمنبثقةعنه،وتنق�شماإلى
وحدتينهما:وحدة�شوؤونالجل�شات،ووحدة�شوؤوناالأع�شاء.
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المراقب المالي:  

يتولىالرقابةعلىالعملياتالماليةقبلال�شرف،والتثبتمناأنهات�شيروفقًالالأنظمةوالتعليماتالمعتمدة.

إدارة المراجعة الداخلية:  

تتولىالتحققمن�شحةو�شالمةوكفاءةاالأداءالماليواالإداريوالفنيونظمالمعلوماتفيالهيئة.

إدارة المتابعة اإلدارية:  

تقومبمهامالمتابعةالفعالةللوحداتالتنظيميةفيالهيئةوفروعها،لتعزيزكفاءةاالأداءواالن�شباطالوظيفي
واالأخالقياتالمهنية.

إدارة العالقات العامة: 

تتولىتقديمخدماتالمرا�شموالم�شاركةفيالفعالياتوالتعريفبر�شالةالهيئةواأهدافهاوخدماتهاواإبراز
�شورةمتميزةعنالهيئة.

مركز النشر واإلعالم: 

يعملالمركزعلىتر�شيخثقافةحقوقاالإن�شانمنخاللالن�شروالتوعيةبها،وينق�شماإلىثالثاإداراترئي�شية
هي:اإدارةالر�شدوالتحليل،واإدارةن�شرثقافةحقوقاالإن�شان،واإدارةال�شوؤوناالإعالمية.

اإلدارة العامة للتخطيط االستراتيجي والتميز المؤسسي:  
تتولىاإعدادوتطويرالخططاال�شتراتيجيةللهيئةواالإ�شرافعلىتنفيذم�شاريعهاومبادراتهاوتقييممنجزاتها
التميزالموؤ�ش�شي، واإدارة اال�شتراتيجي، التخطيط اإدارة هي: رئي�شية اإدارات ثالث اإلى وتنق�شم ونتائجها،

ومكتباإدارةالم�شاريع.

وحدة الوثائق والمحفوظات : 

تتولىهذهالوحدةحفظوت�شنيفالوثائقوالمحفوظاتللهيئةبماي�شمن�شالمتهاواال�شتفادةمنها.

اإلدارة العامة للدراسات والبحوث: 

في االإن�شان حقوق وحماية تعزيز في لالإ�شهام المتخ�ش�شة والبحوث الدرا�شات بتوفير االإدارة هذه تقوم
المملكة،وتنق�شماإلىاإدارتينرئي�شيتينهما:اإدارةالدرا�شاتوالترجمة،واإدارةالمعلوماتواالإح�شاءات.

اإلدارة العامة للشؤون القانونية: 
المتعلقة بالمملكة المطبقة واالإجــراءات والتعليمات واللوائح االأنظمة تطوير �شمان على االإدارة هذه تعمل
بحقوقاالإن�شانوتقديمالراأيوالم�شورةوالخدماتالقانونيةلكافةالوحداتالتنظيميةفيالهيئة،وتنق�شماإلى

اإدارتينرئي�شيتينهما:اإدارةاالأنظمةواللوائح،واإدارةاال�شت�شاراتالقانونية.
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 د -  اللجان الدائمة

لجنة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص: 
وتاريخ )244( رقــم ــوزراء الـ مجل�س قــرار على بــنــاًء باالأ�شخا�س االتــجــار جــرائــم مكافحة لجنة اأن�شئت
هيئةحقوق في باالأ�شخا�س االتجار لمكافحةجرائم لجنة ت�شكيل على بالموافقة القا�شي 7/20/1430هـــ،

االإن�شانمكونةمنممثلينمنكلمن:
1 وزارةالداخلية..
2 وزارةالخارجية..
3 وزارةالعدل..
4 وزارةالعملوالتنميةاالجتماعية..
5 وزارةالثقافةواالإعالم..
6 هيئةحقوقاالإن�شان..

وبناءعلىقرارمجل�سالوزراءرقم)342(وتاريخ1434/10/26هـا�شيفتالنيابةالعامةاإلىع�شويةاللجنة.
وقدحددقرارمجل�سالوزراءرقم)244(وتاريخ1430/7/20هـاخت�شا�شاتاللجنةفيماياأتي:

1 متابعةاأو�شاع�شحايااالتجارباالأ�شخا�سل�شمانعدممعاودةاإيذائهم..
2 و�شع�شيا�شةتحثعلىالبحثالن�شطعنال�شحاياوتدريباأفرادعلىو�شائلالتعّرفعلىال�شحايا..
3 اإليها. ينتمي التي الدولة في االأ�شلي موطنه اإلى عليه المجني الإعــادة المخت�شة ال�شلطات مع التن�شيق

بجن�شيته،اأواإلىمكاناإقامتهفياأيدولةاأخرىمتىطلبذلك.
4 التو�شيةباإبقاءالمجنيعليهفيالمملكةوتوفيقاأو�شاعهالنظاميةبماُيمّكنهمنالعملاإذااقت�شىاالأمر.

ذلك،وتخ�شعتلكالتو�شية-عنداعتمادها-للمراجعةباالإجراءاتنف�شهاكل�شنةكحداأق�شى.
5 االتجار. لمنع واالقت�شادية االجتماعية والمبادرات االإعالمية والحمالت والمعلومات البحوث اإعــداد

باالأ�شخا�سومكافحته.
6 التن�شيقمعاأجهزةالدولةفيمايتعلقبالمعلوماتواالإح�شاءاتالمتعلقةبجرائماالتجارباالأ�شخا�س..

اللجنة الدائمة المعنية بالردود: 
اأن�شئتاللجنةالدائمةاملعنيةبالردودبناًءعلىاالأمرال�شاميالكرميرقم)2775/مب(وتاريخ3/27/1431هـ،
القا�شيبتكوينجلنةدائمةيفهيئةحقوقاالإن�شان،وت�شميفع�شويتهاخمت�شنييفاالأنظمةمنممثلنيمن

كلمن:
1 وزارةالداخلية..
2 وزارةالخارجية..
3 وزارةالعدل..
4 النيابةالعامة..
5 هيئةالرقابةوالتحقيق..
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وبناًءعلىاالأمرالملكيالكريمرقم)اأ/293(وتاريخ1438/10/26هـباإن�شاءجهازبا�شم"رئا�شةاأمنالدولة"
و�شمالمديريةالعامةللمباحثاإلىرئا�شةاأمنالدولة؛تماإ�شافةرئا�شةاأمنالدولةاإلىاللجنة.

وتخت�ساللجنةبالردعلىكلمايثار�شدالمملكةمنادعاءاتومزاعمتردمنالمقررينالخا�شيناأوالفرق
العاملةبمجل�سحقوقاالن�شانالتابعلالأممالمتحدةاأوغيرهامناالآلياتالدولية،اأومايحالاإليهامنالمقام

ال�شاميالكريم�شواًءللحاالتالفرديةاأولمو�شوعاتعامة.

اللجنة الدائمة إلعداد مشروعات التقارير: 

اأن�شئتاللجنةالدائمةالإعدادم�شروعاتالتقاريرالخا�شةبالمملكةوالمت�شلةباتفاقياتحقوقاالإن�شانبناًء
علىاالأمرال�شاميالكريمرقم)13084(وتاريخ1436/3/27هـ،وتتكونهذهاللجنةمنممثلينعنوزارات:
)الخارجية،والداخلية،وال�شوؤوناالإ�شالميةوالدعوةواالإر�شاد،والعدل،وال�شحة،والثقافةواالإعالم،والعمل
�شالحيات وا�شتنادًااإلى الــوزراء. بمجل�س الخبراء وهيئة العامة، والنيابة والتعليم( االجتماعية، والتنمية
االأمر بناًءعلى الدائمة- اللجنة العامةلالإح�شاء.وتخت�س الهيئة اللجنةعن اإ�شافةممثلفي اللجنة،تم
ال�شاميالم�شاراإليهاأعاله-بجميعمايت�شلباإعدادم�شروعاتالتقاريرالخا�شةبالمملكةوالمت�شلةباتفاقيات

حقوقاالإن�شان.ولهاعلىوجهالخ�شو�سماياأتي:

1 اإعدادم�شروعاتالتقاريرالدورية..

2 جمعالمعلوماتذاتال�شلةبالتقاريرمنكلالجهاتالحكوميةوغيرالحكوميةالمخت�شة..

3 متابعةتنفيذالتو�شيات-التيقبلتهاالمملكة-ال�شادرةعناللجنةالدوريةالمخت�شةبمناق�شةتقارير.
الدولمعالجهاتذاتالعالقةب�شكلدوريوذلكمنخاللممثلالجهةفياللجنة،تمهيدًالت�شمينهافي

م�شروعالتقريرالالحق.

4 و�شعالقواعدالخا�شةبعملهامنحيثاآليةاالجتماعاتوطريقةالت�شويت،و�شوابطاال�شتعانةبمنترى.
الحاجةاإليهمفيعملها.

5 بناءقاعدةمعلوماتفيهيئةحقوقاالإن�شانتحتويعلىجميعالمعلوماتالمقدمةمنالجهاتالحكومية.
فيمايت�شلباإعدادالتقاريرالدورية.

وغير الحكومية الجهات من تــراه من دعــوة �شالحية اللجنة اأعــاله اإليه الم�شار ال�شامي االأمــر اأعطى وقد
الحكوميةللم�شاركةفياإعدادالتقارير،وللجنة-اأي�شًا-ت�شكيللجانفرعيةاأوفرقعملتخ�ش�شية-دائمة
اأوموؤقتة-بح�شبطبيعةكلاتفاقيةتتطلباإعدادتقريرخا�سبها،واقتراحمنيمثلالمملكةاأثناءمناق�شة
ال�شاميللنظرفيه المقام اإلى االإن�شان،تمهيًدالرفعذلك باتفاقياتحقوق التقاريرالخا�شةبهاوالمت�شلة

والتوجيهب�شاأنه.
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هـ -  فروع الهيئة

افتتحتالهيئةفروعًالهافيت�شعمناطق،فياإطار�شعيالهيئةلتي�شيراأداءمهامهاواإي�شالر�شالتهالجميع
المتعلقةبمهامفرع الرئي�سباالأعمال اإلىقيامالمقر اإ�شافة المواطنينوالمقيمينفيجميعمناطقالمملكة،

منطقةالريا�س،وتو�شحالخريطةالتاليةفروعالهيئةومقرهاالرئي�س:
1 منطقةمكةالمكرمة..
2 منطقةالمدينةالمنورة..
3 منطقةالق�شيم..
4 المنطقةال�شرقية..
5 منطقةع�شير..
6 منطقةتبوك..
7 منطقةحائل..
8 منطقةجازان..
9 منطقةالجوف..
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ويرتبطبكلفرعاأربعاإداراترئي�شةهي:اإدارةالتوا�شلوالتوعية،واإدارةال�شكاوى،واإدارةالمتابعةوالتحقيق،
واإدارةال�شوؤوناالإدارية،وتتولىهذهالفروععددًامناالخت�شا�شات،اأبرزهاماياأتي:

1 يتعلقبحقوق. فيما ال�شارية واللوائح لالأنظمة المنطقة في المعنية الحكومية الجهات تنفيذ من التاأكد
انتهاكًا والتيت�شكل المملكة، في بها المعمول لالأنظمة والمخالفات التجاوزات عن والك�شف االإن�شان،

لحقوقاالإن�شان،واتخاذاالإجراءاتالنظاميةفيهذاال�شاأن.

2 لحقوق. الدولية ال�شكوك من يخ�شها لما تطبيقها من للتاأكد المنطقة، في الحكومية الجهات متابعة
االإن�شانالتيان�شمتاإليهاالمملكة.

3 زيارةال�شجونودورالتوقيفودوراالإيواءبح�شبالنطاقالجغرافيللمنطقةفياأيوقتدوناإذنمنجهة.
االخت�شا�س،ورفعتقريرعنهااإلىرئي�سالهيئة.

4 تلقيال�شكاوىالمتعلقةبحقوقاالإن�شانبح�شبتنظيمالهيئةفينطاقعملالفرعالجغرافي،والتحققمن.
�شحتها،واتخاذاالإجراءاتالنظاميةفي�شاأنها.

5 تنفيذبرامجن�شرثقافةحقوقاالإن�شانالمخ�ش�شةللفرعوالتوعيةبهابالتعاونمعالجهاتذاتالعالقة..

6 الم�شاركةفيالندواتوالموؤتمراتالتيتقامفيالمنطقةوالمتعلقةبحقوقاالإن�شان..

7 تمثيلالهيئةلدىالجهاتالحكوميةوغيرهافيالمنطقةمتىمادعتالحاجةلذلك..

8 تقديماال�شت�شاراتالتيتدخل�شمناخت�شا�شاتالهيئةلجميعفئاتالمجتمععندالطلب..

9 القيامبالبحوث. على البحث، ومراكز الجامعات مثل المنطقة، في والتربوية التعليمية الموؤ�ش�شات حث
والدرا�شاتذاتالعالقةبحقوقاالإن�شان.

ا�شتقبال�شيوفالهيئةالقادمينللمنطقةومرافقتهموتقديمكلمايحتاجوناإليهمندعمالأداءمهامهم..10

تنظيملقاءاتدوريةمعالمخت�شينفيمجالحقوقاالإن�شانمناالإداراتالحكوميةفيالمنطقةوالت�شاور.11
معهمحولحالةحقوقاالإن�شانفيالمنطقةورفعتقريربذلكاإلىرئي�سالهيئة.

اإعدادالتقريرال�شنويعناإنجازاتاأعمالواأن�شطةالفرع..12

القيامباأياأعمالاأخرىيكلفالفرعبهافينطاقاخت�شا�شه..13
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و -  الهيكل التنظيمي للهيئة
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ثانيًا

القوى البشرية
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الوضع اإلداري

أ -  الموظفون والموظفات
اإنفاذًالقرارمجل�سالوزراءرقم)237(وتاريخ1437/6/5هـالقا�شيبتعديلتنظيمالهيئةبتطبيقنظامي
العملوالتاأميناتاالجتماعيةعلىمن�شوبيالهيئة،بداأتالهيئةفياالإعدادلمايتطلبههذاالتحولمناإجراءات
نظاميةوتنظيميةومنهامايتعلقبالمواردالب�شرية،حيثتماإعدادلوائحالمواردالب�شريةو�شلماالأجوروالبدالت
والمكافاآتوالمزاياالمالية،وذلكفياإطارالتنظيماالإداريللهيئةوالهيكلالتنظيميالجديد،الذي�شبقاالإ�شارة

اإليهفيالفقرةاأواًلمنهذاالف�شل.
المالية ووزارة الهيئة من لجنة ت�شكيل تم واللوائح، التنظيمي والدليل الهيكل اإعداد من الهيئة انتهاء وبعد
ووزارةالخدمةالمدنية-وفقًالمقت�شياتقرارمجل�سالوزراءال�شابقذكره-لو�شعالترتيباتالالزمةلتطبيق
الميزانيةالقادمةمن اأورفعهفي اإحداثه �شيتم والم�شغولة،وما ال�شاغرة الوظائف التنظيميفي�شوء الهيكل
الهيئة و�شعموظفي معالجة وكذلك الجديد، التنظيمي الهيكل ت�شمنها التي الوكالء وظائف ال�شيما وظائف

الحاليينوت�شكينهمعلىالكادرالجديد.
التاأهيل ذات الكفاءات ا�شتقطاب في �شت�شهم التي المتاحة والبدائل الخيارات جميع اللجنة ناق�شت وقد
العاليوالخبرةالمتميزةالتيتحتاجهاالهيئة.وتماالتفاقعلى�شلماالأجورالمعمولبهحاليًابعداعتمادههو
واللوائحوالهيكلالتنظيميمنمجل�سالهيئة.وفي�شهر�شفرمنعام1439هـتماإعدادعرو�ستوظيفوعقود
عملوت�شليمهالجميعموظفيالهيئةليتمت�شكينالراغبينمنهمعلىالكادرالجديد،واأ�شدرتالهيئةالقرارات
االإداريةلمنوافقعلىالت�شكيناعتبارًامن1439/3/1هـ،وفيهذهاالأثناءكانالعملجاريًافيالهيئةعلىتعديل
نظام�شوؤونالموظفينالتقني،ليتواكبمعالتحولالجديدوالتعديالتالتيت�شمنهاالهيكلالتنظيمي.باالإ�شافة

اإلىتاأهيلوتدريبالموظفينللتعاملمعاأنظمةواإجراءاتالعملالجديدة.
وبلغاإجماليعددالموظفينبالهيئةبجميعفروعهافيالعامالمالي1439/1438هـ،)392(موظفًاوموظفة،
منهم)289(موظفًا،و)103(موظفات،وبن�شبةتوطينبلغت)%100(،والجدولاالآتييو�شححركةالتوظيف

فيالهيئةخاللاالأعوامال�شتةالما�شية:
الجدول رقم )١( يوضح عدد الموظفين بالهيئة حسب العام المالي

ن�شبةالتوطنياإجمايلعدداملوظفنيعدداملوظفاتعدداملوظفنيالعاماملايل

99.9%358652931434/1433هـ

99.9%381862951434/1435هـ

99.9%385713141436/1435هـ

99.9%388922961437/1436هـ

99.9%3941042901438/1437هـ

100%3921032891439/1438هـ
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الوضع اإلداري

ب -  الوظائف الشاغرة والمشغولة

يبلغاإجماليعددالوظائفالمعتمدةفيالهيئة)581(وظيفة،�شغلمنها)392(وظيفةبن�شبة)%67،46(
عددالوظائفال�شاغرةللعامالمالي1439/1438هـ،هي مناإجماليالوظائفالمعتمدةفيالهيئة،وبالتاليفاإنَّ

)189(وظيفة.

وت�شعىالهيئةل�شغلالوظائفوفقًاللهيكلالتنظيميالجديدالذياأقرهمجل�سالهيئةبتاريخ1439/3/22هـ،
وهذايتطلبتاأجيل�شغلمعظمالوظائفالحالية-ماعدابع�سالوظائفالتيتقت�شيال�شرورة�شغلها-لحين
اتخذت وقد ذلك، مااإلى اأو التحوير اأو الرفع اأو باالإحداث الجديد الهيكل مع تتواءم التي التعديالت اإجــراء
الهيئةاالإجراءاتالنظاميةل�شغلبع�سالوظائفالتيتق�شيحاجةالعمل�شغلهاهذاالعام،وقدتماالإعالنعن

مجموعةمنالوظائفوذلكفي�شهرربيعاالآخرمنعام1439هـ.

ج -  التدريب والتطوير

ا�شتمرتالهيئةفيتدريبمن�شوبيهاوتطويرقدراتهمورفعكفاءتهمواإك�شابهمالمهاراتوالمعارفالحديثة
التيتعينهمعلىاأداءمهامهم،ويبلغعددموظفيالهيئةالحا�شلينعلى�شهادةالدبلومفمافوق)267(موظفًا،
اإجماليالموظفينالبالغعددهم)392(موظفًا،منهم)223(موظفحا�شلين اأكثرمن)%68(من ي�شكلون
علىال�شهادةالجامعيةفمافوق،ويو�شحالجدولاالآتيبرامجالتدريبوالتطويرالمقدمةهذاالعاممقارنةبالعام

الما�شي.

الجدول رقم )٢( يبين أعداد الموظفين في برامج التدريب والتطوير خالل عامي ١٤٣٨/١٤٣٧هـ ، ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

1439/1438هـ1438/1437هـالعامالمالي

281236تدريب

915اإيفادداخلي

21ابتعاثخارجي

291253املجموع
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الرسم البياني رقم )١( يبين أعداد الموظفين في برامج التدريب والتطوير

1438/1437هـ 1439/1438هـ





الفصل الثاني

األداء المالي



األداء الـمـالي
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الـمـيــزانــيـة
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الماليين العامين خــالل للهيئة الم�شروفات واإجمالي المالية االعتمادات اإجمالي اأدنــاه الجدول يظهر
1438/1437هـ،و1439/1438هـ.

ن إجمالي اعتمادات الميزانية وإجمالي المصروفات الفعلية الجدول رقم )٣( يبيِّ

للعامين الماليين ١٤٣٨/١٤٣٧هـ ، ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

اإجمايلاعتماداتال�شنواتاملاليةم
ن�شبةال�شرفاإجمايلامل�شروفاتبالريالامليزانيةبالريال

بالريال

83،76%135.714.698*162.021.5701438/1437هـ1

84،70%121.278.720**143.179.3501439/1438هـ2

*بناًءعلىامل�شروفاتالفعليةقبلاإعداداحل�شاباخلتامي.
 **حتىتاريخ1439/6/19هـ
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بينمايقعمبنىفرعالهيئةبحائلفيمجمعللدوائرالحكومية،ت�شتاأجرالهيئةمبانيمقرهاالرئي�سوفروعها
،ويو�شحالجدولاالآتي الريا�سوالدماموجدةو�شكاكاواأبهاوتبوكوالمدينةالمنورةوبريدةوجازان فيكلمن

بياناتهذهالمباني.

ن مباني الهيئة المستأجرة خالل العام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ     الجدول رقم )٤( يبيِّ

تاريخاآخرعقدالغر�ساملخ�ش�سلهاملنطقةم
قيمةالعقد

1439/1438هـ

15،000،0001436/7/1هـمبنىالهيئةالرئي�سبالريا�سالريا�س1

1،122،1351438/1/12هـمبنىفرعالهيئةبجدة-الرجايلوالن�شويمكةاملكرمة2

200،0001437/3/20هـمبنىفرعالهيئةباملدينةاملنورة-الرجايلاملدينةاملنورة3

200،0001437/3/20هـمبنىفرعالهيئةباملدينةاملنورة-الن�شوياملدينةاملنورة4

650،0001438/1/1هـمبنىفرعالهيئةبربيدة-الرجايلالق�شيم5

150،0001437/1/1هـمبنىفرعالهيئةبربيدة-الن�شويالق�شيم6

1،132،0001438/3/29هـمبنىفرعالهيئةبالدمام-الرجايلوالن�شويال�شرقية7

242،0001438/1/1هـمبنىفرعالهيئةباأبها-الرجايلع�شري8

220،0001438/1/1هـمبنىفرعالهيئةباأبها-الن�شويع�شري9

198،0001436/10/7هـمبنىفرعالهيئةبتبوك-الرجايلتبوك10

198،0001436/10/7هـمبنىفرعالهيئةبتبوك-الن�شويتبوك11

600،0001436/6/12هـمبنىفرعالهيئةبجازان-الرجايلوالن�شويجازان12

220،0001438/1/1هـمبنىفرعالهيئةب�شكاكا-الرجايلاجلوف13

220،0001438/1/1هـمبنىفرعالهيئةب�شكاكا-الن�شوياجلوف14

20،352،135االجمايل





الفصل الثالث

التعامالت اإللكترونية
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توجهاتالمملكة تما�شيًامع االإلكترونية،وذلك للتعامالت بالتحول كبيرًا اهتمامًا االإن�شان توليهيئةحقوق
للتحولاالإلكتروني.

المواطنين من المجتمعية ال�شرائح جميع مع للتوا�شل والو�شائل ال�شبل اأف�شل اتباع على الهيئة تعمل حيث
والمقيمينوفيمناطقالمملكةكافة،ومنهاالو�شائلاالإلكترونية،لتوفيرالجهدوالنفقاتو�شرعةالتوا�شلوالبت

فياالإجراءاتوالمعامالت.

وجرىالعملخاللعام1439/1438هـعلىموا�شلةالتحولاالإلكترونيداخلالهيئة،حيثنفذتعددًامن
الم�شاريع،منهاعلى�شبيلالمثال:

مشروع نظام الشكاوى والزيارات )حماية(

اإن�شاءنظاممركزيموحدلمعالجةال�شكاوىوالزياراتفي بداأالعملفيالعامالمالي1439/1438هـــعلى
التقنية على واحــدة مظلة تحت وو�شعها الميدانية والزيارات وال�شكاوى الق�شايا ومتابعة الهيئة فروع جميع

ال�شحابية) Cloud Technology(.

ويرتبطالنظامبخدمةيقينللتحققمنهويةالم�شتكي،ويتيحالنظاما�شتخراجتقاريردوريةت�شاعدالهيئة
فيالعملعلىالدرا�شاتاال�شتراتيجية،ويجريالعملمع�شركة"علم"علىا�شتكمالاإجراءاتتد�شينالنظامفي

العامالمالي1440/1439هـ.

  )DMS(   نظام االتصاالت اإلدارية

تتميز تقنية وهي ) Cloud Technology (. ال�شحابية التقنية على يعمل اإلكترونيًا، الوثائق الإدارة نظام هو
ب�شهولةالو�شولودرجةعاليةمناالأمان،حيثتمت�شميمالنظاممنقبل�شركة"علم"ويتولىفريقمتخ�ش�س
المعامالتومتابعة اإنجاز ت�شريع اإلى ويهدف الـ�شاعة، مدار على الخوادم وحماية مراقبة المعلومات اأمن في
وتحريرالدرا�شات االإلكترونية واالأر�شفة االإح�شائية التقارير ميزة يتيح كما ب�شاأنها، المتخذة االإجـــراءات

والخطاباتاإلكترونيًا.

للت�شهيلعلى النظام التح�شيناتعلى العديدمن اإدخال المالي1439/1438هـــ العام وقدجرىخاللهذا
معالهيكل يتنا�شب بما النظام تطوير اإلى اإ�شافة والتقارير، النظام واجهات بع�س �شملت التي الم�شتخدمين

التنظيميالجديدللهيئة.



التعامالت اإللكترونية
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الشبكة الداخلية وإدارة المستخدمين وأمن المعلومات

ال�شبكة اأمن على خطورة ت�شكل التي التهديدات وتحديد المخاطر بدرا�شة المعلومات تقنية اإدارة قامت
معها، يتنا�شب بما وخطورة تهديد لكل والمالئمة الالزمة االإجــراءات من العديد اتخاذ تم حيث والمعلومات
وكذلكتماال�شتعانةبالمركزالوطنيالأمنالمعلوماتلتقويمو�شعال�شبكةالداخلية،وتمتنفيذاأهمالتو�شيات

التيقدمهاالمركز.

وجرىخاللهذاالعامالمالي1439/1438هـاإطالقال�شل�شلةالتوعوية"كناآمنًا"الهادفةلتوعيةالم�شتخدمين
منخاللالتاأكيدعلىاأمنالمعلوماتوتب�شيطالمعلوماتبوا�شطةر�شوماالإنفوجرافيك،لمنعاالختراقمنخالل
الهند�شةاالجتماعيةورفعم�شتوىالوعيلدىالم�شتخدمينوتدريبهمعلىكيفيةالتعاملمعالتهديداتالمختلفة
ومراجعة والداخلية، للهجماتالخارجية للت�شدي الالزمة والتحديثات االحتياطات وعمل المعلومات، الأمن

�شيا�شةاأمنالمعلوماتفيالهيئة.

نظام التقديم على الوظائف الشاغرة

تمتطويرنظاماإلكترونيال�شتقبالطلباتالوظائفوربطهمعموقعالهيئةعلىاالإنترنت،ويقومالنظامبالفرز
واإ�شدارالتقاريرواالإح�شاءاتوالر�شومالبيانيةاإلكترونيًا.

مشروع ربط الفروع

تماالنتهاءمنالمرحلتيناالأولىوالثانيةمنالمراحلالثالثلربطفروعالهيئةبالمركزالرئي�سعنطريق
�شبكةاآمنةهي"IP-VPN "،والتيتوفرها�شركةاالت�شاالتال�شعودية،ويجريالعملمع�شركةاالت�شاالتال�شعودية
لربطبقيةالفروعمنخاللدوائراالت�شالاالآمنليتمربطهابعدذلكربطًاكاماًلمعالمركزالرئي�شيبالريا�س.

البوابة الداخلية

ال�شفحة تكون بحيث بالمت�شفح ربطها تم كما بنظام ) Microsoft SharePoint( ، الداخلية البوابة تعمل
الرئي�شةعندفتحه،وتمتجميعروابطاالأنظمةاالإلكترونيةومعلوماتالموظففيالبوابةبحيثي�شتطيعالموظف
الدخولعلىاالأنظمةاالإلكترونيةمنمكانواحد،كماتقدمالبوابةالعديدمنالخدماتالذاتيةللموظفدون

الحاجةلمراجعة�شوؤونالموظفين.

وقدجرىهذاالعامالمالي1439/1438هـتطويرالبوابةالداخليةبمايتوافقمعالهيكلالتنظيميالجديد
للهيئة،واإ�شافةعددمنالخدماتوالخ�شائ�سالتيتمكنكلاإدارةمناإدارة�شفحتها،وتحديثالبوابةبكافة

البياناتوالمعلوماتالداخليةت�شهياًلللو�شولاإليهامنكافةاالإدارات.





الفصل الرابع

اختصاصات الهيئة
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التأكد من تنفيذ األنظمة واللوائح
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اأ�شندتالفقرةاالأولىمنالمادة)الخام�شة(منتنظيمالهيئةاإلىمجل�سالهيئة�شالحيةالتاأكدمنتنفيذ
لالأنظمة المعنية الحكومية الجهات تنفيذ من التاأكد على ت ن�شَّ حيث واللوائح، لالأنظمة الحكومية الجهات
واللوائحال�شاريةفيمايتعلقبحقوقاالإن�شان،والك�شفعنالتجاوزاتالمخالفةلالأنظمةالمعمولبهافيالمملكة

. التيت�شكلانتهاكًالحقوقاالإن�شان،واتخاذاالجراءاتالنظاميةالالزمةفيهذاال�شاأن
وعليها�شتمرتالهيئةيفاإجراءالزياراتالتفقدية،ور�شداحلاالتالتيقدتت�شمنخمالفةلالأنظمةاملعمولبها
يفاململكة،وقدت�شكلانتهاكًاالأيمنحقوقاالإن�شان،وجاءتبياناتالعاماملايل1439/1438هـعلىالنحواالآتي:

أ - الزيارات التفقدية 1  : 
تنوعتالجهاتالتيتّمتزيارتهابح�شبمجاالتحقوقاالإن�شانالمختلفة،حيثتّمتزيارةعددمنالجهات
ال�شحيةكالم�شت�شفياتومراكزالرعايةاالأولية،كماتّمتزيارةعددمنالموؤ�ش�شاتاالجتماعية،كمراكزالحماية،
ومراكزالح�شانة،والجمعياتالخيرية،ومراكزالتاأهيلال�شامل،ومعاهدذوياالإعاقةوغيرها،اإ�شافةاإلىعدد
منالموؤ�ش�شاتالتعليمية،كالمدار�سوالجامعات.وبلغاجماليالزيارات)245(زيارةفيجميعمناطقالمملكة.

وفيالجدوليناالآتيينتف�شيللماتمبيانه:
الجدول رقم )5( يبين عدد الزيارات التفقدية خالل العامين الماليين ١٤٣٨/١٤٣٧هـ ، ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

عددالزياراتالتفقديةاملنطقة
1439/1438هـ1438/1437هـ

%7.76195.6%20الريا�س
%10.202521.85%78مكةاملكرمة2
%9،80248.4%30املدينةاملنورة
%8،16205.88%21الق�شيم

%0.8224.2%15املنطقةال�شرقية
%6.94179.24%33ع�شري3
%3.2780.28%1تبوك
%35.928834.73%124حائل
%6.5316--جازان
%10.61269.8%35اجلوف4
%100245%100357املجموع

1.الت�شملهذهالزياراتال�شجونودورالتوقيفودوراملالحظةاالجتماعيةوموؤ�ش�شاترعايةالفتياتحيثاأفردلهابندخا�س.
2.يغطيمنطقة)الباحة(.3.يغطيمنطقة)جنران(.4.يغطيمنطقة)احلدودال�شمالية(.
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الجدول رقم )6( يبين توزيع الزيارات التفقدية على الجهات خالل العام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

الن�شبةالعددتوزيعالزياراتالتفقديةيفاململكةعلىاجلهات

0.82%2جهاتعدلية
7.35%18جهاتتابعةلوزارةالداخلية1

45.71%112جهات�شحية

13.06%32جهاتتعليمية
3.27%8موؤ�ش�شاترعايةاجتماعية2

20.00%49دوراالإيــــــواء

1.63%4مكاتبالعملوهيئاتت�شويةاخلالفاتالعمالية

8.16%20اأخـــــــــرى

100%245االإجمايل

الرسم البياني رقم )٢( يبين توزيع الزيارات التفقدية على مستوى الجهات  

اأخـــــــــرى
8.16% جهاتعدلية

0.82%

جهاتتابعةلوزارةالداخلية
7.35%

جهات�شحية
جهاتتعليمية45.71%

13.06%

موؤ�ش�شاترعايةاجتماعية
3.27%

دوراالإيــــــواء
20.00%

مكاتبالعملوهيئاتت�شوية
اخلالفاتالعمالية

1.63%

1.)املرور/اجلوازات/اإدارةاالأحوالاملدنية(.2.)احلمايةاالجتماعية/التاأهيلال�شامل/دارامل�شنني/ال�شماناالجتماعي/جمعياتخريية(.
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ب - الرصد : 

االإن�شان، بحقوق المتعلقة والق�شايا الحاالت من عددًا 1439/1438هـــ المالي العام خالل الهيئة ر�شدت 
التاأكدمنتنفيذاالأنظمةواللوائحال�شاريةفيمايتعلقبحقوقاالإن�شان،والك�شف اإلى و�شعتح�شباخت�شا�شها
عنالتجاوزات،حيثبلغعددهذهالحاالت)333(حالةفيجميعمناطقالمملكة،واتخذتحيالهااالإجراءات

النظاميةالالزمةبموجبتنظيمها.

وقدتنوعتاآليةر�شدهذهالحاالتلت�شملال�شحفوالمجالت،ومواقعالتوا�شلاالجتماعي،ومقاطعالفيديو
من�شوبوالهيئة. يجريها التي والجوالت الزيارات اأثناء المخالفات ر�شدعددمن تم كما االإنترنت. �شبكة على
العامينالماليين المختلفة،خالل بفروعها الهيئة تمر�شدهامنقبل التي الحاالت االآتيعدد الجدول ويبين

1438/1437هـ،1439/1438هـ.

الجدول رقم )٧( يبين عدد الحاالت التي رصدتها الهيئة خالل العامين الماليين ١٤٣٨/١٤٣٧هـ ، ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

املنطقة
عدداحلاالت

1439/1438هـ1438/1437هـ

%12.914317.94%80الريا�س
%5.11176.73%30مكةاملكرمة1

%13.21449.87%44املدينةاملنورة

%1.5051.79%8الق�شيم

23.42%786.73%30املنطقةال�شرقية
25.83%8646.41%207ع�شري2

%1.8060.90%4تبوك

%1.8062.24%10حائل

12.01%404.48%20جازان
2.40%82.91%13اجلوف3

%100333100%446املجموع

1.يغطيمنطقة)الباحة(.2.يغطيمنطقة)جنران(.3.يغطيمنطقة)احلدودال�شمالية(.
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الجدول رقم )٨( يبين توزيع الحاالت التي رصدتها الهيئة بحسب موضوعها خالل العام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

الن�شبةعدداحلاالتتوزيعاحلاالتاملر�شودةبح�شبمو�شوعها
26.13%87العدالةاجلنائية
13.51%45احلمايةمنالعنف

1.80%6احلمايةمناالجتارباالأ�شخا�س
1.80%6اجلن�شيةواالعرتافبال�شخ�شيةالقانونية

2.40%8العمل
10.51%35التعليم

8.71%29الرعايةاالجتماعية
18.62%62ال�شحة

16.52%55اأخـــــــــرى1
%100333االإجمايل

الرسم البياني رقم )٣( يبين توزيع الحاالت التي رصدتها الهيئة بحسب موضوعها   

اأخـــــــــرى
العدالةاجلنائية16.52%

26.13%

احلمايةمنالعنف
13.51%

احلمايةمن
االجتارباالأ�شخا�س

1.80%

اجلن�شيةواالعرتاف
بال�شخ�شيةالقانونية

1.80%
العمل
2.40%

التعليم
10.51%

الرعايةاالجتماعية
8.71%

ال�شحة
18.62%

1.)ت�شملاملو�شوعاتاالآتية:امل�شاواةوعدمالتمييز/الراأيوالتعبري/الزواجوتكويناالأ�شرة/امل�شتوىاملعي�شيالكايف/اخل�شو�شيةواأمناملعلومات/التملك/
احلقوقالثقافية/البيئةال�شليمة/التنميةوغريهامناملجاالت(.



اختصاصات الهيئة

51التقرير السنوي ١٤٣٨ - ١٤٣٩هـ / ٢٠١٧م

ج - حضور المحاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة :

الهيئةجل�شاتمحاكمة بح�شور القا�شي وتاريخ1430/8/12هـــ، رقم)6867/مب( ال�شامي االأمر �شدر 
المالي العام خالل الهيئة ح�شرت للهيئة، الممنوحة ال�شالحيات وبموجب االأمنية. الق�شايا في المتهمين
1439/1438هـ)23(جل�شةمحاكمة�شملت)25(متهمًافيق�شايااأمنية،منهم)2(غير�شعوديين،حيثتابعت
الهيئةاإجراءاتالمحاكمةللتاأكدمنح�شولالمتهمينعلىحقوقهمالنظاميةوفقمان�سعليهنظاماالإجراءات
الجزائيةواالأنظمةالعدلية،وقدكانتاأبرزالتطوراتالمر�شودةاإفهامالمدعىعليهمباأنلهمالحقفيتوكيل
محاماأووكيل�شرعي،وفيحالةعدمقدرتهمدفعالتكاليفتتولىوزارةالعدلذلك،وطلبمترجمينلح�شور
بع�سالجل�شاتللمدعىعليهمالذيناليتكلموناللغةالعربية،واإعالمالمدعىعليهمباأنمنحقهماالعترا�س
علىاالأحكاموفقًالنظاماالإجراءاتالجزائية،وال�شماحلذويالمدعىعليهموو�شائلاالإعالمبح�شورالجل�شات
وذلكتطبيقًالمبداأعالنيةالجل�شات،ومنالملحوظاتالمر�شودةمثولبع�سالمدعىعليهممقيديالقدمين.
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ثانيًا

دراسة األنظمة ومشروعاتها
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ن�شتالفقرةالثانيةمنالمادة)الخام�شة(منتنظيمهيئةحقوقاالإن�شانعلىاأَنلمجل�سالهيئةالحقفي
اإبداءالراأيفيم�شروعاتاالأنظمةالمتعلقةبحقوقاالإن�شان،ومراجعةاالأنظمةالقائمةواقتراحتعديلهاوفًقا  

. لالإجراءاتالنظامية

وقد�شاركتهيئةحقوقاالإن�شانخاللعام1439/1438هـفيدرا�شةالعديدمنم�شروعاتاالأنظمةالمتعلقة
بحقوقاالإن�شان،وذلكعلىالنحواالآتي:

أ-دراسة مشروعات األنظمة: 

�شاركتهيئةحقوقاالإن�شانفيدرا�شةاالأنظمةاأوم�شروعاتهاذاتال�شلةبحقوقاالإن�شانمعالجهاتالحكومية
ذاتالعالقة،ومنها:

1 م�شروعنظاممكافحةجرائماالإرهابوتمويله..

2 م�شروعالنظاماال�شتر�شاديللحمايةمناالإيذاءاالأ�شريلدولمجل�سالتعاونلدولالخليجالعربي..

3 م�شروعنظاماالأحداث..

4 م�شروعنظامالوقايةمنمتالزمةالعوزالمناعي)االيدز(..

5 م�شروعنظاممكافحةالتحر�س..

ب-دراسة موضوعات متعلقة بحقوق اإلنسان: 

�شاركتالهيئةفيدرا�شةبع�سالمو�شوعاتوذلكمعالجهاتالحكوميةذاتالعالقةوهيعلىالنحواالآتي:

1 مو�شوعاإ�شراباتالعمالة..

2 الموؤتمرالوزارياالأولحولالمراأةوتحقيقاالأمنوال�شالمفيالمنطقة..

3 ح�شرالمبادئالتياأر�شتهاال�شريعةاالإ�شالميةوتبويبهالي�شهلعلىممثليالمملكةفيالمحافلالدولية.
الرجوعاإليها.

4 ال�شعوديةوالمنظمة. العربية المملكة في االإن�شان حقوق هيئة بين الفني للتعاون تفاهم مذكرة م�شروع
الدوليةللهجرة.



اختصاصات الهيئة

التقرير السنوي ١٤٣٨ - ١٤٣٩هـ / ٢٠١٧م 54

5 نتائجزيارةالمقررالخا�سالمعنيبالفقرالمدقعوحقوقاالإن�شانللمملكةولقائهمعم�شوؤولينفيعددمن.
الجهاتالحكوميةوغيرالحكومية.

6 م�شروعاتفاقيةمقربينحكومةالمملكةالعربيةال�شعوديةوالهيئةالدائمةالم�شتقلةلحقوقاالإن�شانفي.
منظمةالتعاوناالإ�شالمي.

7 الدرا�شةالمقدمةمنالهيئةب�شاأناالإ�شكاالتالمتعلقةبحقوقالمراأةومااقترحب�شاأنهامنحلول..

8 درا�شةمو�شوعاالن�شمامالكاملللمنظمةالدوليةللهجرة..

9 الدولياالإن�شاني. بالقانون المعنية ال�شعودي االأحمر الهالل الدائمةفي اللجنة قبل المعدةمن الدرا�شة
حيالالتو�شياتالمر�شلةلمجل�ساالأمنمناالأمينالعاملالأممالمتحدة.

درا�شةتحديثال�شروطال�شحيةالالزمتوافرهالم�شاكنالعمالداخلالنطاقالعمراني..10

بناء.11 اأجل من للمراأة المتحدة االأمم هيئة في اال�شتراتيجية ال�شراكة مدير من الواردة المذكرة درا�شة
�شراكةقويةمعالمملكة.

درا�شةاإ�شنادمهمةاإيواءالعامالتالمنزلياتومنفيحكمهناإلىالقطاعالخا�س..12

درا�شةتقريرالمقررالخا�سالمعنيبالفقرالمدقعوحقوقاالإن�شانعنزيارتهللمملكة..13

درا�شةطلبوزارةالعملوالتنميةاالجتماعيةبتخويلهاحقالواليةعلىبع�سفئاتالمجتمعممنلي�سفي.14
مقدورهمرعايةاأنف�شهم.

وال�شيا�شة.15 االأوروبي العليالالتحاد والممثلية االأوروبية المفو�شية ال�شادرةمن الم�شتركة الوثيقة درا�شة
. االأمنيةبعنوان ا�شتراتيجيةاالتحاداالأوروبيحيالالعالقاتالثقافيةالدولية

درا�شةمو�شوعتلقيالتعليمفيالمدار�سالحكوميةلعديميالجن�شية..16

تنظيماأن�شطةال�شركاتالع�شكريةواالأمنيةالخا�شةور�شدهاومراقبتها..17

درا�شةمو�شوعزواجالقا�شرات..18
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ثالثًا

الصكوك اإلقليمية والدولية
الخاصة بحقوق اإلنسان
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تتابعهيئةحقوقاالإن�شان-وفقًاالخت�شا�شاتهاالواردةيفتنظيمها-اجلهاتاحلكوميةاملعنيةلتطبيقما
يخ�شهامنال�شكوكالدوليةحلقوقاالإن�شانالتياأ�شبحتاململكةطرفًافيها،وذلكمنخاللاأداءاملهاماملتمثلة
يفتلقيال�شكاوىاملتعلقةبحقوقاالإن�شانواتخاذاالإجراءاتالنظاميةب�شاأنها،واجلوالتامليدانية،واإ�شرافهاعلى

اإعدادم�شروعاتتقاريراململكةاملتعلقةبحقوقاالإن�شان،ورفعمايلزممنهامنقبلرئي�سالهيئةاإىلامللك.

وقداأ�شبحتاململكةطرفًايفعددمنال�شكوكاالإقليميةوالدوليةحلقوقاالإن�شان،ومناأبرزها:
1 اتفاقيةحقوقالطفل،مبوجباملر�شومامللكيرقم)م/7(وتاريخ1416/4/16هـ،املوافق1995/9/12م..
2 اتفاقيةمناه�شةالتعذيبوغريهمن�شروباملعاملةاأوالعقوبةالقا�شيةاأوالالاإن�شانيةاأواملهينة،مبوجب.

املر�شومامللكيرقم)م/11(وتاريخ1418/4/4هـ،املوافق1997/8/8م.
3 االتفاقيةالدوليةللق�شاءعلىجميعاأ�شكالالتمييزالعن�شري،مبوجباملر�شومامللكيرقم)م/12(وتاريخ.

1418/4/16هـ،املوافق1997/8/20م.
4 وتاريخ. رقـــم)م/25( امللكي املر�شوم مبوجب املــراأة، �شد التمييز اأ�شكال جميع على الق�شاء اتفاقية

1421/5/28هـ،املوافق2000/8/28م.
5 املوافق. وتــاريــخ1427/8/27هـــ، )م/54( رقم امللكي املر�شوم مبوجب االإ�شالم، يف الطفل حقوق عهد

2006/9/20م.
6 اتفاقيةحقوقاالأ�شخا�سذوياالإعاقةوبروتوكولها،مبوجباملر�شومامللكي)م/28(وتاريخ1429/5/22هـ،.

املوافق2008/5/27م.
7 وتــاريــخ1430/3/27هـــ،املوافق. )م/19( رقم امللكي املر�شوم مبوجب االإن�شان، حلقوق العربي امليثاق

2009/3/24م.
8 الربوتوكولاالختياريالتفاقيةحقوقالطفلاملتعلقببيعاالأطفالوبغاءاالأطفالوا�شتغاللاالأطفاليفاملواد.

االإباحية،مبوجباملر�شومامللكيرقم)م/38(وتاريخ1431/7/18هـ،املوافق2010/6/30م.
9 مبوجب. امل�شلحة، النزاعات يف االأطفال با�شرتاك املتعلق الطفل حقوق التفاقية االختياري الربوتوكول

املر�شومامللكيرقم)م/39(وتاريخ1431/7/18هـ،املوافق2010/6/30م.
وتقومالهيئةفيمايخ�سال�شكوكاالإقليميةوالدوليةاخلا�شةبحقوقاالإن�شانمباياأتي:

أ - متابعة تطبيق الصكوك اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان التي أصبحت
    المملكة  طرًفا فيها          

تتابعالهيئةاجلهاتاحلكوميةلتطبيقمايخ�شهامنال�شكوكاالإقليميةوالدوليةالتياأ�شبحتاململكةطرًفا
اإعدادم�شروعات اإ�شرافهاعلى لتنفيذها،منِخالل االإجراءاتالالزمة اتخاذتلكاجلهات والتاأكدمن فيها،
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من اأو الهيئاتالتعاهدية عن ال�شادرة التو�شيات ومتابعة االإن�شان، حقوق باتفاقيات الخا�شة المملكة تقارير
الفريقالعاملالمعنيباال�شتعرا�سالدوريال�شامل،اأواالإجراءاتالخا�شةالتاِبَعينلمجل�سحقوقاالإن�شان.وقد

اأ�شرفتالهيئةعلىاإعدادالتقاريروالمذكراتاالآتية:

1 تقرير. وهو االإباحية، المواد وفي البغاء في االأطفال وا�شتغالل االأطفال ببيع الخا�س البروتوكول تقرير
دولييقدماإنفاذًااللتزامالمملكةبموجبالمر�شومالملكيالكريمرقمم/38وتاريخ1431/7/18هـ،وتم

اعتمادهمنالمقامال�شاميبرقم37615وتاريخ1438/8/17هـ.

2 التقريرالمقدملالأمانةالعامةلمجل�سالتعاونالخليجيالأغرا�ساإعدادم�شروعالتقريرال�شنويعنحالة.
حقوقاالإن�شانفيدولمجل�سالتعاون،واإبرازحالةحقوقاالإن�شانفيدولمجل�سالتعاونبتاريخ11/7/

1438هـ.

3 في. الدولاالأطــراف مع الر�شمية غير الت�شاورية الجل�شة ب�شاأن التعذيب مناه�شة للجنة مقدمة مذكرة
اتفاقيةمناه�شةالتعذيب،وا�شتملتالمذكرةعلىردودفعلالدولاالأطراففيطريقةاإعدادالتقارير
حيال الجماعية،ومالحظات الهجرة �شياق في التعذيب مناه�شة اتفاقية وتنفيذ واإعمال المب�شطة،

الطريقةالمب�شطةالإعدادالتقاريربتاريخ1438/8/4هـ.

4 مذكرةاإجاباتالمملكةعلىقائمةالم�شائلال�شادرةعنلجنةالق�شاءعلىالتمييز�شدالمراأة،فياإطار.
نظراللجنةفيتقريرالمملكةالجامعلتقريريها)الثالثوالرابع(الخا�سباتفاقيةالق�شاءعلىجميع

اأ�شكالالتمييز�شدالمراأةبتاريخ1439/2/16هـ.

كماتقوماللجنةالدائمةالإعدادم�شروعاتالتقاريربمتابعةالتو�شياتال�شادرةمنلجنةمناه�شةالتعذيب،
ولجنةحقوقاالإن�شانالعربية)لجنةالميثاق(،ولجنةحقوقالطفل،والفريقالعاملالمعنيباال�شتعرا�سالدوري
ال�شامل)يتممتابعةالتو�شياتالتيُقدمتللمملكةفياإطارالجولةالثانيةلال�شتعرا�سالدوريال�شاملالأغرا�س

اإعدادم�شروعتقريرالمملكةالثالثالخا�سباآليةاال�شتعرا�سالدوريال�شامل(.

ب - إبداء الرأي في الصكوك والوثائق اإلقليمية والدولية

بان�شمام يتعلق فيما االإن�شان، بحقوق الخا�شة والدولية االإقليمية ال�شكوك من عدٍد في راأيها الهيئة اأبدت
بنودها، بع�س على التحفظ اأو اإليها، االن�شمام رف�س اأو بقبول �شواء فيها، الــواردة االأحكام اأو اإليها، المملكة
متخذًةمنال�شريعةاالإ�شالميةال�شمحةوالقيمالمجتمعيةوالثقافيةاالأ�شيلةللمملكةمرجعيةلراأيها،وهيعلى

النحواالآتي:

1 م�شروعالبروتوكولالعربيلمكافحةجرائماالتجاربالب�شروخا�شةالن�شاءواالأطفال..

2 درا�شةالعهدينالدولينياخلا�شنيباحلقوقاملدنيةوال�شيا�شيةواحلقوقاالقت�شاديةواالجتماعيةوالثقافية..
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رابعًا

الرد على التقارير المتعلقة
بحقوق اإلنسان
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تالفقرةاخلام�شةمناملادة)اخلام�شة(منتنظيمهيئةحقوقاالإن�شانعلىاخت�شا�سجمل�سالهيئة ن�شَّ
. باملوافقةعلىتقاريراململكةاملتعلقةبحقوقاالإن�شان،ورفعمايلزممنهامنقبلرئي�سالهيئةاإىلامللك

وقداأعدتالهيئةوفًقاالخت�شا�شهاعددًامنالتقاريرالتيتناولتمو�شوعاتخا�شةفيمجالحقوقاالإن�شان،
ومنها:

1 تقريريت�شمنالردعلىاجلزءاخلا�سباململكةيفالتقريرال�شنويلوزارةاخلارجيةاالأمريكيةحولاحلرية.
بتاريخ1438/11/23هـ االأمريكية اأ�شدرتوزارةاخلارجية ال�شادرعام2017م،حيث العامل الدينيةيف
املوافق2017/8/15متقريرهاال�شنويب�شاأناحلرياتالدينيةيفالعامللعام2016م،يت�شمنجزءًاخا�شًا
عناململكة،ومترفعهللكوجنر�ساالأمريكيوفقًالقانوناحلريةالدينية) IRFA (،وُيلزمهذاالقانون) IRFA (
كاًلمنوزارةاخلارجيةاالأمريكيةوالهيئةاالأمريكيةللحرياتالدينيةالدولية) USCIRF (باإ�شدارتقرير
�شنويحولاأو�شاعاحلرياتالدينية.ويختلفالتقريرانبع�شهماعنبع�س؛فتقريروزارةاخلارجية) IRF (
يغطيمو�شوعاحلرياتالدينيةيفجميعدولالعامل-وهومنف�شلعنتقريرهاال�شنويحلقوقاالإن�شان-
بينمايغطيتقريرالهيئةاالأمريكيةللحرياتالدينيةالدولية) USCIRF (مو�شوعاحلرياتالدينيةيفدول

معينة،غالبًاماُت�شنفباالأ�شواأاأو�شاعًا.
وحددهذاالقانونمايقارباأربعةاأ�شهركفرتةفا�شلةبنيالتقريرينبحيثياأخذكٌلمنهمابعنياالعتبار
) CPC (،اإالاأنهاأ�شاراإىل ذاتمثارقلقخا�س خمرجاتاالآخر.ومليحددموعدًامعينًالت�شنيفالدولبـ
�شرورةاإجراءالت�شنيففور�شدورتقريروزارةاخلارجيةاالأمريكيةللحرياتالدينية) IRF (؛حيثي�شتند
قرارالت�شنيفاإىلخمرجاتذلكالتقريروتو�شياتالهيئةاالأمريكيةللحرياتالدينيةالدولية) USCIRF (.
و�شنفتوزارةاخلارجيةاالأمريكيةاململكةالعربيةال�شعوديةدولةذاتمثارقلقخا�س) CPC (عدةمرات
االأمريكيتنازاًلعنمتطلب وزيراخلارجية واأ�شدر اآخرهايف29فرباير2016م. كان منذعام2004م،
املتحدة للواليات املهمة للم�شلحةالقومية ال�شابقة-اعتبارًا االأعوام يف -كماح�شل الرئا�شية االإجــراءات

االأمريكيةمبوجباملادة)407(منقانوناحلريةالدينية) IRFA (.
تناولتقريرالوزارةال�شابقال�شادربتاريخ9/8/2016ماأو�شاعاحلريةالدينيةعنعام2015ميفجميع
دولالعامل،واحتوىاجلزءاخلا�سمنهباململكةعلى)18(�شفحة،واأعدتالهيئةردًاعليهيقعيف)22(
�شفحة،بينمايتكونهذااجلزءيفتقريرالوزارةعنعام2016ممن)17(�شفحة،حيثلوحظوجودت�شابه

بينهوبنيالتقريرال�شابقلعام2015مخ�شو�شًايفالتطوراتاالإيجابية.
التوجيهات على وبناًء فيه. الــواردة املزاعم على والــرد التقرير يف باململكة اخلا�س اجلزء درا�شة ومت
ال�شاميةيفهذاال�شاأنجرىاإحالةالرداإىلوزارةاخلارجيةلتعميمهعلى�شفاراتاململكةوبعثاتهاالدائمة،
لال�شتفادةمنهايفبياناتاململكةوالردعلىماُيثارمنادعاءاتمنقبلبع�سالدولواملنظماتالدولية.

2 تقريريت�شمنالردعلىاجلزءاخلا�سباململكةيفتقريرالهيئةاالأمريكيةللحرياتالدينيةالدوليةال�شادر.
حكومية فيدرالية هيئة الدولية )USCIRF( الدينية للحريات االأمريكية الهيئة تعترب حيث 2017م، عام
م�شتقلة،ويوؤيدهاكالاحلزبني)اجلمهوريوالدميقراطي(،وتعملعلىمراقبةاحلريةالدينيةحولالعامل
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ودرا�شةاأو�شاعاحلريةالدينيةيفدولمعينة.ومناأبرزمهامهاتقييممدىتطبيقحكومةالوالياتاملتحدة
االأمريكيةلقانوناحلريةالدينية )IRFA(وتقدميالتو�شياتال�شيا�شيةللرئي�ساالأمريكيووزيراخلارجية
والكوجنر�س،واأهمهاتو�شياتبت�شنيفالدولاالأكرثانتهاكًاللحرياتالدينية.وت�شتندتو�شياتهااإىلوالية

الدولةالقانونيةواملعايرياملن�شو�سعليهايفاالإعالنالعامليحلقوقاالإن�شانوالوثائقالدوليةاالأخرى.
وقد�شنفتوزارةاخلارجيةاالأمريكيةاململكةكدولةذاتمثارقلقخا�س) CPC( منذعام2004م،اإالاأنها
ا�شتمرتيفاإ�شداراإعفاءغريم�شروط)اآخراإ�شداريفاأكتوبرعام2016م(عناأياإجراءيرتتبعلىهذا

الت�شنيفالعتبارامل�شلحةالقوميةالهامةللوالياتاملتحدةاالأمريكية.
اأوردالتقريريفنهايةاجلزءاخلا�سباململكةحتلياًل�شيا�شيًاحولعالقةاململكةبالوالياتاملتحدة كما
نتيجًة اململكة بها التيتعهدت االإجــراءات بع�س وا�شتعرا�س الدولتني، بني املتبادلة وامل�شالح االأمريكية
للمباحثاتالثنائيةالتيجرتبنياحلكومتنيخاللعام2006ممعاالإقرارباإحرازتقدمفيها.باالإ�شافةاإىل

بيانمننائبرئي�سالهيئةيت�شمباالإيجابيةوت�شجيعاحلوارمعاململكة.
علىامل�شلمني والهجمات القيود كالتايل: باململكة املتعلقة واالدعــاءات املو�شوعات التقرير عنون وقد
عام وقانون االإلهيةوال�شعوذة، الذات على والتجديف الردة وتهم امل�شلمة، غري املغرتبة والعمالة ال�شيعة،

. 2014مالذيي�شنفالتجديفعلىالذاتاالإلهيةوالدعوةاإىلاالإحلادكاأعمالاإرهابية
التوجيهات على وبناًء فيه. الــواردة املزاعم على والــرد التقرير يف باململكة اخلا�س اجلزء درا�شة ومت
ال�شاميةيفهذاال�شاأنجرىاإحالةالرداإىلوزارةاخلارجيةلتعميمهعلى�شفاراتاململكةوبعثاتهاالدائمة،
لال�شتفادةمنهايفبياناتاململكةوالردعلىماُيثارمنادعاءاتمنقبلبع�سالدولواملنظماتالدولية.

3 ال�شويديةعنحالة. لوزارةاخلارجية ال�شنوي التقرير باململكةيف الردعلىاجلزءاخلا�س يت�شمن تقرير
حقوقاالإن�شانوالدميقراطيةال�شادرعام2017م،حيثت�شدروزارةاخلارجيةال�شويديةيفكلعامتقريرًا
عنحالةحقوقاالإن�شانيفالعامل،ويفتاريخ2017/4/26م،اأ�شدرتتقريرهاال�شنويعنحقوقاالإن�شان
والدميقراطيةيف135دولةيفالعاملمنهااململكة،واحتوىاجلزءاخلا�سباململكةعلىمزاعموادعاءات
احلريةالدينيةوحريةاملعتقد،وعقوبةاالإعدام،ومكافحةاالإرهاب،وحريةالتعبري، مغلوطةتتعلقبق�شايا:

وادعاءاتحلاالتفردية. وحقوقاملراأة
االإيجابيةاملهمةيفاململكةيف والتطورات اأوردعددًاكبريًامناحلقائق التقرير اأن اإىل االإ�شارة وجتدر
والعنف امل�شيئة، للتعذيبواملعاملة اململكة يف القانون حظر مو�شوعات: بخ�شو�س االإن�شان حقوق جمال
املنزيل،واتفاقياتالعملالدولية،وقوةاقت�شاداململكة،والتعديالتعلىاأنظمةالعململعاجلةحقوقالعمالة
خا�شًة والتعليم العمل، �شوق يف وخ�شو�شًا اململكة يف املراأة وحت�شناأو�شاع ال�شحية، والرعاية الوافدة،

لالأطفال،واالأ�شخا�سذوياالإعاقة.
التوجيهات على وبناًء فيه. الــواردة املزاعم على والــرد التقرير يف باململكة اخلا�س اجلزء درا�شة ومت
ال�شاميةيفهذاال�شاأنجرىاإحالةالرداإىلوزارةاخلارجيةلتعميمهعلى�شفاراتاململكةوبعثاتهاالدائمة،
لال�شتفادةمنهايفبياناتاململكةوالردعلىماُيثارمنادعاءاتمنقبلبع�سالدولواملنظماتالدولية.
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خامسًا

زيارة السجون ودور التوقيف
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نظًرالمالزيارةال�شجونودورالتوقيفمناأهمية،وذلكللوقوفعلىمدىتمتعالمحكومينوالموقوفينبكامل
ومدىمالءمة ال�شعودية، العربية المملكة في المرعية واالأنظمة االإ�شالمية ال�شريعة لهم كفلتها التي حقوقهم
ذلكمعالمعاييرالدوليةلحقوقال�شجناء،فقدمنحتالفقرةال�شاد�شةمنالمادة)الخام�شة(منتنظيمالهيئة
لمجل�سالهيئة�شالحيةزيارةال�شجونودورالتوقيففياأيوقتدوناإذنمنجهةاالخت�شا�س،ورفعتقاريرعن

تلكالزيارات.
اإدارةالمتابعةوالتحقيق،التيمن�شمنهازيارة كماحددتالفقرة)د(منالمادة)الحاديةع�شرة(مهام
ال�شجونودورالتوقيفوفقمايقدرهمجل�سالهيئةفيهذاالخ�شو�سدوناإذنمنجهةاالخت�شا�س،والتحقيق

فيمايتطلبالتحقيقفيهمنمخالفاتفيم�شائلحقوقاالإن�شان.

وبناًءعلىذلكفقدكثفتالهيئةزياراتهالل�شجونودورالتوقيف،وذلكعبـربرامجمحددةوخطط�شنوية،
عبرو�شائل تر�شده ما اأو �شكاوى، من يردها ما على بناًء اأو والمفاجئة، التفقدية بالزيارات ذلك كان �شواء

التوا�شلاالجتماعيوقنواتالر�شداالأخرى.

وت�شتهدفاأعمالالهيئةالمتعلقةبال�شجونودورالتوقيفالتاأكدمنح�شولالموقوفاأوالمحكومعلىجميع
حقوقهالمكفولةلهنظامًا،ويمكناإجمالهافيماياأتي:

1 التاأكدمننظاميةالتوقيفوا�شتنادهعلىاأوامرم�شببةومحددةالمدة..

2 التاأكدمننظاميةاإجراءاتالتحقيق،والمددالمحددةلذلك..

3 التاأكدمنعر�سالموقوفينعلىالمحكمةالمخت�شةفيالمددالمحددةلذلك..

4 التاأكدمنعدمبقاءاأيموقوفبعدانتهاءمحكوميته،مالميوجدم�شوغنظاميلذلك..

5 التاأكدمنمنا�شبةالطاقةاال�شتيعابيةلمرافقال�شجونودورالتوقيفللعددالفعليللنزالء..

6 التاأكدمنحالةالمبنىومدىمراعاةاحتياجاتاالأ�شخا�سذوياالإعاقة..

7 التاأكدمنت�شنيفالنزالءووجوداأماكنمخ�ش�شةللعزلال�شحيوالنزيالتاالأمهات..

8 التاأكدمننظاميةالجزاءاتالمتخذةبحقالنزالءخاللفترةتواجدهمفيال�شجناأودارالتوقيفووجود.
�شجالتخا�شةبذلك،وكذلكاالآليةالمعتمدةلتزويدهمبمعلوماتعنحقوقهمو�شيراإجراءاتق�شيتهم

واآليةا�شتالم�شكواهم.

9 التاأكدمنح�شولالنزالءعلىاأوقاتكافيةللزيارةووجوداأماكنمهياأةلذلك..

التاأكدمنجودةونظافةاالإعا�شةالمقدمةللنزالء..10

التاأكدمنح�شولالنزالءعلىحقوقهمفيالرعايةال�شحيةوالتعليموالتاأهيلوالتدريبوكذلكالرعاية.11
االجتماعيةلهموالأ�شرهم.
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العامةللمباحث المديرية اأو لل�شجون العامة للمديرية التابعة �شواًء ال�شجون بزيارةجميع الهيئة وقدقامت
وبع�سدورالتوقيفالتابعةالأجهزةال�شبطالجنائيوبع�سالجهاتالع�شكرية،وجميعدورالمالحظةاالجتماعية

وجميعموؤ�ش�شاترعايةالفتياتوذلكفيكافةمناطقالمملكةومحافظاتها.

و�شكلتالهيئةفرقًامناأع�شاءمجل�سالهيئةوموظفيهالزيارةمناطقالمملكةالثالثع�شرة،حيثتمتزيارة
)394(جهة،منها)108(�شجونتابعةللمديريةالعامةلل�شجون،و)5(�شجونتابعةللمديريةالعامةللمباحث،و
)159(دارًامندورتوقيفال�شرطالتابعةلمديريةاالأمنالعام،و)10(زياراتللمروروالبحثالجنائيوحر�س
الحدودوتوقيفتنفيذاالأحكامالحقوقية،و)37(زيارةلجميعدورتوقيفالوافدين،و)52(زيارةلدورالتوقيف
زيارات و)7( ، المالحظةاالجتماعية دور زيارةلجميع المخدرات،و)16( لمكافحة العامة للمديرية التابعة

لجميعموؤ�ش�شاترعايةالفتيات.

وتماال�شتنادفيجمعالمعلوماتعلىنماذجمخ�ش�شةلهذهالزيارات�شممتوفقًالالأنظمةذاتالعالقة،
لمعاملةال�شجناء الدنيا النموذجية والقواعد ال�شجون، باأو�شاع بالمتعلقة الدولية للمعايير االعتبار في واالأخذ

المعتمدةفيموؤتمراالأممالمتحدةاالأوللمنعالجريمةومعاملةالمجرمين)جنيف،1955م(.

النزالء، )اأعــداد منها: العنا�شر من العديد على المعلومات بجمع الخا�شة اال�شتمارة نموذج احتوى وقد 
والطاقةاال�شتيعابية،والو�شعالقانونيللنزالء،وال�شجلالعاملهم،وت�شنيفالنزالء،واأماكناالحتجاز،والو�شع
العامللمباني،واالأجنحةالجماعية،واالأجنحةالفردية،واأجنحةالعزلال�شحي،واأجنحةاالأمهات،والتجهيزات
والرعاية واالأن�شطةالريا�شية، والتمارين والطعام، ال�شخ�شية، والنظافة االإعاقة ذوي باالأ�شخا�س الخا�شة
ال�شحية،واالن�شباطوالعقاب،واأدواتتقييدالحرية،وتزويدالنزالءبالمعلومات،وحقهمفيال�شكوى،واالت�شال
بخارجال�شجن،وممار�شةال�شعائرالدينية،وحفظاالأمتعة،واالإخطاراتبحاالتالوفاةاأوالمر�ساأوالنقل،وانتقال

النزالء،والرقابةوالتفتي�س،والعمل،والتعليم،والتاأهيلوالتدريب،والرعايةاالجتماعيةوالرعايةالالحقة(.

وقامتالهيئةبرفعتقريرخا�سعنهذهالزياراتاإلىالمقامال�شاميالكريما�شتنادًااإلىالفقرةال�شاد�شةمن
المادةالخام�شةمنتنظيمالهيئة،ر�شدتفيهاأبرزالمالحظاتالتيوجدتها،ومناأبرزهاالتوقيفاالحتياطي
لمعظمالحاالتقبلالمحاكمة،و�شعفالتن�شيقبيناأجهزةال�شبطالجنائيواالأجهزةالعدليةوال�شجونوعدم
وجوداأنظمةتقنيةمتقدمة،وقدماالأنظمةواللوائح،وقدممبانيال�شجونالتابعةللمديريةالعامةلل�شجونوكذلك
دورالتوقيف،وعدموجوداآليةوا�شحةلل�شكاوىداخلها،واإيداعالفتياتغيرال�شعودياتالالتيالتتجاوزاأعمارهن

18�شنةفي�شجنالن�شاء.

وفيماياأتيجداولالأعدادالنزالءفيال�شجونالعامةو�شجونالمباحثودورالمالحظةاالجتماعيةوموؤ�ش�شات
رعايةالفتياتبح�شبماتمر�شدهعندالزيارة.
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الجدول رقم )٩( يبين أعداد النزالء في السجون العامة  * 

المنطقة

عددالنزالء
عددالنزالءبح�شبالحالةبح�شباجلن�شية

اإجماليعددالنزالء
غير�شعودي�شعودي

غير�شعودي�شعودي

محكومموقوفمحكومموقوف

12052337921174327222954966556الريا�س

18646385660054178460798618785مكةالمكرمة
المدينة
25393256646818699891550المنورة

15761443686074575121064الق�شيم
املنطقة
8405121518262391297330415364ال�شرقية

515211769631888112521393013ع�شير

243740617412136445801857تبوك

1092103168480341271821حائل
احلدود
9908895394413183807ال�شمالية

785115793407769209649862865جازان

1592584359403246943649نجران

522444925617393429الباحة

16781343803398255141164الجوف

64532130331657517926169982960834924االإجمالي

 *اإنالبياناتاملتعلقةباالأعدادمتغريةتبعًالطبيعةال�شجونودورالتوقيفواالأرقاماملدونةهناقدمتهااجلهاتذاتالعالقةاأثناءالزيارة.
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الجدول رقم )١٠( يبين أعداد النزالء في سجون المديرية العامة للمباحث  * 

ال�شجنالمنطقة

عددالنزالءبح�شب
اإجماليعددالنزالءبح�شبالحالةنوعالجن�سوالجن�شية

عدد
النزالء

غير�شعودي�شعودياإناثذكور
غير�شعودي

غير�شعودي�شعودي
محكومموقوفمحكومموقوف�شعودي

�شجنالمباحثالريا�س
192571484231347281531762العامةبالحائر

مكة
المكرمة

�شجنالمباحث
101519710861298136292704العامةبذهبان

�شجنالمباحثالق�شيم
962462417110010952العامةبالطرفّية

المنطقة
ال�شرقية

�شجنالمباحث
1239108582332100951144العامةبالدمام

�شجنالمباحثع�شري
600892118921100270330العامةباأبها

57413075582188268815148204892االإجمالي

الجدول رقم )١١( يبين أعداد النزيالت بمؤسسات رعاية الفتيات  * 

اإجماليعددعددالنزيالتبح�شبالحالةالمدنوالمحافظاتالمنطقة
النزيالت محكومةموقوفة

35278الريا�سالريا�س
371027مكةالمكرمةمكةالمكرمة
330بريدةالق�شيم

14140االأح�شاءالمنطقةال�شرقية
12120خمي�سم�شيطع�شير
422حائلحائل
211الباحةالباحة

1076938االإجمالي

 *اإنالبياناتاملتعلقةباالأعدادمتغريةتبعًالطبيعةال�شجونودورالتوقيفواالأرقاماملدونةهناقدمتهااجلهاتذاتالعالقةاأثناءالزيارة.
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الجدول رقم )١٢( يبين أعداد النزالء بدور المالحظة االجتماعية  * 

المنطقة
المدن
و

المحافظات

عددالنزالء
اإجماليعددالنزالءبح�شبالحالةبح�شباجلن�شية

عدد
النزالء غير�شعودي

�شعودي
غير�شعودي�شعودي

محكومموقوفمحكومموقوف

الريا�س
1761849228767109الريا�س

6201324االأفالج

مكةالمكرمة
142246915349349جدة

21297157525112100الطائف
المدينة
95201226373263المدينةالمنورةالمنورة

76926051165بريدةالق�شيم

املنطقة
ال�شرقية

80342548773الدمام

4105324536حفرالباطن

52102427151اأبهاع�شير

42102714141تبوكتبوك

47102620146حائلحائل
احلدود
3400340034عرعرال�شمالية

113223428295657جازانجازان

1700170017الباحةالباحة

الجوف
2401320123�شكاكا

1800018018القريات

1175198191415371389786االإجمالي

 *اإنالبياناتاملتعلقةباالأعدادمتغريةتبعًالطبيعةال�شجونودورالتوقيفواالأرقاماملدونةهناقدمتهااجلهاتذاتالعالقةاأثناءالزيارة.
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االجتماعية المالحظة ودور التوقيف ودور لل�شجون الهيئة بها قامت التي الزيارات عدد بلغ فقد واإجمااًل
وموؤ�ش�شاترعايةالفتياتفيعام1439/1438هـ)1229(زيارةفيجميعمناطقالمملكةعلىالنحواالآتي:

الجدول رقم )١٣( يبين عدد الزيارات التي قامت بها الهيئة للسجون ودور التوقيف ودور المالحظة 
االجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات خالل  العامين الماليين ١٤٣٨/١٤٣٧هـ ، ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

عددالزيارات1439/1438هـعددالزيارات1438/1437هـالنوع

25.39%31224.39%209�شجونعامة

28.64%35226.25%225�شجوناملباحث

41.82%51446.44%398دورالتوقيف

دوراملالحظةاالجتماعية
%2،9225

2.36%29
1.79%22موؤ�ش�شاترعايةالفتيات1

%1001229%100857االإجمايل

الرسم البياني رقم )  ٤  ( يبين عدد الزيارات التي قامت بها الهيئة للسجون ودور التوقيف
ودور المالحظة االجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات خالل  العام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

موؤ�ش�شات
رعايةالفتيات

�شجونعامة �شجوناملباحث دورالتوقيف دوراملالحظة
االجتماعية

1.تمف�شلهافيالجدولهذاالعامعنزياراتدورالمالحظةاالجتماعية.



٦۸

ً
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سادسًا

الــــــشـــــــــــكـاوى
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تلقيال�شكاوى ن�شتالفقرةال�شابعةمناملادة)اخلام�شة(منتنظيمالهيئةعلىاخت�شا�سجمل�سالهيئةبـ:
. املتعلقةبحقوقاالإن�شان،والتحققمن�شحتها،واتخاذاالإجراءاتالنظاميةب�شاأنها

العام بلغمجموعهاخالل االإن�شان،حيث مختلفمجاالتحقوق في ال�شكاوى الهيئة تتلقى ذلك على وبناًء
المالي1439/1438هـ)2433(�شكوى،وتخ�شعهذهال�شكاوىلعددمنالمراحلوالخطواتاالإجرائيةابتداًءمن
التقدمبال�شكوىوا�شتقبالها،مروًرابدرا�شتها،وانتهاًءباتخاذاالإجراءالمنا�شبب�شاأنها،حيثت�شتقبلالهيئةهذه
ال�شكاوىعنطريقالح�شورللهيئةوتعبئةاال�شتمارةالمخ�ش�شةلهذاالغر�س،اأوعنطريقالفاك�س،اأوالبريد،

اأوالهاتف،اأوالبريداالإلكتروني،كماهومو�شحفيالر�شمالبيانيرقم)5(.
الرسم البياني رقم )  5  ( يبين مراحل تقديم الشكوى ودراستها واإلجراءات المتخذة

وت�شتكملبعدذلكبياناتال�شكاوىومعلوماتها،ومقابلةاأ�شحابالعالقةاأوالتوا�شلمعهمال�شتي�شاحجوانبها
�شوءن�شو�س في الدقيق للتمحي�س معلوماتها واإخ�شاع المتاحة، المعطيات �شوء في درا�شتها ثم ومن كافة،
االأنظمةوالتعليماتالقائمة،واأحكاماتفاقياتحقوقاالإن�شانالدوليةالتياأ�شبحتالمملكةطرًفافيها،لتحديد

مااإذاكانتتدخل�شمننطاقاخت�شا�سالهيئةمنعدمه،وماهواأ�شا�شهاالقانونيالذيت�شتنداإليه.

ويتميف�شوءذلكاتخاذاالإجراءالنظامياملنا�شب،وتتنوعاالإجراءاتالتيتتخذيفهذااالإطارلت�شملاالآتي:

بالمنازعات المتعلقة لها،كال�شكاوى الممنوح ال�شكوىعناخت�شا�شها الهيئةخروجمو�شوع اأنتقرر االأول:
الماليةبيناالأفراد،اأواالعترا�سعلىاالأحكامالق�شائية،اأوالقراراتاالإدارية،وفيهذهالحالةتقدماالإدارات
عليه الواجب واالإجــراءات الخطوات اإلى اإر�شاده ويتم العالقة، ل�شاحب الالزمة النظامية اال�شت�شارة المعنية

اتباعهابح�شبطبيعة�شكواه.

ال�شكوىيدخل�شمناخت�شا�شهاالممنوحلها،ويتعَينالتحققمن�شحة اأنمو�شوع اأنتقررالهيئة الثاني:
المعلوماتالواردةفيهامنخاللالكتابةللجهةالمعنية.
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الثالث:اأنتقررالهيئة�شرورةالوقوفعلىوقائعال�شكوىميدانيًا،والتحققمن�شحةالمعلوماتالواردة.

و�شدرتهذاالعامالالئحةالتنظيميةالإجراءاتال�شكاوىوالبالغاتبموجبقراررئي�سمجل�سالهيئةرقم36
وتاريخ1438/9/3هـ،وتهدفاإلىتنظيماإجراءاتتقديمال�شكاوىوالبالغاتالواردةاإلىالهيئةوقبولهاونظرها

والت�شرففيها،وتقديماال�شت�شاراتفياإطاراخت�شا�سالهيئةبتنميةالوعيبحقوقاالإن�شان.

وت�شمنتالالئحةموادتنظماإجراءاتتقديمال�شكوىاأوالبالغوطلباال�شت�شارةوو�شائلتقديمها،وال�شروط
العامةوالخا�شةلقبولهاودرا�شتهاوالبتفيهابعدالتحققمن�شحةال�شكوىاأوالبالغ،واإجراءاتمعالجةال�شكاوى
اأوالبالغات،وتقييماالإفاداتالواردةمنالجهاتالمخت�شةواإعادةالكتابةلهافيحالعدمردهااأولزماالأمر
ذلك،واإبالغالمتقدمبمايتمب�شاأنال�شكوىاأوالبالغ،كمانظمتاإجراءاتحفظال�شكوىوالتظلممنهواإعادة

درا�شةال�شكوىاأوالبالغباالإ�شافةاإلىموادعامةونماذجتنظماإجراءات�شيرال�شكوى.

أ - الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب الفروع والموضوعات

تلقىالمقرالرئي�سللهيئةخاللالعامالمالي1439/1438هـ)746(�شكوى،تمثلمان�شبته)%30،66(من
اإجماليعددال�شكاوىالواردةللهيئة،تالهفيالمرتبةفرعالهيئةبمنطقةمكةالمكرمة،حيثتلقىخاللالعام
ذاته)690(�شكوىتمثلمان�شبته)%28،36(مناإجماليعددال�شكاوىالواردةللهيئة،ثمفرعالهيئةبالمنطقة
ال�شرقيةالذيتلقى)254(�شكوى،بمان�شبته)10،44(مناإجماليعددال�شكاوىالواردةللهيئةخاللالعام.

وقدبلغعددال�شكاوىالتيتعلقتمو�شوعاتهابق�شاياالعدالةالجنائية)617(�شكوىمناإجماليعددال�شكاوى،
تمثلمان�شبته)%25،36(،ثمال�شكاوىالمتعلقةبالهويةوالجن�شيةبـ)427(�شكوى،بمايعادل)%17،55(،ثم

ال�شكاوىالمتعلقةبالحمايةمنالعنفواالإيذاءبـ)332(�شكوىبواقع)%13،65(.

وقدتلقتالهيئةعدًدامنال�شكاوىفيالمو�شوعاتالمت�شلةبالعملوالتعليموال�شحةوالرعايةاالجتماعية
اأخرى والحمايةمناالتجارباالأ�شخا�سواللجوءاإلىالق�شاء،وعدًدامنالمو�شوعاتالواردةاإجمااًلفيالحقل
،و�شملتمو�شوعاتالتملك،والتنمية،والبيئةال�شليمة،والخ�شو�شيةواأمنالمعلومات،والراأيوالتعبيروغيرها

منالمو�شوعات.

ويو�شحالجدولرقم)14(كافةال�شكاوىالتيوردتللهيئةفيالعامالمالي1439/1438هـفيكافةالفروع
الماليين العامين خالل للهيئة وردت التي ال�شكاوى عدد )16( و )15( الجدوالن يقارن كما والمو�شوعات،
1438/1437هـو1439/1438هـبح�شبالفروعوالمو�شوعاتعلىالتوالي،حيثيغطيفرعمنطقةمكةالمكرمة
منطقةالباحة،ويغطيفرعمنطقةع�شيرمنطقةنجران،ويغطيفرعمنطقةالجوفمنطقةالحدودال�شمالية.
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الجدول رقم )١٤( يبين عدد الشكاوى التي وردت للهيئة

خالل العام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ، موزعة حسب الفروع والموضوعات

الت�شنيف
املو�شوعي

الـــمـــنـــــــــطـــقـــة

مكةالريا�س
املكرمة

املدينة
املنطقةالق�شيماملنورة

االإجمايلاجلوفجازانحائلتبوكع�شريال�شرقية

العدالة
61793671142636927115238اجلنائية١

اللجوء
1920401315426356611اإىلالق�شاء

الهوية
42706934935817127155واجلن�شية

احلماية
33242118102820242810673منالعنف

26308170123615109372العـــمل

الرعاية
1263622712583645االجتماعية٢

88016155873124ال�شحة

480110111151612التعليم

احلماية
مناالجتار
باالأ�شخا�س

120050020023

32827960202881998113اأخــــــرى٣

2433431556541139254144156690746االإجمايل

وي�شملال�شكاوىالتيتكونمو�شوعاتهاذاتعالقةبــ:احلقيفاحلياة/احلقيفاحلريةواالأمانال�شخ�شي/احلقيفاحلمايةمنالتعذيبواملعاملةالقا�شية/.1
وحقوقال�شجناءواملوقوفنيواملجنيعليهم/احلقيفاملحاكمةالعادلة.

وي�شملال�شكاوىالتيتكونمو�شوعاتهاذاتعالقةبــ:احلقيفال�شماناالجتماعي/احلمايةيفحاالتالعجزوال�شيخوخةوالطوارئ/امل�شتوىاملعي�شيالكايف..2
وي�شملال�شكاوىالتيتخرجمو�شوعاتهاعننوعيةاحلقوقاملذكورةيفهذاالبيانمثل:احلقيفاحلركةوالتنقل/احلقيفالزواجوتكويناالأ�شرة/احلقيف.3

حريةالراأيوالتعبري/احلقيفالبيئةال�شليمة/احلقيفالتنمية/احلقيفاخل�شو�شيةواأمناملعلومات/احلقيفالتمّلك،وغريذلكمناحلقوق.
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الجدول رقم )١5( يقارن بين عدد الشكاوى التي وردت للهيئة
خالل العامين الماليين ١٤٣٨/١٤٣٧هـ و ١٤٣٩/١٤٣٨هـ، حسب الفروع

مكةالريا�ساملنطقة
املكرمة

املدينة
املنطقةالق�شيماملنورة

االإجمايلاجلوفجازانحائلتبوكع�شريال�شرقية

االإجمايللعام
24334315565411392541441566907461439/1438هـ

الن�شبةلعام
%1001،77%6.37%2.67%1.69%5.71%10.44%5.92%6.41%28.36%30.66%1439/1438هـ

االإجمايللعام
26462026165251933311131297449001438/1437هـ

الن�شبةلعام
%1000.8%1%6.2%1%7.2%12.5%4.2%5%28.1%34%1438/1437هـ

املقارنةبالعام
8-%0.97+5.37+3،53-0.69+1،49-2،06-1.72+1.41+0.26+3،34-1438/1437هـ

الجدول رقم )١6( يقارن بين عدد الشكاوى التي وردت للهيئة
خالل العامين الماليين ١٤٣٨/١٤٣٧هـ و١٤٣٩/١٤٣٨هـ، حسب الموضوعات

الت�شنيف
املو�شوعي

ئية
جلنا

لةا
عدا
ال

شاء
ق�
ءلل
جو
الل

ية
ن�ش
جل
ةوا
هوي
ال

نف
الع
من
ية
حلما

ا

مل
الع

عية
تما
الج
يةا
رعا
ال

حة
�ش
ال

ليم
لتع
ا

من
ية
حلما

ا
�س
خا
الأ�ش
ربا
جتا
اال

رى
اأخ

ايل
جم
االإ

االإجمايللعام
24333281248881262633324271926171439/1438هـ

الن�شبةلعام
%10013،48%0،49%1،97%3،62%5،18%10،81%13،65%17،55%7،89%25،36%1439/1438هـ

االإجمايللعام
264644715521241502823243422126981438/1437هـ

الن�شبةلعام
%10016.9%0.6%2%4.7%5.7%10.6%12.2%13%8%26.3%1438/1437هـ

املقارنةبالعام
8-%3.42-0،11-0.03-1،08-0،52-0،21+1،45+4،55+0،11-0،94-1438/1437هـ
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ب - الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب الجنس 
بن�شبة �شكوى، )1375( 1439/1438هــــ المالي العام خالل الهيئة ا�شتلمتها التي الذكور �شكاوى عدد بلغ
المقر كان وقد )%43،49(، بواقع لالإناث �شكوى )1058( مقابل في ال�شكاوى، عدد اإجمالي من )%56،51(
الرئي�سللهيئةاالأكثرا�شتقبااًلل�شكاوىالذكورحيثتلقى)469(�شكوىمناإجمالي)746(،فيحينكانفرع
الهيئةبمنطقةمكةالمكرمةهواالأكثرا�شتقبااًللل�شكاوىالمقّدمةمناالإناث،التيبلغت)340(�شكوىمناأ�شل
المالي1439/1438هـــ العام للهيئةخالل التيوردت ال�شكاوى )690(�شكوى.ويبينالجدولرقم)17(عدد

بح�شبالجن�س.
الجدول رقم )١٧( يبين عدد الشكاوى التي وردت للهيئة خالل عام ١٤٣٩/١٤٣٨هـ حسب الجنس

ن�س
جل
ا

�س
ريا
ال

رمة
املك
كة
م

ورة
املن
نة
ملدي
ا

شيم
ق�
ال

قية
�شر
ةال
طق
املن

شري
ع�

وك
تب

ائل
ح

زان
جا

وف
جل
ا

ايل
جم
االإ

شبة
لن�
ا

عام
بال
نة
قار
امل

هـ
14
38
/1
43
7

١-%%56،51137527904020861518458350469ذكر
١+%%43،49105816652521531036098340277اأنثى

2431556541139254144156690746االإجمايل 433 %100

ج - الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب الجنسية
بلغعددال�شكاوىالتيتلقتهاالهيئةمنالمواطنينخاللالعامالمالي1439/1438هـ)1585(�شكوى،بن�شبة
)%65،15(مناإجماليال�شكاوى،فيمقابل)848(�شكوىلغيرال�شعوديين،بواقع)%34،85(،وقدكانالمقر
الرئي�سللهيئةبالريا�سهواالأكثرا�شتقبااًلل�شكاوىالمواطنين،حيثتلقى)513(�شكوىمناإجمالي)746(،في
حينكانفرعالهيئةبمنطقةمكةالمكرمةهواالأكثرا�شتقبااًللل�شكاوىالمقّدمةمنغيرال�شعوديين،حيثبلغت
)335(�شكاوىمناأ�شل)690(�شكوى،ويبينالجدولرقم)18(عددال�شكاوىالتيوردتللهيئةخاللالعام

المالي1439/1438هـبح�شبالجن�شية.
الجدول رقم )١٨( يبين عدد الشكاوى التي وردت للهيئة خالل عام ١٤٣٩/١٤٣٨هـ حسب الجنسية

شية
جلن�
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4،5-%%65،15158538894036105179126104355513�شعودي
4.5+%%34،8584856625534751852335233غري�شعودي
%1002433431556541139254144156690746االإجمايل
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د - الشكاوى الواردة إلى الهيئة حسب المنتهى منها

بلغعددال�شكاوىالمنتهيةبجميعفروعالهيئةللعامالمالي1439/1438هـ،)1631(�شكوى،مناأ�شل)2433(
)802( المنتهية غير ال�شكاوى حينبلغت في ال�شكاوى، عدد اإجمالي من )%67( بواقع ا�شتالمها، تم �شكوى
�شكوى،بن�شبة)%33(،حيثمازالتالهيئةتتوا�شلمعالجهاتالحكوميةذاتالعالقةالإنهاء)731(�شكوى،
تمثلن�شبة)30.05%(مناإجماليال�شكاوى،بينماكانت)71(�شكوىتحتالدرا�شةبنهايةالعامالماليالذي

يغطيههذاالتقرير،تمثلن�شبة)%2،92(منعددال�شكاوىالم�شتلمةخاللالعامالمالي.

ويبنياجلدولرقم)19(عددال�شكاوىالتيوردتللهيئةخاللالعاماملايل1439/1438هـح�شباملنتهىمنها.
الجدول رقم )١٩( يبين عدد الشكاوى التي وردت للهيئة عام ١٤٣٩/١٤٣٨هـ حسب المنتهى منها

املقارنةبالعامالن�شبةاملجموعحالةال�شكوى
1438/1437هـ

1،1-%67%1631املنتهىمنها
1،1+%33%802غرياملنتهىمنها
100%2433االإجمايل

والبدمناالإ�شارةفيهذاال�شدداإلىتفاوتم�شتوىتجاوبالجهاتمعطلباتالهيئةب�شاأنالتاأكدمن�شحة
ا�شتف�شار مو�شوعها،وبعث ب�شاأن االأ�شا�شية المعلومات ا�شتكمال ال�شكاوى اأغلب طبيعة تتطلب حيث ال�شكاوى،
مكتوبللجهةالمعنيةللتحققمن�شحةاالدعاءاتالواردةفيال�شكوى،والردعلىالهيئةبنتيجةذلك،ليت�شنى
لهافي�شوءذلكمقارنةالمعلوماتالواردةوتقييمها،ومدىاعتبارهاتمثلانتهاكًاالأيمنحقوقاالإن�شانمن
التي الدولية االإن�شان اتفاقياتحقوق واأحكام االإ�شالمية ال�شريعة اأحكام �شوء في التقييم عملية وتتم عدمه،
اأ�شبحتالمملكةطرًفافيها،واالأنظمةواللوائحال�شاريةالمت�شلةبمو�شوعال�شكوى،ويمثلالتاأخرفيالردعلى

ا�شتف�شاراتالهيئة،اأوعدموروداأياإفادةب�شاأنها،ال�شببالرئي�سلعدماإنهاءبع�سال�شكاوىاأوالبتفيها.

وتعتمد الهيئة في إنهاء الشكاوى ثالثة مسارات: 

االأول:وروداإفادةمنالجهةالمعنيةتو�شحعدم�شحةماذكرفيال�شكوى،اأواأنجميعاالإجراءاتالمتخذة
ب�شاأنمو�شوعهاكانتموافقةلالأحكامالنظاميةذاتال�شلةبمو�شوعال�شكوى،اأومعالجةالمخالفةالمر�شودة،

اأواالإفادةبالمتابعةمعال�شاكيل�شمانمعالجةمو�شوعه.

الثاني:الوقوفعلىالواقعةميدانًيا،وثبوت�شحةاالإجراءاتالمتخذة.

الجهات لدى الالزمة االإجرائية الخطوات التخاذ العالقة الأ�شحاب النظامية اال�شت�شارات تقديم الثالث:
الحكوميةالمعنية.
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سابعًا

نشر ثقافة حقوق اإلنسان
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يعداالهتمامبن�شرثقافةحقوقاالإن�شاندلياًلعلىالتقدموالتح�شرالدالعلىمدىوعيال�شعوب،ح�شاريًا،
اءفياأكثرمنمو�شعفيالقراآنالكريم دتعليهال�شريعةاالإ�شالميةالغرَّ وفقمبداأالم�شاواةبينالب�شرالذياأكَّ

وال�شنةالمطهرة.

ومنهذاالمنطلق،تهتُمالمملكةالعربيةال�شعوديةبن�شرثقافةحقوقاالإن�شان،فيمناخمناالأخوةوالت�شامح،
زلحمايةحقوقاالإن�شان والتراحم،وبناءالقدراتالموؤ�ش�شيةفيالقطاعالحكوميوالخا�س،ليرتقياأداوؤهاالمعزِّ

با�شتلهامر�شالةاالإ�شالمال�شمحة،ومايتفقمعهامنالعهودوالمواثيقالدولية.

و�شعال�شيا�شةالعامة تالفقرةالثامنةمنالمادة)الخام�شة(منتنظيمهيئةحقوقاالإن�شانعلى وقدن�شَّ
لتنميةالوعيبحقوقاالإن�شان،واقتراح�شبلالعملعلىن�شرثقافةحقوقاالإن�شانوالتوعيةبها،وذلكمنخالل

. الموؤ�ش�شاتواالأجهزةالمخت�شةبالتعليموالتدريبواالإعالموغيرها

اأفرادالمجتمع، اإلىتنميةالوعيبحقوقاالإن�شانالتيكفلهااالإ�شالمبين وتهدفالهيئُةمنخاللبرامجها
والتعريفباالأنظمةوالتعليماتواالإجراءاتالمتبعةفيالمملكةالتيتحميحقوقاالإن�شانوتفعيلها،والتنبيهاإلى
وال�شلوكالتنفيذيمع واالإجراءات اللوائح توافق والعملعلى والتحذيرمنها، االإن�شان انتهاكاتحقوق خطورة
الجمهورمعمبادئحقوقاالإن�شانومفاهيمها،والتعريفباالأ�شاليبوالو�شائلالتيت�شاعدعلىحمايةهذهالحقوق.

المالية ال�شنة الهيئةخالل الهيئة،فقدعملت تنظيم وردفي لما واإنفاذًا االإن�شان، التوعيةبحقوق ولتحقيق
وور�سالعمل التدريبية والــدورات والندوات المحا�شرات تثقيفية،منخالل برامج و�شع 1439/1438هـــعلى
تقديم اإ�شافةاإلى الحقوق، بمعظم التوعية �شملت المملكة، مناطق معظم في التوعوية والفعاليات واالأن�شطة
فيالمعار�س اأو الجامعات، في تعقد التي الدورية المنا�شبات في الم�شاركة خالل من حقوقية، ا�شت�شارات

المو�شمية.

وكذلكاأطلقتحمالتُتعنىبق�شاياالطفلوالمراأةوذوياالإعاقةوالعمالومكافحةجرائماالتجارباالأ�شخا�س
�شرائح اإلى بهدفالو�شول وذلك االجتماعي، التوا�شل و�شائل عبر االإن�شان حقوق وثقافة ال�شحية والتوعية
داخل االإن�شان بالتعريفبحقوق المن�شود، التوعوي الهدف وتحقيق الفعاليات، هذه منخالل كافة، المجتمع

المملكةالعربيةال�شعودية.وفيماياأتياإي�شاحلالأن�شطةالتيقدمتهاالهيئةلتحقيقذلك:

أ - الحمالت التوعوية

االإن�شان،وذلكمنخالل ثقافةحقوق لن�شر توعوية، الهيئةخاللعام1439/1438هـــ)18(حملة ن�شرت
و�شائلالتوا�شلاالجتماعي،بهدفالتوا�شلمعاأكبرقدرمنال�شرائحاالجتماعيةخ�شو�شًافئةال�شباب.
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الجدول رقم )٢٠( يوضح الحمالت التوعوية التي أقامتها الهيئة

التاريخاحلمالتالتوعويةم

1438/6/9هـاملراأةال�شعوديةيفبرنامجالتحولالوطنيمبنا�شبةاليومالعامليللمراأة.1

.2 حقوقاالإن�شانوالتعاي�سال�شلمي 1438/6/17هـاليومالعربيحلقوقاالإن�شانحتت�شعار

التنميطالعن�شريوالتحري�س3 اليومالعامليللق�شاءعلىالتمييزالعن�شريحتت�شعار
. 1438/6/22هـعلىالكراهية،مبايفذلكمايتعلقبالهجرة

1438/7/9هـحقوقوم�شوؤولياتاملر�شىمبنا�شبةاليومالعامليلل�شحة.4

.5 وطنبالخمالف 1438/8/19هـامل�شاركةيفحملة

1438/9/11هـالنظامالعامللبيئةمبنا�شبةاليومالعامليللبيئة.6

االإجراءاتاملتخذةفيمايتعلقباخت�شا�شاتالهيئةبالزياراتالتفقديةلل�شجونودور7
1438/10/17هـالتوقيفودوراملالحظةاالجتماعيةوموؤ�ش�شاترعايةالفتياتلعام2016م.

1438/10/24هـاالإجراءاتاملتخذةفيمايتعلقباخت�شا�شاتالهيئةبال�شكاوىالواردةلعام2016م.8

االإجراءاتاملتخذةفيمايتعلقباخت�شا�شاتالهيئةعناحلاالتالتي9
1438/11/2هـر�شدتهالعام2016م.

1438/11/6هـحملةترويجيةمبنا�شبةاليومالعامليملكافحةجرائماالجتارباالأ�شخا�س.10

1439/1/10هـحقاملواطنواأ�شرتهيفحالةال�شيخوخةمبنا�شبةاليومالعامليللم�شنني.11

1439/1/10هـاأدواتاالإبالغوالعقوباتاملتعلقةباالبتزازاالإلكرتوينبح�شبنظاماجلرائماملعلوماتية.12

االإر�شاداتاخلا�شةباحلياةاملدر�شيةللطفلامل�شاببال�شكريمبنا�شبة13
1439/2/24هـاليومالعامليلل�شكري.

1439/2/29هـكيفيةرفعبالغاتاجلرائماملعلوماتيةعربتطبيقكلنااأمن.14

املحظوراتاملت�شلةبحمايةالطفلبح�شبنظامحمايةالطفلمبنا�شبةاليومالعاملي15
1439/3/1هـللطفل.

الواجباتالواردةيفنظاماحلمايةمناالإيذاءمبنا�شبةاليومالعامليللق�شاء16
1439/3/6هـعلىالعنف�شداملراأة.

1439/3/14هـاحلقوقالواردةيفنظامرعايةاملعوقنيمبنا�شبةاليومالعامليلالأ�شخا�سذوياالإعاقة.17

اليومالعامليحلقوقاالإن�شانحتت�شعار18
. 1439/3/21هـلنقفجميعًامناأجلامل�شاواةوالعدالةوالكرامةاالإن�شانية
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ب - المحاضرات والندوات

حقوق ثقافة وتعزيز لن�شر علمية وندوة تثقيفية محا�شرة )31( 1439/1438هـــ العام الهيئةخالل اأقامت
االإن�شانفيالمجتمع.

الجدول رقم )٢١( يوضح المحاضرات والندوات التي أقامتها الهيئة حسب المنطقة

التاريخاملنطقةاملحا�شراتوالندواتم

.1 حقوقاالأ�شخا�سذوياالإعاقة 1438/4/12هـالريا�سندوة

الدفاععنالنف�سوحمايتهامنالتحر�س2 حما�شرة
1438/4/19هـالريا�سيفمركزالغداجلديدلرعايةاالأطفالوتنميةقدراتهم.

الدورةاالأوىلملوؤمترمنظمةالتعاوناالإ�شالميحولموؤ�ش�شة3
الزواجواالأ�شرةواحلفاظعلىقيمهايفالدولاالأع�شاء.

مكة
11-1438/5/12هـاملكرمة

يفابتدائيةرو�شةاأبهااالأهلية.4 كيفاأحميج�شدي 1438/5/23هـع�شريحما�شرة

.5 االحتياجاتالب�شريةوطرقاإ�شباعها مكةحما�شرة
1438/5/25هـاملكرمة

.6 حقاحلمايةمنالعنفوااليذاء مكةحما�شرة
1438/6/9هـاملكرمة

يفاملعهدالفكريللطالبات.7 كيفاأحميج�شدي 1438/6/16هـع�شريحما�شرة

1438/6/17هـاجلوفندوةبالتعاونمعاإدارةالتعليمباجلوفمبنا�شبةاليومالعربيحلقوقاالإن�شان.8

.9 مهاراتالتوا�شلالفعالوالتوا�شلمعاأ�شرمر�شىاالإدمان مكةحما�شرة
15-1438/7/16هـاملكرمة

املنطقةحما�شرةللتعريفبهيئةحقوقاالإن�شانيفمدار�ساأجيالاملواهب.10
1438/7/16هـال�شرقية

.11 احلمايةمنالعنف�شدالطفل مكةحما�شرة
1438/7/28هـاملكرمة

املنطقةحما�شرةعنحقوقاالأ�شخا�سذوياالإعاقةيفمدار�سالفي�شليةاالبتدائية.12
1438/7/29هـال�شرقية

.13 ابداأبنف�شكاأواًل مكةندوة
1438/8/27هـاملكرمة

.14 ْرعةالدوليةحلقوقاالإن�شان ال�شِّ 28-1438/8/29هـالريا�سندوة
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التاريخاملنطقةاملحا�شراتوالندواتم

يفالثانوية107للبنات.15 رفق مكةحما�شرة�شمنبرنامج
1439/2/3هـاملكرمة

يفمدار�ساملباركية.16 العنفاالأ�شري املنطقةحما�شرة
1439/2/10هـال�شرقية

يفالثانويةالثامنةوال�شتنيللبنات.17 حقوقاالإن�شان مكةحما�شرة
1439/2/17هـاملكرمة

يفمدر�شةامل�شراتالعامليةللبناتبجدة.18 مكةحما�شرةاحلمايةمنالعنفواالإيذاء
1439/2/24هـاملكرمة

مبنا�شبةاليومالعامليللطفليفمركز�شحيالريان.19 حقوقالطفل مكةحما�شرة
1439/3/9هـاملكرمة

يفالرو�شةالرابعةع�شرة.20 حمايتيال�شخ�شية 1439/3/10هـع�شريحما�شرة

يفمدر�شةالكورالالعامليةللبنات.21 احلمايةمنالعنفواالإيذاء مكةحما�شرة
1439/3/11هـاملكرمة

يفمقراجلمعيةالوطنيةحلقوقاالإن�شان.22 حقوقالطفل املدينةكلمةيفندوة
1439/3/12هـاملنورة

يفالثانويةالثامنةوال�شتنيللبنات.23 اخل�شو�شيةواأمناملعلومات مكةحما�شرة
1439/3/16هـاملكرمة

يفاالبتدائيةالثالثةوال�شتنيللبنات.24 احلمايةمنالعنفواالإيذاء مكةحما�شرة
1439/3/17هـاملكرمة

يف�شندوقاالأمري�شلطانبنعبدالعزيز25 قانونالعملال�شعودي حما�شرة
لتنميةاملراأة.

املنطقة
1439/3/18هـال�شرقية

مبنا�شبةاليومالعامليللق�شاءعلىالعنف26 حقوقاملراأةيفاالإ�شالم حما�شرة
1439/3/18هـتبوك�شداملراأةيفاملدر�شةاملتو�شطةاالأوىلواملتو�شطةالثالثةلتعليمالكبريات.

يفاملدر�شةاملتو�شطةالربيعية.27 تقنيةاآمنة املنطقةحما�شرة
1439/3/22هـال�شرقية

حما�شرةمبنا�شبةاليومالعامليحلقوقاالإن�شانيفثانويةاالمريةنورةبنت28
1439/3/22هـحائلعبدالرحمنللبنات.

1439/3/23هـحائلحما�شرةمبنا�شبةاليومالعامليحلقوقاالإن�شانيفثانويةالفاروقللبنني.29

التعاملاالأمثلمعاالأ�شخا�ساملقبو�سعليهموال�شجناءمبا30 حما�شرة
. 1439/4/2هـتبوكيتوافقمعحقوقاالإن�شان

.31 االأمنالفكريوحقوقاالإن�شان 1439/4/6هـالق�شيمحما�شرة
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ج - ورش العمل والدورات التدريبية
فيها الم�شاركين تدريب بهدف تدريبية، ودورة ور�شةعمل العام1439/1438هـــ)17( الهيئةخالل اأقامت
مناالأفراداأوالموؤ�ش�شاتوالجهاتالحكوميةواالأهليةعلىحمايةوتعزيزحقوقاالإن�شانوتعريفهمباالتفاقيات
الأداءمهامعملهمعلى الالزمة والمعارف بالمهارات بها الملتحقين وتزويد العالقة، والمواثيقذات واالأنظمة

الوجهالمطلوب،ولتو�شيعدائرةن�شرثقافةحقوقاالإن�شانواأ�شاليبها.
الجدول رقم )٢٢( يوضح ورش العمل والدورات التدريبية التي أقامتها الهيئة حسب المنطقة

التاريخاملكانور�سالعمل/الدوراتالتدريبيةم
7-6/1438/4هـالريا�سالقانونالدويلللجوءوحمايةالالجئني.1

1438/4/14هـالريا�سالتعريفباتفاقيةحقوقاالأ�شخا�سذوياالإعاقة.2

الدورةالثانيةللربنامجالتعريفيل�شاغليالوظائفالقياديةيفاململكةلالطالع3
25-1438/4/29هـجنيفعلىاآلياتحقوقاالإن�شانالدولية،يفاملفو�شيةال�شاميةحلقوقاالإن�شان.

15-1438/5/18هـالريا�ساملنظومةالعامليةحلماية�شحايااالجتارباالأ�شخا�س.4

22-1438/6/23هـالريا�ساآليةال�شكاوىيفنظاماالإجراءاتاخلا�شةلالأمماملتحدة.5

لطالبجامعةامللكفهدللبرتولواملعادن.6 ثقافةحقوقاالإن�شان املنطقة
1438/7/29هـال�شرقية

1438/7/29هـالريا�ستطويرتعليمحقوقاالإن�شانيفالتعليمالعام.7

ملن�شوبيمركزالتحديللرعايةالنهارية.8 متالزمةداون املنطقة
1438/8/4هـال�شرقية

اإدراجتو�شياتاالآلياتالدولية)اال�شتعرا�سالدوريال�شامل،هيئات9
21-1438/8/22هـجنيفاملعاهدات،واالإجراءاتاخلا�شة(يفقاعدةالبيانات.

املرحلةاالأوىلبرنامجتدريبيحولمبادئالتق�شيوالتحقيقالفعالني10
22-1438/11/24هـالريا�سيفمزاعمالتعذيبوفقالربوتوكولاإ�شطنبول.

برنامجتدريبملدة�شهرلطالباتق�شمالقانونبجامعةامللكعبدالعزيز-11
كليةاالأعمالبرابغ.

املدينة
املنورة

1439/1/18هـ
-1439/2/13هـ

1439/2/17هـحائلعالقةهيئةحقوقاالإن�شانباجلهاتالق�شائية.12

املرحلةالثانيةبرنامجتدريبيحولاملعايريواملبادئلتوثيقور�شد13
2-1439/3/4هـالريا�سممار�شاتالتعذيبوفقالربوتوكولاإ�شطنبول.

15-1439/3/19هـالريا�سبرنامجتدريبيللمكلفنيباإنفاذالقانونوموظفيال�شجون.14

1439/3/22هـالريا�سدورالهيئةيفمكافحةجرائماالجتارباالأ�شخا�س.15

�شرحالالئحةالتنفيذيةلنظاماحلمايةمناالإيذاءيفم�شت�شفىالوالدة16
واالأطفالبجدة.

مكة
22-1439/3/23هـاملكرمة

1439/3/23هـالريا�سدعمقدراتاالأجهزةاملعنيةمبكافحةاالجتارباالأ�شخا�س.17
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د - األنشطة والفعاليات التوعوية

بهدف المملكة، مناطق معظم في توعوية، وفعاليًة ن�شاطًا )48( 1439/1438هـــ عام الهيئةخالل اأقامت
ن�شرثقافةحقوقاالإن�شانوالتعريفبالهيئةواأن�شطتهاواالإجابةعنا�شتف�شاراتالمواطنينوتقديماال�شت�شارات

الالزمةلهم.

الجدول رقم )٢٣( يوضح األنشطة والفعاليات التوعوية التي أقامتها الهيئة حسب المنطقة

التاريخاملنطقةالن�شاط/الفعاليةم

1438/4/10هـمكةاملكرمةلقاءتعريفيبالهيئةمعطالباتمنمتو�شطةاملوهوبات.1

1438/4/19هـمكةاملكرمةاجتماعتعريفيبالهيئةمعمن�شوباتجمعيةاالأطفالاملعوقني.2

1438/4/20هـمكةاملكرمةاجتماعتعريفيبالهيئةمعاإدارةجمعيةاأ�شدقاءال�شيخوخة.3

1438هـ4 اجلنادرية 5-1438/5/20هـالريا�سجناحتوعوييفاملهرجانالوطنيللرتاثوالثقافة

ركنتوعوييفمعار�سالظهرانالدوليةمبنا�شبة5
اليومالعامليللدفاعاملدين.

املنطقة
5/30-1438/6/3هـال�شرقية

1438/6/3هـاجلوفركنتوعويبالتعاونمعمركزالتاأهيلال�شامليف�شكاكا.6

.7 رفق 15-1438/6/17هـتبوكركنتوعوييفامللتقىاالإر�شاديالثاينلربنامج

1438/6/16هـاجلوفلقاءتعريفيمبنا�شبةاليومالعربيحلقوقاالإن�شانيفالثانويةالثامنةللبنات.8

1438/6/22هـع�شريلقاءتعريفيبالهيئةمعطالبمنمدار�سالفهدباأبها.9

1438/6/23هـاجلوفلقاءتعريفيمعاأع�شاءهيئةاالأمرباملعروفوالنهيعناملنكر.10

مبنا�شبةاليومالعامليملتالزمةداون.11 هاأناذا املنطقةركنتوعوييففعالية
23-1438/6/24هـال�شرقية

مبنا�شبةاليومالعامليملتالزمةداون.12 ربيعج�شد املنطقةركنتوعوييففعالية
1438/7/2هـال�شرقية

14-1438/7/17هـالريا�سركنتوعوييفحمطةقطار�شار.13

املنطقةلقاءتعريفيمعمكتباالإ�شرافاالجتماعيوداراملالحظة.14
1438/7/15هـال�شرقية

ركنتوعويم�شاحبلندوةاخلدمةاالجتماعيةودورها15
يفتطويراملمار�شةاملهنيةلالأخ�شائينياالجتماعيني.

املنطقة
1438/7/22هـال�شرقية
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التاريخاملنطقةالن�شاط/الفعاليةم

21-1438/7/23هـالريا�سركنتوعوييفمطارامللكخالدالدويل.16

6-1438/8/8هـالريا�سركنتوعوييفال�شالممول.17

املدينةركنتوعويلن�شرثقافةحقوقاالإن�شانمبم�شىالهجرة.18
9-1438/9/11هـاملنورة

1438/9/10هـاجلوفلقاءتعريفيباملديريةالعامةللزراعةمبنا�شبةاليومالعامليللبيئة.19

املدينةبرنامجتثقيفيلنزيالتوحدةاحلمايةاالجتماعية.20
1438/9/18هـاملنورة

ورقةعمليفاحلفلاخلتاميالأن�شطةنادياجلوف21
1438/9/18هـاجلوفلالحتياجاتاخلا�شة.

1438/11/6هـحائلركنتوعويمبنا�شبةاليومالعامليملكافحةجرائماالجتارباالأ�شخا�س.22

3-1439/1/4هـع�شريركنتوعوييفمكتبةاأبهاالعامةمبنا�شبةاليومالوطنيال�شعودي.23

ركنتوعوييفدارالرعايةاالجتماعيةمبنا�شبة24
اليومالعامليلل�شحةالنف�شية.

املنطقة
1439/1/20هـال�شرقية

.25 �شواعد املنطقةلقاءتعريفيمعاأخ�شائياتجمعية
1439/1/21هـال�شرقية

بالتعاونمعاإدارةالتعليمباجلوف.26 رفق 1439/1/27هـاجلوفلقاءتعريفي�شمنبرنامج

1439/2/4هـاجلوفركنتوعوييفمدر�شةاالبتدائيةاحلاديةع�شرةبعرعر.27

1439/2/11هـاجلوفلقاءتعريفيمعاأع�شاءفرعالنيابةالعامة.28

1-1439/3/3هـالريا�سركنتوعويمبنا�شبةيومالطفلالعاملييفمركزامللكفهدالثقايف.29

1439/3/2هـاجلوفركنتوعويمبنا�شبةاليومالعامليللطفليفمدار�سوارفةالعلم.30

1439/3/2هـالريا�سركنتوعويمبنا�شبةاليومالعامليللطفليفمدينةامللكفهدالطبية.31

للتوعية�شدالتحر�ساجلن�شيباالأطفال32 التلم�شني برنامج
وبالتعاونمعرو�شةالن�شماتالطيبة.

املدينة
1439/3/5هـاملنورة

ركنتوعويمبنا�شبةاليومالعامليلالأ�شخا�سذوياالإعاقة33
1439/3/16هـاجلوفيفاملركزاحل�شاري.
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التاريخاملنطقةالن�شاط/الفعاليةم

1439/3/22هـالق�شيمركنتوعوييفمطاراالأمرينايفالدويلبربيدة.34

1439/3/22هـاجلوفركنتوعويمبنا�شبةاليومالعامليحلقوقاالإن�شانيفعرعرمول.35

1439/3/23هـالق�شيمركنتوعوييفجلنةالتنميةاالجتماعية.36

1439/3/24هـالق�شيمن�شاطتوعويعرباللوحاتالدعائيةالرئي�شيةيفامليادينالعامة.37

املدينةلقاءتعريفيبالهيئةواأنظمتهاواأعمالهابالتعاونمعكليةالتقنيةللبنات.38
1439/03/25هـاملنورة

1439/3/25هـالق�شيمركنتوعوييفمعر�سمب�شت�شفىبريدةالعام.39

مبنا�شبة40 جاها ركنتوعوييفملتقىالعنفاالأ�شري
اليومالعامليحلقوقاالإن�شان.

املنطقة
6-1439/3/7هـال�شرقية

ركنتوعوييفجامعةتبوكمبنا�شبةاليومالعامليللق�شاءعلى41
1439/3/16هـتبوكالعنف�شداملراأة.

18-1439/3/19هـع�شريركنتوعوييفمركزع�شريمولالتجاريمبنا�شبةاليومالعامليللتطوع.42

1439/3/19هـمكةاملكرمةركنتوعويمبنا�شبةاليومالعامليللتطوعيفالكليةالتقنيةللبنات.43

ركنتوعويمبنا�شبةاليومالعامليلالأ�شخا�سذوياالإعاقة44
يفجممعالرا�شدالتجاري.

املنطقة
19-1439/3/20هـال�شرقية

1439/3/22هـحائلن�شاطتوعويمبنا�شبةاليومالعامليحلقوقاالإن�شانيفجراندمول.45

ركنتوعوييفجمالحقوقاالإن�شانلطالبالكليةالتقنيةمبنا�شبة46
1439/3/24هـتبوكاليومالعامليحلقوقاالإن�شان.

يفجامعةامللكفي�شل.47 اجلامعةواملجتمع)8( املنطقةركنتوعوييفمعر�س
3/29-1439/4/2هـال�شرقية

ركنتوعوييفجممعامللكفهدمبنا�شبةحملةدعم48
. اأملهمباحلياة مر�شىالف�شلالكلوي

املنطقة
6-1439/4/8هـال�شرقية

هـ - المشاركات المجتمعية

واأهلية موؤ�ش�شاتوجهاتحكومية مع اجتماعية م�شاركة بـ)56( الهيئةخاللعام1439/1438هـــ �شاركت
لزيادةحجمالتعاونوالتوا�شلبينموؤ�ش�شاتالدولة،ولن�شروتعزيزثقافةحقوقاالإن�شانفيالمجتمع.وكانتتلك

الم�شاركاتفيمعظممناطقالمملكة.
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الجدول رقم )٢٤( يوضح المشاركات المجتمعية للهيئة حسب المنطقة

التاريخاملنطقةامل�شاركاتاملجتمعيةم

لل�شالمةال�شخ�شيةللطفلالرو�شةاالأوىل1 حكايةورد ور�شةعمل
بالقاعدةاجلوية.

املنطقة
1438/4/12هـال�شرقية

يفجمعيةاأماحلماماخلريية.2 تقديرالذات املنطقةور�شةعمل
1438/4/21هـال�شرقية

املنطقةالتدريبعلىاتفاقيةحقوقالطفليفالرو�شةاالأوىلبالقاعدةاجلوية.3
1438/4/24هـال�شرقية

املنطقةالتدريبعلىاتفاقيةحقوقالطفليفمدار�سرندالعاملية.4
1438/4/27هـال�شرقية

يفجامعة5 التحدياتاالجتماعيةلعملاملراأة موؤمتر
1438/5/5هـالريا�ساالأمريةنورةبنتعبدالرحمن.

.6 ناطقم�شوؤوليةوطن املنطقةامللتقىاالأولللمتحدثنيالر�شميني
1438/5/16هـال�شرقية

مبنا�شبةيوماملكتبة.7 ا�شتدامةاملعرفة 29-1438/5/30هـمكةاملكرمةمعر�س

مبنا�شبةاليوماخلليجيحلقوقاملر�شى.8 حقوقاملري�س 1438/6/1هـمكةاملكرمةمعر�س

لل�شالمةال�شخ�شيةللطفليفالرو�شةاالأوىل.9 حكايةورد املنطقةور�شةعمل
1438/6/8هـال�شرقية

املنطقةور�شةعملللتدريبعلىاتفاقيةحقوقالطفليفمدر�شةرنداالأهلية.10
1438/6/10هـال�شرقية

.11 دارب �شمنبرنامج حقوقاملتهم 1438/6/14هـمكةاملكرمةحما�شرة

�شمنمبادراتمركزاالأمريخالدالفي�شللالعتدال.12 لقاءاالعتدال 1438/6/15هـمكةاملكرمةندوة

.13 االجتاهاتالفكريةبنيحريةالتعبريوحمكماتال�شريعة 21-1438/6/23هـمكةاملكرمةموؤمتر

يفجممعالدمام14 حقوقاالإن�شانواخلدمةاالجتماعية ور�شةعمل
الطبيمبنا�شبةاليومالعامليللخدمةاالجتماعيةالطبية.

املنطقة
1438/06/22هـال�شرقية

معر�سالربنامجالوطنيملكافحةالدرنمبنا�شبة15
1438/6/23هـمكةاملكرمةاليومالعامليملكافحةالدرن.

ر�شدالق�شاياوامل�شكالتواالحتياجاتاالجتماعية16 ور�شةعمل
1438/6/27هـمكةاملكرمةوالظواهرال�شلبية

يفاملدر�شةاالبتدائيةاخلام�شةباخلرب.17 العنفاالأ�شري املنطقةور�شةعملعن
1438/06/29هـال�شرقية

1438/7/1هـع�شريزيارةم�شابياحلداجلنوبيبالتعاونمعفريقروادالفهدالتطوعي.18
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التاريخاملنطقةامل�شاركاتاملجتمعيةم

1438/7/12هـالق�شيمملتقىاملراأةواخلدماتاملقدمةلهايفمركزاالأمريةنورةبنتعبدالرحمن.19

يف�شندوقاالأمري�شلطانبنعبد20 قانونالعملال�شعودي ور�شةعمل
العزيزلتنميةاملراأة.

املنطقة
1438/7/23هـال�شرقية

يفمركزالتحديللرعايةالنهارية.21 طرقواأ�شاليبحمايةالطفل املنطقةور�شةعمل
1438/7/26هـال�شرقية

لداراحل�شانةاالجتماعيةبالدمام.22 طموح املنطقةملتقى
1438/7/29هـال�شرقية

ملتقىاللجنةالوطنيةملكافحةاملخدراتواملديريةالعامةملكافحة23
1438/8/5هـجازاناملخدراتبالتعاونمعجامعةجازان.

�شمنمبادرةم�شت�شارخادماحلرمنيال�شريفني24 الرائدةالقدوة ملتقى
. كيفنكونقدوة 1438/8/12هـمكةاملكرمةاأمريمنطقةمكةاملكرمةاالأمريخالدالفي�شل

.25 التطويروالتدريب 1438/8/18هـالق�شيمملتقى

ل�شالمةذوياالحتياجاتاخلا�شة.26 درهموقاية 1438/8/19هـمكةاملكرمةندوة

1438/9/9هـع�شريزيارةامل�شننييفدارالرعايةاالجتماعية.27

1438/9/18هـحائلزيارةداررعايةامل�شنني.28

زيارةكبارال�شنيفم�شت�شفىامللكخالدالع�شكريمبنا�شبة29
1439/12/29هـتبوكاليومالعامليللم�شنني.

املدينةحفلجمعيةتكافلاخلرييةاخلا�سباليومالوطنيلالأيتام.30
1439/1/3هـاملنورة

1439/1/5هـالق�شيماالحتفالباليومالوطنييف�شجنبريدةالعام.31

1439/1/6هـاجلوفاالحتفالباليومالوطنييفمركزبراعمالتحدي.32

1439/1/6هـالق�شيماالحتفالباليومالوطنييفاملركزالثقايف.33

1439/1/11هـحائلزيارةداررعايةامل�شننيمبنا�شبةاليومالعامليللم�شنني.34

امل�شاركةيفاحلفلالتكرمييواخلطابيالأن�شطةاجلناحاملثايل35
1439/1/11هـالق�شيمب�شجنبريدة

1439/1/13هـاجلوفم�شاركةدارالرعايةاالجتماعيةاالحتفاءباليومالعامليللم�شنني.36

.37 مركازجدة 13-1439/1/15هـمكةاملكرمةمهرجان
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التاريخاملنطقةامل�شاركاتاملجتمعيةم

املنطقةزيارةامل�شناتيفدارالرعايةاالجتماعيةمبنا�شبةاليومالعامليللم�شنني.38
1439/1/26هـال�شرقية

املنطقةاحلفلاخلتاميلدارالرعايةاالجتماعيةلليومالعامليللم�شنني.39
1439/1/29هـال�شرقية

مهارةحلامل�شكالتاالجتماعية40 1439/2/3هـالق�شيمدورةتدريبية

فعاليةبالتعاونمعجمعيةفتاةاخلليجمبنا�شبةاليومالعاملي41
لالأ�شخا�سذوياالإعاقة.

املنطقة
1439/2/11هـال�شرقية

مبنا�شبةاليومالعاملي42 �شايتك فعاليةيفمركزاالأمري�شلطان
لالأ�شخا�سذوياالإعاقة.

املنطقة
1439/2/18هـال�شرقية

فعاليةيفمركزجونزهوبكنز)اأرامكوالطبي(مبنا�شبة43
اليومالعامليلالأ�شخا�سذوياالإعاقة.

املنطقة
1439/2/20هـال�شرقية

1439/2/26هـع�شريلقاءمعطالباتكليةالرتبيةللبناتباأبها.44

3-1439/3/10هـاجلوفامل�شاركةيفاحلملةالوطنيةلتعقبخمالفياالإقامةوالعمل.45

.46 جاها املنطقةفعاليةيفملتقىالعنفاالأ�شري
1439/3/4هـال�شرقية

47 املهاراتاالأ�شا�شيةللتعاملمعحاالتالعنف�شداملراأة ور�شةعمل
1439/3/8هـمكةاملكرمةمبنا�شبةاليومالعامليللق�شاءعلىالعنف�شداملراأة.

زيارةتعريفيةبحقوقاالأ�شخا�سذوياالإعاقةملن�شوبي48
1439/3/14هـتبوكمركزالتاأهيلال�شامل.

1439/3/15هـالق�شيمم�شاركةيفم�شت�شفىبريدةاملركزيمبنا�شبةاليومالعامليللتطوع.49

فعالياتاليومالعامليللمعاقواملقامةبتنظيممركزالتاأهيلال�شامل50
مبنا�شبةاليومالعامليلالأ�شخا�سذوياالإعاقة.

املدينة
1439/3/16هـاملنورة

م�شاركةيفناديذوياالحتياجاتاخلا�شةمبدينةامللكعبداهلل51
1439/3/17هـالق�شيمالريا�شيةبربيدةمبنا�شبةاليومالعامليلالأ�شخا�سذوياالإعاقة.

1439/3/19هـالق�شيمم�شاركةيفجلنةالتنميةاالجتماعيةبربيدةمبنا�شبةاليومالعامليللتطوع.52

1439/3/24هـاجلوفم�شاركةيفمعر�سالطفلباملكتبالتعاوينللدعوةواالإر�شادب�شوير.53

الربنامجالتثقيفياملقاملذوياالحتياجاتاخلا�شةحتت�شعار54
24-1439/3/26هـمكةاملكرمةاململكةباألوانهم.

.55 مهارةحلامل�شكالتاالجتماعية 1439/3/29هـالق�شيمدورةتدريبية

1439/4/10هـالق�شيمافتتاحمركزالرعايةالنهاريةلالإعاقةالن�شوية.56
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و - النشر المرئي والمسموع والمقروء

والتوثيق واالإعــالم الن�شر مركز اإن�شاء على ع�شرة( )الثانية مادته في االإن�شان حقوق هيئة تنظيم  ن�سَّ
والترجمةفيمجالحقوقاالإن�شان،ويهدفاإلىن�شرالمبادئوالمفاهيماالأ�شا�شيةلحقوقاالإن�شان،وخاللعام
1439/1438هـ،قامالمركزبن�شرعددمنالمطبوعاتوالمجالتوتوزيعهااإ�شافةاإلىعددمناالأعمالاالأخرى،

ومنذلك:

1 اإ�شداركتابال�شكوكاالإقليميةوالدوليةالتياأ�شبحتالمملكةطرفًافيها..

2 اإ�شداركتابتقاريرالمملكةالعربيةال�شعوديةالخا�شةباتفاقياتحقوقاالإن�شان..

3 اإ�شداركتيبينعنتنظيمالهيئةالمعّدلوالالئحةالداخليةلمجل�سهيئةحقوقاالإن�شان..

4 اإ�شدارعددينجديدينمنمجلةحقوق)العدد14-يونيوم2017(و)العدد15-نوفمبر2017م(حيث.
�شكلتهذهالمجلةمرجعًاالأبرزتطوراتحقوقاالإن�شانفيالمملكةوتوزعفيالمنا�شباتمحليًاوعربيًا

ودوليًا.

5 اإن�شاءركنمتنقلال�شتخدامهفياالأ�شواقوالم�شت�شفياتوالمطاراتوغيرهالالأغرا�سالتوعوية..

6 ب�شكلدوري. االأخبار وتحليل االإن�شان حقوق عن اليومي ال�شحفي الملف ومتابعة اإعداد على االإ�شراف
ون�شرهعبرالموقعاالإلكتروني.

7 -. )العددال�شاد�س و 2017( يونيو - الخام�س )العدد الطفل مجلةحقوق من اإ�شدارعددينجديدين
نوفمبر2017م(.

8 اإعادةطباعةجميعالكتيباتوالن�شراتالتوعويةالتيبلغتحوالي)10(اآالفن�شخةمنكلمطبوعة..

9 تزويدعددمنالمدار�سوالجمعياتاالأهليةبمختلفمطبوعاتالهيئة..

ز - الترجمة والتوثيق

يعملق�شمالترجمةوالتوثيقعلىترجمةتقاريرالهيئةومطبوعاتهامناللغةالعربيةاإلىاللغتيناالإنجليزية
وتوثيقذلك الدولي، للمجتمع المملكة في االإن�شان حالةحقوق تطور مدى واإبراز التوا�شل لتحقيق والفرن�شية

اإلكترونًيامنخاللموقعالهيئةعلىاالإنترنت.

كمايقومق�شمالترجمةبترجمةالتقاريروالموادالعلميةمناالإنجليزيةوالفرن�شيةاإلىاللغةالعربية،اإ�شافة
اإلىترجمةالتقاريرواال�شتباناتوالم�شاريعوالخططوالمناق�شاتوال�شكاوىالمحالةمناإداراتالهيئة.
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ثامنًا

التعاون في مجال حقوق اإلنسان
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أ - التعاون على المستوى الوطني

حمايةوتعزيزحقوقاالإن�شانم�شاألٌةذاتاأولويةمهمة،وم�شوؤوليةالجميعفيقطاعاتالدولة،بماي�شمن اإَنّ
الركيزةاالأ�شا�شية التعاون ويمثل االأ�شا�شية، والحريات االإن�شان حقوق احترام وت�شجيع لتنمية الجهود ت�شافر
حقوق فيمجاالت والفنية اال�شت�شارية الخدمات الهيئة تقدم حيث المن�شود، العمل وتحقيق الجهود لتن�شيق

االإن�شانللجهاتالحكوميةوموؤ�ش�شاتالمجتمعالمدني،وغيرها.

ا:تن�شيقالجهود،وتبادلالمعلوماتوالخبراتوالروؤى،ون�شرالوعيبثقافةحقوق و�شملتمجاالتالتعاوناأي�شً
االإن�شان،والم�شاركةفيتنظيمالفعالياتواالأن�شطةالمتعددة.

وتتطلعالهيئةاإلىالمزيدمنالتجاوبالفاعلمنمختلفالجهاتفيالم�شائلوالق�شاياالتيتنظرها،ومن
ذلكالبياناتوالمعلوماتمنالجهاتالحكوميةعنداإعدادهاللتقاريراالأوليةوالدوريةذاتال�شلةباتفاقيات
حقوقاالإن�شاناالإقليميةوالدولية،اأواالإجابةعلىا�شتف�شاراتمقررياالأممالمتحدة،اأواالإفادةعنحقوقحاالت

فرديةاأوق�شاياتتعلقبحقوقاالإن�شان.

وقدوقعتالهيئةمذكرةتعاونمعوزارةالتعليملتحقيقالمزيدمنالتن�شيقوالتكاملبينهمافيجميعالمجاالت
التيتخدمحقوقاالإن�شان،وتفعيلماي�شدرمنقراراتمتعلقةبالتقاريرالوطنيةذاتالعالقةبحقوقاالإن�شان،
ون�شرثقافةحقوقاالإن�شانوقيمهافيمناهجالتعليمفيمختلفالمراحلوتوظيفاالأن�شطةالتعليميةوالتربوية
لتعزيزهذهالثقافةوالتدريبعليها،كماتعاونتالهيئةمعوزارةالتعليمفيتد�شينالبوابةالتعليميةاالإلكترونية
التيتهدفاإلىتعريفطلبةالتعليمالعامبثقافةحقوقاالإن�شانبمايمكنهم وطنييحميحقوقي لحقوقاالإن�شان

منمعرفةحقوقهم،ومعرفةمايوفرهلهموطنهمفيمجالحقوقاالإن�شان.

كمات�شاركالهيئةفيع�شويةمجال�سالعديدمنالجهاتالحكوميةواللجانالدائمةكمجل�س�شوؤوناالأ�شرةفي
وزارةالعملوالتنميةاالجتماعية،ومجل�سالمراقبةالعامللرعايةال�شحيةالنف�شيةفيوزارةال�شحة،والمجل�س
االإ�شرافيلخطم�شاندةالطفلفيبرنامجاالأماناالأ�شريالوطني،واللجنةالدائمةللقانونالدولياالإن�شانيفي
هيئةالهاللاالأحمرال�شعودي.كماحثتالهيئةالمنظماتغيرالحكوميةالوطنيةعلىاال�شتفادةمنالمنظمات

غيرالحكوميةالنا�شطةفيمجالحقوقاالإن�شانفيالمقراالأوروبيلالأممالمتحدة.

كماعززتالهيئةالتعاونب�شكلوثيقمعموؤ�ش�شاتالمجتمعالمدنيذاتال�شلةبحقوقاالإن�شان،ومناأهمها
الجمعيةالوطنيةلحقوقاالإن�شان،وجمعيةالنه�شةالن�شائيةالخيريةوعددمنالجمعياتالخيريةوالتنموية.

ب - التعاون على المستوى اإلقليمي

الهيئة مهام بين من اأن على تن�س التي الهيئة، تنظيم من )الخام�شة( المادة من )12( للفقرة ا�شتنادًا
التعاونمعالجمعياتوالمنظماتوالموؤ�ش�شاتالوطنيةواالإقليميةوالدوليةالعاملةفيمجالحقوقاالإن�شانبما

. يحققاأهدافالهيئةوتنميةعالقاتها
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لدول التعاون ومنهامجل�س االإقليمية، المنظمات في االإن�شان معقطاعاتحقوق التعاون الهيئة زت عزَّ فقد
الخليجالعربية،وجامعةالدولالعربية،ومنظمةالتعاوناالإ�شالميعلىالنحواالآتي.

 ١( مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 

وال�شعادة المعالي التعاوناجتماعاتدوريةالأ�شحاب العامةلمجل�س االأمانة االإن�شانفي ُينّظممكتبحقوق
وفدالمملكة روؤ�شاءاالأجهزةالحكوميةالمعنّيةبحقوقاالإن�شانفيدولالمجل�س،وتتراأ�سهيئةحقوقاالإن�شان

الم�شاركفيهذهاالجتماعات. الر�شمي

وم�شاريع القائمة االتفاقيات ب�شاأن المجل�س دول مع التن�شيق االجتماعات هذه تبحث ذلك، اإلى واإ�شافة
االتفاقياتوالق�شاياذاتال�شلةبحقوقاالإن�شان،واإبداءالراأيوالم�شورةحيالها،وتن�شيقالمواقفوالروؤىتجاه
ق�شاياحقوقاالإن�شانفيالموؤتمراتوالمحافلاالإقليميةوالدولية،وتقديمالم�شاعدةالفنيةللجهاتالمعنيةبدول
المجل�سعنداإعدادالتقاريرالمتعلقةبحقوقاالإن�شانالمنبثقةعناالتفاقياتاالإقليميةاأوالدولية،والعملعلى
على واالطالع االإقليميةوالدولية، المحافل اأمام االإن�شان حقوق مجال في التعاون مجل�س دول منجزات اإبراز
الدرا�شاتواالأبحاثوالبرامجالمتعلقةبتعزيزوحمايةحقوقاالإن�شان،والم�شاركةفيتنظيمالفعالياتوالندوات
والموؤتمراتذاتال�شلة.كماتتناولهذهاالجتماعاتالتن�شيقمعاالأجهزةالحكوميةالمعنيةفيدولالمجل�س
الحكومية الدولية واللجان معالمنظمات بالتعاون االإن�شان حقوق مجال في الوطنية الكوادر وتاأهيل لتدريب
والمعاهدوالمراكزالتعليميةالمتخ�ش�شة.وتخت�سهذهاالجتماعاتبر�شدالمالحظاتالتيقدتثارمنقبل

الجهاتوالمنظماتاالإقليميةوالدوليةفيمجالحقوقاالإن�شانواقتراحاأ�شاليبواآليَّاتالردالمنا�شبة.

وقد�شاركتالهيئةفياالجتماعالحاديع�شرلروؤ�شاءاالأجهزةالحكوميةالمعنيةبحقوقاالإن�شانلدولمجل�س
التعاونلدولالخليجالعربيةبمقراالأمانةالعامةللمجل�سفيالريا�سبتاريخ1438/7/28هـ،كما�شاركتفي
الدورةالتدريبيةالتينظمتهاالمفو�شيةال�شاميةلالأممالمتحدةل�شئونالالجئينلدىمجل�سالتعاونلدولالخليج
وذلكفيمقرالمعهدالدوليلحقوقاالإن�شانفياإيطالياللفترة3-1439/3/5هـ. انعدامالجن�شية العربيةبعنوان

 ٢( جامعة الدول العربية: 

تعملهيئةحقوقاالإن�شانعلىتعزيزالتعاونمعاالآلياتالعربيةالمعنيةبحقوقاالإن�شانفياإطارجامعةالدول
العربية،وي�شملذلك:

 اللجنةالعربيةالدائمةلحقوقاالإن�شان.	 

 لجنةحقوقاالإن�شانالعربية)لجنةالميثاق(.	 

وفيماياأتيتف�شيللهذهاالآلياتوم�شاركةالهيئةفيها:
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اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان: 
هيالجهازالمخت�سفيجامعةالدولالعربيةالمعنيبمو�شوعاتحقوقاالإن�شانفيالوطنالعربي،وتتكون
هذهاللجنةمنممثلينمخت�شينمنذويالخبرةوالكفاءةمنالدولاالأع�شاء،وتعقداللجنةدورتينعاديتينمن
كلعامفيمقرالجامعة،ولهاعقددورةا�شتثنائيةبح�شبالحاالتالواردةفيالالئحةالداخليةالأعمالاللجنة.

ولهذهاللجنةجملةمناالخت�شا�شات،منها:تقديمالراأياال�شت�شاريللدولاالأع�شاءفيمو�شوعاتحقوق
االإن�شانالمختلفة،واقتراحواإعدادم�شاريعاتفاقياتعربيةمعنيةبحقوقاالإن�شانوفقالمعاييرالدوليةوالتزامات
اإقليمًيا االإن�شانالمطروحة حقوق ق�شايا تجاه العربي للموقف ت�شور واإعــداد ال�شاأن، هذا في االأع�شاء الدول
الهيئات تنفيذتو�شيات لمتابعة االأع�شاء للدول الفني الدعم تقديم ا اأي�شً االخت�شا�شات بين ومن ودولًيا،
التعاهديةواالآلياتغيرالتعاهديةللمواثيقواالتفاقياتاالإقليميةوالدولية،وتعزيزالتعاونمعاالأجهزةالحكومية
المملكة وفد االإن�شان حقوق وتراأ�سهيئة االإن�شان. حقوق ثقافة وتعزيز ن�شر في االأع�شاء الدول م�شتوى على

الم�شاركفياجتماعاتهذهاللجنة. الر�شمي

وقد�شاركتالهيئةفيالدورة)36(للجنةالمراأةالعربيةفيالبحرينللفترة9-1438/5/10هـ،كما�شاركت
وفياأعمالالدورة)41(للجنةالعربيةالدائمةلحقوق االإرهابوحمايةحقوقاالإن�شان فيور�شةعملبعنوان
العربياالأول الملتقى في الهيئة �شاركت كما ـــ، 22-1438/5/26هـ للفترة القاهرة في نظمتا واللتين االإن�شان
نحوروؤيةعربيةم�شتقبليةلالأن�شطةال�شبابية للموؤ�ش�شاتالحكوميةال�شبابيةالعاملةفيمجالذوياالإعاقةبعنوان

وذلكفيمدينةالقاهرةللفترة19-1438/6/24هـ. لذوياالإعاقة

للفترة القاهرة في االإن�شان لحقوق الدائمة العربية للجنة )42( الــدورة اأعمال في اأي�شا الهيئة و�شاركت
1-1438/11/4هـ،اإ�شافةاإلىور�شةالعملاالإقليميةالتينظمتهااالأمانةالعامةلجامعةالدولالعربيةبالتعاون
في واالأمــنوال�شالم المراأة قــرارات لتنفيذ وطنية عمل تطويرخطط  بعنوان للمراأة المتحدة االأمــم هيئة مع

وذلكفيمدينةعمانللفترة23-1439/3/24هـ. المنطقةالعربية

لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق(:  
بتاريخ النفاذ حيز دخوله بعد االإن�شان لحقوق العربي الميثاق بموجب العربية االإن�شان حقوق لجنة اأن�شئت
ال�شري، باالقتراع الميثاق في االأطــراف الدول تنتخبهم اأع�شاء، �شبعة من اللجنة وتتاألف 2008م، مار�س 16

وب�شفتهمال�شخ�شية،علىاأنيكونوامنذويالخبرةوالكفاءة.

وتخت�ساللجنةبالنظرفيتقاريرالدولاالأطراففيهذاالميثاقب�شاأنالتدابيرالتياتخذتهاالإعمالالحقوق
يت�شمنمالحظات �شنوي تقرير ورفع بها للتمتع المحرز التقدم وبيان المن�شو�سعليهافيمواده، والحريات

اللجنةوتو�شياتهااإلىمجل�سجامعةالدولالعربية.

اللجنةخالل�شنةمنتاريخ اإلى التقريراالأولي اأنتقدم اأ�شبحتطرًفافيالميثاق التي ويتعينعلىالدول
لجنةحقوق اعتمدت وقد اأعــوام. ثالثة كل دورًيــا وتقريًرا الطرف، للدولة بالن�شبة النفاذ حيز الميثاق دخول
االإن�شانالعربية)لجنةالميثاق(الخطوطاال�شتر�شاديةوالتوجيهيةالإعدادالتقاريروتقديمهااإلىاللجنة،بهدف
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م�شاعدتهاعلىاال�شطالعبالمهامالمنوطةبهابموجبالمادة)48(منالميثاقوتوجيهعملها،وكذلكتي�شير
مهمةالدولاالأطراففيالوفاءبالتزاماتهابموجباأحكامالميثاق.

ولكونالمملكةطرًفافيالميثاقالعربيلحقوقاالإن�شان،فقد�شاركتالهيئةفيور�شةعملتعريفيةبالميثاق
بالقاهرةللفترة16-1438/6/17هـ، حقوقاالإن�شانوالتعاي�سال�شلمي العربيلحقوقاالإن�شانوندوةعلميةبعنوان
اإعدادالتقاريرومتابعةتنفيذالتو�شياتالختاميةال�شادرةعنهيئات كما�شاركتفيور�شةعملتدريبيةبعنوان
لحقوق االإقليمية واالآليات تطورالنظم بعنوان  اإقليمية وندوة ، واالإقليمية الدولية االإن�شان حقوق معاهدات

وكلتاالم�شاركتينفيمدينةالقاهرةللفترة15-1439/3/17هـ. االإن�شان

 ٣( منظمة التعاون اإلسالمي: 

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان: 

هيهيئةخبراءا�شت�شارية،اأن�شئتا�شتناًدالن�سميثاقمنظمةالتعاوناالإ�شالميالذياعتمدتهالقمةاالإ�شالمية
الحاديةع�شرةفيداكار،ال�شنغال،يومي13و14مار�س2008م.وتتكونالهيئةمن18ع�شًواتر�شــحهمحكومــات
الــدولاالأع�شــاءمــنالخبــراءالم�شــهودلهــمبالكفــاءةالعاليةفــيمجــالحقــوقاالإن�شــان،وينتخبهممجلــ�س
وزراءخارجيةالدولاالأع�شاءلمــدةثالث�شنواتقابلةللتجديدمرةواحدة.وتعدالهيئةالجهازالرئي�سالذي

يعملب�شكلم�شتقلفيمجالحقوقاالإن�شان.

اأوفياأيدولةع�شوترغبفيا�شت�شافةدورتهاوتحدد تعقدالهيئةدورتينعاديتين�شنوًيافيمقرالهيئة،
اأمانةالهيئةتاريخانعقادالدوراتالعادية.وتتراوحمدةانعقادالدورةبين5و10اأيام.

وت�شاركهيئةحقوقاالإن�شانفياأعمالالدوراتالعادية،والتيتتناولدعمموقفالمنظمةفيمجالحقوق
االإن�شانعلـىالم�شـتوىالـدولي،وبحثتقديمالتعـاونالفنـيفـيميدانحقـوقاالإن�شـانوالتوعيةبهـذهالحقـوق،
وتقديمالم�شورةفيق�شاياحقوقاالإن�شانللدولاالأع�شاء.وتبحثهذهاالجتماعاتتعزيزودعـمدورالموؤ�ش�شـات
الوطنيةومنظمـاتالمجتمـعالمـدنيالمعتمدةفيالدولاالأع�شـاءفـيمجـالحقـوقاالإن�شـانوفقـًاالآلياتعمـل
المنظمـةوميثاقها،اإ�شافةاإلىتعزيزالتعاونبينالمنظمـةومنظمـاتحقـوقاالإن�شـاناالإقليميةوالدوليةاالأخرى.
ومنمهامهااإعدادالدرا�شـاتوالبحـوثحـولق�شـاياحقـوقاالإن�شـانذاتاالأولويةبمـافـيذلـكالق�شاياالمحالــة
اإليهامــنمجل�سوزراءالخارجية،كمـات�شطلعبمهمةتن�شيقالجهـودوتبادلالمعلوماتمعفرقالعملالتابعة

للـدولاالأع�شـاءحـولق�شـاياحقـوقاالإن�شـانفـيالمحافلالدولية.

في االأع�شاء الدول م�شتوى على موؤتمر تنظيم في االجتماعية والتنمية العمل وزارة مع الهيئة �شاركت وقد
مدينةجدة في وذلك االإ�شالمية قيمها على والحفاظ واالأ�شرة الزواج ب�شوؤون يعنى االإ�شالمي التعاون منظمة
لحقوق الم�شتقلة الدائمة للهيئة العادية)11( الدورة اأعمال في �شاركت كما للفترةمن11-1438/5/12هـــ،
،وذلكفيمدينة حمايةحقوقاالإن�شانفي�شياقمكافحةاالإرهاب االإن�شانبمنظمةالتعاوناالإ�شالميبعنوان

جدةللفترة11-1438/8/15هـ.
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كما�شاركتالهيئةفيندوةاأقامتهاالهيئةالدائمةالم�شتقلةلحقوقاالإن�شانبمنظمةالتعاوناالإ�شالميبالتعاون
وذلك دوراالإعالمفيمواجهةخطابالكراهية معالحكومةالمغربيةوالمفو�شيةال�شاميةلحقوقاالإن�شانبعنوان
الدائمة العادية)12(للهيئة الدورة اأعمال في اأي�شا و�شاركت ـــ، للفترةمن3-1439/2/4ه المغرب دولة في
 اأهميةالتنوعالثقافيفيتعزيزوحمايةحقوقاالإن�شان الم�شتقلةلحقوقاالإن�شانبمنظمةالتعاوناالإ�شالميبعنوان

وذلكفيمدينةجدةللفترة1-1439/3/6هـ.

ج - التعاون على المستوى الدولي

 ١( مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان: 

وتعزيز بحماية واأ�شمل مبا�شر ب�شكٍل وُتعنى االإن�شان، حقوق عن المتحدة االأمــم في الم�شوؤول الجهاز هي
ُمِنَحت وقد االإن�شان، لحقوق و�شكوك اإعالنات من تاله وما المتحدة االأمم ميثاق اإلى ا�شتنادًا االإن�شان حقوق
المفو�شية�شالحياتوفقًالقرارالجمعيةالعامة141/48تهدفاإلىاالإعمالالكامللحقوقاالإن�شانفيالعالم
منخاللاال�شتجابةال�شريعةللت�شديالنتهاكاتحقوقاالإن�شان،واإدماجمبادئحقوقاالإن�شانفيعملوكاالت
وتقديم اأر�سالواقع، على وحمايتها االإن�شان حقوق لتعزيز الرامية الدرا�شات واإعداد االأخرى المتحدة االأمم
الم�شاعداتالفنيةللدولفيمجالحقوقاالإن�شان.وقدكانتالهيئةحري�شةعلىتعزيزالتعاونمعالمفو�شية
ال�شامية،اإذاأثمرتتلكالجهودبالتوقيععلىمذكرةتفاهمللتعاونالفنيبينالطرفين،بموجبالمر�شومالملكي
م/31وتاريخ1434/5/27هـــ،لبناءوتعزيزالقدراتالوطنيةفيمجالحقوقاالإن�شان.وقدت�شمنتالمذكرة

العملعلىتحقيقاالآتي:

1 يتعلق. فيما ا وخ�شو�شً االإن�شان لحقوق الدولي القانون مجال في المملكة في المخت�شين قدرات تعزيز
باآلياتاالأممالمتحدةوعملالمنظماتالدوليةالمخت�شة،وذلكمنخاللاإيفادموظفين�شعوديينللعمل
داخلاأجهزةالمفو�شيةال�شاميةلحقوقاالإن�شانفيجنيف،وفيمكاتبهاالميدانية،فياإطاربرنامجاالأمم

المتحدةالخا�سبالموظفينالنا�شئين.

2 اإعدادوتطويروتنفيذبرامجتدريبيةمتخ�ش�شةفيمجاالتحقوقاالإن�شانداخلالمملكةوخارجها،على.
اأنت�شملبرامجللموظفينالمكلفينبتنفيذاالأنظمةالوطنيةذاتالعالقة.

3 اإعداداأدّلةا�شتر�شاديةللعاملينفيالقطاعاتالمتعلقةبحقوقاالإن�شانتت�شمنموجًزامب�شًطاللقواعد.
والمعاييرالدولية.

4 دعمالتعاونالفنيبينالطرفينللم�شاعدةفيتطويردورالق�شاءفيحمايةحقوقاالإن�شان،وي�شملذلك.
اإقامةندواتحولدورالق�شاءفيحمايةحقوقاالإن�شان.

5 اإعدادوعقدندواتوموؤتمراتودوراتوور�سعملمتخ�ش�شةفيمجالحقوقاالإن�شان..
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6 ترتيبوعقداجتماعاتلخبراءفيمجاالتحقوقاالإن�شانمعالهيئةواالأجهزةالق�شائيةوالجهاتالمعنية.
فيالمملكةللم�شاهمةفيتطويراأ�شاليبالعملالتيتكفلحمايةحقوقاالإن�شان،بمافيذلكمبادئاالأمم

المتحدةالخا�شةبالموؤ�ش�شاتالوطنيةواإعدادالتقاريرالدوريةللمملكةطبقًااللتزاماتهاالدولية.

7 العلمية. واالأبحاث االإعالمية والن�شرات بالمطبوعات الهيئة وتزويد والعملية، التقنية الم�شاعدة تقديم
والمعلوماتالمتعلقةبالموؤتمراتوالندواتالعلميةفيالمجاالتالتيت�شملهاهذهالمذكرة.

وفياإطارمذكرةالتعاونالفنيمعالمفو�شيةال�شامية،نظمتالهيئةهذاالعامعددًامناالأن�شطةبالتعاونمع
حقوقاالأ�شخا�سذوياالإعاقةفيالريا�سبتاريخ المفو�شيةال�شاميةلحقوقاالإن�شان،حيثنظمتندوةبعنوان
القياديةفيالمملكةلالطالع الوظائف ل�شاغلي التعريفي للبرنامج الثانية الدورة 1438/4/12هـــ،كمانظمت
للفترةمن25-1438/4/29هـــ،وعقدتور�شةعمل الدوليةوذلكفيمدينةجنيف االإن�شان اآلياتحقوق على
عناإجراءاتال�شكاوىفياآلياتاالأممالمتحدةالدوليةفيالريا�سللفترة22-1438/6/23هـ،كمااأقامتلقاًء
ت�شاوريًاحولتطويرتعليمحقوقاالإن�شانفيالتعليمالعامبح�شورممثليوزارةالتعليمفيمدينةالريا�سبتاريخ

1438/7/29هـ.

هيئات ال�شامل، الــدوري )اال�شتعرا�س الدولية االآليات تو�شيات اإدراج على للتدريب فعالية الهيئة ونظمت
ـــ، 21-1438/8/22هـ للفترة جنيف مدينة في وذلك البيانات قاعدة في الخا�شة( واالإجــراءات المعاهدات،

ْرعةالدوليةلحقوقاالإن�شانفيالريا�سللفترة28-1438/8/29هـ. واأقامتندوةعنال�شِّ

في المعاييروالمبادئالدوليةلتوثيقور�شدادعاءاتالتعذيب وعقدتالهيئةمرحلتينمنالبرنامجالتدريبي
مدينةالريا�سحيثكانتالمرحلةاالأولىبتاريخ22-1438/11/24هـــ،والمرحلةالثانيةفي2-1439/3/4هـ
وا�شتهدفتاأ�شحابالف�شيلةالق�شاةوالمحققينفيالنيابةالعامةواالأطباءال�شرعيينوموظفياإنفاذالنظام،
باإنفاذالقانونوموظفيال�شجونوذلكفيمدينةالريا�سللفترة كماعقدتالهيئةبرنامجًاتدريبيًاللمكلفين

15-1439/3/19هـ.

لحقوق الدولية االآليات تو�شيات تنفيذ لمتابعة وطنية اإعدادخطة حول تدريبي برنامج في الهيئة و�شاركت
المعني العامل للفريق الدورة)18( اأعمال اأي�شًافي و�شاركت للفترة28-1438/6/29هـــ، االإن�شانفيجنيف
بالحقفيالتنميةفيجنيفللفترة6-1438/7/10هـ،كما�شاركتالهيئةفيبرنامجتدريبيحولاإعدادخطة

وطنيةلمتابعةتنفيذتو�شياتاالآلياتالدوليةلحقوقاالإن�شانفيمدينةجنيفللفترة20-1438/8/21هـ.

 ٢( مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة: 

ُيعدالمجل�سالهيئةالحكوميةالدوليةالرئي�شةفياالأممالمتحدةالتيت�شطلعبالم�شوؤوليةعنتعزيزوحماية
لجنةحقوق محّل ليحل )60/251(، المتحدة لالأمم العامة الجمعية قرار بموجب اأن�شئ وقد االإن�شان. حقوق
اأُخذعليهااالنتقائيةوالت�شيي�سفيعملها.وي�شطلعالمجل�سبمعظمالوالياتواالآلياتوالوظائف االإن�شانالتي

والم�شوؤولياتالتيكانمعهوًدابهااإلىلجنةحقوقاالإن�شانال�شابقة.
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ويتاألفمجل�سحقوقاالإن�شانمن�شبعواأربعيندولةمنالدولاالأع�شاءيتمانتخابهممنقبلاأع�شاءالجمعية
مقاعده العادلوتوزع الجغرافي التوزيع اإلى ع�شويته وت�شتند فردي، وب�شكل المبا�شر ال�شري باالقتراع العامة
االإفريقية،وثالثةعـ�شرمقعدًا الدول االآتي:ثالثةع�شرمقعًدالمجموعة النحو االإقليميةعلى المجموعات بين
لمجموعةالدولاالآ�شيوية،وثمانيةمقاعدلمجموعةدولاأمريكاالالتينيةومنطقةالبحرالكاريبي،و�شبعةمقاعد
لمجموعةدولاأوروباالغربيةودولاأخرى،و�شتةمقاعدلمجموعةدولاأوروباال�شرقية.وتمتدفترةواليةاأع�شاء

المجل�سثالث�شنواتوالتجوزاإعادةانتخابهممبا�شرةبعد�شغلواليتينمتتاليتين.

والتزالالمملكةع�شًوافيالمجل�س،اإذاأعيدانتخابهالع�شويتهلواليةرابعةلالأعوام)2017-2019م(،وياأتي
ذلكدعًماوتقديًرالجهودالمملكةفيمجالحقوقاالإن�شان.

وقد عام. كل مار�سمن �شهر في تعقد التي الرئي�شية الدورة منها ال�شنة، في دورات المجل�سثالث ويعقد
وقام المطلوبة، البيانات الم�شاركات تلك وقدمتمنخالل م�شتمرة، ب�شفة الــدورات فيهذه الهيئة �شاركت
وفدالمملكةبعقدلقاءاتثنائيةوجانبيةعلىهام�ساالجتماعاتالإبرازدورالمملكةفيمجاالتحقوقاالإن�شان،
واإي�شاحاالإنجازاتوالتطوراتفيالمملكة،ومااأ�شدرتهالمملكةمناأنظمةولوائحفي�شبيلتعزيزاأو�شاعحقوق
اإنفاذًالمان�سعليهاالأمرال�شاميالكريمرقم)89/مب(وتاريخ1428/1/1هـــ،القا�شيباأن االإن�شانفيها،
تقترح التي الجهةالحكومية وهي االإن�شان، ق�شاياحقوق في المملكة يمثل االإن�شانهيمن هيئةحقوق تكون
.وقد�شملتم�شاركاتالهيئةفي م�شاركةالجهاتالالزمم�شاركتهافيالموؤتمراتوالندواتالداخليةوالخارجية

اأعمالالمجل�ستقديمبياناتر�شميةبا�شمالمملكةالعربيةال�شعودية.

كمايعقدوفدالمملكةعلىهام�ستلكاالجتماعاتلقاءاتمعبع�سالخبراءفياالأممالمتحدةلال�شتفادة
اآلية على َكثب االطالععن وكذلك االإن�شان، فيمجالحقوق الدولية والتجارب الخبرات وتبادل تجاربهم من
عملالمجل�سوالم�شاركةالفاعلةفيه،وح�شوراالجتماعاتالتيتعقدعلىهام�سالدورة،والتيتتمفيها�شياغة

القراراتقبلعر�شهاعلىالمجل�س.

اإلى تهدف الــدورات، تلك في الم�شاركة وال�شديقة ال�شقيقة الدول و�شفراء وزراء مع لقاءات عقد يتم كما
متميزة وبناءعالقات االإن�شان، حقوق مجاالت في واإبــرازجهودها الدولية المملكة تنميةعالقات على العمل
معالموؤ�ش�شاتالعاملةفيمجالحقوقاالإن�شانوموظفياالأممالمتحدةوممثليبع�سالمنظماتهناك،وزيارة

المكاتبالتابعةلالأممالمتحدةلالطالععلىاآخراالإ�شداراتفيمجالحقوقاالإن�شان.

و�شاركتالهيئةفياأعمالالدورة)18(و)19(للجنةاال�شت�شاريةبمجل�سحقوقاالإن�شانفيجنيفبتاريخ
23-1438/5/27هـوتاريخ15-1438/11/19هـ،اإ�شافةاإلىم�شاركتهافياأعمالالمجل�سللدورة)34(بتاريخ
ـــ،والــدورة)36(للفترةمن1438/12/20هــــاإلى 1438/5/30هــــ،والــدورة)35(للفترة11-1438/9/28هـ

1439/1/9هـفيمدينةجنيف.
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 ٣( التعاون مع آليات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة: 

االستعراض الدوري الشامل: 

اإلىتح�شيناأحوالحقوقاالإن�شانفيكلدولة،من اآليَّاتمجل�سحقوقاالإن�شانالدوليالتيتهدف هواأحد
خاللا�شتعرا�س�شجالتحقوقاالإن�شانالخا�شةبجميعالدولاالأع�شاءفياالأممالمتحدةمرةكلاأربع�شنوات

وتقييممدىاحترامالدولاللتزاماتهااإزاءحقوقاالإن�شان.

اأنتقدمتقريرًايو�شحاالإطارالقانونيوالموؤ�ش�شيواالإجــراءاتالتياتخذتهالتح�شين وينبغيعلىكلدولة
اآخريناأحدهما تقريرين االإن�شان ال�شاميةلحقوق المفو�شية تعد اإلىذلك اإ�شافة فيها، االإن�شان اأحوالحقوق
الدولة،والثاني هذه عن المتخ�ش�شة ووكاالتها المتحدة االأمم اآليات من الــواردة للمعلومات تجميًعا يت�شمن

اللمعلوماتالواردةمنالمنظماتغيرالحكوميةوالموؤ�ش�شاتالوطنيةلحقوقاالإن�شان. يت�شمنملخ�شً

وقدقدمتالمملكةتقريريهافيالجولتيناالأولىوالثانيةاللتينجرتافيعامي2009م،و2013م،وبعدمناق�شة
تقريرهافيالجولةالثانية،قدمتالدولاالأع�شاء)225(تو�شيةللمملكة،تناولتالمو�شوعاتاالآتية:

الدعوةاإلىالت�شديقعلىالعهدالدوليالخا�سبالحقوقالمدنيةوال�شيا�شيةوالعهدالدوليالخا�سبالحقوق
على ورفعالتحفظات بعد، اإليها تن�شم لم التي ال�شكوك اإلى واالن�شمام والثقافية، واالجتماعية االقت�شادية
تعليقها اأو واإلغاءعقوبةاالإعدام العام، التحفظ المراأةال�شيما التمييز�شد اأ�شكال الق�شاءعلىجميع اتفاقية
الجنائية القوانين الكاملة،وتطوير بالم�شاركة للمراأة وال�شماح االأحداث، اإعدام واإلغاءعقوبة الإلغائها، تمهيًدا
الجهودفي المحاكماتالعادلة،وموا�شلة الوافدين،و�شمان العمال الدولية،وحمايةحقوق المعايير لتتفقمع
تح�شينالنظامالق�شائي،وحمايةالحقفيحريةالراأيوالتعبيروالمعتقد،ومعالجةالقوالبالنمطيةالتيتحول
دونتمتعالمراأةبحقوقها،والم�شاواةبينالجن�شين،واإن�شاءموؤ�ش�شاتوطنيةوفقًالمبادئباري�س،ورفعم�شتوى
الوعيبحقوقاالإن�شان،وحمايةحقوقاالأ�شخا�سذوياالإعاقة،وموا�شلةالتعاونمعاآلياتحقوقاالإن�شانال�شيما

تقديمالتقاريرالتعاهديةفيوقتها.

وقدقبلتالمملكة151تو�شيةبمايتفقمعاأحكامال�شريعةاالإ�شالمية،وعملتالهيئةعلىدرا�شةهذهالتو�شيات،
فياإطارلجنةم�شكلةفيهيئةالخبراءمنعددمنالجهاتالحكوميةذاتال�شلة،وو�شعاآليةلتنفيذالتو�شيات
القا�شي وتاريخ1437/6/12هـــ الكريمرقم28277 ال�شامي االأمر لذلك،�شدر وتبًعا المملكة. بها قبلت التي
المعنية الجهات علىجميع التاأكيد ذلك، ومن الخ�شو�س، بهذا الــوزراء مجل�س اإليه انتهى ما على بالموافقة
بالتعاونالتاممعهيئةحقوقاالإن�شانل�شمانتفعيلماوردفيالتو�شيات-التيقبلتهاالمملكة-المقدمةعلى
التقريرالثانيلحالةحقوقاالإن�شانفيالمملكة�شمناآليةاال�شتعرا�سالدوريال�شاملفيمجل�سحقوقاالإن�شان
التابعلمنظمةاالأممالمتحدة،وو�شعتلكالتو�شياتمو�شعالتنفيذ،والعملعلىاتخاذمايلزملمعالجةاأوجه
للنظرفي اإجــراءاتنظامية تتطلبهمن والرفععما التو�شياتوتنفيذها، تلك تفعيل تعتر�س قد التي الق�شور
ا�شتكمالها.كمااأّكدالمجل�سعلىجميعالجهاتالحكومية-كلبح�شباخت�شا�شه- بتزويدهيئةحقوقاالإن�شان
بماي�شتجدمنمعلوماتذات�شلةبتنفيذماوردفيالتو�شياتالمقبولة.كماوّجهبتزويدهيئةحقوقاالإن�شان
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بن�شخةمنالجدولالمرافقللمح�شررقم)454(وتاريخ1436/8/8هـالمعدفيهيئةالخبراءبمجل�سالوزراء
في�شاأنالتو�شياتالمقبولةوردودالجهاتالمعنية،ومااتخذفي�شاأنتنفيذهامناإجراءاتوكذلكاالإجراءات
المقترحةفي�شاأنها،ووّجههيئةحقوقاالإن�شانباال�شتمرارفيالتن�شيقمعهيئةالخبراءبمجل�سالوزراءوالجهات
المعنية،منخاللعقداجتماعدوريللجهاتالم�شاركةفيدرا�شةالتو�شيات،لمتابعةماي�شتجدمنتطورات
علىالمعلوماتالتيت�شمنهاالجدولالم�شاراإليه،بمايمكنمناإعدادتقريرالمملكةالالحقبمايعك�سال�شورة

ال�شحيحةلو�شعحقوقاالإن�شانفيالمملكة.

ووّجهالمجل�س-اأي�شًا-هيئةحقوقاالإن�شانبالتن�شيقمعوزارةالماليةللعملعلىتوفيرمايلزممناعتمادات
فيميزانيةهيئةحقوقاالإن�شانلتغطيةتكاليفالمهماتالخا�شةبمتابعةتنفيذالتو�شياتالمقدمةللمملكةفي
باإعدادوتنفيذالميزانيةالعامة اإطاراال�شتعرا�سالدوريال�شاملوذلكفي�شوءاالأنظمةوالتعليماتالخا�شة
للدولةوماي�شدرفي�شاأنهامنتوجيهات،وبناًءعلىذلك،تتابعالهيئةتنفيذتلكالتو�شياتالتيقبلتهاالمملكة
المملكة تقدم اأن تقرر الالحق.وقد المملكة تقرير الإعــداد تمهيدًا التقارير الإعــداد الدائمة اللجنة اإطــار في
تقريرهاالثالث�شمناآليةاال�شتعرا�سالدوريال�شاملاإلىمفو�شيةاالأممالمتحدةال�شاميةلحقوقاالإن�شانفي

يوليو2018م،واأنيناق�سفيمجل�سحقوقاالإن�شانفياأكتوبر-نوفمبر2018م.

اإلجراءات الخاصة: 

االإن�شان حقوق مجل�س واعتمدها المتحدة االأمم في ال�شابقة االإن�شان حقوق لجنة اأن�شاأتها التي االآلّيات هي
عنها علنية تقارير واإعــداد ب�شاأنها الم�شورة وتقديم محددة اأقاليم اأو بلدان في االإن�شان حقوق حاالت لر�شد
)الوالياتالُقطرية(اأوعنظواهركبرىمنانتهاكاتحقوقاالإن�شانفياأنحاءالعالم)الوالياتالمو�شوعية(.
اأو الخا�شين المقررين ا�شم عليهم ويطلق م�شتقلون خبراء هم الخا�شة االإجــراءات في المعينون واالأ�شخا�س
الوالياتب�شفة�شخ�شية، اأ�شحاب العاملة،ويعمل الفرق اأع�شاء اأو الم�شتقلين الخبراء اأو الخا�شين الممثلين

وت�شملن�شاطاتهماالآتي:

1 ت�شلموتبادلوتحليلالمعلوماتب�شاأنحاالتحقوقاالإن�شان..

2 اإجراءالدرا�شاتون�شرالتقارير..

3 اإر�شالنداءاتعاجلةاأوخطاباتادعاءاإلىالحكومات..

4 اال�شطالعبزياراتقطريةبناًءعلىدعوةمنالحكوماتواإ�شداراال�شتنتاجاتوالتو�شياتعلىاأ�شا�س.
الزيارات.

وقدتلقتالهيئةوماتزالتتلقىعدًدامناالدعاءاتوالطلباتمنالمقررينالخا�شينوالخبراءالم�شتقلين
واأع�شاءالفرقالعاملةمناأجلتقديممعلوماتحولق�شايامعينة،اأوالحاالتاأولالإجابةعلىا�شتباناتلغر�س

اإعداددرا�شاتا�شت�شاريةفيمختلفمو�شوعاتحقوقاالإن�شان.
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وقداأبدتالهيئةتعاونهاالتاممعهذهاالآليةباالإجابةعلىت�شاوؤالتوا�شتف�شاراتالمقررينالخا�شينومايتم
طلبهمنتقاريروغيرها،والتيتت�شمنت�شاوؤالتحولق�شايااأفرادداخلالمملكةمنمواطنينومقيمين.وقد
تعاملتالهيئةمعتلكالق�شاياوفقًالتنظيمها،وقامتببحثهامنخاللاللجنةالدائمةالمعنيةبالردود،المكونة

منممثلينمنالجهاتذاتالعالقة،وتمتاالإجابةعلىهذهاال�شتف�شاراتوفقماظهرللهيئةمنحقائق.

وقدزارالمملكةعددمناأ�شحابالوالياتالمو�شوعية،منهم:المقررالخا�سالمعنيبالفقرالمدقعوحقوق
االإن�شانالذيزارعددمنمدنالمملكة�شملتالريا�سوجدةوجازان،وذلكفيالفترة10-1438/4/21هـــ،
والمقررالخا�سالمعنيبتعزيزوحمايةحقوقاالإن�شانوالحرياتاالأ�شا�شيةفي�شياقمكافحةاالإرهابالذيزار

عددمنمدنالمملكة�شملتالريا�سوجدةللفترة4-1438/8/8هـ.

هيئات المعاهدات: 

هيلجانمكونةمنخبراءم�شتقلينتر�شدتنفيذالمعاهداتالدوليةاالأ�شا�شيةلحقوقاالإن�شان،وعلىكلدولة
طرففيمعاهدةالتزاماأنتتخذالخطواتالالزمةل�شماناأنيت�شنىلكل�شخ�سفيالدولةالتمتعبالحقوق
المن�شو�سعليهافيالمعاهدة،وهناكع�شرهيئاتتخت�سبمعاهداتحقوقاالإن�شانمكونةمنخبراءم�شتقلين
م�شهودلهمبالكفاءة،تر�شحهموتنتخبهمالدولاالأطرافلمددمحددة،كلمنهااأربع�شنوات،قابلةللتجديد.

وتختلفقواعدواآلياتالعملمنلجنةاإلىاأخرى.

المعاهدةفيحدودفترةمحددةبعد اأحكام القائمةالإنفاذ التدابير اأوليًاعن وتقدمكلدولةطرفتقريرًا
بدءنفاذالمعاهدةبالن�شبةللدولةمقدمةالتقرير.وتكونالدولاالأطرافملزمةبعدذلكبتقديمتقاريراأخرى
ب�شفةدوريةوفقًاالأحكامكلمعاهدةب�شاأنالتقدمالمحرزفيالمددالتيتغطيهاهذهالتقارير.وتختلفدورية
هذهالتقاريرمنمعاهدةاإلىاأخرى.وتو�شحالن�شو�سالقانونيةفيكلاتفاقيةاالآجالالمحددةلتقديمالتقارير.

والمملكةطرٌففيخم�ساتفاقياتاأ�شا�شيةمناأ�شلاتفاقياتاالأممالمتحدةالرئي�شةفيمجالحقوقاالإن�شان
البالغعددها)9(اتفاقيات،وقدحر�شتالهيئةباعتبارهاُممثلًةللمملكةعلىالتعاونمعهيئاتالمعاهدات،من
خاللااللتزامباإعدادوتقديمالتقاريرالدوريةفيمواعيدهاالمحددة،واالإجابةعلىماتبديههيئاتالمعاهدات
منت�شاوؤالتحيالبع�سالم�شائلوالمو�شوعاتالتيتردفيالتقارير،وتعرفبقائمةالم�شائل،التيتبعثبها
هيئةالمعاهدةاإلىالدولةالطرفقبلمناق�شةتقريرها،لغر�ستوفيرمعلوماتاأوتو�شيحم�شائلمعينةوردتفي

تقريرالدولةالطرف.

التعذيبوغيرهمن�شروب باتفاقيةحقوقالطفل،واتفاقيةمناه�شة المملكةتقاريرهاالخا�شة وقدقدمت
التمييز اأ�شكال جميع على للق�شاء الدولية المهينة،واالتفاقية اأو الالاإن�شانية اأو القا�شية العقوبة اأو المعاملة
العن�شري،واتفاقيةالق�شاءعلىجميعاأ�شكالالتمييز�شدالمراأة،واتفاقيةحقوقاالأ�شخا�سذوياالإعاقة،اإ�شافة
اإلىالبروتوكولاالختياريالملحقباتفاقيةحقوقالطفلالمتعلقبا�شتراكاالأطفالفيالنزاعاتالم�شلحة،تقرير

البروتوكولالخا�سببيعاالأطفالوا�شتغاللاالأطفالفيالبغاءوفيالمواداالإباحية.
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تاسعًا

اللـــــقـــاءات والــــزيــــارات
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ا�شت�شافتالهيئةوفوًدازائرةعقدتمعهاجل�شاتحوارونقا�س،الإي�شاحاخت�شا�شاتالهيئة،واإبرازجهودها
فيحمايةوتعزيزحقوقاالإن�شان،وا�شتعرا�سماتممنتطوراتفيهذاالمجالخاللال�شنواتالما�شية.وزار
لحقوق وال�شفراءالدوليين المملكة، لدى المعتمدين وال�شفراء العالم لدول الخارجية وزراء من بع�س الهيئة
هذه اأبــرز الدولية.ومن المنظمات ووفــود للمملكة الزائرة االأجنبية والبرلمانية الحكومية والوفود االإن�شان،

اللقاءاتماياأتي:

الجدول رقم )٢5( يبين اللقاءات التي تمت خالل العام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

التاريخاملكاناللقاءم

وزيرالعدلوم�شلحةال�شجوناملكلفبحقوقاالإن�شان1
يفجمهوريةجيبوتي.

الريا�س
1438/4/11هـ)مقرالهيئة(

الريا�ساملقرراخلا�ساملعنيبالفقراملدقعوحقوقاالإن�شان.2
1438/4/19هـ)مقرالهيئة(

نائبمديرمكتباملراقبةومكافحةاالجتارباالأ�شخا�سبوزارةاخلارجية3
االأمريكيةللمملكة.

الريا�س
1438/5/3هـ)مقرالهيئة(

الريا�سوفدالهيئةاالأمريكيةللحرياتالدينية.4
1438/5/16هـ)مقرالهيئة(

اأ�شحاباملعايلوال�شعادةال�شفراءاملعينونحديثًااإىلالهيئةلغر�س5
االطالععلىمنجزاتاململكةيفجمالحقوقاالإن�شان.

الريا�س
1438/5/19هـ)مقرالهيئة(

الريا�سوفدالكوجنر�ساالأمريكي.6
1438/5/22هـ)مقرالهيئة(

الريا�سممثلاملفو�شيةال�شاميةلالأمماملتحدة.7
1438/6/8هـ)مقرالهيئة(

الريا�س�شفريمندوبيةاالحتاداالأوروبيلدىاململكة.8
1438/7/1هـ)مقرالهيئة(

جدة)ق�شرال�شفرياالإيرلنديلدىاململكة.9
1438/7/6هـال�شيافة(

الريا�ساأع�شاءجلنةامليثاقيفجامعةالدولالعربيةاملعنيبحقوقاالإن�شان.10
1438/7/27هـ)مقرالهيئة(

الريا�سنائبرئي�سالبعثةاالأمريكيةلدىال�شفارةاالأمريكيةبالريا�س.11
1438/7/29هـ)مقرالهيئة(

املقرراخلا�ساملعنيبتعزيزوحمايةحقوقاالإن�شانواحلرياتاالأ�شا�شية12
يف�شياقمكافحةاالإرهاب.

الريا�س
1438/8/7هـ)مقرالهيئة(
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التاريخاملكاناللقاءم

الريا�سوزيرالعدليفجمهوريةاأوزبك�شتان.13
1438/11/11هـ)مقرالهيئة(

الريا�سم�شوؤولالق�شمال�شيا�شيبال�شفارةاالأمريكية.14
1438/11/21هـ)مقرالهيئة(

الريا�سامل�شت�شارةيفمندوبيةاالحتاداالأوروبيبالريا�س.15
1438/11/24هـ)مقرالهيئة(

الريا�سامل�شوؤولباالأعمالباالإنابةيفال�شفارةالكندية.16
1438/11/30هـ)مقرالهيئة(

الريا�سرئي�سالبعثةاالمريكيةاملكلف.17
1438/12/1هـ)مقرالهيئة(

الريا�س�شفريحقوقاالإن�شانالهولندي،وكذلكال�شفريالهولنديلدىاململكة.18
1438/12/29هـ)مقرالهيئة(

الريا�سامل�شت�شارال�شيا�شياملكلفيفال�شفارةاالأمريكيةبالريا�س.19
1439/1/12هـ)مقرالهيئة(

الريا�سال�شفرياالأ�شرتايللدىاململكة.20
1439/1/22هـ)مقرالهيئة(

الريا�سرئي�سبعثةالعالقاتمع�شبةاجلزيرةالعربيةبالربملاناالأوربي.21
1439/2/11هـ)مقرالهيئة(

الريا�سال�شفريالبلجيكيمعممثلنيمنوزارةاخلارجيةالبلجيكية.22
1439/2/17هـ)مقرالهيئة(

الريا�سامل�شت�شارةيفال�شفارةالربيطانية،وم�شوؤولةحقوقاالإن�شانبال�شفارة.23
1439/2/23هـ)مقرالهيئة(

الريا�سرئي�سمندوبيةاالحتاداالأوروبيلدىاململكة.24
1439/3/16هـ)مقرالهيئة(

الريا�سال�شفريالرنويجيلدىاململكة.25
1439/3/18هـ)مقرالهيئة(

المشاركات اإلقليمية والدولية: 

مثلتالهيئةالمملكةو�شاركتفيعددمنالزياراتوالموؤتمراتوالفعالياتوالمحافلاالإقليميةوالدولية،ومن
اأبرزهذهالم�شاركاتماياأتي:
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الجدول رقم )٢6( يبين المشاركات اإلقليمية والدولية للهيئة خالل العام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ   

التاريخاملكانامل�شاركةم
9-1438/5/10هـاملنامةالدورة)36(للجنةاملراأةالعربية،جامعةالدولالعربية.1

موؤمتر)دوروم�شوؤوليةاملجتمعاملدينيفمكافحةالتع�شبوالتحري�س2
9-1438/5/10هـاأبوظبيعلىالكراهية(،جمعيةاالإماراتحلقوقاالإن�شان.

3
الدورةاالأوىلللموؤمترالوزاريحولموؤ�ش�شةالزواجواالأ�شرةواحلفاظعلى
قيمهايفالدولاالأع�شاءيفمنظمةالتعاوناالإ�شالمي،والذينظمتهوزارة

العملوالتنميةاالجتماعيةبالتعاونمعهيئةحقوقاالإن�شان.
11-1438/5/12هـجدة

ور�شةعملحول)االإرهابوحمايةحقوقاالإن�شان(،والدورة)41(للجنة4
22-1438/5/26هـالقاهرةالعربيةالدائمةحلقوقاالإن�شان،جامعةالدولالعربية.

مقارباتحقوقاالإن�شانيفمواجهة5 املوؤمترالدويلحول
. 23-1438/5/24هـالدوحةحاالتال�شراعيفاملنطقةالعربية

23-1438/5/27هـجنيفالدورة)18(للجنةاال�شت�شاريةيفجمل�سحقوقاالإن�شان.6
.7 دوراالأ�شرةيفدعمحمايةوتعزيزحقوقاالإن�شانلالأ�شخا�سذوياالإعاقة 1438/5/26هـجنيفندوة
1438/5/30هـجنيفاأعمالالدورة)34(ملجل�سحقوقاالإن�شان.8
1438/6/2هـجنيفم�شاركةمعايلالرئي�سيفالدورة)34(ملجل�سحقوقاالإن�شانمبقراالأمماملتحدة.9
14-1438/6/25هـنيويوركالدورة)61(للجنةو�شعاملراأة،االأمماملتحدة.10
16-1438/6/17هـنواك�شوطامللتقىالعلميبعنوان:)مكافحةالف�شاد(،جامعةنايفالعربيةللعلوماالأمنية.11

ور�شةعملتعريفيةبامليثاقالعربيحلقوقاالإن�شان،وندوةعلميةحول12
،جامعةالدولالعربية. حقوقاالإن�شانوالتعاي�سال�شلمي 16-1438/6/17هـالقاهرةمو�شوع:

13
الملتقىالعربياالأولللموؤ�ش�شاتالحكوميةال�شبابيةالعاملةفيمجالذوي
االإعاقةبعنوان:)نحوروؤيةعربيةم�شتقبليةلالأن�شطةال�شبابيةلذوياالإعاقة(،
العربية. بجمهوريةم�شر والريا�شة ال�شباب العربية/وزارة جامعةالدول

19-1438/6/24هـالقاهرة

برنامجتدريبيحولاإعدادخطةوطنيةملتابعةتنفيذتو�شياتاالآليات14
28-1438/6/29هـجنيفالدوليةحلقوقاالإن�شان،املفو�شيةال�شاميةحلقوقاالإن�شان.

الدورة)18(للفريقالعاملاملعنيباحلقيفالتنمية،15
6-1438/7/10هـجنيفاملفو�شيةال�شاميةحلقوقاالإن�شان.

16
االجتماع)احلاديع�شر(لروؤ�شاءاالأجهزةاحلكوميةاملعنيةبحقوقاالإن�شان
لدولجمل�سالتعاون،االأمانةالعامةملجل�سالتعاونلدولاخلليجالعربية

)قطاعال�شوؤونالت�شريعيةوالقانونية(.
1438/7/28هـالريا�س

17
االجتماع)الثالث(ملنتدى)وثيقةمونرتو(املعنيبااللتزاماتالدولية
القانونيةواملمار�شاتال�شليمةللدولفيمايتعلقبن�شاطاتال�شركات

الع�شكريةواالأمنيةاخلا�شةخاللالنزاعاتامل�شلحة،
احلكومةال�شوي�شريةواللجنةالدوليةلل�شليباالأحمر) ICRC (.

1-1438/8/2هـجنيف
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التاريخاملكانامل�شاركةم

،18 االإجراءاتاجلزائيةيفق�شايااإيذاءاالأطفال دورةتدريبيةبعنوان
4-1438/8/8هـاخلرطومجامعةنايفالعربيةللعلوماالأمنية.

الدورةالعادية)احلاديةع�شرة(بعنوان)حمايةحقوقاالإن�شانيف�شياقمكافحة19
11-1438/8/15هـجدةاالإرهاب(،الهيئةالدائمةامل�شتقلةحلقوقاالإن�شانمبنظمةالتعاوناالإ�شالمي.

1438/8/20هـالكويتاالحتفاليةالثانيةبـ)يوماملراأةالكويتية(،جلنة�شوؤوناملراأةيفدولةالكويت.20

برنامجتدريبيحولاإعدادخطةوطنيةملتابعةتنفيذتو�شياتاالآليات21
20-1438/8/21هـجنيفالدوليةحلقوقاالإن�شان،املفو�شيةال�شاميةحلقوقاالإن�شان.

11-1438/9/28هـجنيفالدورة)35(ملجل�سحقوقاالإن�شان.22
1-1438/11/4هـالقاهرةالدورة)42(للجنةالعربيةالدائمةحلقوقاالإن�شان،جامعةالدولالعربية.23

الدورة)19(للجنةاال�شت�شاريةملجل�سحقوقاالإن�شان،24
15-1438/11/19هـجنيفاأمانةجمل�سحقوقاالإن�شان.

1438/12/20هـجنيفالدورة)36(ملجل�سحقوقاالإن�شان25
اإىل1439/1/9هـ

،�شفارةالوالياتاملتحدة.26 مكافحةالعنفاملنزيل 11/13-وا�شنطنبرنامجالزائرالدويلبعنوان
1438/12/3هـ

،برئا�شةوزارةال�شئوناالإ�شالميةوالدعوةواالإر�شاد.27 لقاءباباالفاتيكان 1439/3/4هـالفاتيكان

28
اجتماعت�شاورياإقليميغرير�شميلدولمنطقةال�شرقاالأو�شطو�شمال
اإفريقياحول)امل�شاركةيفال�شاأنال�شيا�شيوالعامعلىقدمامل�شاواةبني

اجلميع(،معاملفو�سال�شاميحلقوقاالإن�شان.
3-1439/4/4هـبريوت

29
دورةحولمو�شوع)انعداماجلن�شية(،املفو�شيةال�شاميةلالأمماملتحدة

ل�شئونالالجئنيلدىجمل�سالتعاونلدولاخلليجالعربية-
املعهدالدويلحلقوقاالإن�شان.

3-1439/3/5هـ�شامنارينو

30
ندوةحولمو�شوع)دوراالإعالميفمواجهةخطابالكراهية(،الهيئة
الدائمةامل�شتقلةحلقوقاالإن�شانمبنظمةالتعاوناالإ�شالميبالتعاونمع

احلكومةاملغربيةواملفو�شيةال�شاميةحلقوقاالإن�شان.
3-1439/2/4هـالرباط

الدورةالعاديةالثانيةع�شرةبعنوان)اأهميةالتنوعالثقايفيفتعزيزوحمايةحقوق31
1-1439/3/6هـجدةاالإن�شان(،الهيئةالدائمةامل�شتقلةحلقوقاالإن�شانمبنظمةالتعاوناالإ�شالمي.

32
ور�شةعملتدريبيةحول)اإعدادالتقاريرومتابعةتنفيذالتو�شياتاخلتامية
ال�شادرةعنهيئاتمعاهداتحقوقاالإن�شانالدوليةواالإقليمية(،وندوة
اإقليميةحول)تطورالنظمواالآلياتاالإقليميةحلقوقاالإن�شان(،جامعة

الدولالعربية-جلنةحقوقاالإن�شانالعربية)جلنةامليثاق(.
15-1439/3/17هـالقاهرة

33
ور�شةعملاإقليميةحول)تطويرخططعملوطنيةلتنفيذقراراتاملراأة
واالأمنوال�شالميفاملنطقةالعربية(،االأمانةالعامةجلامعةالدولالعربية

بالتعاونمعهيئةاالأمماملتحدةللمراأة.
23-1439/3/24هـعّمان
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عاشرًا

اللــــــــــجان الـدائـــــــــمـة
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أ - لجنة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص

�شدرنظاممكافحةجرائماالتجارباالأ�شخا�سبالمر�شومالملكيرقم)م/40(وتاريخ1430/7/21هـ،المبني
علىقرارمجل�سالوزراءرقم)244(وتاريخ1430/7/20هـ،وقدق�شىهذاالنظامبحظراالتجارباأي�شخ�س
باأي�شكلمناالأ�شكالبمافيذلكاإكراههاأوتهديدهاأواالحتيالعليهاأوخداعهاأوخطفه،اأوا�شتغاللالوظيفةاأو
النفوذ،اأواإ�شاءةا�شتعمال�شلطةماعليه،اأوا�شتغالل�شعفه،اأواإعطاءمبالغماليةاأومزايااأوتلقيهالنيلموافقة
�شخ�سله�شيطرةعلىاآخرمناأجلاالعتداءالجن�شي،اأوالعملاأوالخدمةق�شرًا،اأوالت�شول،اأواال�شترقاقاأو

الممار�شاتال�شبيهةبالرق،اأواال�شتعباد،اأونزعاالأع�شاء،اأواإجراءتجاربطبيةعليه.

على الرد م�شروع ومنها: المو�شوعات من عددًا فيها ناق�شت اجتماعًا ع�شر اأحد )11( اللجنة عقدت وقد
الملحوظاتالواردةفيالجزءالخا�سبالمملكةفيتقريروزارةالخارجيةاالأمريكيةحولاالتجارباالأ�شخا�س
لعام2016م،واعتماداإح�شاءاتجرائماالتجارباالأ�شخا�سالواردةمنالجهاتذاتالعالقة،ومناق�شةتقرير
باإيجاد�شيغةموحدةلترميزوت�شنيفق�شايااالتجارباالأ�شخا�س،ومناق�شةاال�شتبيانالخا�س الفريقالمعني
بالتقريرالعالميالرابعلمكتباالأممالمتحدةالمعنيبالمخدراتوالجريمة،مناق�شةم�شروعالقواعدالمنظمة
ال�شتقبالالمجنيعليهمفيجرائماالتجارباالأ�شخا�سبمافيذلكاإقامتهمفيدوراالإيواء،ومناق�شةالنماذج
وال�شيا�شاتالمتعلقةبالعمالةالوافدة،ومناق�شةم�شروعالتقريرال�شنويلجهودالمملكةفيمكافحةجرائماالتجار

باالأ�شخا�سلعام2016م،ومناق�شةالدليلاال�شتر�شاديفيتف�شيرنظاممكافحةجرائماالتجارباالأ�شخا�س.

التي لالأعوام)1438-1441هـــ(، باالأ�شخا�س االتجار لمكافحةجرائم الوطنية الخطة اللجنة اعتمدت كما
الم�شاركة الجهات الأداء عامًا اإطارًا ولتكون الجريمة، لمواجهةهذه الوطنية واالإجــراءات التدابير تاأتي�شمن
وم�شاهمتهافيمنعومكافحةجرائماالتجارباالأ�شخا�س،وخارطةطريقللجهودالوطنيةخاللاالأربع�شنوات
و�شد االحترازية والتدابير الوقائي بالجانب يتعلق االأول: المحور محاور، اأربعة على الخطة وت�شتمل القادمة،
الذرائع،اأماالمحورالثانيفيتعلقبجانبالحمايةوالم�شاعدةاالإن�شانيةل�شحاياجرائماالتجارباالأ�شخا�س،في
حينيتناولالمحورالثالثالمالحقةالق�شائية،ويركزالمحورالرابععلىالتعاونالوطنيواالإقليميوالدولي،

ويتمثلكلمحورفيعددمناالأهداف.

وتهدفهذهالخطةاإلىتعزيزجهودالمملكةفيمكافحةهذهالجريمةا�شتنادًالالأنظمةالوطنية،واالتفاقيات
الدوليةذاتال�شلةالتياأ�شبحتالمملكةطرفًافيها،حيثيتممتابعةتنفيذالجهاتالحكوميةمايخ�شهافيتلك
االأنظمةواالتفاقياتمنمهام.كماتعملعلىمعالجةاأو�شاعال�شحاياومتابعتها،معالعملعلىالجوانبالوقائية
والفعاليات االأن�شطة واإقامة التدريبية، االإعالمية،والبرامج الحمالت وتنظيم والدرا�شات، االأبحاث كاإجراء

الالزمةفيهذاال�شاأن.

كماعملتاللجنةعلىاآلياتتنفيذتو�شياتهاالتيمن�شاأنهااأنت�شهمفيتح�شينجهودالمملكةفيمنعومكافحة
جرائماالتجارباالأ�شخا�سوالموافقعليهاباالأمرال�شاميالكريمرقم)29872(وتاريخ1437/6/21هـ،ومنها:
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1 اإن�شاءدوراإيواءوحمايةمخ�ش�شةل�شحاياجرائماالتجارباالأ�شخا�سفيالمدنالرئي�شيةبالمملكة..

2 دعماإن�شاءجمعياتاأهليةمتخ�ش�شةلحمايةوم�شاعدة�شحاياجرائماالتجارباالأ�شخا�س..

3 و�شعنظاملمكافحةالت�شول..

4 لتداولاالإح�شائيات. باالأ�شخا�س االتجار جرائم بمكافحة العالقة ذات الجهات بين االإلكتروني الربط
والبيانات.

5 تعزيزالتدريبوالتاأهيلعلىال�شعيدالوطنيفيمجالمنعومكافحةجرائماالتجارباالأ�شخا�سوحماية.
ال�شحايا.

واتخاذ باالأ�شخا�س االتجار مكافحة مو�شوعات درا�شة على المنتظمة اجتماعاتها اللجنةمنخالل وتعكف
المزيدمناالإجراءاتواالآلياتالتيتوؤكدعلىالتزامالمملكةبالمعاييرواالتفاقياتالدوليةوالمكافحةالم�شتمرة
لجرائماالتجارباالأ�شخا�سفيالمملكةل�شمانحمايةحقوقاالإن�شانوكرامته،حيثعقدتاللجنةلقاءاتمتعددة
مععددمنالم�شوؤولينفيالجهاتالحكوميةالمعنيةباالتجارباالأ�شخا�سومنها:االأمنالعام،مركزالمعلومات

الوطني،ووزارةالعملوالتنميةاالجتماعية،ومراكزاالإيواء.

ال�شبل اأف�شل وا�شتك�شاف باالأ�شخا�س االتجار بجرائم العام الوعي لزيادة ال�شاملة الحملة �شياق وفــي
المعني المتحدة االأمم بالتعاونمعمكتب العمل وور�س التدريبية البرامج اللجنةعددًامن اأقامت للحدمنها،
بتاريخ المنظومةالعالميةلحماية�شحايااالتجارباالأ�شخا�س بالمخدراتوالجريمة،منها:دورةتدريبيةبعنوان
بتاريخ باالأ�شخا�س االتجار مكافحةجرائم في الهيئة دور بعنوان تدريبية دورة اأقامت كما 1438/5/15هـــ،
بتاريخ دعمقدراتاالأجهزةالمعنيةبمكافحةاالتجارباالأ�شخا�س 1439/3/22هـ،وعقدتور�شةعملبعنوان

1439/3/23هـ.

ب - اللجنة الدائمة المعنية بالردود

�ُشكلتهذهاللجنةفيهيئةحقوقاالإن�شانبموجباالأمرال�شاميالكريمرقم)2775/مب(في1431/3/27هـ
بع�شويةممثلينمن:)وزارةالداخلية،وزارةالخارجية،وزارةالعدل،والنيابةالعامة،وهيئةالرقابةوالتحقيق(

الإعدادالردودعلىاالدعاءاتالمتعلقةبم�شائلحقوقاالإن�شان.

وتنظراللجنةاالدعاءاتالواردةمنالمقررينالخا�شيناأوالفرقالعاملةبمجل�سحقوقاالإن�شانالتابعلالأمم
المتحدةاأوغيرهامناالآلياتالدولية،اأومايحالاإليهامنالمقامال�شاميالكريم.

وقدعقدتاللجنةخاللالعامالمالي1439/1438هـ)39(اجتماعًا،نظرتخاللهافي)38(حالةفردية،
و)30(مو�شوعًاعامًاواأعدتب�شاأنهامحا�شرللردواالإجابةعلىاال�شتف�شاراتالواردةحيالها.
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ج - اللجنة الدائمة إلعداد مشروعات التقارير   

ال�شاميالكريمرقم)13084(وتاريخ1436/3/27هـــ،الإعدادم�شروعات اللجنةبموجباالأمر �شكلتهذه
وزارات: عن ممثلين من وتتكون االإن�شان حقوق باتفاقيات والمت�شلة بالمملكة الخا�شة الــدوريــة التقارير
واالإعالم،والعمل والثقافة وال�شحة، والعدل، واالإر�شاد، والدعوة االإ�شالمية وال�شوؤون والداخلية، )الخارجية،
والتنميةاالجتماعية،والتعليم(والنيابةالعامة،وهيئةالخبراءبمجل�سالوزراء.وا�شتنادًااإلى�شالحياتاللجنة،

تماإ�شافةممثلفياللجنةعنالهيئةالعامةلالإح�شاء.

باإعدادم�شروعات اأعاله-بجميعمايت�شل اإليه الم�شار ال�شامي االأمر بناًءعلى الدائمة- اللجنة وتخت�س
التقاريرالخا�شةبالمملكةوالمت�شلةباتفاقياتحقوقاالإن�شان.

وقدانبثقتعناللجنةالدائمة)6(لجانفرعيةعقدت)22(اجتماًعامنذاإن�شائها،منها)4(لجانفرعية
التزالقائمةفيالمدةالتيي�شملهاالتقرير،وذلكالإعدادم�شاريعالتقارير.

وبلغعدداجتماعاتاللجنةالدائمةالإعدادم�شروعاتالتقارير)17(اجتماعًامنذاإن�شائها،تمخاللهامناق�شة
عددمنالمو�شوعات،واإنجازعددمنالمهام،ويبينالجدولاالآتياأبرزاالأعمالالتياأنجزتهااللجنةخاللالعام

المالي1439/1438هـ.

الجدول رقم )٢٧( أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة الدائمة إلعداد التقارير خالل العام المالي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

املو�شوعاتم

اإعدادواإقرارتقريرالربوتوكولاالختياريالتفاقيةحقوقالطفلاملتعلقببيعاالأطفالوبغاءاالأطفال1
وا�شتغاللاالأطفاليفاملواداالإباحية.

مراجعةالورقةاملعدةب�شاأناملو�شوعاتالتيينبغياأنتغطيهاالوثيقةاالأ�شا�شيةامل�شرتكةالتي�شتمثلاجلزءاالأول2
منكلتقريرتعاهدي�شتقدمهاململكةالحقًا،وفقًاللمبادئالتوجيهيةاملن�شقةللتقاريراملقدمةلهيئاتاملعاهدات.

تنفيذاالأمرال�شاميالكرميرقم28377وتاريخ1437/6/12هـ،ب�شاأنالتو�شياتاملقدمةللمملكة3
يفاإطاراآليةاال�شتعرا�سالدوريال�شاملخاللالدورةالقادمةاملقررةيفعام2018م.

مراجعةاملح�شراخلا�سباملالحظاتاخلتاميةال�شادرةعنجلنةحقوقالطفلبعدنظرها4
يفتقريراململكةاجلامعلتقريريهاالثالثوالرابع.

التح�شريملناق�شةتقريراململكةاجلامعلتقريريهاالثالثوالرابعاملقدموفقًاالتفاقيةالق�شاءعلىجميعاأ�شكال5
املراأة. التمييز�شد الق�شاءعلى للجنة وال�شتني( الدورة)التا�شعة اإجراوؤهايف تقرر التي املراأة التمييز�شد

التح�شريالإعدادم�شروعتقريراململكةالثالثيفاإطاراآليةاال�شتعرا�سالدوريال�شامل،ومناق�شته6
يفاأكتوبر-نوفمرب2018م،حيثتقرراأنيكوناملوعداملبدئيلتقدميالتقريريفيوليو2018م.
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املو�شوعاتم

مراجعةواإقرارتقريراململكةاالأويلاخلا�سبالربوتوكولاالختياريالتفاقيةحقوقالطفلاملتعلقببيع7
االأطفالوبغاءاالأطفالوا�شتغاللاالأطفاليفاملواداالإباحية.

اإقرارم�شروعاخلطةالزمنيةالإعدادتقريراململكةاخلا�سباال�شتعرا�سالدوريال�شامل.8

اإعدادم�شروعالوثيقةاالأ�شا�شيةامل�شرتكةاخلا�شةباململكة.9

اإقراراملح�شراخلا�سبالتو�شياتال�شادرةعنجلنةمناه�شةالتعذيب.10

اإقراراملح�شراخلا�سبالتو�شياتال�شادرةعنجلنةحقوقالطفل.11

اإقراراملح�شراخلا�سبالتو�شياتال�شادرةعنجلنةحقوقاالإن�شانالعربية)جلنةامليثاق(.12

اإعدادمذكرةاإجاباتاململكةاخلا�شةبقائمةامل�شائللتقريراململكةالثالثوالرابعاخلا�سباتفاقية13
الق�شاءعلىجميعاأ�شكالالتمييز�شداملراأة.





ُمــلــحــق
تنظيم هيئة حقوق اإلنسان
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الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )٢٠٧( وتاريخ ١٤٢6/٨/٨هـ * 

والمعّدل بقرار مجلس الوزراء رقم )٢٣٧( وتاريخ ١٤٣٧/6/5هـ ** 

المادة األولى:  
ترتبطالهيئةمبا�شرةبالملك،وتهدفاإلىحمايةحقوقاالإن�شانوتعزيزهاوفقًالمعاييرحقوقاالإن�شانالدولية
فيجميعالمجاالت،ون�شرالوعيبها،واالإ�شهامفي�شمانتطبيقذلكفي�شوءاأحكامال�شريعةاالإ�شالمية.وتكون

هيالجهةالحكوميةالمخت�شةباإبداءالراأيوالم�شورةفيمايتعلقبم�شائلحقوقاالإن�شان.

المادة الثانية:  
تتمتعالهيئةبال�شخ�شيةاالعتباريةويكونلهااال�شتقاللالتامفيممار�شةمهماتهاالمن�شو�سعليهافيهذا

التنظيم،ويكونمقرهاالرئي�سمدينةالريا�س،ويجوزلهافتحفروعواإن�شاءمكاتبفيمناطقالمملكة.

المادة الثالثة:  
يكونللهيئةرئي�سيعينباأمرملكيبمرتبةوزير،ونائبيعينباأمرملكيبالمرتبةالممتازة.

المادة الرابعة:  
يكونللهيئةمجل�سي�شمى)مجل�سالهيئة(ي�شكلعلىالنحواالآتي:

اأ-رئي�سالهيئة:رئي�شًا

ب-نائبرئي�سالهيئة:نائبًاللرئي�س

ج-ثمانيةع�شرع�شوًاعلىاالأقل،يعينونباأمرمنالملك،لمدةاأربع�شنواتقابلةللتجديد،ويكونونموؤهلين
بالنزاهةوالكفاية لهم وم�شهودًا التربوية، اأو ال�شيا�شية العلوم اأو القانون اأو ال�شريعة في عاليًا تاأهيال

والخبرةفيميدانحقوقاالإن�شان،ومتفرغينللعملفيهاخاللمدةالع�شوية.

د-�شتةاأع�شاءعلىاالأقلغيرمتفرغين،يعينونباأمرمنالملك،لمدةاأربع�شنواتقابلةللتجديد،ويكونون
معروفينباهتمامهمفيميدانحقوقاالإن�شان،ولهوؤالءاالأع�شاءحقح�شوراالجتماعاتدوناأنيكونلهم

حقالت�شويت.

*ن�شريفجريدةاأمالقرىيفعددهارقم)4065(وتاريخ4/9/1426هـ
**ن�شريفجريدةاأمالقرىيفعددهارقم)4612(وتاريخ1437/6/23هـ
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المادة الخامسة:  

مجل�سالهيئةهوال�شلطةالمهيمنةعلى�شوؤونالهيئةوت�شريفاأمورها،ويتخذجميعال�شبلالالزمةلتحقيق
اأغرا�شهافيحدودهذاالتنظيم،ولهعلىوجهالخ�شو�سمايلي:

1 التاأكدمنتنفيذالجهاتالحكوميةالمعنية،لالأنظمةواللوائحال�شاريةفيمايتعلقبحقوقاالإن�شان،والك�شف.
عنالتجاوزاتالمخالفةلالأنظمةالمعمولبهافيالمملكةوالتيت�شكلانتهاكًالحقوقاالإن�شان،واتخاذ

االإجراءاتالنظاميةالالزمةفيهذاال�شاأن.

2 اإبداءالراأيفيم�شروعاتاالأنظمةالمتعلقةبحقوقاالإن�شان،ومراجعةاالأنظمةالقائمةواقتراحتعديلها.
وفقًالالإجراءاتالنظامية.

3 اإليها. ان�شمت التي االإن�شان الدوليةلحقوق ال�شكوك لتطبيقمايخ�شهامن الحكومية الجهات متابعة
المملكة،والتاأكدمناتخاذتلكالجهاتاالإجراءاتالالزمةلتنفيذها.

4 اإبداءالراأيفيال�شكوكالدوليةالخا�شةبحقوقاالإن�شان،فيمايتعلقبان�شمامالمملكةاإليها،اأواالأحكام.
الواردةفيها.

5 الموافقةعلىتقاريرالمملكةالمتعلقةبحقوقاالإن�شان،ورفعمايلزممنهامنقبلرئي�سالهيئةاإلىالملك..

6 زيارةال�شجونودورالتوقيففياأيوقتدوناإذنمنجهةاالخت�شا�س،ورفعتقاريرعنهااإلىالملك..

7 تلقيال�شكاوىالمتعلقةبحقوقاالإن�شانوالتحققمن�شحتها،واتخاذاالإجراءاتالنظاميةفي�شاأنها..

8 و�شعال�شيا�شةالعامةلتنميةالوعيبحقوقاالإن�شانواقتراح�شبلالعملعلىن�شرثقافةحقوقاالإن�شان.
والتوعيةبها،وذلكمنخاللالموؤ�ش�شاتواالأجهزةالمخت�شةبالتعليموالتدريبواالإعالموغيرها.

9 الموافقةعلىاإ�شدارالن�شراتوالمجالتوالمطبوعات،المت�شلةباأهدافالهيئةواخت�شا�شاتها..

اأعمالالهيئةوالتقريرال�شنويعنحالةحقوقاالإن�شانفيالمملكة،.10 الموافقةعلىالتقريرال�شنويعن
ورفعهمااإلىالملك.

الموافقةعلىم�شروعميزانيةالهيئةوح�شابهاالختاميورفعهمااإلىالملكبح�شباالإجراءاتالنظامية..11

حقوق.12 مجال في العاملة والدولية واالإقليمية الوطنية والموؤ�ش�شات والمنظمات الجمعيات مع التعاون 
االإن�شانبمايحققاأهدافالهيئةوتنميةعالقاتها.

والم�شاركةفيها،.13 االإن�شان، والدوليةفيم�شائلحقوق الداخلية والندوات الموؤتمرات الموافقةعلىعقد
وفقًالالإجراءاتالنظاميةفيهذاال�شاأن.

الموافقةعلىاإقامةالدعاوىوالردعليهافيمايتعلقبم�شائلحقوقاالإن�شان..14
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اإقراراللوائحاالإداريةوالمالية،وحقوقاأع�شاءمجل�سالهيئةوالمتعاونينمعهاومزاياهم..15

تكليفاأع�شاءمجل�سالهيئةاأوبع�شهمالمعينينوفقًاللفقرة)ج(منالمادة)الرابعة(منهذاالتنظيم.16
باالإ�شرافعلىاإداراتالهيئةالمختلفة.

اإن�شاءاإداراتاأخرى،يرىالمجل�س�شرورةوجودها..17

اخت�شا�س.18 في تدخل معينة مهمات الأداء غيرهم من اأو االأع�شاء بين من موؤقتة اأو دائمة لجان تكوين
المجل�س.

المادة السادسة:  

درا�شة عند االأهلية والموؤ�ش�شات االأخــرى الحكومية واالأجهزة الــوزارات من ممثلين دعــوة الهيئة لمجل�س
المو�شوعاتذاتالعالقةبهذهالجهات.

المادة السابعة:  

يجتمعمجل�سالهيئةمرةكل�شهرعلىاالأقل،وكلمادعتالحاجةاإلىذلكبدعوةمنرئي�شهاأونائبه،اأوبطلب
منثلثاأع�شائه؛واليعداالجتماعنظاميًااإالاإذاح�شرهاأغلبيةاأع�شاءمجل�سالهيئة،بمنفيهمالرئي�ساأونائبه.

المادة الثامنة:  

ي�شدرمجل�سالهيئةقراراتهوتو�شياتهباأغلبيةاأ�شواتاأع�شائهالحا�شرينالذينلهمحقالت�شويت؛وعند
ت�شاوياالأ�شواتيرجحالجانبالذي�شوتمعهرئي�ساالجتماع.

المادة التاسعة:  

يتولىالرئي�ساإدارةالهيئةوتمثيلهاوالعملعلىت�شييرعملهاوفقاخت�شا�شاتهاومهماتهاوي�شرفعلىح�شن
�شيـرعملها،ولهفي�شبيلذلكاتخاذمايلي:

1 االإ�شرافعلىاإعداداللوائحاالإداريةوالماليةالتيت�شيرعليهاالهيئةتمهيدًاالإحالتهااإلىمجل�سالهيئة..

2 اعتماداالإجراءاتالماليةوفقاالأنظمةواللوائحالمقررةفيهذاال�شاأن..

3 االإ�شرافعلى�شيـرالعملفيالهيئةمنخاللاللوائحالمعتمدة..

4 في. االإن�شان ال�شنويعنحالةحقوق والتقرير الهيئة، اأعمال ال�شنويعن التقرير اإعداد على االإ�شراف
المملكة،تمهيدًاالإحالتهمااإلىمجل�سالهيئة.
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5 االإ�شرافعلىاإعدادم�شروعالميزانيةال�شنويةللهيئة،وح�شابهاالختامي،تمهيدًاالإحالتهمااإلىمجل�س.
الهيئة.

6 تمثيلالهيئةلدىالجهاتالحكوميةوالموؤ�ش�شاتوالهيئاتاالأخرىذاتالعالقةداخلالمملكةوخارجها..

7 رفعتقاريرالمملكةالمتعلقةبحقوقاالإن�شاناإلىالملك،بعدموافقةمجل�سالهيئةعليها،وذلكوفقًالما.
وردفيالفقرة)5(منالمادة)الخام�شة(منهذاالتنظيم.

المادة العاشرة:  

يتولىنائبرئي�سالهيئةم�شاعدةالرئي�سفيح�شوره،ويقومبعملهعندغيابه.

المادة الحادية عشرة:  

تتكونالهيئةمناالإداراتالتالية:

أ -إدارة الشؤون القانونية والدراسات والبحوث:  

وتكونمهماتهاتقديماال�شت�شاراتال�شرعيةوالنظاميةالمقارنة،فيمايتعلقبم�شائلحقوقاالإن�شان،ومايحيله
اإلى اإعدادتقاريرالمملكةالدوريةالمترتبةعلىان�شمامها اأورئي�شها،وكذلكاالإ�شهامفي اإليهامجل�سالهيئة

ال�شكوكالدوليةلحقوقاالإن�شان،واإعدادالردعلىالدعاوىفيم�شائلحقوقاالإن�شاناأواإقامتها.

ب -إدارة المنظمات والعالقات الدولية: 

وتكونمهماتهاالتن�شيقمعالمنظماتالدوليةالمخت�شةبم�شائلحقوقاالإن�شان،الحكومية،وغيرالحكومية،
والموؤ�ش�شاتالمعنيةبذلك،ومتابعةق�شاياال�شعوديينالذينتتعر�سحقوقهملالنتهاكخارجالمملكة.

ج -إدارة تلقي الشكاوى:  

االإن�شان، ال�شكاوى،مناالأفرادوالموؤ�ش�شاتوالمنظماتوغيرها،فيم�شائلحقوق ا�شتقبال وتكونمهماتها
والتحققمن�شحتها،وذلكتمهيدًاالإحالتهااإلىاالإدارةالمعنيةفيالهيئة.

د - إدارة المتابعة والتحقيق : 

وتكونمهماتهامتابعةاأي�شكوىحتىالو�شولاإلىحلها،وزيارةال�شجونودورالتوقيف،وفَقمايقدرهمجل�س
الهيئةفيهذاالخ�شو�سدوناإذنمنجهةاالخت�شا�س،والتحقيقفيمايتطلبالتحقيقفيهمنمخالفاتفي

م�شائلحقوقاالإن�شان،ورفعالنتائجاإلىمجل�سالهيئة.
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هـ -إدارة العالقات العامة:  

وتكونمهماتهاالتن�شيقبيناالإداراتالمعنيةفيالهيئة،ومايحيلهاإليهامجل�سالهيئةاأورئي�شهامنطلبات
فيهذاال�شاأن،ومتابعةماين�شرفيو�شائلاالإعالمالمختلفةفيمايتعلقبحقوقاالإن�شان،واالإ�شهامفيالترتيبات

عنداإقامةالموؤتمراتوالندواتذاتالعالقة.

و -إدارة الشؤون المالية واإلدارية:  

وتكونمهماتهامتابعة�شوؤونمن�شوبيالهيئة،ومايتعلقبميزانيتها،وممتلكاتها،ومايكفلت�شييرعملها.

المادة الثانية عشرة:  

الهيئة اأع�شاءمجل�س اأحد ويديره االإن�شان، والترجمةفيمجالحقوق والتوثيق واالإعالم للن�شر ين�شاأمركز
والمفاهيم المبادئ ن�شر في االإ�شهام اإلى المركز هذا ويهدف الهيئة. رئي�س من تر�شيح على بناًء المتفرغين
االأ�شا�شيةلحقوقاالإن�شانالتيتتفقمعاأحكامال�شريعةاالإ�شالميةوتاأ�شيلثقافتها،واإقامةعالقاتالتعاونمع

الهيئاتالدوليةوالموؤ�ش�شاتالحكوميةوغيرالحكوميةالعاملةمناأجلالنهو�سبحقوقاالإن�شان.

وللمركزعلىوجهالخ�شو�سالمهماتاالآتية:

1 االإ�شرافعلىتنظيمالموؤتمراتوالندواتالتيتعقدفيالمملكةحولحقوقاالإن�شان..

2 ن�شرثقافةحقوقاالإن�شان،ومنذلكاإجراءالدرا�شاتالمقارنةبينال�شريعةاالإ�شالميةوال�شكوكالدولية.
لحقوقاالإن�شانوتوعيةالمواطنين،واال�شتعانةبالموؤ�ش�شاتواالأجهزةالمخت�شةب�شوؤونالتعليمواالإعالم

والثقافة.

3 اإعدادالن�شراتوالمجالتوالمطبوعاتالمت�شلةباأهدافالهيئةواخت�شا�شاتها..

4 اإعدادالتقريرال�شنويعناأعمالالهيئةتمهيدًاالإحالتهاإلىمجل�سالهيئة..

5 تنظيمدوراتخا�شةفيالمملكةللتوعيةفيمجالحقوقاالإن�شانلمن�شوبيالجهاتالمعنيةبحقوقاالإن�شان.
وغيرهممنالمهتمينبـهذاالمجال.

6 توثيقجميعمايتعلقبحقوقاالإن�شانوالترجمةمناللغةالعربيةواإليها..

المادة الثالثة عشرة:  

تكوناإداراتحقوقاالإن�شانواأق�شامهافيالوزاراتاأوالم�شالحالحكوميةذاتالعالقة�شابطات�شالللهيئة.
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المادة الرابعة عشرة:  

للهيئةاأنت�شتعين-بح�شبحاجتها-بعددكاٍفمنالخبراءوالمخت�شينوالعاملينالموؤهلينالأداءمهماتها
المن�شو�سعليهافيهذاالتنظيم.

المادة الخامسة عشرة:  

فيماعداالرئي�سونائبه،يخ�شعموظفوالهيئةلنظامالعملونظامالتاأميناتاالجتماعية.

المادة السادسة عشرة:  

يجبعلىاأجهزةالدولةتزويدالهيئةبماتطلبهمنبياناتاأومعلوماتتت�شلباأعمالها،وذلكالأداءمهماتها
المنوطةبها.

المادة السابعة عشرة:  

1 للدولة،وي�شرفمنها. العامة الميزانية اإ�شدار لترتيبات تعدوت�شدروفقًا للهيئةميزانيةم�شتقلة يكون
وفقًالتعليماتميزانيةالدولة،وتتكوناأموالالهيئةمن:

اأ-االعتماداتالتيتخ�ش�سلهافيميزانيةالدولة.

ب-الدخلالذيتحققهالهيئةمنممار�شةالن�شاطاتالتيتدخل�شمناخت�شا�شاتها.

ج-الهباتواالإعاناتوالمنحوالو�شاياالتيتقبلهاالهيئةوفقًاللقواعدالتيي�شعهامجل�سالهيئة.

د-الموارداالأخرىالتييقررمجل�سالهيئةاإ�شافتهااإلىاأموالالهيئة.

2 تبداأال�شنةالماليةللهيئةمعبدايةال�شنةالماليةللدولةوتنتهيمعنهايتها،وا�شتثناًءمنذلكتبداأال�شنة.
الماليةاالأولىللهيئةمنتاريخنفاذهذاالتنظيم.

المادة الثامنة عشرة:  

ترفعالهيئةح�شابهاالختامياإلىالملكخاللثالثةاأ�شهرعلىاالأكثرمنتاريخانتهاءال�شنةالماليةللتوجيه
بمايراهفي�شاأنه.

المادة التاسعة عشرة:  

ين�شرهذاالتنظيمفيالجريدةالر�شمية،ويعملبهبعد�شتينيومًامنتاريخن�شره.
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